VERSLAG OVER HET WERKJAAR 2014 – 2015
1. Samenstelling van het Bestuur van de Orde
De Orde stond dit werkjaar opnieuw onder de bezielende leiding van Soeverein Grootcommandeur Br. Maarten
Leunk.
Tijdens de vergadering van de Opperraad op 22 februari 2014 werden de Soeverein Grootcommandeur Br. M.C.
Leunk, Grootsecretaris Generaal/Grootkanselier Br. J.M. Hijmans en Grootthesaurier C.R. Rietman voor een
nieuwe periode tot 2017 herkozen. Voor opvolging van de reglementair aftredende Luitenant Grootcommandeur
Br. S. Keep werd door de Opperraad op 22 februari de Br H.H. Koers benoemd.
De samenstelling van het Bestuur werd daardoor als volgt:
Soeverein Grootcommandeur:
M.C. Leunk
Luitenant Grootcommandeur:
H.H. Koers
Grootsecretaris Generaal/Grootkanselier
J.M. Hijmans
Grootthesaurier:
C.R. Rietman
Grootredenaar:
M. Brandt
2. Grootofficieren
Voor opvolging van de reglementair aftredende Grootceremoniemeester J.P.J.F. Koopman werd door de
Opperraad op 22 februari 2014 de Br P.H. van Beek benoemd.
In de Algemene Vergadering op 3 april 2014 werd Br. Van Beek resp. benoemd en goedgekeurd.
De samenstelling van de Grootofficieren werd daardoor als volgt:
Grootceremoniemeester Br. P.H. van Beek.
Grootkapitein der Garde Br. G. van Eijk.
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 22 november 2014 en 28 februari 2015.
Op 22 november 2014 vond in hotel-restaurant “Oud London” de jaarlijkse bijeenkomst van leden en oud-leden
van de Opperraad plaats.
De Z.V. Br. Cor Houwertjes leverde een Bouwstuk op met de titel: “Zomaar een zakje Maçonniek allerhande”.
Een interessante en inspirerende bijdrage aan deze bijeenkomst die stof gaf tot een boeiende gedachtewisseling.
Alle aanwezigen waren diep onder de indruk van dit Bouwstuk. Na afloop van het Bouwstuk was het enkele
minuten muisstil.
In de bijeenkomst van 28 februari 2015 werden de Bbr. J.A. Dumont, G. van Eijk en W.G.H. Morlog 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:
Br. C.R. Mannes
Consistorie Concordia Creat Feilcitatem
Br. H. Hanenberg
Consistorie Concordia Creat Felicitatem
Br. P. Martin
Consistorie Het Oosten
Br. R.J. van der Zeijs
Consistorie Fiat Pax
Br. H.C.M.B. Robbe
Consistorie Willem van Oranje
Tot lid van de Opperraad werden benoemd:
Br. H. Hanenberg
Consistorie Concordia Creat Felicitatem
Br. H.C.M.B. Robbe
Consistorie Willem van Oranje
Br. A. Gianolio
Consistorie Thistle & Rose
Br. M.K.J. Heidsieck
Consistorie De Vergenoeging
Als lid van de Opperraad werden herbenoemd:
Br. E.M.A. Klep
Consistorie Willem de Zwijger
Br. R.A.E.B. van Dobben
Consistorie Corona Borealis
Als Gedelegeerde van de Opperraad werden benoemd:

Br. H. Hanenberg
Br. A. Gianolio
Br. H.H. Koers
Br. M.K.J. Heidsieck

Consistorie Concordia Creat Felicitatem
Consistorie Thistle & Rose
Consistorie Willem van Oranje (voor 1 jaar)
Consistorie De Vergenoeging

