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,

die lang het slachtoffer waren geworden
van moeders afwezigheid om brood
voor het gezin te winnen, zijn door de
kinderbewaarplaats niet gered van versuffing en vervuiling. Hoevele onervaren
onkundige moeders uit het volk hebben
door middel van de kinderbewaarplaats
niet geleerd,op dagen dat zij bij haar
kind tehuis konden blijven, er meer zorg
aan te besteden. Voor hoevelen harer is
de kinderbewaarplaats niet geweest; een
praktische aanwijzing voor juiste lichamelijke en geestelijk verzorging van haar
kleintje.
In den aanvang was er onder die vrouwen nog al wat oppositie tegen de instelling.Toen ze haar aan het werk zagen, i s

die verdwenen, als sneeuw voor de zon.
Het opheffen van de kinderbewaarplaats
zou nu een verlies voor velen harer zijn,
en indirekt een verlies ook voor onze stedelijke samenleving.
Mag dat? Daal af in uw hart, en vraag het
u zelf af. Vraag het ook aan de moeders
die er mee gebaat zijn. Vraag het aan de
dames van het bestuur. Vraag het aan
dokter Siemens, die geregeld de instelling bezoekt. Doe dit. En we zijn er zeker
van, dat gij, na afgedaald te zijn in het
wezen van de zaak, en vervolgens in uw
eigen hart, ook zult afdalen in uwe portemonnaie en er een vollen greep uit zult
putten, om het voortbestaan van de kinderbewaarplaats te helpen verzekeren."

Omslagen Zutphen jaargang 2005
Omdat het dit jaar zestig jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog een einde
vond zijn de on~slagenvan jaargang 2005 gewijd aan oorlogsmonumenten.

O p het omslag van dit nummer 2005-3:
Monument bij de Broederenkerk.
Dit oorlogsgedenkteken wordt op tweede
paasdag, 10 april 1950, onthuld.
O m precies drie uur begint het Poortersklokje te luiden. Daarna zingt de "Stem
des Volks" het Morgenrood. In zijn toespraak zegt burgemeester Jhr. Mr. C.C.
de Jonge dat er direct na de oorlog al
behoefte was aan een gedenkteken voor
hen die vielen in de jaren 1940-1945.
Het gedenkteken i s eenvoudig. Eén figuur
die Gideon uitbeeldt, een richter in Israël,
hoofd van een kleine keurtroep die uit
roeping voor een heilige zaak een overmachtige vijand tegemoet treedt en met
Gods hulp verslaat. "Juist zo willen w i j
ons hen die vielen voor onze zaak herinneren." Na de onthulling wordt door het
Zutphens Mannenkoor het Beati Mortui
van Felix Mendelssohn Bartoldi gezongen

en na de kranslegging zingt Toonkunst
nog het slotkoraal uit de Johannus Passie
van Bach. Daarna wordt het Poortklokje
één minuut geluia. De plechtigheid wordt
besloten met het gezamenlijk zingen van
het eerste couplet van het Wilhelmus.
Er volgt nog een interkerkelijke dienst in
de Broederenkerk.

J. Kreijenbroek

