JAARVERSLAG OVER 2016 VAN DE GROOTKANSELIER
Het Opperbestuur voor het werkjaar 2016-2017 is als volgt samengesteld:

Grootmeester:
Generaalsinspecteur
1e Grootopziener:
2e Grootopziener:
Grootredenaar:
Grootkanselier:
Grootthesaurier:
2e Grootkanselier:
Groot Bouw- en Meubelmeester:
Grootceremoniemeester:
Grootarchivaris:

H.E.Br. drs. H.G. Masselink
Z.V.Br. mr. ing. H. ter Horst
Z.E.Br. G.P.J. van Wieringen R.A.
Z.E.Br. drs. R.A.F. de Lind van Wijngaarden
vacature
Z.E.Br. mr. H.A. Mreijen
Z.E.Br. mr. A.M. van Oord MMO
Z.E.Br. ing. J.H. Zijlstra
Z.E.Br. W.L. Mertens
Z.E.Br. drs. J.M. Hijmans
Z.E.Br. drs. M.J. Balder

Gedeputeerd Grootmeesters
Curaçao
Aruba
Suriname

Z.V.Br. T.G.W.H. Domhoff
Z.V.Br. S.P. Bowen
Z.V.Br. R.J. Mahangi

Ereleden van het Opperbestuur
Z.V.Br. J.A. Veening
Z.V.Br. G. Boerman
Z.E.Br. J.E. Smit
Z.V.Br. ir. H.N.J. Vögeli

Het Hoofdkapittel:
Het reguliere Hoofdkapittel vond plaats op 4 juni 2016 in Kumpulan, landgoed Bronbeek
te Arnhem. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het verslag van het
Hoofdkapittel in ‘Het Rozekruis’ 2016 no. 2. Aangezien de Z.E. Br. Mertens niet aanwezig
kon zijn is hij tijdens een Buitengewoon Hoofdkapittel op 8 oktober 2016 geïnstalleerd.
Aantal Kapittels:
Er zijn nu 35 Kapittels, waarvan 31 in Nederland, 2 in Suriname, 1 in Aruba en 1 in
Curaçao. Helaas heeft het Kapittel De Vriendschap no. 9 in Den Haag de lichten moeten
doven.

Ontwikkeling ledenbestand:
Hoewel minder dan het afgelopen
jaar is het ledenaantal toch nog
gedaald met 24 leden. Dat baart het
Opperbestuur zorgen. Met elkaar zullen
we moeten zorgdragen deze trend te
keren.
Op het Hoofdkapittel 2015 is
besloten om de afdracht door de
Kapittels aan de Orde tot en met
2018 ongewijzigd te handhaven.
Bovendien is besloten om
vanaf 2016 de kapittels vrij te
stellen van de afdracht voor
alle broeders die 33 jaar of
langer onafgebroken lid zijn.
Afgesproken is dat deze
besluiten in 2018 worden
geëvalueerd. Het totale
ledenaantal zal daarbij
ook een rol moeten spelen
Het Opperbestuur heeft in
maart 2016 het gewijzigde
Beleidsplan van de Orde
vastgesteld.
Een belangrijke doelstelling
is om de presentatie naar de
Meester-vrijmetselaren te
verbeteren en mede daardoor
de daling van het aantal leden
om te buigen naar een stijging.

Kapittel

Nr.

31122015

La Bien Aimée
L’Union Royale
Concordia Vincit Animos
De Geldersche Broederschap
Willem Frederik
Ultrajectina
La Flamboyante
Le Profond Silence
L’Union Provinciale
Vicit Vim Virtus
Gooi en Eemland
De Delta
De Eendracht
Concordia
De Rode Roos
Silentio et Fide
De Phoenix
Agapè
La Charité
De Pelikaan
Erasmus
Fides Frisia
De Markeroos
Rosa Rubra
D’ Eglantier
Via Lucis
Het Lichtend Kruis
Het Zuiderkruis
De Eenhoorn
De Gelderse Roos
Het Rozekruis
De Vergenoeging (C)
El Sol Naciente (A)
Concordia Creat Felicitatem
(S)
Fajalobi (S)

01
02
03
04
05
06
07
08
10
11
12
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
35
36
B1
B2
B3

34
45
34
41
18
33
36
46
92
34
34
48
22
52
53
53
40
36
39
44
30
35
36
38
50
23
45
56
44
42
25
50
64
31

