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D E OUDE GEVELSTENEN DER PROVINCIE UTRECHT. 
Addendum 1). 

A M E R S F O O R T . 
Langegracht 31, verborgen achter een luik. 

(Lelie): gevelsteen van de voormalige brouwerij „de Lelie". 
Kleine Spui 8. 

De beschreven gevelsteen stelt voor: Elia gespijzigd door 
de raven aan de beek Krith (ï Kon. 17). 

M. M I N N A E R T . 
1) Deze inlichtingen heb ik te danken aan den Heer D. Huygen, secretaris 

van de Oudheidkundige Vereniging „Flehite". 

KLEINE MEDEDEELINGEN. 
Jacob Claess. van Utrecht. — Nog 

meer nieuw werk van Jacob van 
Utrecht, is de titel eener geïllustreerde 
studie van den heer J. J. Mesquita in 
de laatst verschenen aflevering van 
Oud-Holtand (LVIII-1941, blz. 5 9 -
75), waarvan het eerste stuk aanvul
lende bijzonderheden geeft op de door 
den heer M. J. Friedländer in een 
vroegere aflevering gedane mededee-
lingen (vgl. dit Maandblad XVI-
1941, blz. 3 9 - 4 0 ) . 

Uit vroeger gepubliceerde documen
ten is bekend, dat de uit Utrecht 
stammende schilder reeds in 1519 ten 
huize van de familie Bruskow te 
Lübeck woonde en lid van de Leon-
hardsbroederschap aldaar was (zie dit 
Maandblad VIII-1933, blz. 60—61). 
Misschien is het nu zelfs mogelijk, 
zijn verblijf te Lübeck twee jaar te 
vervroegen, op grond van een geel
koperen epitaaf in de Mariakerk, daar 
ter gedachtenis van Bartholomeus 
Heisegger, die in 1517 stierf, aange
bracht. Als hij werkelijk deze epitaaf 
heeft ontworpen — en de sehr, acht 
de toeschrijving, wegens den samen
hang der voorstelling met ander werk, 
volstrekt niet verwerpelijk —, dan be
hoort ze tot het beste dat van Jacob 
van Utrecht bekend is, en is het 
bovendien van belang door den 
vroegen datum 1517 en de zekerheid 

dat het toen te Lübeck vervaardigd is. 
Na eerst nog enkele opmerkingen 

over een paar door Friedländer ver
melde portretten, de voorgestelde per
soon en de beschrijving rakende, te 
hebben gemaakt, gaat de heer M. in 
op de vraag, of het Drievuldigheids-
altaar, eveneens in de Mariakerk te 
Lübeck aanwezig, geheel het werk 
van Jacob van Utrecht of ten deele 
ook van andere meesters is. Uitvoerig 
omschrijft hij dan de redenen, die hem 
de uitvoering dezer dubbeltriptiek ten 
volle aan Jacob doen toekennen. Zijn 
Utrechtsche herkomst heeft de schilder 
gedemonstreerd door op één der zij-
paneelen de Domtoren en de Buur-
kerk in een overigens fantastisch 
stadsbeeld te plaatsen, op een ander 
St. Gregorius de kerkvader — als paus 
Gregorius de groote uitgebeeld — de 
trekken van paus Adriaan VI te ver
kenen. Uit dit laatste kan afgeleid 
worden, dat het stuk niet vóór 1522, 
het jaar waarin Adriaan van Utrecht 
paus werd, is geschilderd. 

Behalve op nog enkele andere 
stukken, wijst de sehr, ten slotte op 
een paar portretten uit 1531 en 1532, 
die naar den voorgestelden persoon 
en het familiewapen Nederlandsch 
zijn, doch waarvan de toeschrijving 
twijfelachtig is en waaruit dus niet 
met zekerheid afgeleid kan worden. 


