ODD FELLOWS IN NEDERLAND EN
DEN HELDER (1)
The Independent Order of Odd Fellows’ (IOOF) is
een internationale Orde met een filosofischhumanitaire grondslag. De Orde is opgericht in
1819 te Baltimore (VS) door Thomas Wildey.

idealen die zij in hun dagelijks leven willen
nastreven.
Binnen
het
wereldwijde
gedachtegoed van de Odd Fellows voelen
mensen met zeer verschillende achtergronden
zich thuis. De Orde is niet afhankelijk van of
gebonden aan een bepaalde kerk, geestelijke
stroming of politieke partij. Den Helder kent een
tweetal Loge’s De broederen zijn verenigd in de
Neptunus loge en de zusteren in de Falga
Rebekkah Loge.
Historisch overzicht van de Neptunus-club,
opgericht 25 april 1928.
De oprichting van de Neptunus Club werd via het
Odd-Fellow-Blad van 5 mei 1928 wereldkundig
gemaakt. Het adres van de Neptunus-club was
Koningstraat 108 te Den Helder en broederen
van de Victoria –Loge nr. 50 te Alkmaar vormden
de eerste clubleden.
Het bestuur bestond uit de brn. T. Joman,
voorzitter: A. Zuidervliet, Dijkstraat 43 te
Den Helder, secretaris;
penningmeester.

Thomas Wildey

In Nederland en België In bestaan ongeveer
honderd plaatselijke Odd Fellowverenigingen die
wij loges noemen. Dit woord komt van het
Engelse ‘lodge’, dat oorspronkelijk tent of
onderkomen betekende. In Nederland en België
hebben zij ongeveer 4.000 leden, verdeeld in
loges voor mannen en voor vrouwen. De leden
noemen elkaar broederen en zusteren.
Wereldwijd zijn er honderdduizenden Odd
Fellows
die
in
cultureel,
religieus,
maatschappelijk en politiek opzicht van elkaar
verschillen. De loges vormen een wereldwijde
vereniging van mensen die willen bijdragen aan
grotere harmonie onder de mensen, aan
verdraagzaamheid en compassie. Het logo van
de Odd Fellows bestaat uit drie met elkaar
verbonden schakels, die symbool staan voor
Vriendschap, Liefde en Waarheid. Het zijn de

en

K.

Tiemes,

Het annonceren werd gedaan door de
toenmalige Groot-Sire Dr. P. IJssel de Schepper
en de Groot Secretaris W.H. Elles.
In het Odd- Fellow-Blad d.d. 19 mei 1928 stond
het volgende artikel:
Neptunusclub te Helder. Op woensdag 2 mei
werd
deze
nieuwe
club
door
den
D.G.G.M. (District gedeputeerd Grootmeester)
br. S. Goezinne van Zaandam plechtig
geïnstalleerd. Het was een buitengewoon goed
gelukte samenkomst. Twaalf Brn. van de
Moederloge uit Alkmaar waren overgekomen,
om de installatie bij te wonen. Veel hartelijke
woorden zijn over en weer gesproken. Na de
plechtigheid bood de nieuwe Club een eenvoudig
soupertje aan. Aan tafel heerschte een gezellige
geest. Helder en Alkmaar noodigde elkaar tot een
bezoek met de vrouwen uit, om elkaar van de
typische eigenaardige schoonheid dezer twee
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zoo geheel verschillende steden met omstreken
te doen genieten. Br. Goezinne verzocht, ook
andere loges in Noord-Holland boven het IJ
daartoe uit te nodigen; aan dit verzoek zal
natuurlijk gevolg gegeven worden. Nog eens, het
was een èchte avond; allen hadden het gevoel,
onder warme vrienden aan te zitten; het was
plechtig en toch zonder eenig spoor van stijfheid;
los van toon en tòch op hoog beschaafd peil.De
nieuwe club begint met 8 leden; deze week
worden nog 2 gerecipieerd; dat wordt 10.Wij
zullen onze schouders er onder zetten opdat wij
spoedig “loge” kunnen heeten.
Br. Groeten,
De Secretaris A.Zuidervliet Dijkstraat 43
Helder.