0
-5
+1
+2
+1
-4
+1
-2
-7
+2
+3
+2
-3
+1
+2
-1
+4
-1
0
-3
-2
+4
+3
+1
-9
+2
-6
0
-4
-1
+1
0
-7
0

34
40
35
43
19
29
37
44
85
36
37
50
19
53
55
52
44
35
39
41
28
39
39
39
41
25
39
56
40
41
26
50
57
31

B4

36

+1

37

1439

-24

1415

Totaal

+ saldo

31122016

In 2016 waren de volgende broeders 33 jaar lid van de Orde:
Inwijding
In 1983
08-01
15-01
29-01
12-03
19-03
26-03
31-03
09-04
23-04
01-10
07-10
15-10
22-10
28-10
05-11
12-11
12-11
17-11
26-11
26-11
10-12
10-12
17-12

Naam

Kapittel

Meyer, mr. R.E.
Doremalen, J.C.H. van
Kuipers, R.H.
Ellen, ir. G.
Godthelp, ing. H.J.
Feenstra, W
Mussendijk, H.H.
Meihuizen, drs. H.P.S.
Wolde, C.J. ten
Kruidhof, E.A.
Dijk, ing. F. van
Man, N.C.S.J.
Aronstein, E.M.
Kok, P.G.
Sramota, ir. P.
Schippers, H.W.
Würzer, mr. P.J.
Dijkman, B.
Werff, drs. G.H. van der
Brandt, M.
Bleekrode, ir. R.K.
Rasch, J.
Waard, O.G.H. de

L’ Union Royale
Vicit Vim Virtus
De Rode Roos
Het Lichtend Kruis
De Markeroos
L’ Union Provenciale
Ultrajectina
Willem Frederik
Vicit Vim Virtus
Het Zuiderkruis
La Flamboyante
Het Lichtend Kruis
De Geldersche Broederschap
De Rode Roos
De Eendracht
L’ Union Royale
Via Lucis
De Phoenix
La Bien Aimée
De Pelikaan
La Flamboyante
Het Lichtend Kruis
Gooi en Eemland

‘ Het Rozekruis’
‘Het Rozekruis’ verscheen in 2016 drie maal.
Hoofdredacteur is de E.Br. W.M.M. Verstraaten.
Het eerste nummer van Het Rozekruis verscheen in 1922. Meer dan 90 jaar later
zien we met verbazing wat in het tijdschrift bijeen werd gebracht: veel meer dan 18.000
bladzijden, 2000 artikelen van auteurs uit binnen- en buitenland. Met recht mag worden
gezegd dat die arbeid laat zien waarin een klein land en een Orde met een bescheiden
aantal leden groot kan zijn. Dit archief is digitaal toegankelijk: Ga naar
www.hoofdkapittelderhogegraden en log in met uw mailadres (zie onderdeel website).
Voor de nieuwe leden is een introductieboekje gemaakt. Om alle leden daarvan op de
hoogte te brengen is het boekje als nummer drie van de jaargang 2016 verschenen. De
kapittels zijn opgeroepen om de extra voorraad van 500 exemplaren zo snel mogelijk te
doen slinken door nieuwe inwijdingen.

Opperbestuur

Het Opperbestuur kent vier reguliere vergaderingen per jaar. Deze worden
Grootbesogne genoemd. Aan deze vergadering gaat steeds een voorbereidende
vergadering van het Dagelijks Bestuur vooraf. Indien noodzakelijk vergadert het
Opperbestuur extra over een bepaald onderwerp. In februari 2016 heeft het
Opperbestuur zich een dag teruggetrokken “op de hei” en gesproken over de toekomst
van de Orde. Daar is uiteindelijk een Beleidsplan voor de Orde uit voortgekomen.
Een aantal jaren geleden heeft het Opperbestuur afgesproken om eens in de twee jaar
een bezoek te brengen aan “de West”. Daarbij wordt Curaçao, Aruba of Suriname
bezocht. Het is dan de bedoeling dat de beide andere Gedeputeerd Grootmeesters zich
naar het betrokken land begeven en dan wordt daar een buitengewoon Grootbesogne
gehouden. In het afgelopen jaar was de beurt aan Aruba. In aanwezigheid van de
Gedeputeerd Grootmeesters van Curaçao en Suriname is op 19 april gesproken over het
hiervoor genoemde conceptbeleidsplan. Ook is verslag gedaan van de ontwikkelingen
rond het archief van de Orde. De Gedeputeerd Grootmeesters hebben verslag gedaan
over de werkzaamheden in hun kapittels. Er is voorts gesproken over het voornemen
om het aantal papieren exemplaren van Het Rozekruis te verminderen en de broeders te
wijzen op de digitale uitgave op de website. Het Opperbestuur heeft ook een bezoek
gebracht aan de maconnieke begraafplaats op Aruba. Besloten werd om op het
Hoofdkapittel 2016 de collecte te bestemmen voor de aanleg van een urnenmuur.

