VERSLAG OVER HET WERKJAAR 2016 – 2017
1. Samenstelling van het Bestuur van de Orde
De Orde stond dit werkjaar opnieuw onder de bezielende leiding van Soeverein Grootcommandeur Br. Maarten
Leunk.
Tijdens de vergadering van de Opperraad op 25 februari 2017 werd de Luitenant Grootcommandeur Br. H.H.
Koers voor een nieuwe periode tot 2020 herkozen.
De Grootkanselier-Secretaris Generaal Br. J.M. Hijmans en Grootthesaurier Br. C.R. Rietman werden door de
Opperraad op 25 februari 2017 en op de Algemene Vergadering op 20 april 2017 resp. benoemd en goedgekeurd
voor een nieuwe periode en tot 2020 herkozen
Voor opvolging van de reglementair aftredende Soeverein Grootcommandeur Br. M. Leunk werd door de
Opperraad op 25 februari 2017 de Br. H.C.M.B. Robbe benoemd.
De samenstelling van het Bestuur werd daardoor per juni als volgt:
Soeverein Grootcommandeur:
H.C.M.B. Robbe
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:
Grootkapitein der Garde: Br. J.W. Boeré.
De functie van Grootceremoniemeester is vacant
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 26 november 2016 en 25 februari 2017.
Op 26 november 2016 vond in hotel-restaurant “Oud London” de jaarlijkse bijeenkomst van leden en oud-leden
van de Opperraad plaats.
De Z.W. Br. Jan Pieter van Lieshout leverde een Bouwstuk op met de titel: Mijn Opus Magnum/ Magnum Opus.
Een bewogen en inspirerende bijdrage aan deze bijeenkomst die stof gaf tot een boeiende en emotionele
gedachtewisseling. Alle aanwezigen waren zeer onder de indruk van dit Bouwstuk.
In de bijeenkomst van 25 februari 2017 werden de Bbr. E.M.A. Klep, G. van Seggelen aan het einde van het
werkjaar overgeschreven naar de categorie oud-leden van de Opperraad.
De Z.M. Br. M.C. Leunk werd overgeschreven naar de categorie “Soeverein Grootcommandeurs sedert de
oprichting van de Orde”.
In de bijeenkomst van 25 februari 2017 en op de Algemene Vergadering op 20 april 2017 werd de Br. J. W
Boeré resp. benoemd en goedgekeurd tot lid van de Opperraad als Grootkapitein der Garde
De Bbr. Th de la Court, J.R.E. Kleinmoedig en S. Sedigh Ershadi werden benoemd als Gedelegeerde van de
Opperraad bij jun Consistorie
De Bbr. P.J. Fahy en J.A. Nieuwenhuis werden herbenoemd als Gedelegeerde van de Opperraad bij hun
consistorie.
De Br. H.H. Koers werd benoemd als Gedelegeerde van het consistorie Willem van Oranje voor 1 jaar.
4. Assistenten van de Opperraad:
Als 2e Grootceremoniemeester werd verkozen:
Br. A. M van Oord
Hugo van Gijn (voor 1 jaar)
Als 2e Grootkanselier werd verkozen:
Br. M.V. Berendsen
Het Oosten (voor 1 jaar)
5. Bevorderingen tot de 33e Graad.
Bevordering tot de 33ste graad werd conform het Algemeen Reglement goedgekeurd voor de navolgende
Broeders:

Br. M.V. Berendsen
Br. J.W. Boeré
Br. L.A. Gomez
Br. S.G.M. Hol
Br. S. Sedigh Ershadi
Br. G.H. Sedney

Het Oosten
Wessel Gansfort
De Vergenoeging
Wessel Gansfort
Jacques de Molay
Concordia Creat Felicitatem

