VERSLAG OVER HET WERKJAAR 2017 – 2018
1. Samenstelling van het Bestuur van de Orde
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.
Zij bestond uit:
Soeverein Grootcommandeur:
H.C.M.B. Robbe
Luitenant Grootcommandeur:
H.H. Koers
Grootsecretaris Generaal/Grootkanselier J.M. Hijmans
Grootthesaurier:
C.R. Rietman
Grootredenaar:
M.M.C. Eland
2. Grootofficieren
De Z.V. Br. Arie van Oord werd door de Opperraad op 24 februari 2018 en op de Algemene Vergadering op 12
april 2018 resp. benoemd en goedgekeurd voor de functie van Grootceremoniemeester voor de periode tot
2021.
De Z.V. Br. Jan Pieter van Lieshout werd door de Opperraad op 24 februari 2018 en op de Algemene
Vergadering op 12 april 2018 resp. benoemd en goedgekeurd voor de functie van Grootkapitein der Garde voor
de periode tot 2021.
De Z.V. Br. Jacques Br. Boeré heeft om persoonlijke redenen helaas de functie van Grootkapitein der Garde
moeten neerleggen. De Schotse Ritus is Br. Jacques veel dank verschuldigd voor de periode die hij als
Grootofficier heeft vervuld.
De samenstelling van de Grootofficieren is als volgt:
Grootceremoniemeester:
A.M. van Oord
Grootkapitein der Garde:
J.P. van Lieshout.
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 25 november 2017 en 24 februari 2018.
In de bijeenkomst van 24 februari 2018 werd de Br. Jacques Boeré aan het einde van het werkjaar
overgeschreven naar de categorie oud-leden van de Opperraad
De Z.V. Bbr. Jan Pieter van Lieshout en Leonard Jonkers werden benoemd als lid van de Opperraad en als
Gedelegeerde van respectievelijk de Consistories Willem van Oranje en Hugo van Gijn.
De Z.V. Bbr. Hans Hanenberg, Alberto Gianolio en Ruud van Dobben werden herbenoemd als lid van de
Opperraad en als Gedelegeerden van respectievelijk de Consistories Concordia Creat Felicitatem, Thistle & Rose
en Corona Borealis.
4. Assistenten van de Opperraad:
De Z.V. Br. P. Martin werd door de Opperraad op 24 februari 2018 en op de Algemene Vergadering op 12 april
2018 resp. benoemd en goedgekeurd in de functie van 2e Grootceremoniemeester voor de periode van één
jaar.
De Z.V. Br. M.V. Berendsen werd door de Opperraad op 24 februari 2018 en op de Algemene Vergadering op
12 april 2018 resp. benoemd en goedgekeurd in de functie van 2e Grootkanselier voor de periode van één jaar.
5. Bijeenkomst Leden en Oud-leden van de Opperraad:
Op 25 november 2017 vond in hotel-restaurant “Oud London” de jaarlijkse bijeenkomst van leden en oudleden van de Opperraad plaats.
De Z.V. Br. Henk Schoonhoven leverde een bouwstuk op met de titel “Wijsheid, Kracht, Mozart”. Een
interessante en inspirerende bijdrage aan deze bijeenkomst die stof gaf tot een boeiende gedachtewisseling.
6. Bevorderingen tot de 33e Graad.
Bevordering tot de 33ste graad werd conform het Algemeen Reglement goedgekeurd voor de navolgende
Broeders:
Br. R.R. Davelaar
Solomon’s Wisdom
Br. P.U.L. Herkul
Concordia Creat Felicitatem
Br. L.A. Jonkers
Hugo van Gijn

