VERSLAG OVER HET WERKJAAR 2013 – 2014
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 23 november 2013 en 22 februari 2014.
Op 23 november 2013 vond in hotel-restaurant “Oud London” de jaarlijkse bijeenkomst van leden en oud-leden
van de Opperraad plaats.
De Z.V. Br. Diederik van Rossum leverde een Bouwstuk op met de titel: “Hiërarchie in het maconnieke spel” .
Een interessante en inspirerende bijdrage aan deze bijeenkomst die stof gaf tot een boeiende gedachtewisseling.
In de bijeenkomst van 22 februari 2014 werden de Bbr. S. Keep en G. van Seggelen 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:
Consistorie ‘Wessel Gansfort’ Br. Y. Hoeksma; Consistorie ‘Jacques de Molay’ Br. A.Th. van der Beek;
Consistorie ‘Marandellas’ Br. P.J. Fahey
Tot lid van de Opperraad werden benoemd:
Br. J.A. Nieuwenhuis Consistorie ‘Het Oosten’; Br. P.J. Fahey Consistorie ‘Marandellas’;Br. H.H. Koers
Consistorie ‘Willem van Oranje’; Br. P.H. van Beek Consistorie ‘Het Oosten’
Als lid van de Opperraad werden herbenoemd:
Br. J.P.J.F. Koopman Consistorie ‘Jacques de Molay’;Br. M.C. Leunk Consistorie ‘De Ceders’;Br. J.M. Hijmans
Consistorie ‘Het Oosten’; Br. C.R. Rietman Consistorie ‘Thistle and Rose’
Als Soeverein Grootcommandeur werd voor één periode herbenoemd: Br. M.C. Leunk Consistorie ‘De Ceders’
Als Luitenant Grootcommandeur werd benoemd: Br. H.H. Koers Consistorie ‘Willem van Oranje’
Voor herbenoeming als Grootkanselier en Grootthesaurier werden benoemd:
Br. J.M. Hijmans Consistorie ‘Het Oosten’; Br. C.R. Rietman Consistorie ‘Thistle and Rose’;
Benoemd als Grootceremonie-meester werd Br. P.H. van Beek Consistorie ‘Het Oosten’
Als 2e Grootkanselier werd verkozen: Br. J.L.J. Bausch Consistorie ‘De Ceders’
Als Gedelegeerde van de Opperraad werden benoemd:
Br. J.P.J.F. Koopman Consistorie ‘Jacques de Molay’; Br. J.A. Nieuwenhuis Consistorie ‘Het Oosten’; Br. P.J.
Fahy Consistorie ‘Marandellas”
Alle besluiten werden helder verlicht genomen.
4. Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering werd op 3 april 2014 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 aangekondigde folder met informatie over de “De Aloude en Aangenomen Schotse Ritus” is gereed gekomen
en verspreid naar de Consistories.

6. Vergaderingen van het Bestuur van de Orde
In het verslagjaar kwam het Bestuur 6 maal in vergadering bijeen.
Deze vergaderingen vonden plaats op 3 oktober, 21 november, 9 januari, 6 februari, 27 maart en 6 augustus.
8. Dag van de Orde
Op 22 februari 2014 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.
Het consistorie “Fiat Pax” voerde op deze dag als demonstatie het rituaal op van “Geheimschrijver (6°
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. 101, april 2014.
9. Het ledental van de Orde
Op 1 januari 2014 bedroeg het ledental van de Orde 964 Broeders. Helaas een teruggang vergeleken met 1
januari 2013 (1001 leden).Deze teruggang is m.n. veroorzaakt door het overlijden van Broeders, het bedanken
van Broeders op grond van hun leeftijd en het dekken van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der
Nederlanden.
Dus Broeders kijk om u heen of u Broeders kent die geïnteresseerd zijn in het gedachtegoed van De Schotse
Ritus. Gelukkig konden we wel in het afgelopen werkjaar 54.nieuwe leden verwelkomen.
10. Contacten met de Consistories
Op 26 september 2013 werd door het Bestuur van de Orde met de Gedelegeerden van gedachten gewisseld en
werden ervaringen uitgewisseld.
