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De Fransman Thomas Basin (1412-1490), bisschop van Lisieux in Norman

die en politiek adviseur van de Franse koning Karel VII, geraakte in conflict 

met diens zoon en opvolger LodewijkXI. Hij ontvluchtte in 1468 zijn land 

en belandde uiteindelijk in Utrecht. Hier genoot hij de bescherming van 

bisschop David van Bourgondië, die hij 

Caj van Vliet studeerde middeleeuwse geschiede-

nis aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Hij studeer- d v a n v r o e S e r k e n d e - D e Bourgondiërs 

waren in die tijd verklaarde tegenstan-de in 1991 af met een onderzoek naar de markt in 

het middeleeuwse Utrecht. Momenteel werkt hij 

aan de inventarisatie van de handschriftencollectie d e r s v a n d e F r a n s e k o n i n g -

van de universiteitsbibliotheek van de VU te 

Amsterdam. 

Basin bewoonde een huis op het Jans-

I kerkhof (de tegenwoordige nummers 

14 en 15). Hij slaagde er in een goede positie te verwerven in het clerikale 

milieu van de stad, waar hij, met korte onderbrekingen, tot zijn dood in 

1490 zou blijven wonen. Enkele van zijn familieleden vestigden er zich als 

kooplieden. Zijn graf in de Janskerk werd in 1949 tijdens opgravingen 

teruggevonden. 

De auteur geeft een overzicht van het leven en werken van Thomas Basin 

met speciale aandacht voor de tijd dat hij in Utrecht verbleef. 
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Wie heden ten dage het koor van de janskerk in Utrecht betreedt, vindt daar mid

den in de vloer een grafsteen. Het graf werd in 1948 bij opgravingen in de kerk ont

dekt. In een zestiende-eeuwse grafkelder, gebouwd op de resten van de romaanse 

koorronding, vond men een oudere kist. Bij opening van de kist trof men het stoffe

lijk overschot van een hoogbejaarde man aan, met in zijn rechterhand een eikehou

ten kruisstaf - teken van zijn bisschoppelijke waardigheid (afb. I). Op zijn borst lag 

een groen uitgeslagen koperen plaatje, waarop men bij zijn begrafenis een klein hou

ten miskelkje had geplaatst (afb. 2). In het plaatje waren drie teksten geïnscribeerd: 

de Apostolische geloofsbelijdenis, enkele verzen uit Job en tot slot: 'Thomas servus 

Jhesu christi quondam episcopus Lexoviensis provincie Rothomagum oriundus de 

Caldi Becco castello prope Rothomagum super Secanam' (Thomas, dienaar van Jezus 

Christus, voormalig bisschop van Lisieux in de kerkprovincie Rouen, geboren in het 

stadje Caudebec bij Rouen aan de Seine) >. 

Wie was deze Thomas? Men heeft hem geïdentificeerd als Thomas Basin (1412-

1490): bisschop van Lisieux en gunsteling van de Franse koning Karel VII maar na een 

conflict met diens opvolger Lodewijk XI uit zijn vaderland verdreven. Nadien ver

bleef hij onder andere in Trier waar hij begon met het schrijven van biografieën van 

de twee voornoemde Franse koningen, de Historia Caroli VII en de Historia Ludovici XI. 

Aan deze geschriften ontleent Basin zijn grootste bekendheid. De laatste veertien 

jaar van zijn leven woonde Basin in Utrecht in de immuniteit van het kapittel van St. 

Jan. Hier vond hij op 30 december 1490 zijn laatste rustplaats2. 

De meeste publicaties over Basin zijn uit Frankrijk afkomstig. Quicherat verzorgde 

reeds in 1859 een volledige uitgave van zijn oeuvre, waaraan hij een vrij uitvoerige 

biografische inleiding vooraf laat gaan 3. Het werk van Quicherat is later aangevuld 

door Samaran, die vanaf 1933 heeft gewerkt aan een heruitgave met Franse vertaling 

van Basins historische werken en de Apologia4. Samaran verzamelde ook verschillen

de gegevens betreffende Basins verblijf in Utrecht, maar ontleende deze over het 

algemeen aan de geschriften van de Utrechtse historici Heda, Van Buchell, Burman 

en Dodt van Flensburg5. Merkwaardig genoeg blijkt Samaran niet bekend met het 

proefschrift van Weyling over de wijbisschoppen van Utrecht, dat de meest uitvoeri

ge studie over de Utrechtse periode van Basin bevat6. 

Wie zich in deze literatuur verdiept, komt al spoedig tot de conclusie dat onze ken

nis van Basins leven vol hiaten is. Dit geldt zeker voor de jaren die Basin in Utrecht 

heeft doorgebracht. Waarom kwam Basin naar Utrecht? Waar heeft hij gewoond? 

Wat was zijn positie in de stad? Waar hield hij zich in Utrecht mee bezig? Wat is er 

van zijn nalatenschap terechtgekomen? 

In dit artikel wil ik een poging ondernemen, deze en andere vragen te beantwoor

den. Ik wil een zo volledig mogelijk beeld schetsen van Thomas Basin gedurende de 

jaren dat hij in de stad Utrecht verbleef (1477-1490). Ook het verblijf van enkele 

naaste familieleden van Thomas in Utrecht - Nicolaas Basin, een van zijn broers, en 

diens zonen Nicolaas junior en Jan Basin - komt aan de orde. Daarbij lag het voor de 
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hand naast de genoemde literatuur en de edities van Quicherat en Samaran zoveel 

mogelijk gebruik te maken van de archiefbronnen die in Utrecht voorhanden zijn. 

Daarbij heb ik mij vooral geconcentreerd op de archieven van het kapittel van St. Jan 

en van de stad Utrecht7. 

Peregrinatio 

De eerste levensjaren van Thomas Basin spelen zich af in Caudebec, een klein stadje 

ten westen van Rouen aan de monding van de Seine 8. Daar werd hij in 1412 geboren 

uit het huwelijk van Jean Basin en zijn vrouw Colette. Hij was hun derde zoon. Tho

mas had, voorzover bekend, vier broers en tenminste één zuster. Vader Jean was 

een man van aanzien, afkomstig uit een familie van kooplieden. Hij was eigenaar van 

diverse panden in Caudebec en Rouen, de stad waar zijn vrouw vandaan kwam. 

De omstandigheden waarin Thomas opgroeide waren weinig gelukkig. Het was in 

deze jaren dat het vuur van de Honderdjarige Oorlog weer in alle hevigheid oplaaide. 

In 1415 landde niet ver van Caudebec een groot Engels leger onder aanvoering van 

koning Hendrik VII van Lancaster (1413-1422), dat op 25 oktober van datzelfde jaar 

bij Azincourt triomfeerde. Normandie werd het toneel van plunderingen en ver

woestingen. De familie Basin zag zich gedwongen de 

wijk te nemen, eerst naar Rouen en vervolgens naar 

Bretagne. Pas drie jaar later, nadat Normandie bij 

het verdrag van Troyes onder Engels bestuur was 

geplaatst, werd de orde weer enigszins hersteld en 

werd het mogelijk terug te keren naar Caudebec. 

Op twaalfjarige leeftijd werd Thomas naar de uni

versiteit van Parijs gestuurd. Hij bleek een zeer 

goede student, want in nog geen zes jaar tijd behaal

de hij daar zijn graad van meester in de artes. Door 

de oorlog, die Frankrijk inmiddels aan de rand van 

de afgrond had gebracht, zag hij zich echter 

gedwongen zijn studie aan de Sorbonne af te breken 

en uit te wijken naar het buitenland. Zo belandde hij 

in 1431 aan de universiteit van Leuven, slechts enke

le jaren eerder opgericht door de Bourgondische 

hertog Filips de Goede (1419-1467), waar hij zich 

verder bekwaamde in de artes en in de rechten. In 

1432 onderbrak hij zijn studie in Leuven voor enke

le maanden om in Pavia zijn doctorsgraad in het 

civiel recht te behalen. Toen hij in 1437 in Leuven 

/. Eikehouten kruisstaf uit het graf Basin in de Janskerk. Amersfoort, 

ROß. 
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1. Houten miskelkje uit het graf van Basin in de Janskerk. Amersfoort, 

ROB. 

ook de doctorsgraad in het kanoniek recht had ver

worven, was zijn studie voltooid. Vijfentwintig jaar 

oud beschikte hij over alle mogelijkheden voor een 

glansrijke carrière. Ofschoon hij als jurist ook in het 

wereldlijk bestuur had kunnen slagen, voelde hij zich 

meer aangetrokken tot de geestelijke ambten. 

Hij verbleef enkele maanden in Bologna, waar zich 

op dat moment het hof van paus Eugenius IV (1431-

1447) bevond, maar om zijn familie te zien, vertrok 

hij even later naar het nog altijd Engelse Rouen. Het 

weerzien was van korte duur. Oorlog en pest dre

ven hem terug naar Italië. Basin meed het gebied 

van de Franse koning en reisde over zee via Londen 

naar Holland - mogelijk was dit zijn eerste kennis

making met de Noordelijke Nederlanden - en vandaar stroomopwaarts langs de Rijn 

om tenslotte over de Alpen naar Ferrara te trekken. Daar woonde hij in 1438 het 

concilie bij waar over de hereniging van de Roomse en de Griekse Kerk werd 

gesproken. Hier heeft Basin enkele belangrijke contacten gelegd, onder andere met 

de Florentijnse humanist Gian Francesco Poggio Bracciolini. In 1439 vergezelde hij de 

aartsbisschop van Tarente, Giovanni di Tagliacorzo op een missie naar Hongarije. Na 

zijn terugkeer uit Italië twee jaar later maakte hij snel carrière. Nadat hij eerst als 

kanunnik in Rouen was aangesteld, aanvaardde hij vervolgens een leerstoel voor 

kanoniek recht aan de universiteit van Caen, die tien jaar eerder door het Engelse 

bewind was gesticht, en een kanonikaat in Bayeux. De ene benoeming volgde na de 

andere: eerste conservator van de universiteit van Caen, officiaal van de aartsbis

schop van Rouen; tenslotte verwierf hij de bisschopszetel van Lisieux. Op I I okto

ber 1447 werd zijn bisschopsverkiezing door paus Nicolaas V (1447-1455) bevestigd. 

Als bisschop van Lisieux heeft Basin een belangrijke rol gespeeld in de Franse poli

tiek. De Franse koning Karel VII (1422-1461) was erin geslaagd veel van de verloren 

macht op de Engelsen te herwinnen. In 1449 werd ook Normandie weer aan het 

koninkrijk toegevoegd; Lisieux behoorde weer tot het Franse territoir. Basin lijkt 

weinig moeite te hebben gehad met deze politieke omschakeling. Binnen korte tijd 

slaagde hij erin het vertrouwen van Karel VII te winnen en zijn invloed aan het hof te 

doen gelden. De koning raadpleegde hem voor juridische zaken en maakte dankbaar 

gebruik van zijn diplomatieke kwaliteiten. Uit deze jaren dateren Basins vroegst 

bewaard gebleven geschriften zoals het stuk, waarin hij op verzoek van de koning de 

onrechtvaardigheid van de veroordeling van Jeanne d'Arc aantoonde9. Het waren 

voorspoedige jaren, waar Basin later met heimwee aan terugdacht. 

Zo goed als Basins relatie met Karel VII was, zo slecht was die met Karels zoon, 
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3. Slag bij Montlhéry (1465): de opstandige Franse adel, de Ligue du Bien Public, lijdt een zware nederlaag tegen 
het leger van de Franse koning Lodewijk XI. Laatvijfiiende-eeuwse miniatuur uit de Chronique de Charles VII. Èibl. 
Nat., Parijs. 

Lodewijk XI. Al voordat deze in 1461 zijn vader opvolgde als koning van Frankrijk, 

liet die relatie te wensen over. Lodewijk XI (1461-1483) die algemeen bekend staat 

als een bijzonder onsympatiek mens, had een hekel aan de raadsman van zijn vader, 

aan wie hij zo mogelijk een nog grotere hekel had. Hij heeft de invloed van Basin aan 

het hof van meet af aan genegeerd. Basin voelde zich gepasseerd en raakte al spoedig 

betrokken bij de snel groeiende groep edelen die een soortgelijk lot te beurt was 

gevallen. Onder aanvoering van de Bourgondische hertog verenigde de adellijke 
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oppositie tegen het autoritaire bewind van Lodewijk XI zich in de Ligue du Bien Public. 

Zelfs Lodewijks eigen broer, hertog Karel van Normandie, sloot zich bij deze groep 

aan. Maar toen Lodewijk in 1465 tot de aanval overging, bleek de Ligue nauwelijks 

serieuze tegenstand te kunnen bieden. Bij Montlhéry werd de opstandige adel ver

pletterend verslagen. Toen de legers van de koning vervolgens Rouen innamen 

vluchtte hertog Karel naar Bretagne en bleef er van de oppositie in Normandie, waar 

de Ligue de meeste aanhang had, weinig over. Na Rouen moest ook Lisieux het ont

gelden. Basin restte niets anders dan te vluchten terwijl de soldaten van de koning 

zijn bisschoppelijk paleis plunderden. 

Basin vond onderdak bij de hertog van Bourgondië in Brussel. In de maanden daarna 

verbleef hij korte tijd in Leuven, de stad waar hij met zoveel genoegen had gestu

deerd. Toen Lodewijk hem echter de mogelijkheid bood naar Frankrijk terug te 

keren, maakte Basin daar graag gebruik van. In Orléans ontmoetten zij elkaar. Lode

wijk verleende hem gratie maar terugkeer naar Lisieux was hem vooralsnog niet ver

gund. De koning zadelde hem op met de kanselarij van de nieuw veroverde comté 

Roussillon. Basin was tot veel bereid. Twee jaar hield hij het uit als kanselier in Per

pignan. Het klimaat was voor hem onverdraaglijk - 'het voorportaal van de hel' 

schrijft hij later in zijn apologie - en de bestuurlijke omstandigheden waren er al even 

beroerd. Verschillende malen verzocht hij de koning terug te mogen keren naar 

Normandie, maar Lodewijk was niet te vermurwen. Er restte hem geen andere keus: 

in de zomer van 1468 verliet hij Frankrijk om er nooit meer terug te keren. 