Alle besluiten werden helder verlicht genomen.
6. Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering werd op 20 april 2017 in Bilthoven gehouden.
Een verslag van deze vergadering is in dit bulletin opgenomen.
Voorafgaand aan de vergadering werden voorvergaderingen gehouden met de Kanseliers en de Thesauriers, dit
om wat meer praktische zaken te bespreken.
7. Voorlichting.
De folder met informatie over “De Aloude en Aangenomen Schotse Ritus” is opnieuw verspreid naar de
Consistories.
8. 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, 13 oktober, 17 november, 12 januari, 9 februari en 6 april.
9. Dag van de Orde
Op 25 februari 2017 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 2016. Dit jaar waren er op deze bijzondere bijeenkomst
270 leden aanwezig.
Opnieuw hebben de aanwezige leden van de Schotse Ritus kennis gemaakt met een rituaal waarin niet wordt
gewerkt, Grootmeester van alle Symbolische Loges, Meester ad Vitam, Grootmeester van Wijsheid; 20e graad:
de 20e graad van onze Ritus, die van Intendant der Gebouwen.
Bij de totstandkoming van de Proeve voor het Rituaal 20e 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.
Het enthousiasme van de "spelers" en de "toeschouwers" tijdens en na de opvoering van het rituaal vorig jaar,
zorgt ervoor dat ook dit jaar is besloten, ten einde de banden met de Consistories nog verder te versterken, om
voor 2017 het demonstratierituaal opnieuw te laten uitvoeren door een team van Broeders samengesteld uit
leden van alle (Nederlandse) Consistories. Uiteraard werd het rituaal 20e graad uitgevoerd door andere
“spelers” dan in 2016.
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. Meindert Eland.
Voor een uitgebreid verslag van deze, ieder jaar weer, zo bijzondere dag wordt verwezen naar Quinta Essentia
nr. 113 - april 2017.
10. Het ledental van de Orde
Op 1 januari 2017 bedroeg het ledental van de Orde 945 Broeders. Helaas 15 minder dan op 1 augustus 2016.
Het aantal Broeders dat is overleden in deze periode is 36. Vanwege het opzeggen van het lidmaatschap van het
GON hebben 10 Broeders moeten bedanken als lid van de A.A.S.R.
Totaal werden in dit werkjaar 58 broeders lid van onze Orde.
Hoewel de datum van de Inwijding in de 4e graad nog ver weg ligt, oktober 2017, hebben zich op dit moment,
juli 2017, al 40 kandidaten aangemeld om lid te worden van De Schotse Ritus.
Op deze wijze zijn we op de goede weg om het aantal van vorig jaar te evenaren.
Broeders kijk om u heen of u Broeders kent die geïnteresseerd zijn in het gedachtegoed van De Schotse Ritus.
11. Contacten met de Consistories
Op 6 oktober 2016 werd door het Bestuur van de Orde met de Gedelegeerden van gedachten gewisseld en
werden ervaringen uitgewisseld.

12. Relaties met buitenlandse Opperraden/ Supreme Councils
De Soeverein Grootcommandeur bezocht in maart 2016 de Duitse Opperraad als ‘Mutterrat’; 16 erkende
Opperraden waren in Frankfort aanwezig.
In december 2016 bezocht de Soeverein Grootcommandeur het zogenaamde ‘Fête Solsticiale’ van de Franse
Opperraad in Parijs waar 28 Opperraden vertegenwoordigd waren.
Ondanks de perikelen met de GNLF blijft de Nederlandse Opperraad de Franse Opperraad trouw.
De Nederlandse Opperraad neemt internationaal nog immer en in toenemende mate een prominente plaats in .
Kenmerkend voor de Schotse Ritus, dat komt bij alle internationale kontakten ter sprake, is het nadrukkelijk
allusieve karakter van het spel.
Een werkwijze die appelleert aan de spirituele vorming van het individu en geenszins tot doel heeft datzelfde
individu een aantal lessen in te prenten, integendeel.
De inwijdeling wordt tijdens elke nieuwe initiatie uitgenodigd zelf zijn lessen uit het betreffende rituaal te
destilleren en vervolgens in zijn eigen leven zo goed en zo kwaad als dat gaat toe te passen. En de wijze waarop
zal van individu tot individu en van situatie tot situatie verschillen. Waar het voortdurend om gaat is het
integreren van onze psychische drijfveren tot een harmonieus geheel en wel zodanig dat er uiteindelijk sprake is
van het komen tot de juiste verhouding tot jezelf, de naaste en de Opperbouwmeester des Heelals.
In de uitgebreide kontakten met door ons erkende Opperraden komen naast organisatiestructuur en regulariteit
ook bovenstaande gedachtegangen aan de orde.
Het waren opnieuw en boeiende en interessante ontmoetingen, waar diverse denkbeelden en opvattingen naast
elkaar gelegd werden en harmonie de boventoon voerde.
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 A.A.S.R. 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.
Je geschiedenis kennen is voorwaarde en de spelregels onverkort toepassen evident.
Op deze wijze blijven wij nationaal maar zéér zeker internationaal een waardevolle medespeler in het
maçonnieke landschap.
En daar mogen wij als Nederlandse A.A.S.R. trots op zijn.
Laten wij er voortdurend naar streven, dat de Tempel der Volmaking steeds meer binnen handbereik komt.

