JAARVERSLAG OVER 2015 VAN DE GROOTKANSELIER
Het Opperbestuur voor het werkjaar 2015-2016 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 (foto)
Z.V.Br. mr. ing. H.G. ter Horst
Z.E.Br. G.P.J. van Wieringen R.A.
Z.E.Br. drs. R.A.F. de Lind van Wijngaarden
Z.E.Br. J.W. Boere
Z.E.Br. mr. H.A. Mreijen
Z.E.Br. mr. A.M. van Oord
Z.E.Br. ing. J.H. Zijlstra
Z.E.Br. B.G. Vlietstra
Z.E.Br. drs. J.M. Hijmans
Z.E.Br. drs. M.J. Balder

Gedeputeerd Grootmeesters
Curacao
Aruba
Suriname

Z.V.Br. T.G.W.H. Domhoff
Z.V.Br. M.T.R. Hassell
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. Vogeli

Het Hoofdkapittel:
Het reguliere Hoofdkapittel vond plaats op 5 juni 2014 in Kumpulan, landgoed Bronbeek
te Arnhem. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het verslag van het
Hoofdkapittel in ‘Het Rozekruis’ 2015 no. 2. Aangezien de Z.E. Br. Mreijen wegens
huwelijk zoon niet aanwezig kon zijn is hij tijdens een Buitengewoon Hoofdkapittel op 7
oktober 2015 geïnstalleerd. Ook hier kan worden verwezen naar “Het Rozekruis” 2015,
no. 3.
In april 2015 bezocht de H.E. Grootmeester de Kapittels in Suriname en hij heeft daar de
E.Br. R.J. Mahangi geïnstalleerd tot Gedeputeerd Grootmeester.
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.

Het ledenbestand:

Als gevolg van het doven der Lichten van
Kapittel De Vriendschap is het ledental
gedaald met een tiental broeders, die
geen nieuw onderdak meer hebben
willen zoeken. Voorts is er een daling als
gevolg van overlijden en opzeggingen
voornamelijk vanwege hoge leeftijd en/of
slechte gezondheid.
Aantal leden per 31 december 2015 was
1439 (31 december 2014: 1456).
De daling van het aantal leden baart het
Opperbestuur zorgen. 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 alle broeders die 33 jaar of
langer onafgebroken lid zijn, vrij te
stellen van de afdracht aan de Orde.
Afgesproken is dat deze besluiten in 2018
worden geëvalueerd.
Het Opperbestuur heeft in november
2015 besloten om het Beleidsplan van de
Orde te evalueren en in een nieuw
beleidsplan vast te leggen wat het
Opperbestuur en de Kapittels kunnen
doen om de neerwaartse trend om te
buigen.

In 2015 waren de volgende broeders 33 jaar lid van de Orde:

‘ Het Rozekruis’
‘Het Rozekruis’ verscheen in 2015 drie maal.
Hoofdredacteur is de E.Br. W.M.M. Verstraaten.
Het eerste nummer van Het Rozekruis
verscheen in 1922. Bijna 90 jaar later
zien we met verbazing wat in het tijdschrift
bijeen werd gebracht: 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).

