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DE OUDE GEVELSTEENEN DER PROVINCIE UTRECHT. 

Naar aanleiding van het onlangs in het Maandblad van ,,Oud-
Utrecht" opgenomen artikel van prof. dr. M. Minnaert over de 
oude gevelsteenen der provincie Utrecht (zie blz. 41—44, 53— 55 
en 70), kan ik U nog het volgende gevelsteentje opgeven, dat zich 
in een boerderij aan de Achtersloot alhier (no. 34) bevindt: 

1633 
Godt salt gee 
ven, dat wij 
moghen leeve. 

De oude boerderij is afgebrand en in 1932 herbouwd. Na den 
brand werd het gevelsteentje ontdekt en is gelukkig herplaatst. 

IJsselstein. J. J. ABBINK SPAINK. 

KLEINE MEDEDEELINGEN. 

De Franciscanen in Utrecht. — 
Van het door wijlen dr. M. Schoen
gen ontworpen kloosterlexicon van 
Noord-Nederland, het Monasticon 
Batavum, dat door de letterkundige 
afdeeling der Nederlandsche akademie 
van wetenschappen ( Verhandelingen. 
N. R. dl. XLV) wordt uitgegeven, 
is het eerste, door dr. P. C. Boeren 
persklaar gemaakte deel verschenen. 
Het behandelt alle kloosters en stich
tingen in Noord-Nederland, waar één 
der drie regels van St. Franciscus 
onderhouden werd, ook al stonden zij 
niet onder de rechtsmacht der Min
derbroeders. Naast de besloten huizen 
werden ook de niet-besloten huizen, 
alsmede de residenties, terminaris-
huizen en staties opgenomen. 

Het is een werk van groot belang, 
niet in de eerste plaats om de korte 
geschiedenis (tot 1813), doch vooral 
om de daarbij gevoegde aanwijzing 
van de geschreven en gedrukte bron
nen, de literatuur en de afbeeldingen 
der vermelde instellingen. Voor zoover 
de provincie Utrecht betreft, bevat 
het gegevens over de vestiging der 

Franciscanen te Amersfoort (6 instel
lingen), Bunschoten (1), Leusden (2), 
Rhenen (2) en Utrecht (15). E. 

Jacob Claess. van Utrecht, — In 
het tweede stuk van zijn opstel over 
„nog meer nieuw werk van Jacob van 
Utrecht" in Oud-Holland (LVIII-
1941, blz. 135—147) bespreekt de 
heer J. J. Mesquita de triptiek der 
kruis-afneming, die de universiteit te 
Göttingen in bruikleen heeft van de 
Gemäldegalerie te Berlijn. Z e werd in 
1929 door Francis Beckett op aan
neembare gronden aan Jacob van 
Utrecht toegeschreven en dient den heer 
M. als uitgangspunt bij de beschouwing 
van twee paneelen, in de musea te 
Keuien en te Schiiessbeim, die uit de 
Benedictijnsche abdij Gross-Sankt-
Martin te Keulen afkomstig zijn. 

Het drieluik draagt het jaartal 1513, 
waaruit opgemaakt kan worden, dat 
de schilder toen reeds Antwerpen ver
laten had. In uitvoering sluit het in 
veel mindere mate bij het werk der 
Antwerpsche manieristen aan, dan in 
andere aan hem toegeschreven schilde-