11. Relaties met buitenlandse Opperraden / Supreme Councils
Zoals bekend verondersteld wordt is de Schotse Ritus een internationale Orde waarvan de Soeverein
Grootcommandeurs van de in ‘amity’ verkerende Opperraden elkaar op regelmatig basis ontmoeten.
Dit is overigens geen nieuw gegeven; al tientallen jaren wordt op deze wijze gewerkt en neemt Nederland
prominent deel aan de onderhandelingen.
Op formele en informele wijze worden standpunten uitgewisseld die het voortbestaan en de regulariteit van de
A.A.S.R. ten goede komen; ook worden desgevraagd adviezen gegeven en helpende handen geboden.
In december 2013 bezocht de Soeverein Grootcommandeur het zogenaamde Fête Solsticiale van de Franse
Opperraad in Parijs waar 26 Opperraden vertegenwoordigd waren.
In maart 2014 heeft de Soeverein Grootcommandeur, daartoe eveneens uitgenodigd de jaarlijkse bijeenkomst
van de Duitse Opperraad in Frankfurt bijgewoond.
De Duitse Opperraad is dochter van de Nederlandse; 18 landen waren bij deze unieke bijeenkomst aanwezig.
De Nederlandse Opperraad neemt internationaal een prominente plaats in.
In mei 2015 vindt in Lissabon de 19e Internationale Conferentie van Soeverein Grootcommandeurs wereldwijd
plaats.
Het thema ditmaal is: ‘Wegen naar een meer menselijke toekomst’.
Het nut van brede, internationale kontakten komt telkenmale weer tot uiting, geeft een gevoel van verbondenheid
mondiaal, iets wat voor een internationale Orde 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 A.A.S.R. trots op zijn.
12. Commissie Vormen, Gebruiken en Ritus
De samenstelling van de commissie bestaat per mei 2014 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 en A.Th.
van der Beek
In de commissie is er hard gewerkt aan het Rituaal 6e Graad, dat op de Dag van de Orde door Consistorie Fiat
Pax is opgevoerd.
Versie 2 van het Rituaal 18e graad is gereed en is naar het Bestuur van de Orde verzonden voor commentaar.
Zoals al bekend is heeft de VGR het bestuur voorgesteld om op de Dag van de Orde in 2015 het Rituaal 7e
Graad op te voeren. Het bestuur heeft dit voorstel overgenomen en de VGR is hiermee aan het werk gegaan.
Verder zal meer vaart worden gemaakt met de herziening van de bestaande ritualen met het oog op taalgebruik,
inhoudelijke inconsistentie en regieaanwijzingen. Met het oog hierop heeft het Bestuur als nieuw lid Br. Tom

van de Beek van Consistorie Jacques de Molay benoemd, die zich speciaal met deze materie zal gaan
bezighouden.
13. H.A. Francken – onderscheiding
Tijdens het verslagjaar is er een voorstel voor verlening van deze prestigieuze onderscheiding ontvangen. De
Commissie H.A. Francken Award stelde voor om aan de Z.V. Br. Houwertjes de betreffende oorkonde uit te
reiken.
Het bestuur en de Opperraad hebben dit voorstel overgenomen. Op 22 februari heeft de Z.M. Br. Maarten Leunk
de onderscheiding aan Broeder Houwertjes uitgereikt.
In Quinta Essentia nr. 101, april 2014, kunt u hierover meer lezen.
.
14. 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.
De Broeders die Quinta Essentia al langere tijd ontvangen zullen hebben opgemerkt dat vanaf het 101 ste nummer
om der wille van de overzichtelijkheid, voor het eerst uitgevoerd is in twee kolommen per bladzijde. Eveneens
is de omslag substantieel vernieuwd en in kleurendruk verschenen.
15. Ordesite
De Ordesite mag zich in een gestage belangstelling verheugen. Het digitaal aanmelden voor deelname aan één
van de Landelijke Inwijdingen werkt erg goed.
Het adres is ongewijzigd: www.aasr.nl
16. Kanselarij
Het contact met de Kanseliers c.q. Gedelegeerden van de diverse Consistories verliep ook tijdens het afgelopen
verslagjaar uitstekend, plezierig en constructief.
15. 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