Archief
De verhuizing van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden
naar een nieuw Ordegebouw had tot gevolg dat het Opperbestuur moest besluiten wat
te doen met de eigen archieven, die in het Ordegebouw lagen opgeslagen.
Vanwege de ongewisheden rondom de verhuizing en in het bijzonder vanwege
onduidelijkheden rondom de gang van zaken betreffende het archief (planning van de
verhuizing, organisatie, ziekte van de conservator van het CMC, voorwaarden en
omstandigheden, de locatie waar het archief wordt ondergebracht, al of geen
tussentijdse opslag en zo ja waar, de kosten van tijdelijke en/of definitieve opslag, …)
heeft het Opperbestuur besloten om de verhuizing in eigen hand te nemen. Tevens werd
besloten van de gelegenheid gebruik te maken om het archief te saneren en om te
pakken in zuurvrije dozen.
Het archief bestaat voornamelijk uit documenten die sinds de oprichting van onze Orde
in 1803 zijn opgeborgen in kartonnen dozen. We hadden vóór de sanering 480 dozen
ofwel zo’n 60 m' bij het CMC staan. Het geheel verkeert in ordelijk staat (op wat losse
rommel na) en is grotendeels op digitale wijze geregistreerd aan de hand van
nummeringen op de dozen (in de zgn. Adlib dbase). Deze registratie is echter niet geheel
uniform, consistent en compleet. Het archief bevat verder nog oude regalia en museale
stukken, die zullen (tijdelijk) apart elders ondergebracht worden.
Het archief moest worden gesaneerd: er zaten diverse dubbele exemplaren in de dozen
zoals vergaderverslagen, agenda's, etc. Stukken uit halfvolle dozen zijn samengevoegd
(met nummeraanpassing op de dozen) zodat de inhoud der dozen optimaal is benut en
het aantal kon worden verminderd.
De E.Br. De Bruijn, zelf archivaris van Dordrecht, heeft een belangrijke rol gespeeld in de
sanering van het archief. Hij heeft e.e.a. tot overzichtelijke en behapbare proporties
teruggebracht.
De dozen die klaar waren zijn overgebracht naar De Haan Archiefbeheer te
Alblasserdam. Daar blijven ze opgeslagen totdat ze weer kunnen worden overgebracht
naar het CMC archief (naar verwachting juli 2016). Het bleek dat de inhoud van een fors
aantal dozen (ca. 100) niet – of niet adequaat was beschreven. Het betreft voornamelijk
dozen die gedurende de laatste 10 à 15 jaar aan het archief zijn toegevoegd. Deze dozen
zijn overgebracht naar het depot van het Stadsarchief van Dordrecht, alwaar Br. De
Bruijn zich de komende maanden zal bekommeren om een goede beschrijving en
registratie van de inhoud. Ook deze dozen gaan uiteraard t.z.t. weer naar het CMC
Maar liefst 28 Broeders hadden zich opgegeven om de handen uit de mouwen te steken;
uiteindelijk zijn er 21 ingepland want ze waren een dag eerder klaar dan verwacht (6
werkdagen met 5 man; sommige broeders kwamen vaker dan één dag).
Indien gewenst konden zij hun reiskosten declareren; een uitvoerige lunch hebben zij
zelf verzorgd.

Website

Ga naar www.hoofdkapittelderhogegraden en log in met uw e-mailadres. Daarna
ontvangt u enige 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.

Grootkanselarij

Door ziekte van de Grootkanselier, de Z.E.Br. Jan Prins is de administratie van de Orde
niet helemaal bijgewerkt. Hij had graag de administratie geheel op orde overgedragen,
maar dat is hem niet gelukt. De 2e Grootkanselier, de Z.E.Br. Jaap Zijlstra is voortvarend
aan de slag gegaan om in overleg met de nieuwe Grootkanselier de achterstanden weg te
werken.
De verstandhouding en samenwerking met de Kanseliers en de overige bestuurders van
de Kapittels is zonder meer goed te noemen.

Buitenland
Na de maçonnieke perikelen van enkele jaren geleden zijn er momenteel in Frankrijk
(minimaal) drie obediënties die alle in een bepaalde vorm van de Hoge Graden c.q. Rite
Moderne werken, te weten:
- het Grand Chapitre Français (GCF);
- het Grand Chapitre du Rite Français (GCRF);
- de Chapitres Indépendants (drie samenwerkende Kapittels uit Parijs).
Hoewel af en toe op kleine schaal (verkennende) bezoeken worden afgelegd, bestaan
met de drie genoemde organisaties thans formeel nog geen vriendschappelijke
betrekkingen. Over de bevindingen van de verkennende bezoeken, met name afgelegd
door de permanente vertegenwoordiger voor Frankrijk, wordt gerapporteerd aan het
Opperbestuur.
Het Opperbestuur meent er goed aan te doen om in het lopende werkjaar de
ontwikkelingen nog rustig aan te zien en geen overhaaste besluiten over het aangaan
van vriendschappelijke betrekkingen te nemen. In het volgende werkjaar wil het
Opperbestuur tot nadere standpuntbepaling komen over de vraag of - en zo ja met
welke Franse ‘Hoge Graden organisaties’ wij betrekkingen willen aangaan. Een voorstel
daartoe dient ter besluitvorming te worden voorgelegd aan het Hoofdkapittel.
Met verwante organisaties in andere landen is in het afgelopen werkjaar nauwelijks
contact geweest.