Via Lyon, Genève en Bazel belandde Basin tenslotte weer in Leuven. Ook dit keer 

was een langer verblijf hem daar niet vergund. Toen in oktober 1469 de vrede van 

Péronne werd verbroken en de vijandigheden tussen koning Lodewijk en hertog 

Karel de Stoute (1467-1477) werden hervat, vreesde Basin voor zijn veiligheid. In 

Trier, net buiten de Bourgondische gebieden gelegen, voelde hij zich meer op zijn 

gemak. Hier leidde hij zes jaar lang een teruggetrokken bestaan. Het waren jaren van 

bezinning en heroriëntatie. Terugziende op alle tumultueuze ontwikkelingen, die zijn 

leven hadden bepaald, voelde hij een sterke behoefte om de loop der gebeurtenissen 

zorgvuldig te ordenen en vast te leggen. Basin zette zich aan het schrijven. In 1471 

begon hij aan zijn Historia Caroli, en nog geen jaar later aan het verhaal van zijn eigen 

omzwervingen, zijn Apologia. En nadat hij in 1473 zijn Historia voltooid had, begon hij 

meteen aan een vervolg daarop, de Historia Ludovic!. De voltooiing daarvan liet echter 

nog even op zich wachten. 

Basin had steeds geweigerd afstand te doen van zijn bisschopszetel. Pas in 1474, bijna 

tien jaar na zijn vlucht uit Lisieux, kwam hij tot andere gedachten. Het lot van zijn 

familie, die zich in Normandie ternauwernood kon handhaven, gaf daarbij de door

slag. Toen Basin in 1465 uit Lisieux was vertrokken, hadden twee van zijn broers nog 

enige tijd zijn zaken waargenomen. Maar het leven werd hun al snel zeer moeilijk 

gemaakt. Zij werden zelfs op beschuldiging van verraad twee jaar lang door Lodewijk 

gevangen gezet. Een andere broer, Nicolaas Basin, die de handel van vader Jean in 
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Rouen had overgenomen, had zich in 1468 genoodzaakt gezien zijn negotie naar 

Brugge te verplaatsen. Gezamenlijk deden de broers in 1474 een dringend beroep op 

Thomas zijn bisschopszetel op te geven. Thomas stemde toe. In april van dat jaar 

maakte hij de reis naar Rome, waar hij formeel afstand deed van zijn bisdom Lisieux. 

Zijn vertrek uit de Franse politiek was nu definitief. Paus Sixtus IV (1471-1484) 

benoemde hem nu tot titulair aartsbisschop van Caesarea: een ambt waaraan geen 

concrete taken waren verbonden - Caesarea bevond zich immers al enkele eeuwen 

in partibus infidelium (in het land van de ongelovigen) - maar wel een aanzienlijk jaar

geld, zodat Basin tot zijn dood over een vast inkomen kon beschikken 10. 

In het voorjaar van 1476 treffen we Basin weer in zijn geliefde Leuven aan. Opnieuw 

is zijn verblijf daar van korte duur. Op 5 januari 1477 sneuvelde hertog Karel de 

Stoute bij Nancy. Er dreigde een ineenstorting van de Bourgondische macht, die nu 

in de handen van Karels negentienjarige dochter Maria de Rijke (1477-1482) kwam 

te rusten. Lodewijk XI greep zijn kans en annexeerde meteen het Frans-Bourgondi

sche gebied. Ook in de zuidelijke Nederlanden rommelde het; het lot van de Bour

gondische landen was uiterst ongewis. Niet geheel ten onrechte vreesde Basin, dat 

Lodewijk ook deze gebieden aan zijn koninkrijk zou willen toevoegen. Eerder dan 

voorzien werd hij gedwongen naar een volgende verblijfplaats uit te zien. Nog altijd 

was zijn peregrinatio, zoals hij het zelf noemde u , niet ten einde. 

Het huis aan het Janskerkhof 

'Wy, burgermeysteren, scepenen en raide van Utrecht, doen kont dat die eerwaardi

ge vader in Gode, Heer Thomas Bazyn, Artsbiscop van Cesarie [...] alhier resideren

de en woonaftich is ende by der gratie Gods in goeder gesontheit [...] oeck zynt die 

heilighe hoechtyt van Pynxteren lestleden herwaerts [25 mei 1477] in deser onser 

stat van Utrecht gewoent ende syn residentie gehad heeft'12. In zijn Breviloquium 

weet Basin zich de datum van zijn aankomst nog preciezer te herinneren: op 4 juni 

1477, dus vlak na Pinksteren, vestigde hij zich in de stad Utrecht 13. 

In Utrecht nam de Basin zijn intrek in een groot klaustraal huis in de immuniteit van 

het kapittel van St. Jan. Het huis werd hem op 2 september 1477 bij oorkonde over

gedragen door de deken en het kapittel van St. Jan 14. Het erf van dit huis strekte 

vanaf de noordzijde van het Janskerkhof tot aan de Voorstraat. Het huis lag vlak ach

ter het tegenwoordige verenigingsgebouw van het Utrechtse Studentencorps en het 

gebouw rechts daarvan (Janskerkhof 14 en I5)15. Blijkens een oorkonde uit 1476 

bestond het huis uit 'twee goede vaste burgen'16. Het behoorde destijds tot de 

meest aanzienlijke panden van de stad. In 1540 bijvoorbeeld deed het dienst als gast-

verblijf voor keizer Karel V bij diens plechtige intrede in de stad 17. Jammer genoeg is 

er van de twee 'burgen' niets bewaard gebleven. Alleen op de tekening die Jan Rut-

gerz. van den Berch omstreeks 1600 van het Janskerkhof maakte, lijkt nog iets van 

het huis zichtbaar (afb. 4). 
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Wat bracht Basin naar Utrecht? Hij zelf is daar niet erg duidelijk over. Het verband 

met de crisis van de Bourgondische macht dat hij in zijn Breviloquium aangeeft18, ver

klaart misschien waarom hij Leuven heeft verlaten, maar niet waarom hij zich vervol

gens in Utrecht heeft gevestigd. 

Men neemt aan dat Basins goede relaties met de Utrechtse bisschop David van 

Bourgondië (ca. 1427-1496), een bastaardzoon van hertog Filips de Goede, hierbij 

een belangrijke rol hebben gespeeld. Waarschijnlijk hebben zij elkaar al leren kennen 

in de tijd dat David nog bisschop van Terwaan was (1451-1456). Zeker is dat David 

in augustus van het jaar 1461, tijdens de plechtigheden rond de troonsbestijging van 

Lodewijk XI, Basin in Parijs heeft bezocht19. Hoe frequent zij in de jaren daarna con

tact onderhielden is niet bekend, maar gezien Basins intensieve relaties met het 

Bourgondische hof mag een regelmatig contact niet worden uitgesloten20. Basin 

<^eèx <^_^ 

'J o jae 

-~<*r -

4. Het Janskerkhof omstreeks 1600. Een aantal van de klaustraie huizen aan de noordzijde van het janskerkhof is 

hierop duidelijk zichtbaar. Het monumentale gebouwencomplex dat met de letters 'd' en 'e' is aangeduid, mag 

waarschijnlijk met de 'twee vaste burgen' die in de jaren 1477-1490 het huis van Thomas Basin waren, worden ge

ïdentificeerd. Tekening met waterverf van jan Rutgersz. van den Berch d.d. 1604. GAU, Top.-Hist Atlas. 
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beschouwde de Utrechtse bisschop als zijn persoonlijke vriend. Ofschoon David van 

Bourgondië ongeveer vijftien jaar jonger was dan Basin, hadden ze veel met elkaar 

gemeen: niet alleen het bisschoppelijk ambt maar ook hun studie aan de Leuvense 

universiteit21. In zijn Apologia, die hij later in Utrecht aan David heeft opgedragen22, 

noemt Basin hem een 'homo insigniter satis doctus atque litteratus non quidem vul-

gari sed singulari nobis amicitia junctus' (een veel betekenend, hooggeleerd en gelet

terd man, door geen gewone maar bijzondere vriendschapsband met ons 

verbonden)23. 

Er zijn waarschijnlijk ook politieke overwegingen in het spel geweest. Zoals uit ver

schillende passages van zijn Historia Ludovici XI is op te maken, kon Basin, hoe groot 

ook zijn sympathie voor de Bourgondische macht, weinig waardering opbrengen 

voor de eerzuchtige expansiepolitiek van hertog Karel de Stoute. Sterker nog: deze 

was in zijn ogen nog verwerpelijker dan die van Lodewijk XI. Na de successen uit het 

begin van Karels regering volgden in de jaren vanaf 1474 de ene nederlaag na de 

andere: de hand Gods had zich tegen hem gekeerd, schrijft Basin in zijn Historia24. 

Op grond van deze passages mag worden vermoed dat Basin zich al vóór Karels 

ondergang bij Nancy grote zorgen heeft gemaakt over de toekomst van de de Bour

gondische macht. Waarschijnlijk heeft al bij zijn komst naar Leuven in het voorjaar 

van 1476 geweten dat zijn verblijf daar niet van lange duur zou zijn. 

Het sticht Utrecht leek van dit alles ver verwijderd. Sinds 1456, het jaar waarin 

David van Bourgondië tot bisschop van Utrecht werd benoemd, vormde het de 

meest noordelijke begrenzing van de Bourgondische macht. Aanvankelijk was Davids 

benoeming zowel bij de geestelijkheid als bij de Utrechtse burgers op grote tegen

stand gestuit. Maar sinds David van Bourgondië er in 1470 in was geslaagd de aan

voerders van de oppositie, verenigd in de partij van de Lichtenbergers, gevangen te 

zetten, leek zijn positie als bisschop van Utrecht definitief gevestigd25. In de jaren 

daarna was David een belangrijke steunpilaar van de Bourgondische macht gewor

den. Basin beschikte dus over goede redenen om vestiging in Utrecht serieus te 

overwegen: Utrecht bood hem niet alleen het goede gezelschap van een bijzondere 

vriend maar ook de bescherming van een gezaghebbende vertegenwoordiger van de 

Bourgondische macht26. 

De rol die bisschop David bij de komst van Basin naar Utrecht heeft gespeeld, wordt 

bevestigd door gegevens uit het archief van het kapittel van St. Jan. Deze gegevens 

hebben alle betrekking op het huis aan het Janskerkhof. Uit de rekeningen van het 

kapittel blijkt dat er in september 1475 enkele leden van het kapittel naar Wijk bij 

Duurstede werden afgevaardigd voor overleg met de bisschop27. Onderwerp van 

gesprek was het voornoemde huis - een opmerkelijke zaak, want het was allerminst 

gebruikelijk dat een kapittel voor dergelijke aangelegenheden de bisschop raadpleeg

de. Maar daarvoor had het kapittel van St. Jan in dit geval een goede reden. Want 

wat blijkt: tien jaar lang had het huis aan het janskerkhof toebehoord aan uitgerekend 

Davids grootste politieke tegenstander: domproost Gijsbrecht van Brederode 28. 
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. . . . 

5. Portret van David van Bourgondië omstreeks 1460. Tekening uit het 

Recueil d'Arras. Èibl. Atrecht 

Deze Gijsbrecht was een van degenen die David in 

1470 in Wijk bij Duurstede gevangen had gezet. In 

1474 was Gijsbrecht uit zijn gevangenschap verlost, 

maar in de zomer van 1475, nog geen jaar na zijn 

vrijlating, overleed de domproost aan het hof van 

jan van Nassau in Breda29. Tijdens Gijsbrechts 

gevangenschap was het huis aan het Janskerkhof 

sterk in verval geraakt. Toen het na diens overlijden 

weer aan het kapittel verviel, was een investering 

van 300 oude Franse schilden nodig om het pand 

weer voor bewoning geschikt te maken30. Ik ver-

j moed dat dit bedrag de inzet was van het overleg 

| met de bisschop. Uit de stukken valt op te maken 

I dat slechts 80 van de 300 oude Franse schilden 

•v..<«i.(i,+>t*:'Oiw-«-st»-».«»-»— door het kapittel zelf werden bijdragen. Waar de 

resterende 220 schilden vandaan kwamen, wordt niet vermeld, maar het lijkt mij 

geoorloofd de herkomst hiervan bij de bisschop te zoeken31. 

Waarschijnlijk is tijdens het overleg in Wijk bij Duurstede voor het eerst de naam 

van Thomas Basin gevallen. Het is mogelijk dat het kapittel het huis bij wijze van 

tegenprestatie aan Basin heeft toebedeeld. Een dergelijke tegenprestatie moet de bis

schop zeer welgevallig zijn geweest, niet alleen met het oog op zijn vriendschap met 

Basin, maar ook uit het oogpunt van politiek eigenbelang. Immers, wie had hij zich 

beter kunnen denken in het huis van wijlen Gijsbrecht van Brederode dan zijn waar

de vriend Thomas Basin?32 

Hoe dit ook zij, zeker is dat het kapittel tussen september 1475 en november 1476 

voor het eerst met Basin in contact is getreden en dat het huis uiterlijk op 18 okto

ber 1476 aan Basin is toegezegd. Op I november 1476 was Basin bij het kapittel in 

Utrecht te gast. Op die dag vond er blijkens de kapittelrekeningen een 'propinatum 

archiepiscopo Cesariensi' (een 'borrel' voor de aartsbisschop van Caesarea) plaats33. 

Naar alle waarschijnlijkheid is bij die gelegenheid de overeenkomst tussen Basin en 

het kapittel betreffende het huis aan het Janskerkhof officieel beklonken. De inkom

sten die het kapittel uit het huis ontving, worden namelijk vanaf dat moment onder 

de noemer 'de domo archiepiscopi Cesariensis' (uit het huis van de aartsbisschop 

van Caesarea) in de rekeningen vermeld34. Acht maanden voordat Basin naar 

Utrecht kwam, stond zijn besluit zich in Utrecht te vestigen, dus al vast. 

