over enige informatie in deze zaak beschikten. In die situatie is nu echter verandering gekomen. Raad en College van B &W kunnen nu weten, dat Brugman
en Zutphen wèl veel voor elkaar hebben betekend; en via de Historische Vereniging Zutphen is ook de burgerij op de hoogte van de argumenten. Er is dus alle
reden om het voorbarige besluit van 1985 terug te draaien, mede op grond van
sindsdien nieuw aan het licht gekomen feiten. Het bestuur van de stad zal daarmee de traditie van zijn voorgangers uit de vijftiende eeuw op eigentijdse èn
waardige wijze voortzetten!
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25. Epistolario I11248 (zie noot 5, Oud-Zutphen, 8e jr., nr. 1) 'porque ellos siempre piensan que
los que van llevan el dinero'.
26. Epistolario 111160-163, nr. 1640: Alva aan Philips I1 (Brussel 18 juli 1572).
27. Korte inhoud van dit 'librillo' in dezelfde brief (zie noot 26), 161-162; het moet vooral de Geuzenterreur te Zutphen in de eerste maand na 10 juni in schrille kleuren hebben geschilderd.
Het (anonieme!) viertalige pamflet zelf komt niet voor in de vier grote pamflettenverzamelingen die P . A. M. Geurts, DeNederlandse Opstand in depamfletten 1566-1584 (Nijmegen 1956)
bestudeerd heeft; zie aldaar VII, 42.
28. Vermeldingen in handschrift: J. Polius ms. 1648 wel; J. Polius-A. Bürvenich ms. 1656-1666
niet; A. Bürvenich ms. 1659 wel; A. Bürvenich ms. 1665 niet. In druk: L. Wadding (zie noot
15, Oud-Zutphen, 8e jr., nr. 1) wel; B. Frémaut, Den Geestelicken Palm-Boom, dl. 6 (Gent
1703) 7 wel. Gegevens over de genoemde handschriften in Collectanea Franciscana Neerlandica I1 ('s-Hertogenbosch 1931) 1-60.
29. Polius ms 1627 (zie noot 16, Oud-Zutphen 8e jr., nr. 1) 240: 'Gaudebat conventus hic olim
situatus in agris Zutphaniae versus pagum Wansfeld titulo Galileae, Et iam seges est ubi Troia
fuit, Civitatis autem desolationem praedixit aliquando R. P . Joannes Burgman (!) olim Vicarius Provintiae, spiritui Prophetico clarus'. De zin 'iam seges est ubi Troia fuit' uit: Ovidius,
Heroidas, Ep. I , vs. 53.
30. Zie hiervoor en voor wat volgt: F. A. H . van den Hombergh, Leven en werk van Jan Brugman
OFM (k 1400-1473) (Groningen 1967) 22-34.
31. Het kapittel van St. Walhurga te Zutphen aan de generaal overste der Dominicanen, dd. 29
april 1459: '. . . Cum igitur apud nos viri utique devotissimi ordinis sancti Francisci existunt,
qui opere et sermone in Dei laudibus cotidie laborant, et eorundem ac aliquorum vestri ordinis
fratrum hic degencium opera, facta et vita multum descordant . . . ' Gemeentearchief Zutphen,
Archief Predikherenklooster, voorlopig inv. nr. 2.

WETENSWAARDIGHEDEN ( 2 5 )
In de Kattenhavenstraat stond vroeger een gebouwtje in Oud-hollandse stijl,
gesierd met trapgevels. In dit gebouwtje was gevestigd de 'Zutphensche Melkinrichting'. Het was geen zuivelfabriek; de zuivelprodukten die verkocht werden kwamen van elders en de 'inrichting' diende dus uitsluitend voor opslag
en distributie. Na de opheffing van de 'Zutphensche Melkinrichting' werden
de leveranties verzorgd door de - inmiddels eveneens opgeheven - zuivelfabriek te Eefde.
Het gebouwtje aan de Kattenhavenstraat, dat op het laatst deel uitmaakte
van het fabriekscomplex van Spruyt & Co (het wordt vervelend maar ook die
fabriek is opgeheven) is al jaren geleden gesloopt.
De naamsteen is echter gespaard gebleven en werd in 1986 in de achtergevel
van de Gelders-Overijsselse Zuivelbond aan de Nieuwstad gemetseld. Daar is
zij nu te bewonderen. Ter oriëntatie: de steen is de buur van de Kruittoren.