In het Odd-Fellow-Blad d.d. 29 december 1928
werd het bestuur van de club bekend gemaakt:
Voorzitter: F. Joman

2e Secretaris: J. Bakker
Penningmeester: F. v. Peperzeel
Als Clubbestuur was dit het laatste bestuur, maar
deze brn. bleven in dezelfde functies
functioneren toen de club op woensdag 29
januari in 1936 “promoveerde” tot Loge.
Ook toen waren het de Groot-Sire br. Dr. P. IJssel
de Schepper en br. J.H.Gaukstert
als Groot-Secretaris, die de Stichting van de Loge
in het bulletin: Officieele Mededeeling Aan
Ondergeschikte Loges en Clubs in Nederland,
Ned.Oost-Indië en België- de stichting bekend
maakten.
In bijvoegsel nr. 407 van de Staatscourant van
vrijdag 11 en zaterdag 12 juni1937 nr. 110 werd
officieel de Neptunus Loge aan de wereld
voorgesteld. Hierbij werd I.O.O.F. vertaald als
Onafhankelijke Orde van Vrije Broederen, het
officiële Koninklijk Besluit was gedateerd 23 april
1937, no. 66. Alle Loges en Clubs uit de
jurisdictie werden voor de plechtigheid
uitgenodigd en deze vond plaats in het Odd
Fellowhuis aan de Javastraat 124.

Onder-Voorzitter: A. Zuidervliet
Secretaris: B.D.K. Meyer
Adres: Kanaalweg 97, Den Helder

Hier waren veel Loges aanwezig, enkele
moesten echter afzeggen, o.a. door moeilijke
verbindingen, maar deze stuurden toch bericht
om “hartelijke gelukwenschen met de stichting
uwer Loge te doen toekomen”.

2e Seretaris: F.B. Zeilstra
Historisch overzicht Neptunus Loge 1936-2018
Penningmeester: K. Tiemes
In 1936 bestond het bestuur uit de brn. :
Voorzitter: K. Tiemes
Onder-Voorzitter: A.J. de Vries
Secretaris: J. Boon
Adres: Herzogstraat 3 Den Helder

Op 25 januari 1956 werd het 20 jarige bestaan
van de Neptunus Loge gevierd.
Br..A.J. de Vries hield op verzoek van het
toenmalige Logebestuur een kort praatje
over wat hij, als één van de oudere leden van de
Neptunus Loge, zich over deze periode wist te
herinneren. Laten we de notulen van deze dag
doorlezen om iets van de periode van voor- ,
tijdens- en direct na de oorlog te weten komen.
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Volgens deze notulen zei br. De Vries het
volgende:
De Neptunus Loge bestond eerst in clubverband
en heette toen de Neptunus Club.
Aan deze club bewaart hij aangename
herinneringen, maar de bijeenkomsten waren
toch niet te vergelijken met de huidige (lees
januari 1956) officiële logezittingen.
Op 29 januari 1936 kwam het tot de stichting van
de Neptunus Loge nr.58. (goedgekeurd bij
Koninklijk Besluit 23-04-1937, Staatsblad nr.66).
Op het moment van de Duitse inval was br. A.J.
de Vries de Voorzittend Meester van de Loge en
stond, bij de komst van de Duitsers, op het punt
alle de Orde betreffende papieren te
verbranden. Maar het bulletin waarin de
oprichting van de Neptunus Loge stond werd op
het laatste moment uit de vlammen gered en
bleef voor verbranding gespaard.
Tijdens het bestaan als club vond het recipiëren
van de nieuwe leden steeds bij de Alkmaarse
Victorie Loge plaats, zodat deze Alkmaarse Loge
in feite onze Moederloge is.
De huisvesting leverde de Neptunus club nogal
eens moeilijkheden op (er werd als club met V.M.
de br. K. Tiemes, directeur van de
Middenstandsbank vergaderd in het kantoor van
deze bank, in restaurant “de Pool”, en als Loge in
het eigen gebouw aan de Javastraat ).

Logegebouw aan de Javastraat 1936-1940 (Later was
dit Dansschool Siebeling)