Zolang Basin nog in Leuven verbleef, werd het huis tijdelijk bewoond door Gerard 

van Reeden, een kanunnik van St. Jan. Op 18 oktober 1476, twaalf dagen voor het 

'propinatum', gaf het kapittel hem het huis in bewoning voor de duur van één jaar en 

zes weken precies35. Kennelijk hield het kapittel er op dat moment rekening mee dat 
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Basin pas in december 1477 het huis zou overnemen. Feit is dat hij al op 4 juni in de 

stad verscheen en dat het huis al op 2 september - vier maanden eerder dan afge

sproken - officieel aan hem werd overgedragen. Dat betekent dat Basin zijn komst 

naar Utrecht met een halfjaar zou hebben vervroegd. Het ligt voor de hand de ver

klaring hiervoor te koppelen aan het sneuvelen van Karel de Stoute (5 januari 1477), 

en de snelle ineenstorting van de Bourgondische macht die daarop volgde. Als we 

zijn Breviloquium mogen geloven, heeft Basin onmiddellijk nadat de legers van Lode-

wijk XI de grensen van het Bourgondische rijk hadden overschreden, zijn verblijf in 

Leuven beëindigd om zich in Utrecht te vestigen 36. 

Basin en die Utrechtse politiek 

Bijna veertien jaar lang heeft Thomas Basin in het huis aan het Janskerkhof gewoond. 

De stad maakte in deze jaren een periode van grote beroering door 37. Ook in 

Utrecht bleef de reaktie niet uit toen de Bourgondische macht na het sneuvelen van 

Karel de Stoute in een crisis raakte. Nog in het jaar dat Basin naar Utrecht kwam, 

herstelde de oppositie tegen bisschop David zich krachtig onder aanvoering van 

burggraaf Jan van Montfoort die zich na het overlijden van Gijsbrecht van Brederode 

als de nieuwe leider van de Lichtenbergers had opgeworpen. Op hetzelfde moment 

werd Jan van Amerongen, die in 1470 samen met gebroeders Brederode gevangen 

was gezet, weer in zijn positie van schout hersteld. Niet alleen in de stad Utrecht, 

ook in andere steden in het Sticht, met name in Amersfoort, groeide de weerstand 

tegen bisschop David. In de jaren 1478-1479 kwam het tot een openlijk conflict tus

sen de Utrechtse raad en de bisschop. Zo groot was de tegenstand dat bisschop 

David ertoe overging de Utrechtse kapittelgeestelijkheid en de leden van de raad te 

excommuniceren en de stad onder interdict te stellen. Pas op 12 mei 1481 was hij, 

na intensieve bemiddeling vanuit Rome, bereid deze maatregel weer ongedaan te 

maken. Maar daarmee waren de tegenstellingen nog geenszins verdwenen. 

De Utrechtse partijstrijd had kort daarvoor een nieuwe impuls gekregen, toen de 

Lichtenbergers zich met de Hoeken verbonden. De Hoeken, die in Holland al lange 

tijd partij hadden geboden aan de Kabeljauwen, hadden in 1479 een gevoelige neder

laag geleden. De Hollandse stadhouder had zich van de Hoekse partij afgekeerd en 

zich onder het gezag gesteld van aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk, die door 

zijn huwelijk met Maria de Rijke (1477) heer van de Bourgondische Nederlanden was 

geworden. De Hoeken waren uit hun laatste bolwerk, Leiden, verdreven, waarna 

een aantal van hen naar Utrecht vluchtte, waar Jan van Montfoort hen gastvrijheid 

verleende. Daarmee veranderde het karakter van het conflict met bisschop David 

ingrijpend: de oppositie, die tot dan toe een duidelijk Utrechts karakter had gehad, 

werd nu onderdeel van een veel bredere, Hoekse oppositie die zich keerde tegen 

het Bourgondische gezag in het algemeen. 

De gevolgen van deze ontwikkeling bleven niet uit. Op 7 augustus 1481 werden de 
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bisschopsgezinde burgers met geweld door Jan van Monrfoort en de zijnen uit de 

stad Utrecht verdreven. Het was het begin van een twee jaar durende oorlog die 

bekend staat als de Stichtse burgeroorlog. Toen de stad op 21 april 1483 akkoord 

ging met een vredesvoorstel van de bisschop, leek de strijd in diens voordeel te zijn 

beslist. Maar nadat hij in de stad was teruggekeerd, liet hij zich op 7 mei door een 

coup verrassen, waarbij de stad weer in Hoekse handen kwam en hijzelf in Amers

foort gevangen werd gezet. Pas toen Maximiliaan van Oostenrijk zich aktief met de 

oorlog ging bemoeien, kwam er een definitief einde aan de Hoekse tegenstand. De 

Bourgondische legers die tot eind 1482 strijd hadden geleverd met Frankrijk, namen 

eerst Montfoort in en sloegen vervolgens in juli een beleg voor Utrecht. Op 3 sep

tember gaf de stad zich over; twee dagen later hield Maximiliaan zijn intocht. De 

Hoeken moesten de stad verlaten en de zwaar geteisterde stad werd onder Holland

se supervisie geplaatst. Maar ook bisschop David moest een hoge prijs betalen voor 

de vrede van Maximiliaan: hij herkreeg zijn vrijheid maar moest zijn wereldlijke 

macht afstaan aan de aartshertog. Slechts gedeeltelijk slaagde hij erin zijn oude posi

tie te herstellen. Beter dan de bisschop lukte het de stad Utrecht het verloren ter

rein terug te winnen. Onder aanvoering van Jan van Montfoort, die zich wonderwel 

had weten te handhaven in de Utrechtse politiek, werd in 1489 de Hollandse bezet

tingsmacht weer uit de stad verdreven. Daarmee was een belangrijk deel van de ver

loren zelfstandigheid heroverd38. 

Basin maakte al deze ontwikkelingen van zeer nabij mee. De vraag in hoeverre hij als 

vooraanstaand geestelijke aktief bij de ontwikkelingen betrokken is geweest, is in de 

literatuur over Basin nooit aan de orde gesteld. Het is moeilijk daar een goede 

indruk van te krijgen. Bij raadpleging van de Utrechtse archieven blijkt dat daar voor 

de jaren 1477-1484, in tegenstelling tot de jaren 1485-1490, nauwelijks gegevens 

over Basin te vinden zijn. Voor deze periode moeten we ons bijna volledig verlaten 

op de geschriften van Basin zelf: het Breviloquium en de Historia Ludovici. 

Politiek gezien bevond Basin zich met name in de jaren tot en met 1483 in een lasti

ge positie. Dat komt onder andere naar voren in een passage uit de Utrechtse Jaar

boeken van Burman. In het najaar van 1479, toen de magistraat en de geestelijkheid 

van Utrecht door de bisschop onder interdict waren gesteld, werd er door paus Six-

tus IV een beroep gedaan op de aartsbisschop van Caesarea. Hij verzocht deze 

samen met Hendrik van Swartzenburch, bisschop van Münster, en Nicolaas van Adri-

chem, abt van het klooster in Egmond, 'het geding van den bisschop met de Stadt en 

de geestelykheit te onderzoeken en de twisten, op goetkeuring van het pausselyke 

Hof, ter neder te leggen', aldus Burman. Basin bedankte echter voor de eer, 'omdat 

[hij] te Utrecht woonende, wegens eenzydigheit konde verdacht gehouden wor

den' 39. Door zijn bindingen met het kapittel van St. Jan en zijn nauwe contacten met 

de Utrechtse bisschop, zou het onverstandig zijn geweest om zich in de gespannen 

politieke verhoudingen tussen de stad en de bisschop te mengen. Overigens liep 

deze bemiddelingspoging uit Rome op niets uit: de bisschop van Münster was in een 
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oorlog met Gelre verwikkeld en de abt van Egmond had uiteindelijk te weinig gezag. 

Basin heeft de ontwikkelingen in Utrecht met grote aandacht gevolgd. In zijn Historia 

Ludovici geeft hij een nauwkeurig verslag van de gebeurtenissen die zich in de jaren 

1481-1483 in Utrecht voltrokken40. In al hun uitvoerigheid zijn zijn waarnemingen 

niet altijd even onpartijdig: vanzelfsprekend heeft hij weinig goede woorden over 

voor de tegenstanders van de Utrechtse bisschop terwijl hij daarentegen over David 

steeds vol lof is. Maar hoezeer hij bisschop David ook was toegedaan, ook in deze 

jaren lijkt Basin op geen enkele wijze aktief bij de politiek betrokken te zijn geweest. 

De lacune, die de archiefbronnen voor deze jaren vertonen, doet zelfs vermoeden 

dat hij zich in deze jaren ook op andere terreinen van het openbare leven zoveel 

mogelijk heeft ontzien. Uit zijn Breviloquium blijkt dat hij zich tot in het voorjaar van 

1483 in Utrecht heeft opgehouden 41. Ook dat pleit voor een opstelling van volledige 

afzijdigheid. Had hij zich in de jaren van de Stichtse burgeroorlog openlijk met de bis

schoppelijke partij verbonden, dan had men hem beslist uit de stad verjaagd. Juist 

vanwege zijn relaties met bisschop David was het voor hem, meer nog dan in 1479, 

zaak om iedere verdenking van politieke stellingname te vermijden42. 

Uiteindelijk zag Basin zich toch gedwongen zijn huis in Utrecht te verlaten. In zijn 

Breviloquium schrijft hij dat hij zes jaar nadat hij in Utrecht was gekomen - in juni 

1483 dus - 'ad tempus' naar Breda vertrok, 'videntes de proximo sibi imminere peri-

culosam obsidionem' (ziende dat het gevaar van belegering een steeds grotere 

bedreiging ging vormen) 43. Hij heeft zich dus uit de stad verwijderd voordat de 

legers van Maximiliaan voor de muren van Utrecht arriveerden. Waarschijnlijk moet 

het moment van zijn vertrek uit Utrecht zelfs al in de maand mei geplaatst worden. 

Op 7 mei bevond Basin zich nog in de stad, maar 'non sine metu' (niet zonder 

angst) 44. Vol ontzetting doet hij in zijn Historia verslag van de gebeurtenissen, die 

zich op die dag in de stad afspeelden. De coup die Hendrik van Nijenvelde pleegde 

en die tot het herstel van de Hoekse macht leidde, ging met veel geweld en grove 

vernielingen gepaard. Niet alleen bisschop David werd bij die gelegenheid gevangen 

genomen, ook de meesten uit zijn gevolg. Zelfs zij die tot de meest aanzienlijken van 

de stad behoorden en die tot dan toe buiten schot waren gebleven, werden niet ont

zien45. Tot deze laatste groep mag ook Basin worden gerekend. Vermoedelijk 

behoorde hij tot de weinigen die kans zagen tijdig de stad te ontvluchten. 

Elf maanden lang was Basin in Breda 46. Wie de aartsbisschop daar gastvrijheid heeft 

verleend, is niet bekend. Er gebeurde in de tussentijd veel. Niet alleen werd in 

Utrecht de vrede hersteld, terzelfdertijd kwam uit Frankrijk het bericht dat koning 

Lodewijk XI was overleden (30 augustus 1483). Hij werd opgevolgd door Karel VIII 

(1483-1498). Volgens Heda, die Basin waarschijnlijk nog persoonlijk heeft gekend en 

die aan hem twee bladzijden van zijn Historia episcoporum Ultraiectensis heeft gewijd, 

zou de koning de voormalige bisschop van Lisieux hebben aangeboden naar zijn 

vaderland terug te keren. Hoe serieus Basin de mogelijkheid heeft overwogen, weten 

we niet. Basin had slechte herinneringen aan zijn vorige terugkeer. 'Non contentus 
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incertis fluctibus fortunae' (niet gerust op de grillen van het lot), aldus Heda, ver

wierp hij het aanbod47. 

In het voorjaar van 1484 keerde hij terug naar Utrecht. Daar liet hij het huis aan het 

Janskerkhof grondig verbouwen. In een oorkonde, die Basin op 18 januari 1485 door 

het kapittel van St. Jan liet opstellen, is sprake van 'magnas et sumptuosas melioratio-

nes per eum factas in domo quam inhabitat' (grote en kostbare verbeteringen die hij 

heeft aangebracht in het door hem bewoonde huis) 48. Het was een geslaagde onder

neming. Basin zelf noemde het een 'domum commodissimam atque amoenissimam' 

(een zeer behaaglijk en lieflijk huis)49. 

Of de renovatie van het huis inderdaad volgde op het besluit van Basin om zich 

opnieuw in Utrecht te vestigen, is niet met volledige zekerheid te zeggen. Wanneer 

het aanbod van de Franse koning hem bereikte, wordt door Heda niet vermeld. 

Maar toen hij in 1488 zijn üreviloquium schreef en terugzag op de zesenzeventig jaren 

die er achter hem lagen, beschouwde hij Utrecht als het einde van een lange reis. 

Dat was althans wat hij hoopte: 

'Speramus tarnen, Dei misericordia, nos in terris hanc novissimam stationem ac rnan-

sionem habituros; de qua cum migrandum fuerit, peregrinatis desertis hujus saeculi 

per Septuaginta et sex annos, [...] veram terram promissionis, quae nee est terra 

viventium, ingrediamur.' (Wij hopen dat wij door de barmhartigheid van God dit 

nieuwe huis in ons aards bestaan mogen blijven bewonen; opdat wij van hier, als 

onze pelgrimage is volbracht, de tocht door de woestijn van dit leven die nu zesen

zeventig jaren heeft geduurd, [...] het ware land, het land van de belofte, dat aan de 

levenden niet toebehoort, mogen binnengaan)50. 

Geestelijke taken en literaire aktivitetten 

In de literatuur over Thomas Basin wordt algemeen verondersteld dat hij in Utrecht 

wijbisschop van bisschop David is geweest51. Ten onrechte. Al heel vroeg is deze 

functie hem door de historici toebedeeld. Reeds in de Monumenta van Van Buchel 

wordt Basin gerangschikt onder de categorie 'chorepiscopi et suffraganei Traiecten-

sis'52. Maar wie bij de bronnen zelf te rade gaat, vindt niets van dergelijke titels. Ook 

Heda, de historicus die het dichtst bij Basin stond - hij woonde na 1503 in het huis 

van Basin aan het Janskerkhof53 - laat ons hier in de steek54. Op grond van de bron

nen is er dus geen reden om aan te nemen dat Basin in Utrecht het ambt van wijbis

schop heeft bekleed. Voorzover de hoogbejaarde Basin in Utrecht als geestelijke nog 

taken vervulde, deed hij dat als titulair aartsbisschop van Caesarea en niet als wijbis

schop van de bisschop van Utrecht55. 

