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VERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER HET KALENDERJAAR 2018 
      
 
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 SGC 2017         2020  
Koers Lt. Gr.Comm 2014 2017       2020  
Hijmans Gr. Kans 2011 2014 2017     2020  
Rietman Gr. Thesaurier 2011 2014 2017     2020  
Eland Gr. Redenaar 2016 2019       2022 2e termijn  
J.P.M. van 
Lieshout Kap. der Garde 2018         2020  

A.M. van Oord Grootceremoniemeester 2018         2021  
 
 
2 VERGADERINGEN 
 
 Het Bestuur kwam in het verslagjaar achtmaal in vergadering bijeen, te weten op  8 januari, 12 

februari, 6 maart, 11 mei, 17 augustus, 4 oktober, 29 oktober en 24 november 
 
 
3 LEDENTAL 
 

Op 1 januari 2018 bedroeg het ledental van de Orde 935. Helaas 10 minder dan op 1 januari 
2017. Gelukkig werden er dit werkjaar 56 broeders lid van onze Orde. 
Hoewel de datum van de Inwijding in de 4e graad nog ver weg ligt, oktober 2018, hebben zich op 
dit moment, juli 2018, 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.   

 
 

4  BESTUURSBELEID 
 

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

1. De leden een aantrekkelijk verdiepingsprogramma bieden door de uitgifte van het blad 
Quinta Essentia en het publiceren van een diepte onderzoek via de publicatie van een 
boek op de dag van de orde. 
 

2. De Commissie Vormen Gebruiken en Ritus (VGR) heeft in het afgelopen werkjaar haar 
werkzaamheden aan de 22e graad voortgezet, naast het voorstellen van 
verduidelijkingen rond de regie van de 30e graad en enig herstelwerk aan de 28e graad. 
Tevens heeft de 28e graad een nieuwe, moderne set attributen gekregen welke zijn 
ontworpen en vorm gegeven door de Intendant der Gebouwen, Br. Mellaart. 
Ook voor het demonstratierituaal voor de Dag van de Orde heeft de VGR zich weer 
volop ingezet, ditmaal rond de 29e graad “Ridder van St. Andreas van Schotland”.  
Opgezet in twee sferen van een Kapittelzaal en een Ecclesia vond de inwijding plaats 
rond de twee interpretaties van het acroniem “ICHTHUS”, in gnostisch-christelijke zin 
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en in maçonnieke zin. In de tweede uitleg: “De Kracht in de Tijd is het Symbool van 
God boven de Tijd” kon de kandidaat het terugvinden van het Verloren Woord 
herkennen.  Dit alles leverde een mooi rituaal op dat tevens opviel door de splitsing van 
redenaarsteksten over drie stemmen, zoals dat met veel succes tijdens de Dag van de 
Orde werd opgevoerd.  
Na vele jaren van studie en een tweetal proefopvoeringen heeft de commissie VGR de 
nieuwe versie van de 18e graad “Ridder van het Rozenkruis” ter goedkeuring 
aangeboden aan Bestuur en Opperraad, waarna deze versie is vastgesteld. De eerste 
opvoering heeft op indrukwekkende wijze plaatsgehad op 31 maart 2018 o.l.v. het 
Consistorie “Willem van Oranje”. In deze nieuwe versie zijn de belangrijke elementen 
van het Rozenkruisersrituaal bewaard gebleven waarbij het geheel in een meer 
alchemistische context is geplaatst. 
Op verzoek van de Opperraad heeft de commissie VGR de 7e graad “Provoost en 
Rechter” bestudeerd, uitgaande van de versie die in 2014 tijdens de Dag van de Orde is 
opgevoerd. Na enige aanpassingen kan de VGR dit in een versie aanbieden aan Bestuur 
en Opperraad om vooralsnog te gebruiken door consistories als “leesversie”. 
Met het oog op het besluit om de Gedelegeerden van de Opperraad een grotere rol te 
geven in de oefening en regie van opvoeringen, heeft de VGR enkele ideeën hiertoe 
ontwikkeld, die in de vorm van workshops en begeleiding zullen worden aangeboden. 
De verbeterde vertaling in het Engels van de 4e graad is in inmiddels opgevoerd door 
Consistorie Thistle & Rose. De verbeterde vertaling van de 14e graad is aan dit 
Consistorie voor een laatste becommentariëring aangeboden. 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, Ruud van der Zeijs (secretaris) 
en Meindert Eland (voorzitter). Conform het beleid het aantrekkelijker maken van het 
bijwonen van de verschillende graden door tet investeren in nieuwe attributen en 
vernieuwen van de tekst van een aantal ritualen.  

 
3. Quinta Essentia 

De redactie bestond uit de Broeders Herman van der Mark(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, te weten de Broeders Gerrit van Eijk, Geert van Seggelen 
en Willem Sinninghe Damsté hebben ter gelegenheid van de Dag van de Orde 2018 een 
nieuwe uitgave in de “Paarse reeks” geschreven. Zij hebben de keus laten vallen op een 
vertaling van de Ritualen van Mirecourt.  
Een monografie over de 23 graden van de Schotse loge Saint-Jean de Parfait 
Desintéressement, O.·.Mirecourt, (Sint-Jan van de Volmaakte Onzelfzuchtigheid) 
voorzien van commentaar uit de diverse bronnen en prenten, onder andere uit de Kloss- 
verzameling uit het CMC. 
 

4. Relaties met buitenlandse Opperraden/ Supreme Councils 
De Soeverein Groot Commandeur bezocht in mei 2018 de ’53rd Conference of the 
SovereignGrand Commanders of Europe and Associated States’, gehouden in het Palace 
Hotel te Berlijn, een driedaagse conferentie waaraan 36 landen, vertegenwoordigd door 
hun SGC, al dan niet als hoofd van een meer uitgebreide delegatie, deelnamen. 
De conferentie had twee hoofdthema’s: ‘de intrinsieke verplichting van de Schotse Ritus 
om bruggen te bouwen, en ‘de huidige positie van de Schotse Ritus in Europa, in het 
licht van haar zoektocht naar antwoorden op de huidige uitdagingen’. 
De conferentie kenmerkte zich door een goed georganiseerde gedachtenuitwisseling in 
broederlijke sfeer. Hoewel alle voorstellen die ter tafel kwamen werden doorgeschoven 
naar de volgende conferentie, die in 2021 in Genève  (Zwitserland) zal worden 
gehouden, was de conferentie met name zeer waardevol vanwege de vele contacten die 
werden gelegd of verder uitgebouwd, en die in internationaal verband ook in de 
toekomst een goede samenwerking sterk zullen vereenvoudigen. 
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De Grootkanselier bezocht in mei 2018 de Algemene Vergadering van de Opperraad 
voor Zuid-Afrika. Deze werd gehouden in het Logegebouw “De Goede Hoop” het 
Masonic Centrum in Kaapstad. 
Het conferentiethema was: "Zijn wij gekwalificeerd?” 
De vergadering had twee doelen: de lancering van het Masonic Education -programma 
(maconnieke Vorming) en de viering van het 25-jarig jubileum van de Opperraad voor 
Zuid-Afrika.  

 
Bilthoven,  31 januari. 2019 
 
 
J.H.  Hijmans, 
Grootkanselier-Secretaris Generaal  
 