Toen na het stichten van de Loge tegelijk een
nieuw logegebouw in gebruik werd genomen,
betekende dit heel wat voor de brn. Door vrijwel
alle brn. werd aan de totstandkoming van dit
gebouw meegewerkt, hetzij als lid van de
bouwcommissie, als lid van de commissie voor de
inrichting of als lid van de financiële commissie.
Op de stichtingsdag genoot men van een
overweldigende belangstelling van andere Loges
en deze dag werd besloten met een diner in het
toenmalige Musis Sacrum, dat tot laat duurde.
De betere huisvesting deed het aantal leden
omhoog vliegen. Men had nu een prachtig
logegebouw in de Javastraat. Het was speciaal
voor de Loge gebouwd, maar dit bleef wel
eigendom van een br. die het geheel had
gefinancierd. Deze br. liet echter geen
huurovereenkomst tekenen waaruit het recht
van de Loge op het huren bleek.
Op 2 september 1935 werd de eerste steen door
de br. Tiemes voor het O.F,-huis. gelegd en werd
onder de dorpel eveneens een loden koker met
een oorkonde ingemetseld. Wat er op de
oorkonde geschreven staat is niet bekend, doch
het handelt over “dankbaarheid”. Tijdens deze
feestelijke bijeenkomst werd ook een tekst
uigesproken die luidde: “Bismillahi – Arrachmani
– Arrahinu”, wat betekent: in den naam van God,
de barmhartigen en weldoenden. De Neptunus
Loge is gesticht, moge zij groeien en bloeien en
een zege zijn voor allen.” (De koker bevindt zich
nog steeds onder de dorpel van het pand aan de
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Javastraat, plannen om hem in 1968 weg te halen
stuitte echter op financiële bezwaren).Tijdens de
oorlog werd de tempel leeggeroofd en door de
bezetter uitgebroken, de definitieve klap kwam
toen het gebouw tijdens de bezetting door de br.
eigenaar werd verkocht aan een “Kameraad”
partijgenoot waardoor het gebouw voor de Loge
juridisch verloren ging Berooid was men; bij de
komst van de vrede bezat de Neptunus loge niets
meer. Bovendien waren de brn. niet meer
gewend te vergaderen en kostte het eerst veel
moeite brn. uit hun huiselijke gewoonten te
sleuren en weer tot bijeenkomsten te bewegen.
Eén der brn., wonende in de Javastraat, (br. A.J.
de Vries) stelde een deel van zijn huis ter
beschikking voor het houden van zittingen en de
nazittingen.
Na de oorlog zijn vaak zittingen gehouden.
Omdat er meer sociale voorzieningen gekomen
waren, werd er veel minder aan maatschappelijk
werk gedaan dan voor de oorlog. Maar de
naoorlogse zittingen waren beslist veel rijker aan
ethiek dan de voorgaande jaren”-.
Tot zover volgens de notulen van 25 januari
1956, de gehouden toespraak van br. De Vries.
n.b. De tussen haakjes ( ) geplaatste tekst heb ik
toegevoegd om een verduidelijking van de tekst
te verkrijgen. Ook zijn de zinnen hier en daar voor
de leesbaarheid anders gesteld.
Laat ik aan de hand van het archief proberen de
bovenstaande notulen aan te vullen, trachten
feiten vanuit de oorlog te vinden en het
logeleven tot heden, plus nog wat andere
(eigen)aardigheden boven water te halen.

Onder Voorzittend Meester: br. J. Adolfs
Prot. Secretaris

: br. J. Boon

Fin. Secretaris

: br. F.A. Oosterhout

Penningmeester

: br. F. van Peperzeel

Voorspel Op 31 mei 1940 ging een schrijven uit
van het Groot Bestuur waarin – “uitdrukkelijk
werd medegedeeld dat tot nader bericht alle
werkzaamheden en maatregelen stopgezet
moesten worden en blijven. w.g. Arie de Vries,
ass. Gr. Secretaris”-.
Na de oorlog meenden de brn. dat zij door deze
mededeling op een dwaalspoor waren gebracht;
er waren immers geen duidelijke instructies
gegeven en was men argeloos geworden;
hierdoor had de Loge geen juiste maatregelen
genomen en was alles in handen van de bezetter
gevallen.Op 23 Mei 1940 komt bericht binnen
van het Groot Secretariaat dat: In afwachting van
hetgeen hier te lande omtrent onze Orde zal
worden beslist, draagt het Groot-Bestuur aan alle
Orde-organen op alle arbeid tot nader bericht
volledig te staken en hiervan aan alle leden
mededeling te doen.Op 10 juni 1940 werd door
het Ministerie van Binnenlandse Zaken de brn.
nog eens een extra portie zand in de ogen
gestrooid. Het ministerie deelde namelijk mede
dat uit niets bleek dat een eventueel verbod der
I.O.O.F. was te verwachten Men werd er wel op
gewezen
tijdens
de
werkzaamheden
terughoudendheid te betrachten. Dat was alles
wat het Nederlandse bewind nog te zeggen had,
daarna werd het doodstil...

Tijdens de inval in mei 1940 bestond de Loge uit
33 leden, waarvan de gekozen ambtenaren
waren:
Grootvertegenwoordiger: : br. K. Tiemes
Ex-Meester

: br. K. Tiemes

Voorzittend Meester

: br. A.J. de Vries
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