Gegevens over de aktiviteiten die Basin als aartsbisschop te Utrecht ondernam, zijn 

bijzonder schaars en dateren alle van na 1484. Uit de rekeningen van de Fabriekka-

mer van het kapittel van St. Jan blijkt dat hij in de jaren 1486-1489 gewoon was de 

hoogmis in de St. Janskerk op de dag van Pasen en van St. Jan Baptist (24 juni) op te 
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dragen 56. Ik sluit niet uit dat hij ook in andere Utrechtse kapittelkerken wel eens een 

mis heeft opgedragen, maar daarover heb ik in de door mij geraadpleegde archieven 

geen gegevens gevonden. Verder beperken de gegevens over zijn aktiviteiten als 

aartsbisschop in Utrecht zich tot een aflaatbrief ten bate van de kerkfabriek van de 

Buurkerk en een enkele vidimus57. 

Meer gegevens zijn beschikbaar over de inkomsten van de aartsbisschop. Basin hoef

de zich in Utrecht weinig zorgen te maken over zijn financiële positie. Eerder is al 

genoemd dat hem bij zijn benoeming als aartsbisschop van Caesarea door de paus 

een vast jaargeld uit het goederenbezit van het bisdom Lisieux was toegewezen. 

Daarnaast schijnt hij nog over een aantal persoonlijke bezittingen in Normandie te 

hebben beschikt, waarschijnlijk familiebezittingen 58. In Utrecht werden er nog enkele 

bezittingen aan dit geheel toegevoegd. In 1487 kocht hij met toestemming van het 

kapittel van St. Jan voor 200 Rijnse guldens het huis en de hofstede van Mechteldis 

van Dunen, weduwe van Jan van Blochoven, waaraan een erfpacht van 10 Rijnse gul

dens per jaar verbonden was. Dit erf, ook een klaustraal erf van het kapittel van St. 

Jan, was gelegen tussen de Drift en de Vuile Sloot (de tegenwoordige Keizerstraat) 

en grensde aan de noordzijde aan het erf van de kanunnik Jacob van Driebergen 59. 

Een jaar later kocht Basin de rente van het huis Cranenstein (Oudegracht 53-55). 

Volgens een bisschoppelijke oorkonde van 12 april 1488 beloofde Gijsbert die Crane 

Gerytszoen die het huis van de bisschop in leen had, ten overstaan van bisschop 

David om de rente van 7 Rijnse guldens per jaar binnen zes jaar aan de aartsbisschop 

van Caesarea af te lossen met I 12 Rijnse guldens 60. 

Basin behoorde in die dagen waarschijnlijk tot de rijkste inwoners van de stad. Dat 

blijkt uit zijn bezittingen, dat blijkt uit het riante huis dat hij bewoonde, dat blijkt ook 

uit de hoogte van het bedrag dat hij aan de stad Utrecht leende. De stad die na de 

Stichtse burgeroorlog onder zware financiële lasten gebukt ging, deed in deze jaren 

een krachtig beroep op het kapitaal van haar burgers en alle andere inwoners. Onder 

degenen die in de raadsnotulen als geldschieters staan vermeld, wordt ook de aarts

bisschop van Caesarea genoemd: 5000 Rijnse guldens en 200 gouden kronen leende 

hij in I486 aan de stad 61. Ze werden hem in drie jaar tijd weer terugbetaald 62. Ove

rigens stond de stad ook bij zijn broer Nicolaas herhaaldelijk in het krijt, maar daarbij 

ging het om aanzienlijk kleinere bedragen 63. 

Gezien zijn gefortuneerde positie, mogen we aannemen dat Basin er als aartsbis

schop een omvangrijke huishouding op nahield. Over de samenstelling daarvan zijn 

we echter slecht geïnformeerd. Bijna twintig jaar na zijn dood wordt in de rekenin

gen van de Zielbroeders te Utrecht melding gemaakt van inkomsten 'van Woenich-

gen die mit die biscop van Sesanen plach te woenen' 64. Verder heb ik nog één ande

re naam gevonden. In het jaar 1488 wordt in de rekeningen van het kapittel gewag 

gemaakt van een 'famulus reverendissimi domini Cesariensis' (een dienstknecht van 

de eerbiedwaardige heer van Caesarea), genaamd Lambertus 65. Deze Lambertus 

wordt in de jaren 1487-1498 bij herhaling vermeld in verband met betalingen voor 
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de ligatura of reformatio librorum (het binden of herstellen van boeken). Vanaf 1490 

wordt Lambertus vermeld als vicaris van het kapittel van St. Jan66. In 1498 betaalde 

het kapittel hem niet alleen voor het binden van boeken maar ook voor het vervaar

digen van een codex. Hij was dus niet alleen boekbinder maar ook kopiist. Het is 

niet uitgesloten dat Lambertus ook manuscripten in opdracht van Basin heeft ver

vaardigd. Basin heeft in Utrecht meerdere kopiisten in dienst gehad, waarvan er ove

rigens geen met name bekend is. In de afschriften die Basin in Utrecht heeft laten 

maken, zijn tenminste vier verschillende handen te onderscheiden67. 

Net als in Trier heeft Basin in Utrecht veel van zijn tijd besteed aan het schrijven. In 

de jaren 1477-1484 voltooide hij zijn Historia Ludovici. Bijna twee hele boeken daar

van wijdde hij aan de beschrijving van de ontwikkelingen in het Sticht. Met de 

Utrechts-Hollandse Jaarboeken bieden zij het meest gedetailleerde verslag van de 

Stichtse burgeroorlog ( 1481 -1483). 

Waarom heeft Basin zoveel aandacht geschonken aan deze Utrechtse geschiedenis? 

Binnen het kader van een biografie over koning Lodewijk XI lijkt die aandacht enigs

zins misplaatst. Algemeen wordt als verklaring gesteld dat Basin moeite had om de 

ontwikkelingen in Frankrijk op zo grote afstand te kunnen blijven volgen, en dat hij 

deze passages als het ware bij gebrek aan beter heeft opgenomen 68. Helemaal bevre

digend vind ik die verklaring niet: toen Basin in 1473 in Trier met het schrijven van 

deze biografie begon, was hij al vijf jaar lang niet meer in Frankrijk geweest. Toen 

beschikte hij wel over recente informatie. Waarom zou hij dan later in Utrecht niet 

meer over die informatie hebben kunnen beschikken? Interessant is de verantwoor

ding die Basin zelf geeft voor zijn merkwaardige uitweiding: 

'Nogal uitvoerig, wellicht al te uitvoerig, hebben wij stilgestaan bij de geschiedenis 

van de oorlog van de Utrechtse opstandelingen tegen hun bisschop, een oppositie 

waarover de annalen en de verhalen ons leren dat zij van oudsher heeft bestaan en 

bekend is; misschien hebben wij haar breder uitgemeten dan wij aan de zaak ver

plicht zijn. Maar deze oppositie werd gevoed vooral omdat men de hoop koesterde 

dat de koning van Frankrijk die de oorlog met Maximiliaan en diens landen had aan

gebonden, zijn macht en die van zijn bondgenoten zou vergroten en de gebieden van 

Maximiliaan zou annexeren. Daarmee zouden hun diepste wensen worden vervuld: 

het huis van Bourgondië te gronde gericht en de bisschop afgezet (de laatste was, 

zoals hierboven gezegd, een natuurlijke zoon van Filips de Goede en een halfbroer 

van hertog Karel de Stoute). Werkelijk, het merendeel van de opstandelingen werd 

gedreven door een schier onverzoenlijke haat. Hieraan moet worden toegevoegd 

dat wij, in deze periode woonachtig in de stad zelf, de gang van zaken van nabij heb

ben gekend. Daarom is het dat wij het toch op zijn plaats vonden, de tragedie van de 

bewoners van Utrecht in deze geschiedenis van koning Lodewijk, welke wij hier uit

een willen zetten, op te nemen'69. 

Basin zelf benadrukt hier heel sterk het bijzondere karakter van de strijd, die de 
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Utrechtse oppositie in 1481-1483 tegen bisschop David voerde. Anders dan voor

heen betrof deze oppositie nu de Utrechtse bisschop als vertegenwoordiger van de 

Bourgondische macht. Voor Basin diende deze strijd hetzelfde belang als dat van de 

Franse koning. Men mag de juistheid van deze visie betwisten, mijns inziens is dat 

geen reden om de integriteit van Basin te betwijfelen. Jarenlang achtervolgd door de 

boze intriges van Lodewijk XI, is het begrijpelijk dat de voormalige bisschop van Lisi-

eux ook in het verre Utrecht nog de invloed van de Franse koning meent te herken

nen. 

Kort nadat de Historia Ludovici gereed was gekomen, liet Basin door dezelfde kopiist 

een afschrift maken van de Apologia die hij destijds in Trier had geschreven. Basin 

droeg het werk op aan bisschop David; op het titelblad van het handschrift heeft hij 

eigenhandig de wat cryptische woorden 'ad quemdam amicum suum' (voor een zeke

re vriend van hem [Thomas Basin]) toegevoegd (afb. 7) 70. Het is opvallend dat dit 

afschrift, het enige dat ons van de Apologia is overgeleverd, eerst na de dood van 

Lodewijk XI (30 augustus 1483) tot stand is gekomen. Vanwege de felle kritiek die 

Basin in dit geschrift aan het adres van de koning richt, was het waarschijnlijk te ris

kant om het al tijdens het leven van de koning te verspreiden. 

Het afschrift is overgeleverd in een codex, die nog drie andere, werken van Basin 

bevat, waaronder twee Utrechtse71. Direkt na de Apologia volgt het reeds veelvuldig 

aangehaalde Breviloquium 72. Dit autobiografische werkje heeft Basin drie jaar voor 

zijn dood, in maart 1488, geschreven. Zeer beknopt maar wel precies verhaalt hij 

hierin de loop van zijn leven: van Caudebec tot Utrecht. Hij beschrijft zijn leven naar 

analogie van de tocht van de Israëlieten door de woestijn: een peregrinatio in 42 sta

dia (stationes) met Utrecht als eindstation. Daar zal hij zijn reis beëindigen om aan te 

komen in het langverwachte beloofde land, het land van het hemelse Jeruzalem. 

De andere Utrechtse tekst in de codex is de Epistula contra libellum cujusdam Cartu-

siensis de Remonda d.d. 26 april I48673. Daarin trekt Basin fel van leer tegen een (niet 

met name genoemde) Karthuizer monnik uit Roermond. Deze had een boek over de 

komst van de Antichrist geschreven, waarna hij de bisschop had verzocht om toe

stemming voor publicatie in het diocees Utrecht. Bisschop David had het vervolgens 

aan Basin voorgelegd - kennelijk hechtte de bisschop veel waarde aan het oordeel 

van zijn vriend. De kritiek van Basin is niet erg positief: 'admiratus sum temeritatem 

stultitiamque ejusdem boni fratris' (ik stond verbaasd over de lichtzinnigheid en de 

stompzinnigheid van deze goede broeder)74. 

Tot op hoge leeftijd bleef Basin als schrijver aktief. Zijn laatste werk, Contra errores et 

blasphemias Pauli de Middelburgo, moet hij vlak vóór zijn dood hebben voltooid 75. In 

dit geschrift keerde hij zich tegen de denkbeelden van de Paulus van Middelburg. 

Deze humanist had in 1488 een Epistula apohgetica ad doctores Lovanienses geschre

ven en in druk verspreid, waarin hij zich te weer stelde tegen de kritiek die hij aan de 

Leuvense universiteit had ontmoet vanwege zijn vernieuwende ideeën over de vast

stelling van de paasdatum. Maar het aantal kritici nam alleen maar toe. Ook Basin, die 
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7. Titelblad van de Apologia. Bovenaan heeft Basin eigenhandig de woorden 'ad quemdam amicum suum' toege

voegd. Links boven het familiewapen van Basin. Utrechts handschrift, ca. 1484. Bibl. Nat, Parijs. 

het epistel waarschijnlijk, via zijn Leuvense connecties in handen had gekregen, sloot 

zich bij hen aan: de ideeën van Paulus van Middelburg zouden in strijd zijn met de 

orthodoxie. Toen de kritiek van Basin Paulus van Middelburg ter ore kwam, stuurde 

hij hem een brief om zijn ideeën te verdedigen. In antwoord op deze brief schreef 

Basin zijn Contra errores"6. Aan het eind van dit werk vat Basin de dwalingen van Pau-

lus van Middelburg puntsgewijs samen. De meeste van zijn bezwaren betreffen Pau-
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lus' argumentatie voor een herziening van de berekening van de Paasdatum. Maar 

interessant zijn vooral de laatste punten: Paulus van Middelburg zou het gezag van de 

Vulgaat aanvechten, omdat de bijbelvertaling van St. Hiëronymus zou afwijken van de 

Hebreeuwse en Griekse bijbelteksten77. 

Paulus van Middelburg was een tijdgenoot van Erasmus. Net als deze voelde hij zich 

aangetrokken tot de denkwereld van de humanisten en werd hij in Italië gegrepen 

door de studie van de Bonae litteroe. Het is veelzeggend dat de laatste woorden die 

Basin ons heeft nagelaten, zich zo duidelijk van deze nieuwe gedachten distantiëren. 

Basin toont zich hier een man van de oude generatie. Hij was niet onbekend met de 

schrijvers van de Italiaanse Renaissance, en een groot liefhebber van de klassieken, 

maar de leer van Rome stond bij hem nog rotsvast overeind 78. 

