2 5. Godsdienstige Oefeningen. Een volksleesboek over de christelijke waarheid. Zutphen 1847. 111. In het tijdschrift van de
Groningers Waarheid i n Liefde, 1848: IV,
884, lezen we hieromtrent: 'Nog vermelden wij, dat ze (de Godsdienstige Oefeningen, D.J.)te Zutphen zijn uitgesproken in
het voormalig Kerkgebouw der Afgescheidenen, 't welk tijdens v.d Loeffs verblijf te
Zutphen ledig werd en aan den koop
kwam.'
Het is overigens de vraag of het hier om
een gebouw van een christelijk afgescheiden gemeente gaat. Waarschijnlijk wordt
hier het kerkgebouw van De Liefde's apos-
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tolisch-christelijk-afgescheiden gemeente
bedoeld. Zie: Laurense, 'Jan de Liefde', 99,
100.
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J. van der Kluit

Koninklijk bezoek in 1545

Mr. R.W. Tadama weet in de Geschiedenis der StadZutphen al te melden dat keizer Karel V het hoog bewind der Nederlanden had opgedragen aan zijn zuster,
de landvoogdes Maria, de weduwe van
de koning van Hongarije. Tadama schrijft
dat zij een verstandige vrouw was, die in
1545, op de vrijdag na Pinksteren
(29 mei), ook Zutphen bezocht. Ze werd
feestelijk ingehaald en met eenen zilveren nap beschonken.
Dat het bezoek zorgvuldig was voorbereid, blijkt uit een andere bron. Mr. Conrait Slindewater noteerde in de Kerkmeestersrekening van dat jaar, dat Johan de

doodgraver vijf dagen in de Walburgiskerk had gewerkt, waarin hij de kerk up
sum(m)ige plaitzen had gekert tegen die
konnyngynne van Hungaren (...) vrouw
Marie kumpst. Blijkbaar had de kerk een
extra schonmaakbeurt nodig vóór Maria
van Hongarije met goed fatsoen kon worden ontvangen.
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