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Terugblik 

In 2021 stonden we aan het begin van een nieuwe periode, nadat we in  

2019 het 100-jarig bestaan van de Vrijeschool vierden in De Fabrique in 

Utrecht, het zogenaamde Waldorf100 met de vraag: “Hoe gaan we de 

volgende 100 jaar in als Vrijeschoolbeweging en welke uitdagingen gaan we 

aan? Ons tijdschrift Vrije Opvoedkunst heeft hieraan ruim aandacht besteed 

en zal dat steeds doen in elke editie.  

De verkoop van het boek ‘Emil & Berta Molt, oprichters van de eerste Vrije 

School’ geschreven door Sophia Christine Murphy, kleindochter van Emil Molt, 

samen met Rudolf Steiner de oprichter van de eerste Waldorfschool in 

Stuttgart,  ging het afgelopen jaar ook gestaag door. Daarnaast werden nog 

de werkboeken ‘Bewegende klas’ en ‘De Hermes-Ervaring’ voorbereid en in 

2021 uitgegeven. Een aantal scholen hebben al een Bewegende klas of 

treffen hier voorbereidingen voor.   

Eind 2020 verscheen het boekje ’De Nearchus Sleutel’ van Frans Lutters en het 

vervolg ‘De Almeida Quest’ is in voorbereiding en zal begin 2022 verschijnen.  

 

Landelijke VOK-Themadag 

Ook in 2021 organiseerden we weer een Landelijke VOK-Themadag in Zeist 

met als thema: “Noodzaak van levend onderwijs in een digitaal tijdperk.”  
Een aantal sprekers waaronder Frans Lutters en Jacques Meulman hielden 

uiteenlopende voordrachten over dit actuele onderwerp. Vanwege de toen 

geldende coronamaatregelen, mochten er maximaal 50 personen aanwezig 

zijn. Dat was natuurlijk jammer, maar gaf ook een gevoel van intieme 

verbondenheid.  

 

Boek ‘De Nearchus Sleutel’, ‘Bewegende klas’ en ‘De Hermes-Ervaring’  

Het boek ‘De Nearchus Sleutel; een verloren gewaand document’ van Frans 

Lutters verscheen eind 2020. Het vervolg hierop ‘DeAlmeida Quest’ is in 

voorbereiding en zal begin 2022 verschijnen.  

Het werkboek ‘Bewegende klas’ van Wolfgang-M. Auer, dat uit het Duits is 

vertaald door een groep leraren, waaronder Annemiek Jonges en Jos van 

Riet werd voorbereid en verscheen begin 2021.   

Het boek ‘De Hermes-Ervaring’ van Henk Kranenborg, werd voorbereid en in 

een gebonden uitgave in de zomer uitgegeven.   

 

Plaatselijke VOK-afdelingen 

Onze plaatselijke afdelingen, die verspreid zijn over het hele land en waar- 

lokale initiatiefnemers - meestal ouders - waar mogelijk De Vereniging voor 

Vrije Opvoedkunst vertegenwoordigen en cursussen of voorlichtingsavonden 



organiseren in de Vrijescholen, hebben van ons de nodige ondersteuning 

ontvangen. Er zijn plannen om ook de jaarlijkse bijeenkomsten weer nieuw 

leven in te blazen.  

 

Tijdschrift Vrije Opvoedkunst en Lerarenbrieven 

Dan tenslotte onze ‘trots’. Het tijdschrift Vrije Opvoedkunst, dat sinds 1 februari 

1933 verschijnt en haar 84e jaargang is ingegaan. Het tijdschrift verscheen 

eerst  wekelijks als krant (tabloid), daarna maandelijks als A5 boekje met 

hoofdzakelijk teksten en sinds 1991 als A4 tijdschrift met kleurondersteuning 

dat tenslotte doorontwikkeld is als geheel Full Colour tijdschrift en als 

dubbeldik nummer elk kwartaal verschijnt (Lente/Zomer/Herfst/Winter).  

Na het plotselinge overlijden van de uitgever van de Lerarenbrieven, heeft 

Vrije Opvoedkunst het op zich genomen om het blad vanaf 2017 letterlijk en 

figuurlijk ‘in het hart’ te sluiten. Scholen en Instellingen en ook particuliere 

Vrijeschoolleerkrachten die een abonnement hebben, ontvangen nu elk 

kwartaal deze zogenaamde Combi VOK-LB (Vrije Opvoedkunst en 

Lerarenbrieven).  

 

Archief 

Op initiatief van AntroVista en met financiële ondersteuning van de IONA 

Stichting is een digitaal archief gemaakt waarop alle ‘oude’A5 boekjes van 

Vrije Opvoedkunst te vinden zijn. Deze kunnen worden gelezen, geprint en 

doorgestuurd via email en worden gedeeld met Facebook, LinkedIn en 

Twitter. Alle A5 boekjes van 1936 tot 1991 zijn al in het archief opgenomen en 

afgelopen jaar is een begin gemaakt met het opnemen van de eerste drie 

jaargangen 1933 t/m 1935, de tabloids.  

 

Vooruitblik 

In 2022 zullen we de ingeslagen weg vervolgen. Het tijdschrift zal - waar 

mogelijk met nieuwe auteurs - met toekomstgerichte artikelen worden verrijkt, 

De Landelijke VOK-Themadag zal in het licht staan van de ontwikkelingen van 

het Vrijeschoolonderwijs naar de toekomst. 

 

Doelstelling 

We doen een beroep op onze leden en abonnees om mét elkaar onze 

doelstelling te blijven verwezenlijken. De doelstelling die we met de oprichting 

van onze Vereniging in november 1928 hebben uitgesproken en statutair 

hebben vastgelegd, namelijk:  

Het verbreiden van de pedagogische impulsen van Rudolf Steiner.   

 

We wensen u een prachtig 2022! 

 

Namens het bestuur en de redactie, 

 

Frans Lutters (voorzitter) en  

Rob Tuk (secretaris/penningmeester)  
 