Als Grootkapitein der Garde werd benoemd Br. H.C.M.B. Robbe Consistorie Willem van Oranje.
Als Gedelegeerde van de Opperraad werden herbenoemd:
Br. E.M.A. Klep
Consistorie Willem de Zwijger
Br. R.A.E.B. van Dobben
Consistorie Corona Borealis
Als 2e Grootceremoniemeester werd verkozen Br. Br. A. M van Oord Consistorie Hugo van Gijn.
Als 2e Grootkanselier werd verkozen: Br. J.L.J. Bausch Consistorie ‘De Ceders’
Alle besluiten werden helder verlicht genomen.
4. Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering werd op 9 april 2015 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 folder met informatie over de “De Aloude en Aangenomen Schotse Ritus” is opnieuw 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 6 augustus, 2 oktober, 13 november, 8 januari, 12 februari en 2 april.
8. Dag van de Orde
Op 28 februari 2015 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 “Willem van Oranje” voerde op deze dag als demonstatie het rituaal op van “Provoost en Rechter
(7° A.A.S.R.)
Alle aanwezigen ontvingen als aandenken aan deze oipvoering een
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.
Alle aanwezigen ontvingen als aandenken aan deze opvoering een “sleuteltje”. Het symbool van deze Graad
Voor een uitgebreid verslag van deze, ieder jaar weer, zo bijzondere dag wordt verwezen naar Quinta Essentia
nr. 105 - april 2015.
9. Het ledental van de Orde
Op 1 januari 2014 bedroeg het ledental van de Orde 943 Broeders. Op 1 januari 2015 is het aantal leden
toegenomen met 8 leden. Na een jaar van een lichte daling kan dit jaar gesproken worden van een kleine stijging
van het ledental.
Totaal werden dit seizoen 70 broeders lid van onze Orde, vorig jaar schommelde dat aantal rond de 50; een
behoorlijke stijging !!
Dus Broeders kijk om u heen of u Broeders kent die geïnteresseerd zijn in het gedachtegoed van De Schotse
Ritus. Op deze wijze zijn we weer op weg naar de 1000!
10. Contacten met de Consistories
Op 25 september 2014 werd door het Bestuur van de Orde met de Gedelegeerden van gedachten gewisseld en
werden ervaringen uitgewisseld.
11. Relaties met buitenlandse Opperraden / Supreme Councils
In december 2014 bezocht de Soeverein Grootcommandeur het zogenaamde ‘Fête Solsticiale’ van de Franse
Opperraad in Parijs waar 31 Opperraden vertegenwoordigd waren.

