
ORDE VAN VRIJMETSELAREN SCHOTSE RITUS 

VERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER HET KALENDERJAAR 2020 

1. SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR  

De Orde stond dit werkjaar onder de bezielende leiding van Soeverein Grootcommandeur Br. Dick Robbe. In 2020 is 
er een wisseling van de wacht geweest met betrekking tot de functies van Groot Secretaris Generaal/Groot 
Kanselier, Groot Thesaurier, Groot Redenaar en Groot Ceremoniemeester. De samenstelling van het bestuur is als 
volgt:  

OVERZICHT BESTUUR en Grootofficieren 
      

Bestuur        
Robbe, H.C.M.B. Soev.Gr.Com. 2017 2020       2023 
Oord, A.M. van Lt.Gr.Com. 2020 

 
      2023 

Sterk, P Gr.Secr.Gen./Gr.Kans. 2020 
  

    2020 
Zinsmeester, J Gr.Secr.Gen./Gr.Kans 2020      2023 
Captijn, L Gr.Thes. 2020 

  
    2020 

Sterk, P Gr.Thes. 2020     2023 
Eland, M.M.C. Gr.Red/Vz. VGR 2016 2019       2020 
Luth, A.J. Gr.Red/Vz. VGR 2020         2023 
Grootofficieren        
Lieshout, J.P.M. van Gr.Cer.Mr 2018     2020 
Fouraschen, R.J.W. Gr.Cer.Mr 2020     2022 
Court, Th. de la Gr.Kap. der Garde 2018  2020       2022 

 
Vergaderingen van het Bestuur van de Orde 
In het verslagjaar kwam het Bestuur 8 maal in vergadering bijeen. 
Deze vergaderingen vonden plaats op 13 januari, 6 februari, 9 maart, 24 juni, 24 september, 8 oktober, 10 december en 29 
december. 
 
Het ledental van de Orde 

Op 31 december 2020 bedroeg het ledental van de Orde 907. Helaas een afnamen van 13 leden t.o.v. 31 december 2019. In 
2019/2020 werden er 31 broeders lid van onze Orde.  
Het aantal opzeggingen was in 2019: 44. 
Opzeggingen hebben te maken gehad met overlijden, opzegging GON en drukke werkzaamheden. 
Voor de komende inwijdingen in de 4e graad hebben zich op dit moment, juni 2021, reeds 24 kandidaten aangemeld om lid te 
worden van De Schotse Ritus.  
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.  

1. Voortgang van de werkzaamheden met betrekking tot de Covid19 maatregelen 
 

2. De Commissie Vormen Gebruiken en Ritus (VGR) heeft in het afgelopen werkjaar haar werkzaamheden voortgezet 
waarbij ze nog een enkele maal fysiek bijeengekomen zijn. Alle andere bijeenkomsten waren via Zoom. Aanvankelijk 
waren er twee intenties: 1) om te komen tot een proefopvoering van de nieuwe 22e Graad in het voorjaar van 2021 en 
2) de uitvoering van de 17e Graad ‘Ridder van het Oosten en het Westen’ door een opvoeringsteam samengesteld uit 
leden van alle in Nederland werkende Consistories voor de Dag van de Orde in 2021. Door het verleggen van de 
aandachtspunten door de Covid19 pandemie is hier niet de aandacht aan gegeven die ze voor ogen had.  

 
Er zijn twee projecten voor in de plaats gekomen: 1) De aanpassing aan de Coronamaatregelen van 30 personen 
maximaal in een ruimte op 1,5 meter afstand voor de ritualen 4; 13/14; 22; 28; 30; 31; 32 en 33. Dit gebeurde in nauwe 
samenwerking met de Intendance der Orde die plattegronden voor de diverse locaties vervaardigde.  



 
Al voor de zomer is vanuit van het Bestuur de vraag gekomen om te bestuderen of de inwijdingen en bevorderingen 
ook langs andere wegen (lees: audiovisueel) uitgevoerd zouden kunnen worden. Als VGR is deze studie zo gedegen 
mogelijk uitgevoerd. De VFGR heeft zich gebogen over tal van vragen omtrent ICT/online veiligheid, het behoud van het 
allusieve karakter van de maçonnieke werkzaamheden alsmede over de ruime keuzemogelijkheden die hedendaagse 
opname technieken met zich brengen. In de zomer werd bestuurlijk de druk opgevoerd om uit de studiemodus in de 
uitvoeringspraktijk terecht te komen. De onder de VGR vallende Intendance der Orde was hier al ver in gevorderd.  
 
Hierop is de VGR projectmatig aan de slag gegaan met de Digitale Opname van de 18e Graad, Ridder van het 
Rozenkruis , als alternatief voor een fysieke bijeenkomst en ik elk geval als instructiemateriaal voor de Consistories 
aangezien deze 18e Graad pas een jaar vigerend is. 

 
3. Quinta Essentia. 

Er zijn wederom vier nummers uitgebracht waarvan het septembernummer digitaal. Dat stond in het teken van recht, 
gerechtigheid en broederlijkheid, de deugden-ethiek van het rituaal 31e graad. Dit nummer is uitsluitend verspreid 
onder diegenen aan wie de 31e graad was verleend. 
Van QE is zorggedragen voor een monografie getiteld: Fakkeldragers. Daarin wordt de betekenis uiteengezet van 
Morin, Francken, Goblet d’Alviella en Pike voor de Schotse Ritus.  

 
4. Relaties met onze Overzeese gebieden, buitenlandse Opperraden/supreme councils. 

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. Met betrekking tot de Covid19 situatie heeft er vervolgens enkel 
digitaal contact plaatsgevonden. 

 

Bilthoven, 30 juni 2021 

J. Zinsmeester, Grootkanselier-Secretaris Generaal  

 

 

 


