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Zo maar het verhaal van een tafel
Er was eens . . ., zo begint menig sprookje. Mestal hebben ze een happy-end,
zo ook het n u volgende verhaal.
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Er was eens ..., we zijn in begin 1940,
een prachtige mahoniehouten tafel.
H i j bevond zich in de bestuurskamer
van de Joodse Gemeenschap in de Halterstraat te Zutphen. Een paar leden van
deze Joodse Gemeenschap waren ook lid
van de Graafschap Loge no. 52 van de
Independent Order of Odd Fellows. Vanaf
de oprichting, op 28 april 1928, had deze
Loge zijn domicilie op de eerste etage
van het pand Marspoortstraat 1OA.
Toen de Duitsers ons land binnenvielen
vermoedden de Joodse medeburgers al
wel wat hun mogelijk te wachten stond.
Waarschijnlijk hebben zij, om te voorkomen dat alle bezittingen van de Joodse
Gemeenschap verloren zouden gaan, de
betreffende mahoniehouten tafel in de
conversatiezaal van de Graafschap Loge
gestald (hoe het precies i s gegaan is niet
meer te achterhalen).
Tot groot ongenoegen bleek in september
1940, dat de Duitsers ook de Odd Fellows niet ontzagen. De Orde werd verboden en alle bezittingen werden in beslag
genomen.
Toen na de tweede Wereldoorlog de O d d
Fellows weer hun ruimten in gebruik
mochten nemen, bleek dat er veel zaken
verdwenen waren. Zo was een Deventer
tapijt uit de Bezinningsruimte verdwenen,
en - u raadt het al - ook de betreffende
mahoniehouten tafel was meegenomen
door de gebruikers van deze etage.
In maart 1946 werden tafel en tapijt, door
speurwerk van de Odd Fellow J. Laman
- in samenwerking met de rechercheur
de Jager - ergens in Arnhem teruggevonden. Met een bakfiets werden beiden
weer naar Zutphen teruggebracht.

Omdat de Joodse Gemeenschap in Zutphen in feite niet meer bestond en er ook
geen synagoge meer was, bleef de tafel
in gebruik bij de Graafschap Loge. Er is
later meerdere malen contact geweest
tussen de Odd Fellows en de naoorlogse,
opnieuw tot leven gewekte Joodse Gemeenschap in Zutphen, waarbij bleek dat
zowel de toenmalige voorzitter van de
Joodse Gemeenschap, de heer M . Groen
als zijn opvolger, de heer R. Noach, de
tafel wel terug wilden hebben, maar ...ze
konden hem nergens plaatsen!
Pas in 2002 kreeg de Joodse Gemeenschap weer de beschikking over ruimte
op de begane grond van de oude Synagoge in de Dieserstraat. Daardoor konden
zij de tafel weer een plaats geven. Bij
monde van de heer F. Senator werd de

Graafschap Loge benaderd over teruggave van de tafel.
In 2003 was het dan zover. In het kader
van het 75-jarig jubileum van de Graafschap Loge werd op vrijdag 2 mei 2003,
dus na ruim 60 jaar, de tafel officieel
weer overgedragen aan de Joodse Gemeenschap.
Per bakfiets uit Arnhem gehaald werd hij
nu, heel praktisch, met een open aan-

hangwagen van de Marspoortstraat naar
de Dieserstraat vervoerd.
Roerend was de opmerking van één der
aanwezigen: "Wat ben ik blij dat hij weer
terug is. Ik zie nog in gedachten voor me
hoe mijn moeder hem in de bestuurskamer iedere week aan het opwrijven was."
Een happy-end dus.

Uit de krant geknipt door Evelien Marskarnp

De Zutphense Courant van 18 October 1905

Moet de kinderbewaarplaats
verdwijnen?
"Onze lezers en lezeressen hebben in de
courant van gisteren gezien, dat het leven
van de kinderbewaarplaats aan een zijden draadje hangt. Komt er niet flink wat
geld (vooral vaste jaarlijksche bijdragen)
in, zoodat een stevig zilveren fundament
onder die instelling kan worden gelegd,
- dan is haar val zeker. Reeds uit een een
algemeen oogpunt is het een miserabel
verschijnsel, dat zoo iets in een stad als
Zutphen kan gebeuren.
Zijn w i j dan zoo ongevoelig voor het
voortbestaan van een inrichting waarvan
het nut zoo duidelijk gebleken is? Is in
Zutphen de offervaardigheid zoo gering?
Gold het hier een kwijnende inrichting,
dan zouden wij de eersten zijn, om te
zeggen; ruim haar maar op.
Er zijn in Zutphen al vereenigingen genoeg, die voortbestaan omdat ze er nu
eenmaal zijn, maar wier opheffing geen
leegte zou achterlaten.
Met de kinderbewaarplaats zou dat wel
degelijk het geval zijn. Als men in een
jaar 391 5 keer verpleging aan kinderen
geeft, en het loopt soms zoo vol, dat men
aanvragen moet afwijzen, dan kan niet

gezegd worden, dat de kinderbewaarplaats kwijnt.
Wat er kwijnt, is onze offervaardigheid.
Het goede werk, dat de kinderbewaarplaats doet is velerlei. Vrouwen die uit
werken gaan, koopvrouwen die met
negotie uit moeten, en niet weten waar
zij hun kleintjes moeten laten (het getal
moeders dat buitenshuis moet werken en
niet uit weelde, i s helaas groot) kunnen
het in de kinderbewaarplaats brengen,
waar het goed verzorgd wordt, buurvrouw kan dat niet altijd doen, en als zij
het doet i s de wil meestal beter dan de
daad; de kleine alleen tehuis laten in het
gesloten huis zonder oppassing, is gevaarlijk, onzindelijk, en om vele andere
redenen, die een moeder zich het best
kan voorstellen, verkeerd.
De moeder brengt het naar de bewaarplaats. Zij weet dat haar kleintje daar
veilig is, dat het er goed verzorgd, gevoed
en zindelijk gehouden wordt. Zij heeft
er het dubbeltje daags graag voor over.
Het i s niet alleen dat direkte nut, dat de
kinderbewaarplaats doet. Zij verricht ook
veel indirect nut. Hoeveel kleine tobbers,