Dood en nalatenschap 

Basin werd op I januari 1491, twee dagen na zijn overlijden, in de St. Janskerk begra

ven79. Zoals gebruikelijk bij aanzienlijke geestelijke personen droegen de vijf 

Utrechtse kapittels gezamenlijk bij aan de kosten van de begrafenis80. We mogen 

aannemen dat de Utrechtse geestelijkheid, inclusief de bisschop, bij de plechtigheid 

volledig was vertegenwoordigd. In de viering van de kerk, voor de opgang naar het 

hoogkoor, werd de dode met het gezicht naar het oosten gericht en voorzien van de 

bisschoppelijke waardigheidstekens in zijn graf gelegd81. 

Toen bijna vijftig jaar later het romaanse koor door een groter, gotisch koor werd 

vervangen, heeft men het oude graf van Basin verwijderd. Omstreeks 1537, toen de 

bouw van het nieuwe koor bijna voltooid was en het oude koor kon worden afge

broken, heeft men zijn kist naar de eerder genoemde grafkelder onder de vloer van 

het nieuwe koor overgebracht82. Zijn epitaaf bleef overigens wel op de oude plek83. 

Dat het kapittel het graf van de aartsbisschop vijftig jaar na zijn dood zo'n centrale 

plaats in zijn kerk gaf, geeft aan dat de naam van Basin nog altijd hoog stond aange

schreven. Zijn graf in de St. Janskerk verhoogde het aanzien en prestige van het 

kapittel. 

Het testament van de aartsbisschop is waarschijnlijk verloren gegaan. Toch is er het 

een en ander over zijn nalatenschap bekend. Zijn broer Nicolaas Basin en diens zoon 

Nicolaas Basin junior worden als zijn erfgenamen genoemd84. Aan hen kwamen de 

meeste van de bezittingen toe, waaronder ook het huis aan het Janskerkhof. In 1491 

nam vader Nicolaas er zijn intrek samen met zijn zoon en zijn tweede echtgenote 

'die olde Dorothée'85. 

Wat gebeurde er met de bezittingen van Basin in Normandie? Op 23 maart 1491 

verleenden de beide erfgenamen een machtiging aan Jacobus Cyrurgein en Johannes 

Nachtegael, om in Lisieux een rente van vijftig gouden kronen te innen die de bis

schop van Lisieux nog aan Thomas Basin verschuldigd was86. Uit een oorkonde uit 

het jaar daarop blijkt dat de eerste tevens belast was met de overdracht van Basins 
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8. Devotie-altaartje met een beeldje van de Maagd Maria uit het bezit 

van Thomas Basin, bij zijn overlijden aan het kapittel van St jan ge

schonken. Veertiende eeuw, verguld zilver met emailleerwerk, parels en 

edelstenen. Pierpont Morgan Library, New York. 
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jaargeld aan de bisschop van Lisieux en de stichting 

van een memorie in de bisschoppelijke kerk van 

Lisieux87. Aan diezelfde kerk had Basin al in het jaar 

vóór zijn dood een groot deel van zijn bibliotheek 

geschonken. Daaronder bevond zich ook een kopie 

van de De praeparatione evangelico van Eusebius van 

Caesarea, die Basin nog vlak voor zijn dood in 

Utrecht had laten maken 88. 

Niet alle boeken uit de bibliotheek van Basin zijn 

naar Lisieux gegaan. Veel van de afschriften die in 

Utrecht van zijn werk zijn vervaardigd, zijn na zijn 

dood elders in Frankrijk of in de Zuidelijke Neder

landen beland - hoe is niet precies bekend 89. Ook 

in Utrecht zijn boeken van hem bewaard gebleven. 

De universiteitsbibliotheek beschikt over een 

codex, die Basin uit Trier naar Utrecht heeft mee

genomen 90. Die codex bevat een bonte verzameling 

van vitae en kloosterregels, verschillende werken 

van en over St. Bernard van Clairvaux en St. Hiëro-

nymus, en enkele preken over de Maagd Maria. In dezelfde bibliotheek wordt een 

kopie van een deel van de Historici Ludovici, dat wil zeggen van de hoofdstukken die 

betrekking hebben op de Stichtse burgeroorlog, bewaard die in de zestiende eeuw in 

Utrecht is gemaakt91. Mogelijk circuleerde er toen nog een origineel handschrift van 

de Historia Ludovici in de stad. 

Uit een goedereninventaris van de St. Janskerk blijkt dat de aartsbisschop ook aan 

het kapittel van St. Jan het een en ander heeft nagelaten 92. Na 1490 wordt aan deze 

inventaris een hele lijst met kostbaarheden toegevoegd 'ex testamento domini Cesa-

riensis' 93: een casula van wit damast, twee tunicae met bijbehorende witte stola's en 

manipels, een wit damasten antependium en een rode cappa. Verder worden 

genoemd: twee zilveren kandelaars, een gouden pallium en een gouden reliekkruis 

waarin een stukje hout van het heilig kruis gevat. De lijst wordt voltooid door een 

prachtig bewerkt zilveren devotie-altaartje met een beeldje van de Maagd Maria, een 

schitterend staaltje van veertiende-eeuwse edelsmeedkunst, dat Basin waarschijnlijk 

uit Frankrijk naar Utrecht had meegenomen (afb. 8). Voorzover bekend is het het 

enige stuk dat van deze lijst nog resteert94. 
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Verwanten van Basin in Utrecht 

Met de dood van Thomas was de naam Basin nog niet uit de stad Utrecht verdwe

nen. De namen van Nicolaas Basin en Nicoiaas Basin junior zijn hierboven al verschil

lende malen genoemd. Nicolaas Basin was één van de (jongere?) broers van Thomas 

Basin 'S. Nicolaas was getrouwd met Catharine de Quesnay, geboren te Rouen, van 

wie hij twee zoons had: Nicolaas en Jan. In Rouen zette hij de handel van zijn vader 

voort totdat de omstandigheden hem dwongen zijn handelsaktiviteiten te verplaat

sen. Vanaf 1468 vestigde hij zich als lakenkoopman in Brugge96. Nog in datzelfde jaar 

overleed op 23 maart zijn vrouw. Zij werd begraven in de St. Nicolaaskapel van het 

Karmelietenklooster bij Brugge 97. 

Tien jaar later, met pasen 1478, kwam Nicolaas Basin, waarschijnlijk in het gezel

schap van zijn oudste zoon Nicolaas junior en zijn tweede vrouw 'de oude Dorot

hée', naar Utrecht waar zij hun intrek namen in een huis dat zij huurden van een 

zekere Jan Eggartl)s. Hoelang zij hier woonden is mij niet bekend, evenmin als de 

plaats van dit huis. Bij Nicolaas Basin doet zich in de Utrechtse archieven eenzelfde 

lacune voor als bij Thomas Basin: uit de jaren 1480-1484 heb ik geen enkel gegeven 

gevonden. Mogelijk is ook hij in die tijd uitgeweken naar veiliger oorden; de Utrecht

se troebelen van die jaren zullen zijn handel niet ten goede zijn gekomen. 

Uit een brief daterend van 23 januari 1484, geschreven door Thomas Basin, is 

bekend dat Nicolaas op dat moment (weer?) in Utrecht verbleef99. In de jaren daar

na komt de naam van Nicolaas Basin (ook wel Claes of Niclaes Basyn genoemd) 

regelmatig in de stukken voor. In de raadsnotulen van 30 januari 1492 en 19 februari 

1493 wordt hij genoemd vanwege de leningen die hij aan de stad verstrekte 10°. Tal

rijker zijn de vermeldingen in de archieven van het Domkapittel. Zowel vader als 

zoon deden goede zaken met dit kapittel. In I486 leverde Nicolaas een partij 

van 101_ ellen rood karmozijn fluweel, die hij van een koopman uit Luik had betrok

ken 101. In de jaren 1487-1494 wordt hij driemaal vermeld in de rekeningen van de 

Domfabriek als leverancier van pannum sericum (zijden stoffen) uit Brugge en Ant

werpen 102. In die hoedanigheid verschijnt hij ook in de resoluties van het Domkapit

tel: 'Die 16a novembris [1491] Nicolaus Bazijn deliberavit ecclesie nostre tres pecias 

panni rubei serici pro usibus capparum etc' (Op 16 november [1491] heeft Nicolaas 

Basin onze kerk drie lappen rode zijde geleverd om cappae en dergelijke van te 

maken)103. Het Domkapittel deed ook zaken met Nicolaas Basin junior. Uit de reke

ningen van de Domfabriek blijkt dat hij in 1490-1491 het Domkapittel vanuit Bergen 

(Henegouwen) zijden stoffen leverde 104. 

Nicolaas Basin stierf op 26 juni 1495 ,05. Hij werd niet ver van zijn broer in het zui

dertransept van de St. Janskerk begraven. De koperen grafplaat werd in 1977 bij res

tauratiewerkzaamheden teruggevonden en hangt sinds kort aan de westmuur van het 

zuidertransept, boven zijn graf (afb. 9) w6. 

Dorothée en Nicolaas junior bleven het huis aan het Janskerkhof daarna nog een 
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9. Koperen grafplaat van Nicolaas Basin senior. Het randschrift luidt: 

'Hier leght begraven Niclaes Basyns die sterft int jaer ons Heeren 

M.CCCC ende XCV den XXVIten dach in junio. Ende noch mier van 

zynen nacomelynghen, bidt Godt voer haerder aider zielen.' Op de hoe

ken van de plaat zijn de wapens zijn vier kwartieren afgebeeld. Het 

wapen van de familie Basin is midden onder vergroot weergegeven. 

Janskerk (zuidertransept), Utrecht Fotodienst Gem. Utrecht. 

aantal jaren bewonen. In 1497-1498 wordt Nicolaas 

junior nog eenmaal in de rekeningen van het Dom

kapittel vermeld als hij een partij wit damast 

levert107. Nicolaas junior was echter een minder 

lang leven beschoren dan zijn vader. Aan het begin 

van het jaar 1503 is hij overleden 108. Of hij net als 

zijn vader en zijn oom in de St. Janskerk is begraven, 

is onduidelijk. Over het lot van Dorothée is mij niet 

meer bekend dan dat zij na 1503 niet langer in het 

huis aan het Janskerkhof woonde 109. 

t Maar nog altijd was de naam Basin niet uit de stad 

verdwenen. Jan Basin, de tweede zoon van Nicolaas 

Basin, was in de tijd dat zijn vader en zijn broer naar 

Utrecht verhuisden in Leuven gaan studeren - naar 

het voorbeeld van zijn oom Thomas. Daar had hij 

op 30 augustus 1484 zijn graad in het canoniek en 

wereldlijk recht behaald, waarna hij carrière maakte 

als advocaat110. Deze Jan Basin werd op 12 augus

tus 1513 door de stad Utrecht aangesteld als procu

reur bij de Hoge Raad van Mechelen l n . Meester Basin behartigde als procureur in 

Mechelen overigens niet alleen de belangen van Utrecht maar ook die van Haarlem. 

Tot aan zijn dood in 1528 bleef hij in deze functie aktief112. 

Jan Basin hield er niet alleen formele, maar ook persoonlijke contacten op na in 

Utrecht. De Utrechtse stadssecretaris Valentijn van der Voert was nauw met hem 

bevriend U3 . Er woonde in die tijd ook nog een nicht van hem in Utrecht: Josephine 

Kateline. Zij was de (enige?) dochter van Nicolaas junior en was getrouwd met Wil

lem de Ridder van Walenburch 114. Er is van Jan Basin een aardige brief aan secretaris 

Van de Voert bewaard gebleven. Nadat hij enkele ambtelijke zaken heeft aangeroerd, 

slaat hij een meer persoonlijke toon aan: 'lek bidt u vruntdelijcken, wijlt my hertelyc-

ken groeten aen mynnen lieven nichten, Wijllem den Rijdderen huysfrow, ende dat 

zij my seyndt nu roetdden kabuysenkollensaet [rode koolzaad], of dat uwer liefden 

my wylt om eenen stuyver te besorghen, om te sayen in mijnnen nyeuwen hoof. 

Ende gelieft u haerwaerts over, ghij moegt bevelen naer uwer belieften. Met hasten 

tot Mechlen desen XXVIIe dach van maerten anno XXIIII (27 maart 1524). Bij al 

uwen goetwijlligen dienaer ende vrundt, Jan Basin, procureur etc.'115 
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Breviloquium 

Ik vat samen: het belangrijkste deel van het leven van Thomas Basin (1412-1490) 

speelde zich af in Normandie waar hij zevenentwintig jaar lang bisschop van Lisieux 

was. In die hoedanigheid speelde hij een vooraanstaande rol in de Franse politiek. 

Met het aantreden van koning Lodewijk XI kwam daaraan een einde. Een opeensta

peling van conflicten leidde ertoe dat hij Frankrijk moest verlaten en tenslotte zijn 

bisdom moest opgeven. In 1474 deed hij in Rome daarvan afstand en werd hij 

benoemd tot titulair aartsbisschop van Caesarea. 

Drie jaar later kwam Basin op 4 juni 1477, vijfenzestig jaar oud, na verblijven in Trier 

en Leuven naar Utrecht. Daar vestigde hij zich binnen de immuniteit van St. Jan in 

een van de meest aanzienlijke panden van de stad. Al in het najaar van 1476 had het 

kapittel hem dat huis toegezegd. Bij zijn besluit naar Utrecht te komen speelden 

naast overwegingen van politieke aard vooral ook zijn contacten met de Utrechtse 

bisschop David van Bourgondië, met wie hij al jarenlang persoonlijk bevriend was, 

een belangrijke rol. Het is vrijwel zeker dat het huis aan het Janskerkhof hem door 

tussenkomst van bisschop David ten deel is gevallen. Deze transactie was voor de 

bisschop overigens niet geheel van politiek eigenbelang ontbloot. Tot en met 1475 

had het huis toebehoord aan de domproost van Utrecht, Gijsbrecht van Brederode, 

die jarenlang de grootste politieke tegenstander van de bisschop was geweest. 