13. Commissie Vormen, Gebruiken en Ritus
De Commissie Vormen Gebruiken en Ritus (VGR) heeft na negen productieve jaren afscheid genomen van haar
voorzitter, de Z.V. Broeder Maarten Brandt. De Commissie is blij te kunnen melden dat hij zijn kennis en inzet
blijft voegen bij het werk van de VGR als lid.
De proefversie van de 18e graad is, na becommentariëring door het Bestuur, nogmaals onder de loupe genomen
om het geschikt te maken voor een tweede proefopvoering, die in november plaatshad. Vele Broeders hebben
hun suggesties ingestuurd, waarvan de Commissie nota heeft genomen en een aangepaste versie heeft
vervaardigd. Deze is nogmaals ter beoordeling van het Bestuur ingestuurd. Tevens is, door de inzet van Broeder
Paul Mellaart, een belangrijke stap gezet in het ontwerp van de noodzakelijke nieuwe attributen en Tableaus.
Ook voor het demonstratierituaal voor de Dag van de Orde heeft de VGR zich ingezet, ditmaal rond de 20 e graad
‘Grootmeester van alle Symbolische Loges’. Opgezet met elementen van de overgang van 2 e naar 3e graad, de 9e
graad ‘Uitverkorene der Negen’ en de 15e graad ‘Ridder van de Degen en van het Oosten’, leverde dit een mooi
rituaal op dat met groot succes is opgevoerd. Opgezet als een aansprekende initiatie van de kandidaat rond
elementen van dolen door het eigen geestelijk Labyrint, overwinnen van angsten, vergevingsgezindheid en
oprechtheid, gaf dit de aanwezigen de nodige allusieve momenten mee. Het team, dat wederom was
samengesteld uit Broeders uit alle Consistories, wist de spanningsboog uitstekend in stand te houden en zorgde
voor een geweldige opvoering.
De keuze voor het rituaal dat op de Dag van de Orde 2018 zal worden uitgevoerd, is gevallen op de 29 e graad
‘Ridder van St. Andries van Schotland’, ook wel genaamd ‘Groot Schot van St. Andries, Patriarch der
Kruistochten’.
Zoals eerder aangekondigd buigt de Commissie zich over de 22 e graad, waarbij deze beschouwd wordt in het
licht van alle Ritualen die tegenwoordig door de A.A.S.R. worden opgevoerd; zoals bekend was de 22e graad in
vroeger tijden de graad waarin men toetrad tot de Schotse Ritus terwijl deze tegenwoordig wordt voorafgegaan
door de 4e, 14e en 18e graad. Reden te meer voor de Commissie om deze graad weer eens tegen het licht te
houden.
Tot slot zijn de graden 4 en 14 nogmaals aan een juiste vertaalslag onderworpen, met medewerking van het
Consistorie ‘Thistle & Rose’, om ook hen met de juiste, door de Opperraad vastgestelde, versie te laten werken.

Tijdens het afgelopen werkjaar was de VGR als volgt samengesteld: Herman Koers, Herman van der Mark,
Gerrit van Eijk, Jan Pieter van Lieshout, Maarten Brandt, Jan-Pieter van Beek (secretaris t/m december 2016) en
Meindert Eland (voorzitter).
Vanaf het nieuwe werkjaar zal Ruud van der Zeijs de functie van secretaris gaan vervullen.
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.
Het redactieteam van Quinta Essentia, bestaande uit de Broeders Gerrit van Eijk, Geert van Seggelen en Willem
Sinninghe Damsté hebben ter gelegenheid van de Dag van de Orde 2017 een nieuwe uitgave in de “Paarse
reeks” geschreven. Het redactieteam heeft zijn keus laten vallen op een vertaling van de Conversations
allegoriques par la Sagesse die in Metz in achtereenvolgens 1763 en 1766 werden gepubliceerd.
(ZINNEBEELDIGE GESPREKKEN GEORGANISEERD DOOR DE WIJSHEID)
Alle aanwezigen op deze dag ontvingen dit boek gratis.
De Z.V. Br. Geert van Seggelen heeft aan het einde van dit werkjaar de voorzittershamer doorgegeven aan de
Z.V. Br. Herman van der Mark.
15. Ordesite
De Ordesite mag zich in steeds meer belangstelling verheugen. Het afgelopen werkjaar is de website en het
digitale archief van Quinta Essentia 6650 keer bezocht.1000 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. Ook het betalen van de jaarbijdrage via Ideal is een groot succes gebleken.
Het adres is ongewijzigd: www.aasr.nl
16. Grootkanselarij
Het contact met de Kanseliers c.q. Gedelegeerden van de diverse Consistories verliep ook tijdens het afgelopen
verslagjaar uitstekend, plezierig en constructief.
17. Tenslotte
Ik wil, mede namens het Bestuur van de Orde, alle Besturen en Commissies, de Kanseliers en Gedelegeerden 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