Beleidsplan:

Het Opperbestuur heeft op basis van het beleidsplan 2016-2020 drie commissies
samengesteld ter uitwerking van de actiepunten die in dat Beleidsplan zijn opgenomen:
1. De commissie Communicatie en Voorlichting (CCV)
voorzitter Br. Hans Hijmans.
De CCV richt zich primair op
- Het publiceren van voorlichtingsmateriaal t.b.v. meester-vrijmetselaren, geen lid
van de Hoge Graden. (flyers, media-presentatie.)
- Het publiceren van artikelen voor plaatsing op de website en in het tijdschrift
Het Rozekruis
- Het bevorderen van de communicatie, inhoudelijk en sociaal, leden
Opperbestuur en Besturen van de Kapittels.
- Het bevorderen van deelname aan het Hoofdkapittel. In het bijzonder wordt
gedacht aan deelname van de “nieuwe” Prinsen.
De CCV. denkt hierbij aan een meer inhoudelijke rol van de
regiovertegenwoordigers m.b.t. de volgende onderwerpen:
- Regelgeving
- Ritualen: waardoor de heilzame werking van een inwijding kan worden versterkt.
- Gebruik website door de Kapittels.
- Ondersteuning met het beantwoorden van vragen uit het land.

2. De commissie Beleidsplan, Organisatie en Uitvoering Werk (BOUW)
voorzitter Br. Henk Mreijen.
De commissie BOUW is in feite een ondersteunende commissie en houdt zich
bezig met de verbetering van de organisatie en het vereenvoudigen van
procedures. De commissie kijkt ook naar ervaringen elders en onderzoekt op
welke terreinen wij op basis van die ervaringen verbeteringen kunnen
aanbrengen. De uitvoering van werk behelst het houden van de vinger aan de
pols met betrekking tot de voortgang van de uitvoering van het Beleidsplan.
3. De commissie Inhoud en Kennis (CIK)
voorzitter Br. Heiko ter Horst.
De instelling van de CIK vloeit voort uit de ambities die zijn geformuleerd in het
Beleidsplan 2016-2020. De CIK richt zich primair op de verdieping van de
kennis, het begrijpen, en het inzichtelijk maken van ons rituaal (7e Gr.)/ onze
ritualen (4e t/m 7e Gr.). Dit met het oogmerk om de leden van onze Orde een
diepere beleving van het rituaal te bieden dan thans wellicht het geval is, zodat
men er zowel bij de uitvoering als bij het aanschouwen maximale voldoening aan
kan ontlenen. Zowel de cognitieve als de emotionele aspecten verdienen bij de
uitvoering van de ritualen de aandacht.

Grootkanselarij

De administratie is in het verslagjaar 2015 weer geheel op orde gekomen door de
inspanningen van de Z.E.Br. Jaap Zijlstra. Thans zijn de diploma’s bij de inwijding van
een nieuw lid beschikbaar indien de kanselier de aanmelding tijdig heeft verzorgd.
In november is gestart met een Nieuwsbrief. Deze heeft tot doel de leden van de Orde
snel op de hoogte te brengen van feiten en gebeurtenissen. Het Opperbestuur komt vier
keer per jaar bij elkaar en dan is het goed de leden zoveel mogelijk op de hoogte te
stellen van hetgeen in die vergaderingen is besloten.
In het verslagjaar is ook afgesproken de ledenadministratie zodanig in te richten dat een
achterstand niet meer kan ontstaan omdat meerdere leden van het Opperbestuur dan
zicht hebben op de ontwikkelingen. In de loop van 2017 zal dit zijn beslag gaan krijgen.
De verstandhouding en samenwerking met de Kanseliers en de overige bestuurders van
de Kapittels is zonder meer goed te noemen.

