
l e omwalling (midden 13e eeuw). Links de zijgevel van Kamp 
No. 2. 

Op weg naar „De Poth" zien we Kamp no. 10 met z'n lange 
zijgevel in de Coninckstraat. Gevelsteen: „de gekroonde Bijen
korf". 

De „Armen de Poth" is een stichting uit 't eind der H e eeuw, 
buitengewoon belangwekkend met z'n regentenkamer, oude bak
kerij, Kamer der celzusteren, St. Rochuskapel, temidden van de 
omliggende „Pothuisjes". 

Via Kamp met z'n restauraties en gevelstenen naar de Beesten
markt, waar de „Stadsherberg" gerestaureerd is en 't Zuidsingel 
met uitzicht op de „Dieventoren", een complex Muurhuizen. 

W e komen wèèr in de Muurhuizen, via de Plompetoren of 
't z.g. „Latyntje" en bereiken dan „het" monument de „Tinnen-
burg". 

Op de brug aldaar uitkijk op 't Pensionaat met z'n hardstenen 
gevel, gelijksoortig aan 't Gemeentehuis, ook door 'n tabaks
handelaar, een andere Cohen, gebouwd. Hier heeft Stadhouder 
Willem V in de Patriottentijd gewoond. 

Door de Weeshuisgang, met op de hoek „Bollenburg", waar 
Oldenbarnevelt z'n jeugd heeft doorgebracht, bereiken we weer 
de Zuidsingel met z'n gerestaureerde achtergevels der Muur
huizen. 

Nu naar Monnikendam, de waterpoort, de allerlaatste restau
ratie. Ook deze is evenals de Koppelpoort, een overblijfsel van 
de 2e omwalling (midden 15e eeuw). 

't Eind is een bezoek aan „de Kei". D. H. 

D E FAMILIE BASIN. 

Tot tweemaal toe, zo is het gebruikelijk te verhalen, trok uit 
het zuiden een aantal migranten ons land binnen en vestigde zich 
hier blijvend t.w. 

omstreeks 1685 in verband met de omstandigheden, die leidden 
tot de opheffing van het Edict van Nantes (Hugenoten) en 

omstreeks 1565 door de oorlogstoestand in het tegenwoordige 
België en Noord-Frankrijk (Walen). 

Doch wederom ongeveer honderd jaren vroeger in de geschie
denis zien we eveneens personen, uit Frankrijk verdreven ten ge
volge van oorlog en in verband met de binnenlandse spanningen, 
naar ons land komen. Tegen het einde van de honderdjarige oor
log ( 1336 —1453) nl. en in de jaren, die er op volgden, moest het 
zwaar geteisterde Frankrijk met zijn vele „displaced persons" zich 
zelf hervinden. Het weder geraken tot een zekere mate van inner
lijke gerichtheid in een overgangstijdvak en in het begin van een 
nieuw tijdperk is voor een volk een uiterst verwikkeld proces, waar
in er ook van de besten worden afgestoten of uitgesloten. Zo is de 
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tijd te verstaan, waarin leden van de familie Basin uit hun land 
wegtrokken en, via relaties in de Bourgondische landen, te Utrecht 
kwamen. 

De vader Nicolaas Basin, nog in leven in 1478, woonde in het 
stadje Caudebec in Normandie bij de noordelijke oever van de 
Seine, ongeveer 30 KM westelijk van Rouaan. Hij was gehuwd 
met Catharine du Quesnoy, overleden omstreeks 1477. Van hun 
kinderen worden hier genoemd drie zoons t.w. Thomas, Nicolas 
en Jean, op latere leeftijd alle drie te Utrecht woonachtig. 

Thomas, geboren in 1412 te Caudebec, sedert 11 October 1447 
Bisschop van Lisieux, die herstel voorstond van zijn door het 
oorlogsgeweld geteisterd diocees, werd uit het bisdom verdreven. 
Zijn beide broeders behartigden daarop voor hem verschillende 
belangen. 

Toen zij ten slotte gevangen werden gezet begaf Thomas zich 
naar Rome en deed er afstand; de Paus verhief hem tot Aarts
bisschop van Caesarea (1474). 