Oorspronkelijk had Basin zijn komst naar Utrecht een half jaar later gepland. Dat hij 

uiteindelijk al in juni 1477 zijn opwachting in de stad maakte was vermoedelijk een 

gevolg van de ineenstorting van de Bourgondische macht na het sneuvelen van Karel 

de Stoute op 5 januari van datzelfde jaar. Om buiten het bereik te blijven van de 

Franse koning Lodewijk XI, achtte Basin het wijs zijn vertrek naar Utrecht, waar bis

schop David op dat moment stevig in het zadel zat, enigszins te bespoedigen. 

In Utrecht hield Basin zich geheel afzijdig van het politieke leven. Zijn persoonlijke 

sympathie voor de Utrechtse bisschop spreekt slechts uit zijn geschriften en die cir

culeerden alleen in kleine kring. Dankzij deze neutrale opstelling wist Basin zich ook 

gedurende de roerige jaren van de Stichtse burgeroorlog nog lange tijd in de stad te 

handhaven. Pas in mei 1483, drie maanden voordat de strijd door Maximiliaan van 

Oostenrijk werd beëindigd, zag hij zich genoodzaakt een veilig heenkomen buiten de 

stad te zoeken, waarschijnlijk als gevolg van de coup van Hendrik van Nyeveld, waar

bij bisschop David door zijn tegenstanders gevangen werd gezet. Elf maanden ver

bleef Basin in Breda. In deze periode werd hem door koning Karel VIII, die Lodewijk 

XI in 1483 was opgevolgd, de mogelijkheid geboden om naar zijn vaderland terug te 

keren. Basin ging er niet op in; Utrecht zou zijn laatste rustplaats worden. Na zijn 

terugkeer in april 1484 liet hij het huis aan het Janskerkhof grondig verbouwen. 

Er zijn in de Utrechtse archieven over Basin relatief veel gegevens uit de jaren 1484-

1490 bewaard gebleven. Daaruit blijkt ondermeer dat hij als aartsbisschop van Cae

sarea met Pasen en op de dag van St. Jan regelmatig de hoofdmis in de St. Janskerk 
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opdroeg. Dat hij in Utrecht als 'vicaris', 'coadjutor' of als 'wijbisschop' van bisschop 

David aktief zou zijn geweest, zoals algemeen wordt aangenomen, wordt door de 

bronnen weersproken. De meeste tijd heeft Basin in Utrecht besteed aan het schrij

ven. Begin 1484 voltooide hij de Historia Ludovici, waaraan hij in Trier al was begon

nen. In de jaren daarna voegde hij nog een aantal kleinere werken aan zijn oeuvre 

toe: de Epistula (I486), het Breviloquium (1488) en het tractaat Contra errores (1490). 

Ze zijn in verschillende afschriften overgeleverd, die Basin in Utrecht heeft laten 

maken. Naar alle waarschijnlijkheid speciaal voor David van Bourgondië liet Basin 

een afschrift vervaardigen van zijn Apologia. 

Basin was ondanks alles wat hij in zijn leven achter zich had moeten laten, een gefor

tuneerd man. Hij behoorde tot de rijkste inwoners van de stad. Toen hij op 30 

december 1490 overleed, liet hij een omvangrijk bezit na. Zijn testament is nooit 

teruggevonden, maar het staat vast dat de meeste van zijn bezittingen aan zijn broer 

Nicolaas Basin en diens zoon Nicolaas junior zijn toegekomen. Nicolaas Basin had 

zich reeds in 1478 als textielhandelaar in Utrecht gevestigd. Na de dood van Thomas 

Basin bewoonde hij samen met zijn zoon en zijn tweede vrouw Dorothée het huis 

aan het Janskerkhof. Veel van Basins bezittingen in Normandie werden aan de kerk 

van Lisieux geschonken. Hier is ook een belangrijk deel van zijn bibliotheek naar toe 

gegaan. Aan het kapittel van St. Jan heeft Basin een kostbare verzameling van liturgi

sche voorwerpen nagelaten waaronder diverse paramenten en een fraai verguld 

devotie-altaartje. 

Tot in de zestiende eeuw komt de naam Basin nog in de Utrechtse archieven voor. 

Afgezien van Nicolaas Basin, die in 1495 overleed en vlak bij zijn broer in de St. Jans

kerk werd begraven, worden ook de namen van Nicolaas Basin, Nicolaas junior en 

Jan Basin regelmatig in de stukken vermeld. De laatste telg van de familie Basin die in 

Utrecht genoemd wordt is Josephine Kateline, de dochter van Nicoiaas junior. Toen 

Basin drie jaar voor zijn dood zijn Breviloquium schreef, eindigde hij met de bede dat 

Utrecht het vredig einde van zijn lange levensweg zou mogen zijn. Vijfhonderd jaar 

na zijn dood bevindt zijn graf zich nog altijd in deze stad. Wie het gotische koor van 

de Janskerk betreedt, vindt midden in de vloer zijn steen n6. 
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Zilverberg, S.B.J., David van Bourgondië, bisschop van Terwaan en van Utrecht (c. 1427-1496) (diss.; Groningen, 1951). 
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Zilverberg, S.B.J., De Stichtse burgeroorlog. Rebellie en reactie in het vijftiende-eeuwse Utrecht (Zutphen, 1978). 

Noten 

1 Voor het verslag van de opgraving van Basins graf in het koor van de Janskerk, zie Glazema, 47-52. Het koperen plaatje met 

de inscripties is bij de laatste restauratie van de Janskerk bevestigd aan de zuidmuur van het koor. Oorspronkelijk heeft het 

graf van Basin zich overigens op een andere plaats in de kerk bevonden. Zie p. 78. 

2 Er heeft lange tijd verwarring geheerst over de sterfdatum van Basin. Bij veel auteurs vindt men de datum 3 december 149 I. 

Weyling heeft echter reeds overtuigend aangetoond dat deze datum op een fout in de Heda-editie van Van Buchell berust. 

Weyling, 273. Uit verschillende bronnen blijkt dat Basin op 30 december 1490 is overleden. Zie bijvoorbeeld de aantekening 

in de codex, afkomstig uit Basins nalatenschap, geciteerd in: Samaran/Vernet. 334-335. Overigens wordt Basins sterfdag in het 

Necrologium van S. Jan niet genoemd, omdat de maand december niet is overgeleverd. RAU, S. Jan, 93. 

3 Quicherat. Voor zijn biografie van Basin zie dl. I, i-lxxxix. 

4 Samaran/Garand 1933-44, Samaran/Garand 1963-72, en Samaran/De Groër. 

5 Samaran/Garand 1963-72, dl. 3, vii-xii. Daar vindt men ook de lijst van Utrechtse historici waarop hij zich baseert: het 
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geschiedwerk van Heda (Van Buchell/Lap van Waveren), de Monumenta passim in templis ac monasteriis Traiectinae urbis 

atque agri inventa (hss.; Utrecht 1592) van Van Bucheil, de Traiectum erudüum van Burman (Burman 1738), en een artikeltje 

van Dodt van Flensburg (Dodt van Flensburg). Samaran noemt ook nog een artikeltje van Keur (Keur), maar dat bevat weinig 

belangwekkends. 

6 Weyling, speciaal 269-274. Vrij recent publiceerde Guenée een nieuwe biografie van Basin, Guenée, 301-435. Deze dient hier 

zeker vermeld te worden, maar is voor mijn artikel slechts zijdelings van belang aangezien het gedeelte over de laatste jaren 

van Basin (1474-1490) - in tegenstelling tot de delen daaraan voorafgaand - weinig aan het werk van Quicherat en Samaran 

toevoegt. 

7 Zie de bronvermelding hieronder. De indices van de inventarissen van het bisschoppelijk archief en het archief van het Dom

kapittel leverden nog enkele aanvullende gegevens op. Overigens mag worden aangenomen dat er in deze en andere kapitte

larchieven van het RAU (met name in de resoluties en de rekeningen) nog meer gegevens over Basin zijn te vinden. Een uit

puttend archiefonderzoek was echter om redenen van tijd niet mogelijk. Wel heb ik studie gemaakt van enkele manuscripten 

in de BRU, en was ik in de gelegenheid enkele van Basins werken in de Bibliothèque Nationale te Parijs te bekijken. Een bron-

nencategorie die ik niet geraadpleegd heb is die van de kunsthistorische verzamelingen. Ook daar is wellicht nog het een en 

ander te vinden aan gegevens over Basin in Utrecht. Wat is er bijvoorbeeld nog bewaard van de paramenten die hij na zijn 

dood aan het kapittel van S. Jan heeft geschonken? 

8 De levensbeschrijving die in dit hoofdstuk gegeven wordt is een samenvatting van de biografische gegevens die Quicherat, 

Samaran en Guinee verstrekken. Tot mijn spijt heb ik voor dit hoofdstuk geen gebruik kunnen maken van de biografie van A. 

Maurice (Maurice). Dit boek is niet in de Nederlandse bibliotheken voorhanden. 

9 Basins advies met betrekking tot de herziening van de veroordeling van Jeanne d'Arc is integraal uitgegeven bij Quicherat, dl. 

4, 95-100. Een ander juridisch tractaat van Basin uit deze periode, De optimo ordine forenses lites audiendi et diffiniendi, is even

eens uitgegeven bij Quicherat, ibidem, 3 I -65. Zie ook Samaran/Garand I 933-44, dl. I, xi-xii. 

10 Dit jaargeld werd Basin toegewezen uit de bezittingen van zijn voormalige bisdom Lisieux, Brom 1908-09, 605-606, 705. Brom 

aarzelt overigens bij de datering van zijn benoeming tussen 1473 en 1474. Andere bronnen maken echter duidelijk dat deze 

plaatsvond op 27 mei 1474. Zie bijvoorbeeld Eubel, dl. 2, 127. 

11 Zie Basins Breviloqutum, uitgegeven door Quicherat, dl. 4, 7-25. De ondertitel van dit autobiografische werkje, dat Basin drie 

jaar voor zijn dood in Utrecht schreef, begint als volgt: 'Peregrinationis et mansionum xlii, quas in deserto hujus saeculi 

nequam habuit Thomas...' {Quicherat, dl. 4, 7). 

12 Citaat bij Dodt van Flensburg, 181. Ik heb het origineel niet in het GAU kunnen achterhalen. 

13 Quicherat, dl. 4, 22. 

14 De oorkonde vermeldt een pachtsom van acht oude Franse schilden en anderhalve Rijnse gulden plus vijf gouden Beierse gul

dens voor de vicarie van S. Cecilia en vier gouden Beierse guldens voor de missen in de S. Janskerk, jaarlijks in twee termijnen 

te betalen. RAU, S.Jan, 169-5, f. 170-171 (22 sept. 1477). Zie ook: RAU, S. Jan, 155-6, 7, Rekeningen 1477-1491. 

15 Dit blijkt uit een 17de eeuwse lijst van de bewoners van de klaustrale erven. RAU, S. Jan, 133. Thomas Basin, en zijn neef 

Nicolaas Basin junior worden als bewoners van 'erf V' genoemd. Dit erf komt op een later bijgevoegde kaart van Calkoen, 

d.d. juni 1907, overeen met de percelen van Janskerkhof 14 en 15. 

16 RAU, S. Jan, 169-5, f. 164-164v ( 18 okt. 1476). 

17 In 1540 was het huis eigendom van domdeken Johan van der Voorst. Negen jaar later ontving Thomas van Nijkerken, deken 

van S. jan, in dit huis Filips II bij zijn huldiging te Utrecht. Van Asch van Wijck 1838, 19, 87-88. 

18 Verum cum, nondum emenso anni spatio, Karolus, dux Burgundionum illustris, in Lotharingia prope Nanceyum exstinctus 

fuisset cum magna parte copiarum suarum, et Ludovicus, iterum fracto treugae a se promissae foedere (quae novennis per-

mansisse debuerat), bella contra haeredem ducis Karoli filiam unicam terrasque ac subditos suos récidiva inchoasset, ad 

urbem Trajectum inferius [..] nos contulimus anno videlicet Domini 1477 quarta die junü.' Quicherat, dl. 4, 22. 

19 Samaran/De Groër, 26-29. 

20 Waarschijnlijk hebben zij elkaar ook in Trier ontmoet. In 1473 maakte bisschop David deel uit van het gevolg van hertog 

Karel de Stoute. Deze voerde in Trier onderhandelingen met keizer Frederik III over een eventuele kroning tot koning van 

Bourgondië door de keizer. Zilverberg 1951, 4 I. 

21 Thomas Basin studeerde in Leuven in de jaren 1431-1437. Reusens/Wils 1946, dl. I, 192. In welke jaren David van Bourgon

dië in Leuven gestudeerd heeft is niet precies bekend, in ieder geval vóór 1451, toen hij bisschop van Terwaan werd. Zilver

berg 1951, 7. 

22 Samaran/De Groër, viii. 

23 Ibidem, 152. 

24 Guenée, 425. 

25 Voor een uitvoeriger weergave van deze geschiedenis verwijs ik naar Struick 1968, 100 e.v., en Zilverberg 195 1, 10-49. 

26 Samaran heeft de verklaring voor Basins komst naar Utrecht nog in een andere hoek gezocht. Volgens hem zou Basin Utrecht 

mede hebben verkozen omdat zijn broer Nicolaas Basin zich daar al in 1468 zou hebben gevestigd. Samaran/Garand I 963-72, 

dl. I, vii-viii. Samaran verwijst hierbij naar de biografische studie van Maurice, helaas zonder te vermelden op welke gegevens 

Maurice deze gedachte baseert. Ik heb het sterke vermoeden dat Maurice zijn bronnen hier niet juist heeft geïnterpreteerd. 

Een aantekening uit het RDB van I I april 1479 geeft aan dat 'Niclais Bazijn [...] Paischen lestleden verschenen' is in de stad 
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Utrecht: dat wil zeggen op 22 maart 1478 (GAU, Stad I, 13, RDB 1479, f. 123). Nicoiaas Basin heeft zich dus inderdaad in de 

stad Utrecht gevestigd maar pas tien maanden later dan zijn broer Thomas. 

27 RAU, S.Jan, 162-5/6, Rekeningen (september 1475). 

28 Gijsbrecht van Brederode kreeg het huis op 27 september 1466 van het kapittel van S. Jan in lijfpacht. RAU, S. Jan, 169-5, f. 

