
ORDE VAN VRIJMETSELAREN SCHOTSE RITUS 

VERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER HET KALENDERJAAR 2019 

1. SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR  

De Orde stond dit werkjaar onder de bezielende leiding van Soeverein Grootcommandeur Br. Dick Robbe. In de 
samenstelling van het bestuur kwam dit werkjaar geen wijziging.  

OVERZICHT BESTUUR en Grootofficieren 
      

Robbe, H.C.M.B. Soev.Gr.Com. 2017 2020       2020 
Koers, H.H. Lt.Gr.Com. 2014 2017       2020 
Hijmans, J.M. Gr.Secr.Gen./Gr.Kans. 2011 2014 2017     2020 
Rietman, C.R. Gr.Thes. 2011 2014 2017     2020 
Lieshout, J.P.M. van Gr.Kap. der Garde 2018         2020 
Oord, A.M. van Gr.Cer.Mr. 2018         2021 
Eland, M.M.C. Gr.Red/Vz. VGR 2016 2019       2022 

 
Vergaderingen van het Bestuur van de Orde 
In het verslagjaar kwam het Bestuur 4 maal in vergadering bijeen. 
Deze vergaderingen vonden plaats op 17 augustus, 29 oktober, 23 januari, 25 maart. 
 
Het ledental van de Orde 

Op 31 december 2019 bedroeg het ledental van de Orde 920. Helaas een afnamen van 12 leden t.o.v. 31 december 2018. In 
2019/2020 werden er 65 broeders lid van onze Orde. Een prachtig aantal.  
Het aantal opzeggingen was in 2019: 77. 
Hierna een aantal redenen: 
Overleden: 20; Leeftijd en gezondheid: 8; Opzegging GON: 11; drukke werkzaamheden: 13. 
Hoewel de datum van de Inwijding in de 4e graad nog ver weg ligt, oktober 2020, hebben zich op dit moment, juli 2020, al 25 
kandidaten aangemeld om lid te worden van De Schotse Ritus.  
Op deze wijze zijn we op de goede weg om het aantal van 2019 jaar te evenaren.  
Broeders kijk om u heen of u Broeders kent die geïnteresseerd zijn in het gedachtegoed van De Schotse Ritus.   

BESTUURSBELEID 
Het bestuursbeleid heeft zich het afgelopen jaar geconcentreerd op de volgende hoofdpunten.  

In de periode vanaf de ALV van de Orde tot april 2020 is de commissie 8x bijeengekomen. 
Aan de volgende graden is gewerkt: 
14e graad, Perfect Elect Grand Scot. 
De Engelse vertaling is geaccordeerd door het Bestuur van de Orde en verstrekt aan het consistorie Thistle & Rose als nieuwe 
vigerende versie. 
12e graad, Grootmeester Architect. 
De VGR heeft dit rituaal, gebaseerd op- en vertaald uit een versie zoals die tegenwoordig in één van de REAA Obediënties in 
Frankrijk wordt opgevoerd, aangepast naar een volwaardig demonstratie rituaal voor de Dag van de Orde 2020. Deze 
werkzaamheden vormden de hoofdmoot van de activiteiten tot december 2019. Alle aanwezigen op 22 februari 2020 hebben 
kunnen genieten van een uitstekende opvoering ervan. 
22e graad, Ridder van de Koninklijke Bijl, Prins van de Libanon 
Er is veel aandacht besteed aan de uitwerking van een vernieuwd rituaal voor de 22e graad. De VGR heeft op de planning staan 
hiervan een proefopvoering tot stand te doen komen in het begin van 2021. Zoals al eerder gemeld betreft het een substantiële 
aanpassing waarbij het goede wordt bewaard, oorspronkelijke elementen terugkeren en beleving, sfeer & tekst zullen worden 
toegesneden op de verwachtingen die kandidaten en ingewijden tegenwoordig hebben. 
Mede door de keuze van de op te voeren 17e graad als demonstratiegraad voor Dag van de Orde in 2021, welke al eerder in een 
goede uitwerking tot stand kwam door de toenmalige VGR, blijft meer tijd over voor de 22e graad in het jaar 2020. 
Vanuit de Intendance der Orde valt het volgende te melden: 
Er zijn nieuwe juwelen ontworpen en vervaardigd voor de 18e graad, welke nog ontbraken bij de consistories “De Vergenoeging” 
en “Willem van Oranje”. 