De Nederlandse Opperraad neemt internationaal een prominente plaats in.
In mei 2015 vond in Lissabon de 19e Internationale Conferentie van Soeverein Grootcommandeurs wereldwijd
plaats.
Het thema was: ‘Wegen naar een meer menselijke toekomst en wat kan de Schotse Ritus voor de wereld van nu
betekenen?”
De reacties van de 42 deelnemende Opperraden waren zéér divers zowel qua inhoud, benadering en vorm.
Deze vraag is net zo onmogelijk te beantwoorden als “Wat kan de vrijmetselarij voor de wereld van nu
betekenen?” Wat de vrijmetselarij tot vrijmetselarij maakt is niet de vraag, maar wat de vrijmetselaren ervan
maken.
Kenmerkend voor de Schotse Ritus is het nadrukkelijk allusieve karakter van deze werkwijze. Een werkwijze die
appelleert aan de spirituele vorming van het individu en geenszins tot doel heeft datzelfde individu een aantal
lessen in te prenten, integendeel.
De inwijdeling wordt tijdens elke nieuwe initiatie uitgenodigd zelf zijn lessen uit het betreffende rituaal te
destilleren en vervolgens in zijn eigen leven zo goed en zo kwaad als dat gaat toe te passen. En de wijze waarop
zal van individu tot individu en van situatie tot situatie verschillen. Waar het voortdurend om gaat is het
integreren van onze psychische drijfveren tot een harmonieus geheel en wel zodanig dat er uiteindelijk sprake is
van het komen tot de juiste verhouding tot de Opperbouwmeester des Heelals en tot de naaste. In feite wordt de
kandidaat met deze wetenschap al in de eerste van de Symbolieke graden geconfronteerd, maar pas gaande door
de ritualen van de Schotse Ritus verkrijgt hij het gereedschap om dit ideaal echt mee te kunnen verwezenlijken.
Op zijn eigen onvervreemdbare manier in een wereld die die harmonie meer dan ooit nodig heeft, zodat orde uit
de chaos kan worden geboren en de Tempel der Volmaking meer binnen handbereik komt.
Het was een aantal interessante ontmoetingen, waar diverse denkbeelden en opvattingen naast elkaar gelegd
werden en harmonie de boventoon voerde.
Het nut van brede, internationale kontakten komt steeds 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 Commissie Vormen, Gebruiken, Ritus (VGR) heeft een creatieve maar ook turbulente tijd achter de rug. Zo
werd een begin gemaakt met de herziening van de structureel in zwang zijnde ritualen, met als doel zowel
inhoudelijke als taalkundige inconsistenties te corrigeren alsmede, waar nodig , regieaanwijzingen toe te voegen
en aan te scherpen. Teneinde onze Commissie - mede gelet op dit punt - te versterken, werd de Zeer Verlichte en
alom maconniek actieve Broeder Tom van der Beek benoemd, die helaas kort daarna naar het Eeuwig Oosten is
afgereisd, wat ook voor onze Commissie een gevoelige slag betekende. Inmiddels is de Zeer Waarde Broeder
Jan Pieter van Lieshout de Commissie komen versterken en werd de herziening van de bestaande ritualen
voortgezet. Onlangs werd de nieuw geredigeerde editie van de Vierde graad (Geheim Meester) aan het Bestuur
van de Orde aangeboden, die met ingang van werkjaar 2015-2016 operatief zal worden. Daarnaast heeft een
proefopvoering van de nieuwe versie van de 18e graad plaatsgevonden in een opvoering te Bilthoven door
Consistorie Het Oosten. Naar aanleiding van de toegezonden commentaren en verder voortschrijdend inzicht bij
de leden van de Commissie zal het desbetreffende rituaal verder worden geperfectioneerd en ligt het in de
bedoeling het opnieuw door middel van een proefopvoering aan de realiteit te toetsen. Last but not least heeft de
Commissie zich der traditie getrouw belast met de totstandkoming van het rituaal voor de Dag van de Orde 2015
en dat werd de Zevende graad, die van Provoost en Rechter, die met daverend succes tot leven werd gewekt door
een opvoeringsteam van Consistorie Willem van Oranje. De Commissie VGR is momenteel samengesteld uit de
volgende leden: Herman Koers, Herman van der Mark, Gerrit van Eijk, Geert van Seggelen, Jan Pieter van
Lieshout, Jan-Pieter van Beek (secretaris) en Maarten Brandt (voorzitter).
.
14. Quinta Essentia
De Commissie bestond ongewijzigd uit de Bbr. G. van Seggelen (voorzitter), W.A. Sinnighe Damsté
(redactiesecretaris M. Brandt, G. van Eijk, Mr. dr.) en Drs. F.H. Krap
Enkele redactieleden hebben ter gelegenheid van de Dag van de Orde 2015 een uitgave in boekvorm verzorgd
van de Gids van de Schotse Vrijmetselaren.
Het eerste nummer van Quinta Essentia, toen nog Bulletin geheten, verscheen honderd jaar geleden op 1 juli
1915.
15. Ordesite
De Ordesite mag zich in een gestage belangstelling verheugen. Het afgelopen werkjaar is de website en het
digitale archief van Quinta Essentia 4000 keer bezocht.

De digitale ontwikkeling ontwikkeling gaan snel. Daarom was het noodzakelijk om de website te vernieuwen.
Het digitaal aanmelden voor deelname aan één van de Landelijke Inwijdingen en De Dag van de Orde 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

