VERSLAG OVER HET WERKJAAR 2015 – 2016

1. Samenstelling van het Bestuur van de Orde
De Orde stond dit werkjaar opnieuw onder de bezielende leiding van Soeverein Grootcommandeur Br. Maarten
Leunk.
Voor opvolging van de reglementair aftredende Grootredenaar Br. M. Brandt werd door de Opperraad op 27
februari 2016 de Br M.M.C. Eland benoemd.
De samenstelling van het Bestuur werd daardoor als volgt:
Soeverein Grootcommandeur:
M.C. Leunk
Luitenant Grootcommandeur:
H.H. Koers
Grootsecretaris Generaal/Grootkanselier
J.M. Hijmans
Grootthesaurier:
C.R. Rietman
Grootredenaar:
M.M.C. Eland
2. Grootofficieren
De samenstelling van de Grootofficieren is als volgt:
Grootceremoniemeester Br. P.H. van Beek.
Grootkapitein der Garde Br. H.C.M.B. Robbe
3. Samenstelling van de Opperraad
Het hoogste maçonnieke gezag in onze Orde, de Opperraad , kwam dit werkjaar, als gebruikelijk tweemaal in
vergadering bijeen.
De vergaderingen vonden plaats op 28 november 2015 en 27 februari 2016.
Op 28 november 2015 vond in hotel-restaurant “Oud London” de jaarlijkse bijeenkomst van leden en oud -leden
van de Opperraad plaats.
De Z.V. Br. Dick Robbe leverde een Bouwstuk/presentatie op met de titel: “Gaat de Vrijmetselarij uiteindelijk
aan haar eigen Geheim ten onder?
Een interessante en inspirerende bijdrage aan deze bijeenkomst die stof gaf tot een boeiende gedachtewisseling.
Alle aanwezigen waren onder de indruk van dit Bouwstuk.
In de bijeenkomst van 27 februari 2016 werden de Bbr. A.E. Blom, M. Brandt en J.Visscher aan het einde van
het werkjaar overgeschreven naar de categorie oud-leden van de Opperraad
Bevordering tot de 33ste graad werd conform het Algemeen Reglement goedgekeurd voor de navolgende
Broeders:
Br. P.A. Birkett
Consistorie Marandellas
Br. M.M.C. Eland
Consistorie Het Oosten
Br. E. Kelly
Consistorie Solomon’s Wisdom
Br. A.R.J. Linger
Consistorie Concordia Creat Felicitatem
Br. S.P. Martis
Consistorie De Vergenoeging
Br. W.E.J. Noslin
Consistorie Concordia Creat Feilcitatem
Br. R. Rademaker
Consistorie De Vergenoeging
Tot lid van de Opperraad werden benoemd:
Br. M.M.C. Eland
Consistorie Het Oosten
Br. A.M. van Oord
Consistorie Hugo van Gijn
Br. R.J. van der Zeijs
Consistorie Fiat Pax
Als lid van de Opperraad werden herbenoemd:
Br. H.W. van der Mark
Consistorie De Ceders
Br. A.C. Polak
Consistorie Wessel Gansfort
Br. J.G.J. Vrieswijk
Consistorie Solomon’s Wisdom
Als Gedelegeerde van de Opperraad werden benoemd:
Br. A.M. van Oord
Consistorie Hugo van Gijn
Br. H.C.M.B. Robbe
Consistorie Willem van Oranje (voor 1 jaar)
Br. R.J. van der Zeijs
Consistorie Fiat Pax

Als Grootredenaar werd benoemd
Br. Br. M.M.C. Eland
Consistorie Het Oosten
Als Gedelegeerde van de Opperraad werden herbenoemd:
Br. H.W. van der Mark
Consistorie De Ceders
Br. A.C. Polak
Consistorie Wessel Gansfort
Br. J.G.J. Vrieswijk
Consistorie Solomon’s Wisdom
Als 2e Grootceremoniemeester werd verkozen Br. Br. A. M van Oord Consistorie Hugo van Gijn. (voor 1 jaar)
Alle besluiten werden helder verlicht genomen.
4. Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering werd op 14 april 2016 in Bilthoven gehouden.
Een verslag van deze vergadering is in dit bulletin opgenomen.
Voorafgaand aan de vergadering werden voorvergaderin gen gehouden met de Kanseliers en de Thesauriers, dit
om wat meer praktische zaken te bespreken.
