VERSLAG OVER HET WERKJAAR 2012 – 2013

1. Samenstelling van het Bestuur van de Orde
De Orde stond dit werkjaar opnieuw onder de bezielende leiding van Soeverein Grootcommandeur
Br. Maarten Leunk.
In de samenstelling van het Bestuur kwam dit werkjaar geen wijziging.
Zij bestond uit:
Soeverein Grootcommandeur:
M.C. Leunk
Luitenant Grootcommandeur:
S. Keep
Grootsecretaris Generaal/Grootkanselier
J.M. Hijmans
Grootthesaurier:
C.R. Rietman
Grootredenaar:
M. Brandt
2. Grootofficieren
In de samenstelling van de Grootofficieren kwam dit werkjaar geen wijziging.
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 24 november 2012 en 23 februari 2013.
In de bijeenkomst van 23 februari 2013 werden de Bbr. F.D. Peters, T.H. van der Leest en C.M.
Eijkman aan het einde van het werkjaar overgeschreven naar de categorie oud-leden van de
Opperraad
De Bbr. H. van der Mark en A.C. Polak werden benoemd tot lid van de Opperraad en tot
Gedelegeerde van het Consistorie De Ceders resp. Wessel Gansfort.
De Bbr. A.E. Blom, J. Visscher en J. Vrieswijk werden herbenoemd als Gedelegeerde van de
Opperraad bij hun Consistorie.
T.a.v. Gedelegeerde(n) Consistorie Jacques de Molay:
De Z.V. Bbr. Koopman en Van Eijk zullen voor één jaar aantreden als een gedeeld gedelegeerdschap.
Op 24 november 2012 vond in hotel-restaurant “Oud London” de jaarlijkse bijeenkomst van leden en
oud-leden van de Opperraad plaats.
Br. Jan Treffers leverde een Bouwstuk op met de titel “De Schotse Ritus, een persoonlijke
invalshoek”. Een interessante en inspirerende bijdrage aan deze bijeenkomst die stof gaf tot een
boeiende gedachtewisseling.
4. Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering werd op 11 april 2013 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.
5. Voorlichting.
De vorig jaar aangekondigde USB-stick “De Aloude en Aangenomen Schotse Ritus en perfect en
inspirerend vervolg” met een ingesproken tekst is dit werkjaar gereed gekomen. De Gedelegeerden
en Kanseliers hebben een exemplaar ontvangen.
6. Vergaderingen van het Bestuur van de Orde
In het verslagjaar kwam het Bestuur 6 maal in vergadering bijeen.
Deze vergaderingen vonden plaats op 4 oktober, 22 november, 10 januari, 7 februari, 4 april en 5
augustus.
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7. Dag van de Orde
Op 23 februari 2013 vond in hotel-restaurant “Oud London” in Zeist de feestelijke jaarlijkse "Dag van
de Orde" plaats. De opkomst was weer groot, 250 leden waren op deze bijzondere bijeenkomst
aanwezig.
Dit jaar was deze dag extra feestelijk, want het was 100 jaar geleden dat de A.A.S.R. werd opgericht
in Nederland. Vanzelfsprekend werd op deze dag hier aandacht aan besteed.
Vanuit de redactie van Quinta Essentia is druk gewerkt om een Jubileumuitgave te schrijven. Het
werd geen traditioneel boekje met feiten en jaartallen. Er was gekozen voor een vertaling uit het
Frans in het Nederlands van: “ Les plus secrets mystères des Hauts Grades de la Maçnnerie dévoiles
ou Le vrai Rose-Croix suivi du Noachite “.
Alle aanwezigen op deze dag ontvingen dit Jubileumboek.
Het consistorie “Wessel Gansfort” voerde op deze dag als demonstatie het rituaal op van
“VOLMAAKT MEESTER” (5° A.A.S.R.).
Het was indrukwekkend te zien hoeveel inspanning ook de leden van dit consistorie zich hadden
getroost om tot deze prachtige opvoering te komen.
Na de opvoering werd op het rituaal teruggeblikt door de Grootredenaar, Br. M. Brandt.
Voor een uitgebreid verslag van deze, ieder jaar weer, zo bijzondere dag wordt verwezen naar Quinta
Essentia nr. 97, april 2013.
8. Het ledental van de Orde
Op 1 januari 2013 bedroeg het ledental van de Orde 1001 Bbr. Helaas een teruggang vergeleken met
1 januari 2012 (1037 leden).Deze teruggang is m.n. veroorzaakt door een opschoning van de
ledenadministratie van het Consistorie in Zimbabwe, het overlijden Broeders en het bedanken van
Broeders op grond van hun leeftijd.
9. Contacten met de Consistories
Op 27 september 2012 werd door het Bestuur van de Orde met de Gedelegeerden van gedachten
gewisseld en werden ervaringen uitgewisseld.

10. Relaties met buitenlandse Opperraden / Supreme Councils
Relaties met buitenlandse Opperraden / Supreme Councils
In mei 2013 heeft de Soeverein Grootcommandeur de 51e Conferentie van Soeverein
Grootcommandeurs en geassocieerde landen bijgewoond.
Zijn bijdrage heeft u in de uitgave van Quinta Essentia nr. 98 kunnen lezen.
Tijdens de Conferentie werd Br. Leunk benoemd tot erelid van de Opperraad van Turkije.
In augustus neemt de Soeverein Grootcommandeur deel aan de festiviteiten rond het 200-jarig
bestaan van de Supreme Council Northern Masonic Jurisdiction in Washington.
Aansluitend neemt hij deel aan de Biennial Session of the Supreme Council Southern Jurisdiction
‘Mother Council of the World’ eveneens in Washington DC.
De Nederlandse Opperraad neemt internationaal een prominente plaats in.
Het nut van brede, internationale kontakten komt telkenmale weer tot uiting iets wat voor een
internationale Orde ook vanzelfsprekend dient te zijn.
De werkwijze van de Nederlandse A.A.S.R. 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 A.A.S.R. trots op zijn.
11. Commissie Vormen, Gebruiken en Ritus
De samenstelling van de commissie bestaat per mei 2013 uit: Bbr. M Brandt(voorzitter), Mr. J.P.A.D.
van Beek (secretaris), G. van Eijk, Drs. Ing. H.H. Koers, Drs. F.W. Krap, G. van Seggelen, H.W. van der
Mark.
2

Het rituaal van de 18e graad is bij de Commissie VGR in bewerking. In het afgelopen werkjaar is de
eerste versie aan het Bestuur gepresenteerd.
12. H.A. Francken – onderscheiding
Tijdens het verslagjaar werd geen voorstel voor verlening van deze prestigieuze onderscheiding
ontvangen.
13. Quinta Essentia
De Commissie bestond ongewijzigd uit de Bbr. G. van Seggelen (voorzitter), M. Brandt, G. van Eijk,
Mr. dr. W.A. Sinnighe Damsté en Drs. F.H. Krap.
14. Ordesite
De Ordesite mag zich in een gestage belangstelling verheugen.
Er wordt nu gedacht aan een uitbreiding met een pagina voor uitsluiten de leden.
Het adres is ongewijzigd: www.aasr.nl
15. Kanselarij
Het contact met de Kanseliers c.q. Gedelegeerden van de diverse Consistories verliep ook tijdens het
afgelopen verslagjaar uitstekend, plezierig en constructief.
16. Tenslotte
wil ik, 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
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