104. Het huis bleef tot en met 1475, het jaar van zijn dood, op zijn naam staan. RAU, S. Jan, 155-6, 1466-1475. 

29 Zilverberg 1951, 37-38. Nadat Gijsbrecht van Brederode was overleden, liet bisschop David zijn lijfarts Simon van der Sluys 

tot domproost benoemen. 

30 RAU, S. Jan, 169-5, f. I 64-1 64v. 

31 Het vermoeden dat de bisschop 220 van de 300 oude Franse schilden tot 'beterscap' van het huis voor zijn rekening zou heb

ben genomen, wordt versterkt door het feit dat de herstelwerkzaamheden in Franse schilden en niet, zoals men voor die tijd 

zou verwachten, in Rijnse guldens werden betaald. De 80 Franse schilden die het kapittel bijdroeg, kwamen voor rekening van 

de kanunnik Gerard van Reeden, aan wie het huis op 18 oktober 1476 voor ruim een jaar in lijfpacht werd gegeven. Overi

gens heeft Gerard het kapittel van dit bedrag uiteindelijk slechts 109 Rijnse guldens betaald; de rest van het verschuldigde 

bedrag werd hem kwijtgescholden. RAU, S. Jan, 169-5, f. 164-164v. 

32 Basin kende geschiedenis van de vorige bewoner van zijn huis goed. In zijn Historia Ludovici noemt hij Gijsbrecht van Bredero

de als één van de voormannen van de Utechtse oppositie tegen bisschop David (Samaran/Garand 1963-72, dl. 3, 141, 147). 

Basin moet dus wel op de hoogte zijn geweest met de politieke lading die er op het huis aan het Janskerkhof rustte. Vrijwel 

zeker heeft hij geweten dat hij David van Bourgondië een goede dienst bewees door zich bij zijn komst naar Utrecht juist in 

dit huis te vestigen. 

33 'Item in prima die novembris propinatum fuit archiepiscopo Cesariensi xii quartis vini quartis pro ii stuveros. Facit ix lib. xii 

sol.' RAU, S. Jan, 162-6, Rekeningen 1467-1489, f. I52v. De post is opgenomen in de uitgaven van de rekeningen van 1477, 

maar deze beginnen al op I oktober 1476. 

34 'Item magister Gerardus de Reden de domo archiepiscopi Cesariensis (Burgoeng) viü scut. franc, et ix flor. bav. etc. Facit clviii 

l ib/RAU, S. Jan, 155-6, Rekeningen 1476. 

35 RAU, S. Jan, 169-5, f. 164-164v ( I 8 okt. 1476), 

36 Quicherat, dl. 4, 22. 

37 Mijn beschrijving van de Utrechtse geschiedenis in de jaren 1477-1490 hieronder is ontleend aan: Struick 1968, 109-1 I 9; Zil

verberg 1951, 50 e.v.; Zilverberg 1978, 27 e.v. Een beknopte, maar goede samenvatting van de gebeurtenissen van de jaren 

1481 -1483, afkomstig van P.C, Boeren, is te vinden in: Samaran/Garand 1963-72, dl. 3, 391 -394. 

38 De gebeurtenissen na 1483 zijn minder uitvoerig beschreven omdat deze voor het verloop van Basins leven in Utrecht niet 

van direkt belang zijn geweest. 

39 Burman 1750-54, dl. 3, 400. 

40 Historia Ludovici XI, VI, cap. 20-VII, cap. 8 (Samaran/Garand 1963-72, dl. 3, 124-283). 

41 Quicherat, dl. 4, 22. 

42 De Historia Ludovici XI van Basin is niet de enige bron voor de geschiedenis van de Stichtse Burgeroorlog. Er bestaat ook een 

verslag van een andere (anonieme) ooggetuige. Enklaar vermoedt dat schout Jan van Amerongen de auteur van dit werkje 

was: de Utrechts-Hollandse jaarboeken. De auteur van dit werk staat bekend als behorend tot de Hoekse partij. Daarom is des 

te opvallender dat Basin hierin nergens ter sprake komt. Basin wordt ook niet genoemd onder de burgers en geestelijken die 

de stad moesten verlaten, ofschoon de namen van deze lieden over het algemeen expliciet staan vermeld. Zie: Tenhaeff ed., 

l920;Carasso-Kok, 305-306. 

43 Quicherat, dl. 4, 22-23. 

44 Samaran/Garand 1963-72, dl. 3, 266. 

45 Ibidem, 256-269. 

46 Quicherat, dl. 4, 23. 
47 Van Buchell/Lap van Waveren, 305. 

48 RAU, S. Jan, 153, f. 8v-9 (18 jan. 1485). 

49 '[Civitas] ubi domum commodissimam atque amoenissimam, gratias Deo, sortiti sumus, quam magna ex parte ad levamen 

utcumque nostrae senectutis [...] construi fecimus.' Quicherat, dl. 4, 23. Het moet hier om het huis aan het Janskerkhof gaan 

en dus mag 'construi fecimus' hier vertaald worden met 'hebben wij laten verbouwen'. M.W.J. de Bruijn maakte mij attent op 

een oorkonde van 19 december 1505, waarin sprake is van vensters die Basin heeft aangebracht met toestemming van kanun

nik Jan van Amerongen, zijn buurman, 'pro ara captando versus ortum suum', RAU. S. Jan, I - 1 , f. 45 (19 dec. 1505). Mogelijk 

zijn deze vensters ook onderdeel geweest van de verbouwing van 1484. 

50 Quicherat, dl. 4, 23. 

51 Zie bijvoorbeeld: Burman 1750-54, dl. 2, 400; Alberts 1955, 7; Zilverberg 1951, 110. Basin was evenmin 'coadjutor' van bis

schop David (Quicherat, dl. I, Ixxxiv), of 'vicaris' (Dodt van Flensburg, 181). 

52 Van Buchell, Monumenta, 161, In het commentaar, dat Van Buchell heeft toegevoegd aan zijn Heda-uitgave, noemt hij Basin 

overigens alleen in de functie van 'Davidi vicarius'. Van Buchell/Lap van Waveren, 3 I 3, n. 28. 

53 Zie hieronder n. 109 

54 Van Buchell/Lap van Waveren, 304-305. Van de vicaris, waarvan Van Buchell in noot 28 gewaagt (zie de noot hierboven), is in 
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de tekst van Heda zelf in het geheel geen sprake. 

55 Hierin volg ik de opvatting van WeyÜng, 270-271. 

56 Volgens de rekeningen van de Fabriekkamer zou de aartsbisschop van Caesarea de hoogmis van Pasen hebben gecelebreerd 

in 1487, 1488 en 1489 (RAU, S. Jan, 162-6, f. 363v, 381 v, 406v) en die van S. Jansdag in I486, 1488 en 1489 (ibidem, f. 343v, 

382v, 409). De missen worden steeds gevolgd door een 'propinatum ex parte capituli reverendissimo domino Cesariensi' 

waarbij telkens zes kwarten wijn 'sine axcisijs' worden geschonken. 

57 De aflaatbrief van Thomas Basin (29 sept. 1485) wordt bewaard in het GAU, Bewaarde Archieven II, 19-3. Het stuk verdient 

bijzondere vermelding omdat het het enige is in de Utrechtse archieven waar een zegel van Basin aanhangt (afb. 6). Het is een 

ovaal zegel waarop de Maagd Maria met Kind wordt getoond onder een baldakijn. Links en rechts van haar staat een heilige. 

Daaronder een knielende bisschop, rechts het wapen van Basin (een keper, vergezeld van drie leeuwebekjes), links een schild 

met twee gekruiste, afgewende houtsleutels. Het randschrift is niet leesbaar, Weyling, 274. De vidimus werd op 25 augustus 

1487 door Basin in Utrecht afgegeven aan johan van Zuylen van Natewisch, 'richter, hoff- ende tijnsmeyster van weghen [...] 

heren Davids van Bourgoendie, biscop tUtrecht'. Basin vidimeert een oorkonde van 15 juli 1387 waarin Margriet, vrouw van 

IJsbrant janszoon van Haarlem, met de rechter helft van het goed Lambalgen beleend wordt, nadat IJsbrant afstand heeft 

gedaan van zijn rechten op dit deel van Lambalgen, RAU, Dom, 4283. 

6. Zegel van Thomas Basin in rode was. In het midden de Maagd Maria met 

Kind, links en rechts van haar twee heiligen, en daaronder een knielende bisschop. 

De naam van de bisschop wordt onthuld door het wapen rechts van hem: het 

wapen van de familie Basin (een keper, vergezeld van drie leeuwebekjes). GAU, 

Bewaarde archieven II, inv.nr. 19-3 (1485). 

5« De beste aanwijzingen daarvoor vond ik in een stuk uit begin 1492 waarin Jacobus Cirurgijn door Nicolaas Basin en Nicolaas 

junior gemachtigd wordt een aantal regelingen te treffen met betrekking tot de bezittingen van Basin in Lisieux overeenkom

stig diens testament. Het stuk is afgedrukt in; Quicherat, dl. 4, 271-273. De bezittingen worden hier helaas niet met name 

genoemd. Daarvoor moet men waarschijnlijk in de archieven van Lisieux, Caen en Rouen te rade gaan. 

RAU, S. Jan, 136, charter (31 okt. 1487). 

RAU, Bisschoppen, 275, f. 143v-144 (12 april 1488). Gijsbrecht de Crane betaalde de lossom van I I 2 Rijnse guldens in zeven 

jaar terug: op 23 juli 1494 had hij alle rente afgelost. De rente over de jaren 1491-1494 is waarschijnlijk betaald aan de erfge

namen van Thomas Basin, zijn broer Nicolaas en diens zoon Nicolaas. Zie ook: Maris, 1956, nr. 383, 383a. Over het huis Cra-

nensteyn, zie: De Bruijn; Kipp. 

De lening werd op 25 juli I486 door de stad Utrecht gesloten. Om het bedrag terug te betalen verkocht de stad lijfrenten. 

Zie: GAU, Stad I, 13, RDB I486, f. I20v (28 oktober). Dat het bij deze lening om een voor die tijd reusachtig bedrag ging, 

moge blijken uit het onderzoek van Berents over de financiële draagkracht van de Utrechtse burgerij aan het eind van de vijf

tiende eeuw. Op basis van verschillende bronnen over de bedragen die de Utrechtse burgers de stad in het laatste decennium 

van deze eeuw gezamenlijk moesten lenen, berekent hij dat de burgers in de hoogste vermogensklasse, die van het stadspatri-

ciaat, over een kapitaal van gemiddeld I 650 Rijnse guldens beschikten. Berents, 83. 

GAU, Stad I, 13, RDB 1488, f. 6, 9v; ibidem, RDB 1489, f. I 3v, 22v, 24, 32, 34v, 39. 

Volgens het RDB leende Nicolaas Basin de stad op 24 en 30 januari 1492 een bedrag van 200 Rijnse guldens 'die van der stat 

wegen gedaen zeilen worden mijnen genedigen heere van Utrecht [bisschop David van Bourgondië] totten oncosten iegens 

Aernt van Heyden.' RDB 1492, f. I57v, 163 (24 en 30 jan.). Zie ook: Van Kalveen, 84. Een jaar later, op 19 februari 1493, 

deed de stad opnieuw een beroep op het kapitaal van Nicolaas Basin. Dit keer bedroeg de lening 350 Rijnse guldens. Ze 

maakten deel uit van de 6500 guldens die de stad aan heer Frederik van Ijsselstein schuldig was. Deze had, nadat hij met een 

leger van 3000 man de Weerd had bezet en de stad had omsingeld, bedongen dat de stad en de bisschop hem 21 000 guldens 

zouden betalen. RDB 1493, f. 29 (19 febr.) en f. 30-30v (5 mrt). Zie ook: Zilverberg 1978, 72. De laatste lening werd eerst 
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met Kerstmis 1496 afbetaald. RDB 1496, f. 152 (29 aug.). De 'Niclaes Basin' die hier genoemd wordt, is overigens de zoon van 

de voornoemde Nicolaas (gemakshalve zal ik hem aanduiden als Nicolaas junior). De oude Nicolaas Basin stierf op 26 juni 

1495. 

64 Van Rappard, dl. 8, 167. 

65 'Item dedi Lamberto famulo reverendissimi domini Cesariensis pro eo quod ligavit librum evangeliorem xü scutos facit. 4 libe

ra, 16 solidos.' RAU, S.Jan, 162-6, f. 384. 

66 RAU, S. jan, 162-6, f. 365, 412, en 162-7, f. 23v. Voor de jaren 1492 en 1498, de 'Exposita in Septembri' (folionummering ont

breekt). 

67 Het betreft hier in de eerste plaats het oudst bewaarde handschrift van de Historia Ludovici (ca. 1484), onderdeel van het zoge

naamde handschrift van Göttingen (Univ. Bibl. Göttingen, Hist. 614). Samaran spreekt van 'une copie de belle apparance, mais 

sans luxe'. Samaran/Garand 1963-72, dl. I, xi. Van dezelfde hand stamt het handschrift van de Apologia dat voor in de codex 

uit de Bibliothèque Nationale is opgenomen (Bibl. Nat. Parijs, ms. lat. 5970A, f. 1-58). Samaran/De Groër, xü. Bij eigen studie 

van deze codex bleek dat, anders dan Samaran het in zijn uitgave van de Apologia doet voorkomen, de overige geschriften die 

in deze codex zijn verzameld, door andere kopiisten zijn geschreven. De inhoudsopgave van de Apologia (f. 58bis v-59) en het 

üreviloquium (f. 59-62v) zijn afkomstig van dezelfde Utrechtse hand, het Libellus de optimo ordine forenses lites audiendi et difft-

niendi (f. 67-79) van een andere, vermoedelijk Franse hand. De Epistula contra libellum cujusdam Cartusiensis de Remonda (f. 63-

66v) is weer in een ander Utrechts handschrift geschreven, dat identiek is met dat van cap. 13-15 en de inhoudsopgave van 

Basins Contra errores et blasphemias Pauli de Middelburgo (Bibl. Nat. Parijs, Cat. lat. 3658, f. 28-3Iv, 98-99v). Het overige deel 

van dit laatste werk (f. 1-28, 32-97v) komt voor rekening van een vierde Utrechtse kopiïst. Eind jaren '60 heeft men een kopie 

van het Göttingen-handschrift gevonden met correcties van Basin, die in de jaren 1484-1485, 1487 tot stand is gekomen (Kon. 

