
VreedeBericht 1. 
De eerste berichtgeving van het Elisabeth Vreede Instituut, mei 2019 

Beste geïnteresseerden van het Elisabeth Vreede Instituut, 

 

Met ons eerste bericht willen wij u informeren over 

de ontwikkelingen van het Elisabeth Vreede 

Instituut.  

Op Hemelvaartsdag 2017 kwam een groep 

mensen die geïnteresseerd waren in de 

astronomie en de antroposofie  bijeen om te 

inventariseren of er voldoende draagkracht zou 

zijn om het werk van Elisabeth Vreede op te 

pakken en er mee verder te werken. 

Het begon met een kerngroep van drie mensen, 

Frank Spaan, Mario Matthijsen en Silvia Rigters, 

ondersteund door Albert Vlug, sectieleider van de 

sectie wis-, sterrenkunde en ict. De kerngroep 

werd in januari 2018 uitgebreid door Jeannette 

Boertien en Willem Hendriks, die daarvoor deel 

uitmaakten van de zogeheten Klankbordgroep. 

Er waren veel bijeenkomsten, zowel van de 

kerngroep als met de uitbreiding van de 

klankbordgroep. Inhoud en vorm waren beide van 

belang en het bespreken, nadenken en schaven 

aan teksten voor statuten kwam steeds beter op 

papier. Een folder werd gemaakt en inhoudelijk verdieping over sterrenkundige thema’s 

beleefden we als zeer noodzakelijk voor het onderlinge proces.  

Op de wiskundeconferentie op landgoed de Horst in Driebergen die rond Hemelvaart 2018 

plaatsvond, precies een jaar na de start, was de eerste presentatie door de leden van de 

kerngroep.  

Dat op de jaarvergadering 2018 van de Algemeine Anthroposophische Gesellschaft de 

rehabilitatie van Elisabeth Vreede met grote meerderheid werd aangenomen is verheugend 

en niet onbelangrijk voor het Instituut. 

 

Tussen januari en juni 2018 veranderde de kerngroep en klankbordgroep van naam en 

samenstelling. Frank Spaan moest i.v.m. zijn drukke baan in Sankt Gallen uit de kerngroep. 

Hans Boss trad als nieuw lid tot de kerngroep toe die bestuur ging heten. De klankbordgroep 

werd gewijzigd in een Raad van Toezicht, waar Jeannette Boertien en Willem Hendriks 

wegens drukke werkzaamheden niet in plaats namen. Maar het Instituut kreeg versterking 

van Bob Siepman van de Berg en Frank Storm als leden van de Raad van Toezicht. 

 

Op 11 september 2018 werd, zoals u weet, de stichting officieel ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel te Den Haag en op 30 september werd de oprichting van het Instituut in het 

Elisabeth Vreedehuis feestelijk gevierd. Om de bekendheid van het Instituut te vergroten is 

er een folder beschikbaar in Nederlands, Duits en Engels.  



Dat er zoveel tijd overheen is gegaan voordat de eerste nieuwsbrief naar u kon worden 

opgestuurd, heeft alles te maken met de weerstanden die we in de loop der tijd 

ondervonden. Maar belangrijk is dat we desondanks gewoon door bleven werken en 

aanvoelden dat dit er misschien wel bij hoorde. Dan komt het er op aan om vol te houden en 

hier en daar de volgorde van acties aan te passen.  

Recent is door ons een printer-scanner aangeschaft met een uitstekend OCR (Intelligent 

Character Recognition) programma erop. Met deze techniek kunnen teksten en afbeeldingen 

die gescand zijn, worden bewerkt en op verschillende manieren worden opgeslagen. Zo zijn 

we al begonnen artikelen en ander onbekend werk van Elisabeth gereed te maken voor een 

vorm van publicatie. Veel zal ook op de website komen te staan. 

 

In financieel opzicht maakten we een goede start. Voor oprichting en eerste activiteiten was 

er een werkkapitaal vanuit de AViN ter beschikking gesteld. Die werd na de oprichting van 

ons instituut omgezet in een gift. Daarnaast was er naast kleinere giften een substantiële van 

een Zwitserse weldoener. Toch moge duidelijk zijn dat met aanschaf van apparatuur,  

ondersteuning van de uitgave van de vertaling van “Anthroposofie und Astronomie”, het 

openingsfeest, alle flyers en posters, het opzetten van de website, onze kas weer aardig leeg 

aan het geraken is. We zoeken dus naarstig naar mogelijkheden om geld te genereren zodat 

we de activiteiten waartoe het instituut is opgericht kunnen blijven uitvoeren.  

  

Contacten met de Mathematisch Astronomische Sectie in Dornach en het Ita Wegman 

Instituut in Arlesheim worden onderhouden en zijn voor ons van groot belang. 

Maar ook contact met u is van groot belang en we hopen ook dat u zich laat horen wanneer 

u vragen of wensen heeft.  

Wilt u iets doen voor het Instituut of heeft u tips of andere informatie dan kunt u ons zowel via 

e-mail (info@evreedeinstituut.nl) als telefonisch bereiken (06 – 189 368 91; Silvia Rigters). 

Kent u nog mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in ons Instituut, schroom dan niet 

VreedeBericht 1 door te sturen met een vermelding van onze website. Alvast hartelijk dank 

voor uw medewerking. 

 

Post- en bezoekadres: Elisabeth Vreedehuis, Riouwstraat 1, 2585 GP, Den Haag. 

KvK nr.: 72562587; Den Haag.  

Rekening: IBAN/BIC - NL15TRIO 0379 4039 19 / TRIO NL2U van het Elisabeth Vreede 

Instituut.  

 

Voor meer informatie kunt u ook onze website bezoeken: www.evreedeinstituut.nl 

Onze website in nog volop in ontwikkeling. 

 

Hans Boss, Mario Matthijsen en Silvia Rigters. 
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