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TEKST: STEPHAN JORDAN

Het Elisabeth Vreedehuis is inmiddels ruim een jaar open: na de 
feestelijke inauguratie begin 2018 is er voortvarend te werk ge-
gaan. We hebben een rijkdom aan ervaringen opgedaan en alle 
stormen goed doorstaan. Tijd om terug én vooruit te blikken.

Begin 2018 bestond voornamelijk uit het inrichten van de organisa-

tie en het huis: met inventaris en werkmethodes. Het gebouw werd 

eind 2017 opgeleverd en kon daarna pas echt tot zijn recht komen. 

De eerste evenementen vonden al snel plaats en we gebruikten de 

feedback van gasten en de leermomenten van ons team om pro-

cessen te verbeteren en het huis zo efficiënt mogelijk in te richten. 

Dat was broodnodig: het bleek geen sinecure een goede balans te 

vinden tussen dagelijks open zijn, uiteenlopende wensen van leden, 

het startende lunchcafé en geregeld honderden bezoekers tegelijk 

over de vloer. Maar met geduld, toewijding en veel extra - vrijwillige 

- uren zijn we een heel eind gekomen. 

Om het Vreedehuis in de stad Den Haag in de kijker te spelen is de 

nodige aandacht besteed aan PR. Via onze website en aanverwante 

media proberen we bij potentiële huurders de interesse te wekken 

voor onze schitterende zalen. De agenda die wij in samenwerking 

met AntroVista aanbieden, raakt steeds voller. Er vonden veel 

antroposofisch geïnspireerde activiteiten plaats. En mede dankzij 

een groei aan openbare evenementen kunnen wij een zeer afwisse-

lende activiteitenkalender aanbieden, die door behulpzame leden 

en vrijwilligers in Den Haag én omstreken wordt verspreid.

Het Elisabeth Vreedehuis is bedoeld als een thuis voor de leden van 

de Antroposofische Vereniging. Uiteraard zijn met name de Haagse 

leden trouwe gebruikers, maar ook diverse landelijke initiatieven 

vonden het afgelopen jaar hun weg naar de Riouwstraat. Verschil-

lende conferenties konden profiteren van de biologische catering-

mogelijkheden en de nieuw ingerichte belichtingsinstallatie, die 

met extra schenkgeld van bevriende stichtingen kon worden opge-

bracht. De Soirée, maandelijks georganiseerd door de Jeugdsectie 

van de AViN, met een keur aan actuele thema’s, werd goed bezocht. 

Vele euritmiegroepen genoten van de beschikbare oefenruimte. En 

de redacties van Motief en Antroposofie Magazine zien inmiddels 

het Vreedehuis als hun thuis en organiseerden enkele activiteiten. 

Er waren regelmatig exposities, veelal door het hele huis heen te 

bewonderen. En we zijn trots op de groei die het Atelier maakte, er 

was een gevarieerd aanbod aan kunstzinnige activiteiten.

We moesten het afgelopen jaar afscheid nemen van enkele trouwe 

huurders, maar verwelkomden gelukkig een meervoud aan nieuwe 

gebruikers. Er vonden conferenties en teamdagen plaats, waaron-

der die van Helianth, WinWide, Dante Alighieri, Gemeente Den 

Het eerste jaar in het Elisabeth Vreedehuis

Vereniging

Haag, Earth Trusteeship, Indigo Haaglanden, De Haagse Lucifer, 

enkele scholen van de SVZH (Zuidhollandse vrijescholen) en Medi-

tation Worldwide. Ook was er een keur aan buurt-gerelateerde acti-

viteiten, zoals de Open Atelier-route, een lokale 4 mei-herdenking 

en Open Podium Archipel, het huis was tevens stemlocatie voor 

de gemeenteraadsverkiezingen. De ambassades van Argentinië en 

Chili organiseerden een muzikaal evenement. Er vonden cursussen 

plaats op zeer uiteenlopend gebied: vertelkunst, biografisch schrij-

ven, Franse literatuur, onderzoek naar etherkrachten, karma, filoso-

fie en kunstzinnige sociale vaardigheidstraining.

We werkten met succes met partners samen, waaronder Odin, het 

Euritmie Impresariaat, het Conservatorium Den Haag en het Antro-

posofisch Studiecentrum. En ten slotte werden er enkele feestelijke 

jubilea gevierd in de Serre. Een welkome nieuwe inkomstenbron en 

de mogelijkheid voor onbekenden om het huis te leren kennen.

Het was ook wel eens ongemakkelijk: de focus op verhuur zat soms 

het gebruik door leden in de weg en tegelijkertijd kon niet iedereen 

zich vinden in de nieuwe aanpak of exploitatie. De juiste verhou-

dingen vinden is een voortdurend balanceren tussen wat het huis 

nodig heeft om überhaupt open te kunnen blijven én tegelijkertijd 

een ongedwongen, huiselijke sfeer te bewaren voor leden van de 

verenging. We bleven in gesprek met elkaar en probeerden verschil-

lende vormen uit. Via deze weg wil ik wederom dank uitspreken aan 

iedereen die ons de tijd heeft gegund om te zoeken naar werkbare 

vormen. Dat gaf af en toe nog wel eens wat verwarring, als de koers 

na enkele maanden weer wijzigde. En inmiddels, zo kon u in de vori-

ge Motief al lezen, is een nieuwe weg ingeslagen die een betere 

balans tot gevolg moet hebben voor alle betrokkenen. Het team dat 

verantwoordelijk is voor de exploitatie richt zich expliciet op deze 

uitdagende taak en de ledenactiviteiten worden mogelijk gemaakt 

door een groeiende vrijwilligersorganisatie. Natuurlijk is daarbij 

een goede samenwerking van belang. Alle betrokken partijen in het 

huis zijn vertegenwoordigd in de Vreedehuiskring, waarover u ook 

reeds kon lezen. Via deze kring werken we aan praktische afstem-

ming én vruchtbare samenwerking.

De komende maanden zullen in het teken staan van het werven van 

meer frequente huurders. Daarmee kan dan de werkdruk hopelijk 

wat verlaagd worden. Ook het lunchcafé krijgt hernieuwde aan-

dacht. Sinds begin 2019 is het huis een officiële trouwlocatie en 

hebben wij de eerste boekingen hiervoor al mogen ontvangen. Wij 

kunnen nu nog meer mensen kennis laten maken met deze prachti-

ge plek én de antroposofie. Zo hopen wij eind 2019 de gestelde doe-

len te halen en daarmee zicht te geven op een succesvolle exploita-

tie van het Elisabeth Vreedehuis in de komende jaren.  ||