5. Voorlichting.
Op het Grootoosten 2016 is het eerste exemplaar van het boekje “Vervolgpaden” aan de scheidend Grootmeester
Br. Willem Meijer uitgereikt. In dit boekje is actuele informatie opgenomen van “De Aloude en Aangenomen
Schotse Ritus”. Op de website van de A.AS.R. staat deze tekst eveneens . Het is de bedoeling dat alle nieuwe
Meesters-Vrijmetselaar dit boekje ontvangen na hun Verheffing.
6. Vergaderingen van het Bestuur van de Orde
In het verslagjaar kwam het Bestuur 6 maal in vergadering bijeen.
Deze vergaderingen vonden plaats op 5 augustus, 8 oktober, 19 november, 7 januari, 11 februari en 31 maart.
8. Dag van de Orde
Op 27 februari 2016 vond in hotel-restaurant “Oud London” in Zeist de feestelijke jaarlijkse "Dag van de Orde"
plaats. De opkomst was weer groter dan de opkomst in 2015. Dit jaar waren er op deze bijzondere bijeenkomst
265 leden aanwezig.
Opnieuw hebben de aanwezige leden van de Schotse Ritus kennis gemaakt met een rituaal waarin niet wordt
gewerkt, de 8e graad van onze Ritus, die van Intendant der Gebouwen.
Bij de totstandkoming van de Proeve voor het Rituaal Achtste Graad hebben zoals gebruikelijk historische
ritualen als leidraad gediend. Op basis van de oorspronkelijke thematiek is door de commissie Vormen,
Gebruiken en Ritus een rituaal vervaardigd, dat geschikt is voor onze hoogtijdag, de Dag van de Orde.
Eén van de verrassende elementen is, dat de rol van de kandidaat op een andere wijze gestalte krijgt dan normaal
te doen gebruikelijk is.
Dit jaar is besloten, teneinde onder meer de banden tussen de Consistories nog verder te versterken , het rituaal te
laten uitvoeren door een speciaal team, samengesteld uit leden van alle in Nederland werkende consistories.
Het was indrukwekkend te zien hoeveel inspanning de leden van het “gelegenheidsteam” zich hadden getroost
om tot deze prachtige opvoering te komen.
Na de opvoering werd op het rituaal teruggeblikt door de Grootredenaar, de Z.V. Br. Maarten Brandt.
Voor een uitgebreid verslag van deze, ieder jaar weer, zo bijzondere dag wordt verwezen naar Quinta Essentia
nr. 109 - april 2016.
9. Het ledental van de Orde
Op 1 augustus 2016 bedroeg het ledental van de Orde 959 Broeders. Een stijging t.o.v.2015. Het aantal Broeders
dat is overleden in deze periode is 26. Helaas moesten 15 Broeders het lidmaatschap beëindigen vanwege leeftijd
en gezondheid. Vanwege het opzeggen van het lidmaatschap van het GON hebben eveneens Broeders moeten
bedanken als lid van de A.A.S.R.
Totaal werden in dit werkjaar 60 broeders lid van onze Orde.
Hoewel de datum van de Inwijding in de 4e graad nog ver weg ligt, oktober 2016, hebben zich op dit moment,
juni 2016, al meer dan 40 kandidaten aangemeld om lid te worden van De Schotse Ritus.
Op deze wijze zijn we op weg naar de 1000 leden. Het gaat dus goed met De Schotse Ritus .
Broeders kijk om u heen of u Broeders kent die geïnteresseerd zijn in het gedachtegoed van De Schotse Ritus.

10. Contacten met de Consistories
Op 1 oktober 2015 werd door het Bestuur van de Orde met de Gedelegeerden van gedachten gewisseld en
werden ervaringen uitgewisseld.
11. Relaties met buitenlandse Opperraden/ Supreme Councils
In december 2015 bezocht de Soeverein Grootcommandeur het zogenaamde ‘Fête Solsticiale’ van de Franse
Opperraad in Parijs waar 28 vertegenwoordigers van Opperraden vertegenwoord igd waren.
Opnieuw bleek ook hier, dat de Nederlandse Opperraad internationaal een prominente plaats inneemt.
In maart 2015 bezocht de Soeverein Grootcommandeur in Frankfurt de Opperraad van Duitsland.
De Nederlandse Opperraad is oprichter ‘Mutterrat’ van de Duitse Opperraad en neemt als zodanig een bijzondere
plaats in.
Er werden door de Soeverein Grootcommandeur bezoeken afgelegd aan de Consistories in De West en
Suriname; deze behoren tot de Nederlandse jurisdictie en zijn als zodanig niet als buitenlandse relaties te
beschouwen.