Br. R. Kotoun
Willem de Zwijger
Br. J.P. van Lieshout
Willem van Oranje
Br. J.H. Vriesde
Concordia Creat Felicitatem
Alle besluiten werden helder verlicht genomen.
6. Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering werd op 12 april 2018 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.
7. Voorlichting.
De folder met informatie over “De Aloude en Aangenomen Schotse Ritus” is opnieuw verspreid naar de
Consistories.
8. Vergaderingen van het Bestuur van de Orde
In het verslagjaar kwam het Bestuur 7 maal in vergadering bijeen.
Deze vergaderingen vonden plaats op 18 augustus, 16 oktober, 27 november, 8 januari, 12 februari, 6 maart en
11 mei.
9. Dag van de Orde
Op 24 februari 2018 vond in hotel-restaurant “Oud London” in Zeist de feestelijke jaarlijkse "Dag van de Orde"
plaats. De opkomst was weer groter dan de opkomst in 2017. Dit jaar waren er op deze bijzondere bijeenkomst
275 leden aanwezig.
Opnieuw hebben de aanwezige leden van de Schotse Ritus kennis gemaakt met een rituaal waarin niet wordt
gewerkt, Ridder van St. Andreas van Schotland, Patriarch der Kruistochten, Grootmeester van het Licht; 29e
graad - A.A.S.R.
Bij de totstandkoming van de Proeve voor het Rituaal 29e Graad hebben zoals gebruikelijk historische ritualen
als leidraad gediend. Op basis van de oorspronkelijke thematiek is door de commissie Vormen, Gebruiken en
Ritus een rituaal vervaardigd, dat geschikt is voor onze hoogtijdag, de Dag van de Orde.
Het enthousiasme van de "spelers" en de "toeschouwers" tijdens en na de opvoering van het rituaal vorig jaar,
zorgde ervoor dat ook dit jaar is besloten, ten einde de banden met de Consistories nog verder te versterken,
om voor 2018 het demonstratierituaal te laten uitvoeren door een team van “jonge” Broeders samengesteld
uit leden van alle (Nederlandse) Consistories.
Het was indrukwekkend te zien hoeveel inspanning de leden van het “gelegenheidsteam” zich hadden getroost
om tot deze prachtige opvoering te komen.
Na de opvoering werd op het rituaal teruggeblikt door de Grootredenaar, de Z.V. Br. Meindert Eland.
Natuurlijk moet ook in het dit jaarverslag worden vermeld de heugelijke benoeming van de Z.M. Br. Maarten
Leunk tot Soeverein Grootcommandeur van Eer.
Voor een uitgebreid verslag van deze, ieder jaar weer, zo bijzondere dag wordt verwezen naar Quinta Essentia
nr. 117 - april 2018.
10. Het ledental van de Orde
Op 1 januari 2018 bedroeg het ledental van de Orde 954 Broeders. Gelukkig deze keer 9 meer dan op 1 januari
2017. Het aantal Broeders dat is overleden in deze periode is 23. Vanwege het opzeggen van het lidmaatschap
van het GON hebben 7 Broeders moeten bedanken als lid van de A.A.S.R.
Totaal werden in dit werkjaar 61 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 2017, 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.
Broeders kijk om u heen of u Broeders kent die geïnteresseerd zijn in het gedachtegoed van De Schotse Ritus.
11. Contacten met de Consistories
Op 27 september 2017 werd door het Bestuur van de Orde met de Gedelegeerden van gedachten gewisseld en
werden ervaringen uitgewisseld.

12. Relaties met buitenlandse Opperraden/ Supreme Councils
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.
Een stukje historie.
Op 28 november 1992 heeft M. P. Br. C. J .P. van Boven, SGC voor Nederland, de Supreme Council van de 33ste
en laatste graad van de Ancient and Accepted Scottish Rite voor Zuid-Afrika geïnstalleerd.
Een formeel verzoek om de installatie van de Opperraad voor Zuid-Afrika werd gericht aan de Opperraad voor
Nederland door een aantal Sovereign Grand Inspectors General, allen leden van de Opperraad i.o. voor ZuidAfrika.
In een speciale bijeenkomst van de Opperraad voor Nederland op 9 mei In 1992 werd unaniem besloten dit
verzoek in te willigen.
13. Commissie Vormen, Gebruiken en Ritus
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 gnostischchristelijke zin 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).
14. 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.

De Broeders van de Loge in Mirecourt (Elzas) hadden in de zestiger jaren van de 18e eeuw voor de uitwisseling
van ritualen uitgebreide briefwisselingen met Loges in Rijssel, Metz en Lyon. De ritualen van Mirecourt kunnen
worden gezien als een voorloper van de Rite de Perfection.
De ritualen van Mirecourt zijn in de Verenigde Staten van Amerika door drie verschillende uitgevers
in Engelse vertaling uitgegeven.
Alle aanwezigen op deze dag ontvingen dit boek gratis.
15. Ordesite
De Ordesite mag zich in steeds meer belangstelling verheugen. Het afgelopen werkjaar is de website en het
digitale archief van Quinta Essentia opnieuw 7000 keer bezocht.
Het digitaal aanmelden voor deelname aan één van de Landelijke Inwijdingen en De Dag van de Orde werkt erg
goed. Ook het betalen van de jaarbijdrage via Ideal was opnieuw een succes.
Het adres is ongewijzigd: www.aasr.nl
16. Grootkanselarij
Het contact met de Kanseliers c.q. Gedelegeerden van de diverse Consistories verliep ook tijdens het afgelopen
verslagjaar uitstekend, plezierig en constructief.
17. Tenslotte
Ik wil, 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