Na elders te hebben verbleven kwam Thomas Basin zich met 
Pinksteren 1477 metterwoon te Utrecht vestigen en was in Sep
tember van uat jaar ,,uy uer gratie Gods, in goeder gesontheit" 1 ) . 
Hij bewoonde een huis en erf in eigendom behorende aan het 
kapittel van St. Jan en gelegen in de kring van deszelfs rechts
gebied 2 a _ b ) , op de plaats waar tegenwoordig de Studenten
sociëteit aan het Janskerkhof staat. Bisschop Basin werd dus niet 
ver van de Utrechtse woning, waar hij zijn historische studies 
schreef, ter aarde besteld. Hij, de begaafde schrijver en oog
getuige-verslaggever van een zeer merkwaardig tijdperk in de 
West-Europese geschiedenis, wordt door zijn werk nog steeds 
geraadpleegd voor de kennis van die tijd. Van Thomas Basin 
moet nog in de Bibliotheek van het Vaticaan onder de boeken van 
Christina van Zweden in handschrift voorhanden zijn „Opinio et 
consilium Tho. Lexoviensis episcopi super processu Joannae 
Puellae Aurelianensis, behelzende dus zijn mening en advies be-
betreffende het proces, gevoerd tegen Jeanne d'Arc Ao 1431, 
zulks naar aanleiding van een opdracht, die Bisschop Basin in 
1453 van de Paus had ontvangen 3 ) . 

Na het overlijden van Thomas Bazijn (zoals de naam in oude 
Utrechtse acten geschreven is) woonde zijn broer Nicolaas 
— n o g — in het vermelde huis aan het Tanskerkhof 2 b ) . Zijn naam 
wordt nog in 1522 genoemd in verband met het plaatsen van een 
steen op zijn (Nicolaas') graf in de H. Kruiskapel in de Janskerk, 
in welke kerk zijn broeder Thomas in 1491 was begraven4) . 

Jan Bazijn, meester in de Rechten, had op 17 Juli 1478 zijn broer 
Nicolaas gemachtigd hem in Normandie te vertegenwoordigen 
i.v.m. het overlijden van hun moeder Catharina. Een acte t.w. van 
16 Dec. 1478 behelst de afstand van de nalatenschap door Jan ten 
voordele van zijn broer Nicolaas „om dienst ende vrientschap, die 
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deselve Nicolaes hem t' anderen tyden ghedaen heeft ende noch 
daghelicx doe t" 5 ) . Van Jan Bazijn wordt lang melding gemaakt: 
hij werd door het stadsbestuur van Utrecht wegens zijn grote 
rechtsgeleerdheid afgevaardigd in zaken voor de hoven van 
Mechelen en van Holland, betreffende hetwelk nog 1513 acte werd 
opgesteld: „Scepenen, Rade ende Oudermans, hebben op huyden 
openbaerlycken inden rade opten raethuse geconstitueert ende 
machtich gemaeckt Meyser Robbert de Ponte ende Meyster Jan 
Bazijn, advocaat ende procureur in den groten Rade van Mechelen, 
hem sulcke macht gevende als een procureur ad lites behoort ende 
competeert cum substituendi etc. 

C. J. KEUR. 

1) Tijdschrift voor geschiedenis 1844, bl. 181. Artikel „Iets over Thomas 
Bazijn", J. J. Dodt van Flensburg (Stadscopyboek 1470—'80). 

2a ) . Intrede van Karel V in Utrecht Ao. 1540. A. v. Asch van Wijck, 1838, 
bl. 87 e.v. 

2b) Geschiedenis der klaustrale huizen van St. Jan. Gemeente-Archief van 
Utrecht. 

3.) Tijdschrift voor geschiedenis 1844, bl. 183. 
4.) idem, bl. 181 (Rek. v. Lieveryan Ao 1522). 
5) idem, bl. 182 (Stadscopyboek 1470—'80). 

S W A N E N H O F F TE MAARSSEVEEN. 

Deze hofstede van Jacob de La Fontaine, waarvan sprake is 
in het artikel over de deftige begrafenis (blz. 24) lag naast 
Mariënhof en Annenhof aan de „Goudesteynsche laan", volgens 
de kaart 1660 (Amsterdam bij Jacob Colon). Dicht daarbij ligt 
nog Swanenburg — „De huysinge Vegt en rust" zal waarschijnlijk, 
volgens de aangegeven ligging, de buitenplaats zijn die thans 
„Vechtensteyn" genoemd wordt. 
Maarssen, 3 April 1948.. A. E. R. 

SAMENWERKING TUSSEN T W E E 
UTRECHTSE INSTRUMENTMAKERS IN DE 18e EEUW? 

Onlangs kreeg de stichting „Het Utrechts Universiteits
museum" een microscoop ten geschenke, dat om verschillende 
redenen belangstelling verdient. Het instrument is opgeborgen in 
een mahoniehouten kistje, waarop het voor gebruik gemonteerd 
kan worden. Het bestaat uit een messing statief, waaraan een 
objecttafel bevestigd is en waarboven een klein enkelvoudig 
lensje aangebracht is, hetwelk ter scherpstelling met behulp van 
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