Veelvuldig werd via email contact onderhouden met buitenlandse Opperraden, zowel officieel als privé; zo
werden diverse adviezen en zienswijzen getoetst.
Het nut van brede, internationale kontakten komt steeds weer tot uiting, geeft een gevoel van verbondenheid
mondiaal, iets wat voor een internationale Orde als de Schotse Ritus ook vanzelfsprekend is.
De werkwijze van de Nederlandse A.A.S.R., zowel naar vorm en inhoud, is voor veel buitenlandse Opperraden
een voorbeeld van hoe e.e.a. ook in de oude Constitutiën is bedoeld.
En daar mogen wij als Nederlandse Orde van Vrijmetselaren werkend onder de Opperraad van de 33 e en laatste
graad van de Aloude en Aangenomen Schotse Ritus trots op zijn.
12. Commissie Vormen, Gebruiken en Ritus
De Commissie Vormen Gebruiken en Ritus (VGR) heeft gedurende het afgelopen werkjaar de laatste hand
gelegd aan de totstandkoming van de volgende proefversie van het nieuwe rituaal 18 e graad. Met name op het
gebied van de dramaturgie en een taalgebruik waarin het exegetische element ondergeschikt is verklaard aan het
allusieve zijn de zaken geducht aangescherpt. Deze versie is recentelijk aan het Bestuur van de Orde
aangeboden. Na eventuele aanpassingen op basis van de reacties van de Best uursleden zal nog dit kalenderjaar
een proefopvoering worden georganiseerd. Daarnaast heeft de Commissie zich belast met het rituaal voor de Dag
van de Orde, jaargang 2016. Ditmaal werd het de Achtste graad ‘Intendant der gebouwen’, dat met daverend
succes werd opgevoerd door een team dat uit leden van alle Consistories was samengesteld. Inmiddels heeft de
Commissie zich over het rituaal voor de eerstvolgende Dag van de Orde gebogen, waarvoor de keus is gevallen
op de 20 e graad ‘Grootmeester van alle symbolische loges, Meester ad vitam’, dat onlangs eveneens aan het
Bestuur werd aangeboden. In de komende periode zal het accent van de werkzaamheden, naast de afronding van
het rituaal 18e graad naar aanleiding van de reacties op de nog te plannen proefopvoerin g, liggen op de
redactionele herziening van de bestaande ritualen. Na het gereedkomen van de nieuwe versie van de Vierde
graad wordt thans de 22 e graad onder handen genomen. Tijdens het afgelopen werkjaar was de Commissie VGR
als volgt samengesteld: Herman Koers, Herman van der Mark, Gerrit van Eijk, Jan Pieter van Lieshout, Jan Pieter van Beek (secretaris) en Maarten Brandt (voorzitter).
14. Quinta Essentia
De redactie bestond ongewijzigd uit de Broeders Geert van Seggelen ( voorzitter), Willem Sinninghe Damsté
(secretaris), Maarten Brandt, Gerrit van Eijk en Frans Krap. Ook in dit jaar zijn vier nummer van Quinta Essentia
verschenen.
Enkele leden van de redactie hebben ter gelegenheid van de Dag van de Orde 2016 een boek verzorgd onder de
titel: Ridder Ramsay, de intrede van de ridderethiek in de vrijmetselarij.
15. Ordesite
De Ordesite mag zich in een gestage belangstelling verheugen. Het afgelopen werkjaar is de website en het
digitale archief van Quinta Essentia 5500 keer bezocht. 1500 meer dan het vorige werkjaar.
Het digitaal aanmelden voor deelname aan één van de Landelijke Inwijdingen en De Dag van de Orde werkt erg
goed.
Het adres is ongewijzigd: www.aasr.nl
16. Grootk anselarij
Het contact met de Kanseliers c.q. Gedelegeerden van de diverse Consistories verliep ook tijdens het afgelopen
verslagjaar uitstekend, plezierig en constructief.
15. Tenslotte

Ik wil, mede namens het Bestuur van de Orde, alle Besturen en Commissies, de Kanseliers en Gede legeerden en
de overige Bbr., die zich hebben ingezet voor de groei en bloei van de Aloude en Aangenomen Schotse Ritus in
hun respectievelijke Consistories, maar ook landelijk, danken voor de altijd positieve en vooral coöperatieve
samenwerking.
Hans Hijmans,
Grootkanselier-Secretaris Generaal

