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kers 18, de lakenkoopers 12 gulden, benevens zes kannen wijn, de 
steenbikkers 6 gulden en 6 st. 

Bij sommige gilden varieerde het proefgeld naar de geboorte
plaats. Zoo eischte men bij het bakkersgilde 18, 25, 33 of 42 gulden, 
naargelang het adspirant-lid in de stad, in de provincie, buiten de 
provincie of buiten de Republiek geboren was. Op soortgelijke 
wijze handelde het schoenmakersgilde." 

De vóór-kapitalistische zin tot economische en sociale gelijkheid 
was zoowel bij enkele gilden van de exportnijverheid als in de am
bachtswereld van de locale markt aanwezig. In het Utrechtsche 
bijlhouwersgilde mocht niemand meer dan één „toon" of winkel 
hebben. In eene ordonnantie voor het stofjeswerkersgilde werd nog 
in 1729 bepaald, dat „niemand zal vermogen méér dan vijf ge
touwen te hebben". 

In een slot-artikel zullen wij aan het boek van Dr. C. Wiskerke 
de gegevens ontkenen betreffende de rol, welke Utrecht vervuld 
heeft in de actie tot de afschaffing der gilden. W. G. v. R. 

OUDMUNSTERSCHE GEVELSTEEN UIT 1854. 

Boven de poort die toegang geeft tot het vriendelijke hofje van 
de 22 vrije woningen in de — tusschen Lange Nieuwstraat en 
Nieuwegracht gelegen — Groenestraat (nr. 12—54), staat een een
voudige ongekleurde gevelsteen, waarop het jaartal MDCCCLIV 
en de afbeelding van een aardbol, bekroond door het kruis: het 
wapen van het kapittel van Oudmunster. Deze afbeelding bewaart 
de herinnering aan den liefdadigheidszin van Jan van Medemblick 
(1542 f ) , die bij testament 37 vrijwoningen stichtte, in 1601 bij 
testament van den kanunnik Jan Merssman nog met 7 vermeerderd. 
Het beheer van deze fundatie, aanvankelijk door een procurator 
onder toezicht van het kapittel van Oudmunster gevoerd, smolt 
samen met dat van een oudere, reeds in 1400 door den deken van 
dit kapittel gestichte, fundatie van aalmoezen. Sedert 1668 zien wij 
beide stichtingen vereenigd onder de gemeenschappelijke benaming 
„De Eleemosynae van Oudmunster"1) . 

Ook nadat de Oude Munster, de groote aan St. Salvator ge
wijde kerk, die stond op het tegenwoordige Oudmunsterkerkhof, 
in 1587 was afgebroken, en het kapittel was verhuisd naar de Sint-
Paulusabdij (ter plaatse van het geheele blok dat thans wordt be
grensd door Runnebaan, Trans, Korte Nieuwstraat en Hamburger
straat), zette de eleemosynier of aalmoezenier van Oudmunster 
zijn administratie voort. En hij bleef dit zelfs nog doen na 1811, 
toen alle kapittelen door keizer Napoleon werden opgeheven, tot
dat in 1813 het stedelijk bestuur het toezicht overnam 2 ) . Sedert 
kregen deze vrijwoningen een ruimere bestemming: behalve aan 
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Katholieken werden zij voortaan ook toegewezen aan personen van 
verschillende Protestantsche gezindte. 

Hoe dan te verklaren dat nog in 1854 een nieuwe gevelsteen van 
Oudmunster wordt vervaardigd? 

De rekeningen van het Fonds der Eleemosynae van Oudmunster 
over het jaar 1854 brengen ons hierop het antwoord3) . W a n t zij 
vertellen dat destijds de bestaande huizen „in de groene Steeg" 
voor afbraak zijn verkocht, waarna eerst 12 en daarna 10 nieuwe 
vrije woningen werden opgebouwd. 

De Utrechtsche timmerman I. N. Willems, aan wien dit werk 
werd gegund, heeft blijkbaar toen den ouden gevelsteen van Oud
munster door een nieuwen vervangen —• de reliefuitbeelding van 
het jaartal bewijst, dat dit niet op den ouden steen kan zijn aan
gebracht. En hij voegde het jaartal van de vernieuwing bij het oude 
wapen van de stichting. C C. v. d. G. 

1) Mr. S. Muller Fzn., Catalogussen van de bij het Stads-archief bewaarde 
archieven. Eerste Afdeeling. Utrecht, 1913. 8°. Blz. 68. 

2) Aldaar, blz. 69. 
3) Aldaar, blz. 70, onder nr. 432. 

KLEINE M E D E D E E L I N G E N . 
Jan van Eyck's „h. maagd met den 

kartuizer". — Over het aldus genaam
de paneel in de verzameling van baron 
Robert de Rothschild te Parijs, hebben 
tal van kunsthistorici studies geschre
ven, zonder een bevredigende oplos
sing van den tijd van ontstaan, de her
komst van het schilderij en de voor
stelling der figuren van dit meester
stuk uit de werkplaats van Jan van 
Eyck te geven. 

In de laatst verschenen aflevering 
van „Oud-Holland" (LV-1938, blz. 
49—62) deelt nu mr. H. J. J. Scholtens 
de uitkomsten van een door hem in
gesteld onderzoek mede, en komt tot 
de zeer aanvaardbare gevolgtrekking: 

,,le. dat de Madonna-Rothschild 
aanvankelijk was geplaatst in het voor
malige kartuizerklooster Genadedal bij 
Brugge; 

2e. dat de heilige ter linkerzijde van 
de H. Maagd voorstelt de H. Elisa
beth van Hongarije, terwijl de knie

lende kartuizermonnik is Dom Jan 
Vos, die van 1441 tot 1450 prior van 
genoemd klooster is geweest; 

3e. dat dit schilderij in het voorjaar 
van 1450, toen Jan Vos het prioraat 
te Brugge heeft verwisseld met dat 
van de chartreuse buiten Utrecht, 
althans omstreeks dien tijd, in het 
bezit is gekomen van de Utrechtsche 
kartuizers; 

4e. dat zij het hebben geplaatst op 
het Sint-Barbara-altaar in hun kloos
terkerk, waar het waarschijnlijk is 
bewaard tot de verdrijving van het 
convent in de 2de helft der 16de eeuw; 

5e. dat het paneel blijkbaar in 1441, 
het sterfjaar van den meester, is ge
schilderd; 

6e. dat wellicht de Exeter-Madonna 
omstreeks 1450 voor de kartuizers van 
Brugge is geschilderd, ten einde hun 
het gemis van Van Eyck's schepping 
te vergoeden." 

Onder de Exeter-Madonna wordt 