Wetscommissie
De Wetscommissie bestaat uit de Z.E.Br. Peter Roodhuyzen en E.Br. Dirk Brauckmann.
In het afgelopen jaar is de Wetscommissie enige keren bijeengekomen ter bespreking
van voorgestelde wijzigingen in de Statuten en het Wetboek van de Orde. Het daaruit
voortvloeiende advies is besproken in het Opperbestuur en heeft geleid tot vragen en
commentaren. Die zijn weer toegezonden aan de Wetscommissie en in 2017 zal dat
moeten leiden tot een definitief advies ten behoeve van het Hoofdkapittel.

Archief
Het archief van onze Orde heeft zich het afgelopen werkjaar bij de fa. Oasis (v/h De
Haan) Archiefbeheer te Alblasserdam bevonden. Dit in afwachting van de mogelijkheid
om het onder te brengen bij het Regionaal Archief Dordrecht. Daar zal het berusten
onder de supervisie van de Eerw. Br. Teun de Bruijn, gemeentearchivaris van Dordrecht
en momenteel Eerw. Mr. van het Kapittel La Flamboyante.
Op 1 oktober 2016 is, na voorbereidende gesprekken, de betreffende overeenkomst
ondertekend en in februari 2017 is de verhuizing van Alblasserdam naar Dordrecht
voltooid. Daarna is het archief te raadplegen in de studiezaal van het Regionaal Archief
Dordrecht in het Hof van Nederland. Hiervoor zijn regels ten aanzien van de
openbaarheid opgesteld in verband met de privacybescherming.

Website
De Ordesite mag zich in een gestage belangstelling verheugen. In 2016 is de website en
het digitale archief van Het Rozekruis 5200 keer bezocht. Twee honderd bezoekers
meer dan in het jaar 2015.
De bezoekers van de website zijn afkomstig uit de volgende landen: Nederland, België,
Duitsland, Spanje, USA, Rusland, Suriname, Aruba en Curaçao.
Het digitaal aanmelden voor deelname aan het Hoofdkapittel en de betaling via Ideal
werkte erg goed.
Het adres is ongewijzigd: www.hoofdkapittelderhogegraden.nl
Ga naar www.hoofdkapittelderhogegraden en log in met uw e-mailadres. Daarna
ontvangt u binnen enkele minuten via uw eigen e-mailadres een link naar de
ledenpagina. Vanaf dat moment kunt u van de ledenpagina gebruik maken. Als u een
volgende keer opnieuw gebruik wil maken van de ledenpagina is het voldoende via
www.hoofdkapittelderhogegraden weer in te loggen met uw e-mail adres. Om
veiligheidsredenen moet u wel na 24 uur opnieuw inloggen met uw e-mail adres voor
verbinding met de ledenpagina.

Buitenland
Het Opperbestuur heeft de maçonnieke ontwikkelingen in Frankrijk in het jaar 2016 nog
rustig aangezien en geen overhaaste besluiten genomen over het aangaan van
vriendschappelijke betrekkingen. Dit zoals aangegeven in het jaarverslag 2015.
De drie voornaamste Franse obediënties die in het stelsel van de Rite Moderne werken,
te weten het Grand Chapitre Français (GCF), het Grand Chapitre du Rite Français (GCRF)
en de Chapitres Indépendants (CI) lijken momenteel ieder op hun eigen wijze
harmonieus naast elkaar te arbeiden. Br. Jurn Kerkkamp is onze permanent
vertegenwoordiger voor Frankrijk. Hij heeft bezoeken gebracht aan het Grand Chapitre
du Printemps van de GCRF (eind april 2016), aan enkele kapittels van de GCRF en aan
het kapittel Les Chevaliers du Devoir van de GCF. Hij heeft voorts contacten gelegd met
leden van het Souverain Collège du Rite Français Traditionnel SCRFT (verbonden aan de
Grande Loge Traditionnelle et Symbolique Opéra GLTSO) en contact onderhouden met
broeders van de Indépendants te Parijs.
Daarnaast is onze voormalig Inspecteur-Generaal Br. Dick van den Dobbelsteen in
november 2016 aanwezig geweest bij het herfst-hoofdkapittel van het GCF te Bordeaux.
Bovendien zijn er nog enkele informele contacten geweest tussen Nederlandse en
Franse broeders c.q. kapittels. De rapportages over deze contacten bevestigen dat de
ontwikkelingen in Frankrijk positief verlopen.
Met verwante organisaties in andere landen is in het afgelopen jaar nauwelijks contact
geweest.