De 28e graad heeft inmiddels niet alleen een moderne visualisatie van de planeten, maar dit wordt ook ondersteund door 
voorstellingen ervan tegen de beide achterwanden; een dergelijke ondersteuning tegen zijwanden werd ook getoond tijdens de 
opvoeringen van de 31e graad.  
Voor de 30e graad is een nieuwe trap ontworpen, geconstrueerd en geleverd, waardoor kandidaten op een veiliger manier deze 
kunnen betreden. 
Voor de 32e graad is een vernieuwd 3-dimensionaal Tableau voorgesteld tijdens de opvoering in april 2019, inclusief een visuele 
ondersteuning van de redenaarstekst. Dit had de instemming van het Bestuur en verder aanwezige Broeders. 
Tijdens de Dag van de Orde 2020 is een nieuw vaandel van de AASR gebruikt, vervaardigd in een Nederlands borduuratelier dat 
bekend is met speciale vlaggen en vaandels. 
Tevens is tijdens die dag de nieuwe stropdas van de Orde beschikbaar gesteld. 
Voorstellen zijn in ontwikkeling voor andere opslag van de centrale attributen (graden 22 t/m 33) 
Er is ondersteuning geleverd met advies, attributen en belichting bij diverse graden, ook regionaal en bij de opvoering van de 7e 
graad van Provoost en Rechter. 
Voorbereidingen worden getroffen om de Intendance uit te breiden met enkele regionale leden die het werk van de 
verschillende Bouw- en Meubelmeesters en Regelingscommissies kunnen ondersteunen. 
 

Quinta Essentia 

De redactie uit de broeders heeft wederom vier nummers uitgebracht waarvan het septembernummer digitaal. Dat stond in het 
teken van recht, gerechtigheid en broederlijkheid, de deugden-ethiek van het rituaal 31 e graad. Dit nummer is uitsluitend 
verspreid onder diegenen aan wie de 31e graad was verleend. 
Een delegatie uit de redactie hebben zorggedragen voor een monografie getiteld: Fakkeldragers. Daarin wordt de betekenis 
uiteengezet van Morin, Francken, Goblet d’Alviella en Pike voor de Schotse Ritus.  
Deze monografie is tijdens de Dag van de Orde gratis aan de aanwezigen ter hand gesteld.. 
 
Relaties met onze Overzeese gebieden, buitenlandse Opperraden/supreme councils. 
The Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry, Southern Jurisdiction of the United States (Mother Council of the 
World), vierde de 2019 Biennial Session vanuit Washington, DC, op 19 augustus 2019. 
Tijdens deze bijeenkomst legde Ill. Ronald A. Seale, Sovereign Grand Commander, zijn functie neer.  Ill. James D. Cole volgt Bro. 
Seale op.  
Als vertegenwoordiger voor onze Nederlandse Grootmacht heeft de SGC deze bijeenkomst bijgewoond.  
Op 22 februari 2020 heeft onze Opperraad, in navolging van de ons omringende ‘Schotse’ Grootmachten, unaniem besloten, 
met ingang van 1 maart 2020, de Suprême Conseil National de France en de Supreme Council for Andorra te erkennen en 
daarmee vriendschappelijke betrekkingen te gaan onderhouden. 
Van 27 februari tot en met 1 maart 2020 hebben de SGC en de GCM in Berlijn de plechtigheden bijgewoond, die samenhingen 
met de viering van het 90-jarig bestaan van de AASR voor Duitsland tegelijk met hun jaarvergadering. Hierbij is 
vermeldenswaard, dat onze AASR in 1930 de oprichter van de AASR voor Duitsland was. 
 

Bilthoven, 31 januari. 2020  

J.H. Hijmans, Grootkanselier-Secretaris Generaal  

 

 

 