Bibl. Brussel, IV, ms. 571). Samaran/Garand 1963-72, dl. 3, 395-396. Samaran vermeldt niet of het bij deze redactie om dezelf 

de hand gaat als bij het tweede deel van het Göttingen-handschrift. Hetzelfde geldt voor een latere redactie, het handschrift 

van Parijs (Bibl. Nat. Parijs, ms. lat. 5962). Zie: Histoire de Louis XI, I, xü. Evenmin wordt in de literatuur vermeld wie de 

kopiïst was van het Eusebius-handschrift, dat Basin in het jaar voor zijn dood in Utrecht Net maken (Bibl. de l'Arsenal Parijs, 

ms. 348). Hulshof, 1912, 4L Een overzicht met nauwkeurige beschrijving van alle voornoemde handschriften (met uitzonde

ring van het Parijse handschrift) geeft Samaran/Vernet, nr. 1-5. 

68 Zie bijvoorbeeld Hulshof 1912, 14; Quicherat, dl. I, Ixxxv. 

69 Samaran/Garand 1963-72, dl. 3, 280-281. 

70 Samaran/De Groër, viii-ix. 

71 Bibl. Nat. Parijs, Cat. lat. 5970A (zie ook noot 65). Ofschoon alle handschriften die in deze band zijn verzameld tijdens het 

leven van Basin tot stand zijn gekomen, dateert de codex zelf waarschijnlijk van na zijn dood. 

72 Bibl. Nat., Parijs, Cat. lat. 5970a, f. 59-62v. De tekst is uitgegeven door Quicherat, dl. 4, I -25. 

73 Ibidem, f. 63-66v. Integraal uitgegeven door Quicherat, dl. 4, 101-105. 

74 Quicherat, dl. 4, 102. 

75 Bibl. Nat. Parijs, ms. 3658. Integraal uitgegeven door Quicherat, dl. 4, 105-1 22. 

76 Over de voorgeschiedenis van deze polemiek, zie: Quicherat, dl. 4, 105-108 en Hulshof, 1912, 12. Hulshof noemt ook de brief 

die Paulus van Middelburg op zijn beurt aan Basin ten antwoord schreef: de Epistula responsiva archiepiscopi Cesariensis ad epi-

stuiam precedentem (Hulshof 1912, 66). Speciaal over Paulus van Middelburg: Struik 1925, 79-1 19. Het is niet onmogelijk dat 

Basin hem in Utrecht persoonlijk heeft ontmoet. In de rekeningen van de Fabriekkamer van het kapittel van S. Jan wordt in 

1479 melding gemaakt van een propinatum waarbij het kapittel enkele heren waaronder ook Paulus van Middelburg ontving. 

RAU, S. jan, 162-6, f. 193. 

77 Quicherat, dl. 4, 122. 

78 Over Basins kennis van de Klassieken, zie: Samaran/Vernet, 336-339. Een prachtig portret van de bejaarde Basin en zijn kijk op 

de wereld geeft Guenée, 408-422. 

79 RAU, Dom, 633-10(1 jan. 1491). 

80 Ibidem, Er werd door de vijf kapittelkerken alleen een legaat voor Basins begrafenis verstrekt. In het necrologium van S. Salva-

tor in de uitgave van Van Rossum wordt de aartsbisschop van Caesarea namelijk niet genoemd. Van Rossum 1884, 186. Dat 

geeft aan dat de Utrechtse kapittels zijn naam op 30 december niet speciaal gedachten. (Met dank aan Bram van Hoven van 

Genderen). 

81 Glazema, 47-49. Over de locatie van het oorspronkelijke graf, zie: Van Vliet. 

82 Glazema, 49. 

83 Plaats en tekst van de epitaaf worden beschreven door Van Buchell (Monumenta, 46): 'Ante chorum ubi nunc suggestum con-

cionatoris erectum sequentes leguntur versiculi: Rotomago natus a stirpe Basin nominatus Thomas ecclesie pridem qui Lexo-

viensis presul statutus ac de post forte minante. Omnia que versât preclara Cesariensis praefectus titulo cogor ab hoc tumulo 

sarcophagum cernens et me pia mente recensens. Coeli sine mora dominum pro me precor ora. Obiit anno a nativitate domi

ni 1491, 30 die decembris'. Zie ook: Van Buchell/Lap van Waveren, 313-3 14, n. 28 (met onjuiste sterfdatum!). 

84 Zie de oorkonde d.d. 24 juli 1490 in de uitgave van Quicherat, dl. 4, 271. 

85 RAU, S.Jan, 153, f. 8-8v. 

86 GAU, Stad I, 20-1, f. 2l9-2l9v. De machtiging aan Jacobus Cyrurgein wordt vermeld in de derde van de aantekeningen die 
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later onder aan de tweede bladzijde zijn toegevoegd. Op dezelfde plaats wordt nog een aantal andere machtigingen vermeld 

die Nicolaas Basin en zijn zoon met toestemming van de stad hebben verstrekt, daterend van 21 februari en I I mei 1489, 14 

december 1490. Ook hier betreft het schuldvorderingen en regelingen aangaande de pacht van goederen in Normandie, maar 

deze staan los van de nalatenschap van Basin. Kennelijk beschikte ook Nicolaas Basin zelf nog over aanzienlijke bezittingen in 

Normandie. Zie ook f. 231 (18 jan. 1492). 

87 Quicherat, dl. 4, 271-273. Quicherat geeft ook nog een ander stuk d.d. 24 juli 1490, waarin Basin een deel van zijn nalaten

schap reserveert voor de stichting van zijn memorie in de kerk van Lisieux. Quicherat, dl. 4, 270-271. 

88 Het overzicht dat Samaran van Basins boekenbezït geeft, vermeldt maar liefst zes banden die Basin in 1489 aan de bibliotheek 

van de kathedraal van Lisieux schonk. Samaran/Vernet, nrs 4, 5, 6, 10, I I , 13. Daarnaast zijn er nog drie andere banden uit het 

bezit van Basin bekend die eveneens aan deze bibliotheek hebben toebehoord, alle drie vervaardigd te Lisieux in de jaren 

1459-1464 door de kopiïst Jean Masser, een klerk uit Bourges. Samaran/Vernet, nrs 6, 7, 12. Waarschijnlijk heeft Basin de 

kathedraal van Lisieux nog meer boeken geschonken. Een groot deel van Basins bibliotheek moet tn de loop der jaren verlo

ren zijn gegaan. 

89 Het betreft hier met name de afschriften van Basins eigen werk: de drie redacties van zijn beide Historiae en de codex uit de 

Bibliothèque Nationale met vier van zijn andere geschriften (Samaran/Vernet, nrs 1-3). Waar deze handschriften na de dood 

van Basin terecht zijn gekomen is alleen bekend in het geval van het Brusselse Historïa-handschrift. Dit handschrift werd in 

I 558 door Christoffel Plantijn van ene Adriaan gekocht voor een bedrag van 24 florijnen, waarna het lange tijd in het bezit van 

de familie Plantijn is gebleven. Zie: Samaran/Garand 1963-72, dl. 3, 395; Samaran/Vernet, 326. Mogelijk is dit handschrift via de 

nakomelingen van Jan Basin, de tweede zoon van Nicolaas Basin, woonachtig in Mechelen, na diens dood in 1528 in Vlaande

ren terechtgekomen. Samaran vermeldt in zijn overzicht ook nog een codex, tegenwoordig in het bezit van de Bibliotheek van 

het Vaticaan, die Basin bij zijn dood naliet aan een niet nader bekende 'magister Johannes Keyll' (Samaran/Vernet, nr. 14). 

90 BRU, ms. 361. Op het laatste blad (f. 34lv) heeft de kopiïst de volgende woorden toegevoegd: 'Completum volumen istud 

Treveris scriptum per Michaelem monachum, iussu reverendi in Christo patris domini Thome divina miseratione episcopi 

Lexoviensis, anno domini Ixxi ex libris monasterii sancti Maximinü.' Zie ook: Samaran/Vernet, nr. 9 (met complete inhoudsop

gave). 

91 BRU, ms. 794. De kopiïst die met de naam van de auteur van de Historia kennelijk niet op de hoogte was, heeft het hand

schrift Fragmenta ex anonymo quondam autore Histoharum rerum gestarum temporibus Caroli VII et Ludovici eius fiiii regum Franciae 

etc. getiteld. Het bevat de hoofdstukken 22-33 van boek VI en 1-7 van boek VII. De ontbrekende hoofdstukken 20-21 uit 

boek VI en 8 uit boek VII zijn later door een andere hand toegevoegd. Een aantekening op het eerste blad geeft aan dat het in 

1619 in het bezit van Gisbert Lap van Waveren was. Deze heeft in de marge zijn commentaar toegevoegd. Het is dit hand

schrift dat de basis vormde voor de uitgave onder de gelijknamige titel die Matthaeus in 1689 verzorgde: Matthaeus ed., I 689-

1710, dl. I, 501-586. Ook Matthaeus wist overigens niet dat Basin de auteur van het stuk was. De kopie van dit handschrift 

(BRU, ms. 795) is ook van de hand van Van Waveren. Interessant zijn de aantekeningen die Cornelis Booth, die later in het 

bezit van dit handschrift was, in het midden van de zeventiende eeuw heeft toegevoegd (f. 29v, 31), vooral vanwege enkele bij

zonderheden over de verwanten van Thomas Basin in Utrecht. Cornelis Booth bewoonde ca. 1670 het erf ten westen van 

het erf dat ooit door Basin werd bewoond. Zie: RAU, S. Jan, 133. 

92 RAU, S. Jan, I 174, f. 77-82 (1487-1501). De inventarislijst van 1501 (23 jan.) is uitgegeven door Brom 1900,276-283. 

93 RAU, S. Jan, I 174, f. 77. 'Item una ymago in una cassa argentea deaurata cum duobus candelabris argentibus ex testamento 

domini Cesariensis'. Deze reget is later in 1489, 1490 of 1491 toegevoegd, gezien de overlijdensdatum van Basin waarschijnlijk 

in 1491. Een soortgelijke toevoeging vindt men op f. 77v. In de lijsten van 26 januari 1497 en van 23 januari 1501 worden nog 

een aantal andere voorwerpen uit de nalatenschap van de aartsbisschop van Caesarea genoemd. De laatste lijst heeft aanlei

ding tot verwarring gegeven. Tweemaal is daar sprake van 'ex dono domini Jo. Cesar', (f 80v, 82). Voor Weyling was dat 

reden om te twijfelen aan de juistheid van Broms veronderstelling dat het hier om voorwerpen uit de nalatenschap van Tho

mas Basin ging. Hij ging ervan uit dat de schenking afkomstig was van Johannes van Caesarea. Weyling, 275. Ofschoon er 

omstreeks het midden van de vijftiende eeuw inderdaad een Johannis van Caesarea in de archieven wordt vermeld (vgl.: GAU, 

Bewaarde archieven II, 1833, p. 129), is Weylïngs twijfel naar mijn idee niet terecht. Bij de vermeldingen in de lijsten vóór 

1501 komt deze Johannes niet voor. Verder kunnen de oudste vermeldingen op zijn vroegst van 1489 dateren. Doorslagge

vend is echter de inscriptie die op een van de genoemde stukken voorkomt. Aan de onderzijde van de voet van de 'ymago in 

una cassa argentii deaurata' - het betreft hier het devotie-altaartje dat tegenwoordig in de Pierpont Morgan Library in New 

York wordt bewaard - vindt men de volgende tekst: 'Donum reverendissimi domini Thome de Bazyn, archiepiscopi Cesarien

sis, qui obyt 30 decembris 1491.' Zie Van den Bergh-Hoogterp, 436-437. 

94 De inventarislijst lijkt niet volledig te zijn. De 'Stationes quatuor aliarum ecclesiarum ex fundatione archiepiscopi Caesariensis' 

die het necrologium van S. Jan vermeldt, komen er bijvoorbeeld niet in voor. RAU. S. Jan, 93, f. 57v. 

95 Er zijn uit de Apologia nog drie andere broers van Thomas Basin bekend: Michel (de oudste), Louis, en Thomassin. Zie resp. 

Samaran/De Groër, 191, 195; 130-131, 191, 197-201; 131, 197-199. 

96 Samaran/De Groër, 191, n. 2. 

97 'Anno domini MCCCC et LXVII die XXVII mensis martis obiit honoranda domicella Catarina de Quesnay quondam uxor 

Nicolai Basin oriunda de Rotomago, sepulta in monasterio fratrum B. Marie de Monte Carmelo in capella S. Nicolai cuius 

anima requiescat in pace.' (Van Buchell, Monumenta, 46). Deze tekst is onderdeel van inscriptie in de gedenksteen die nog 
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vandaag de dag op de oorspronkelijke plaats in de Janskerk is te zien: aan de westmuur van het zuidertransept, boven het graf 

van Nicolaas Basin. Behalve de gedachtenis van Catharina de Quesnay bevat de inscriptie ook die van Thomas Basin. Dodt van 

Flensburg noemt twee akten waarin de nalatenschap van Catharine de Quesnay ter sprake komt: de eerste, afgegeven op 15 

juli 1478 in Mechelen, betreft de machtiging die Jan Basin aan zijn broer Nicolaas geeft met betrekking tot de erfenis van zijn 

moeder, de tweede, afgegeven op ! 6 december 1478 in Mechelen, de overdracht van Jans aandeel in de erfenis aan zijn broer 

Nicolaas 'om sonderlinghen dienst ende vruntscap, die deselve Nicolaes hem t'anderen tyden ghedaen heeft ende noch daghe-

licx doet'. Dodt van Flensburg, 182. Deze laatste acte komt ook voor in het RDB. Een aantekening van I 9 mei 1493 verklaart 
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