
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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tandrad en beugelstang op en neer te bewegen is. Vijf dergelijke, 
onderling uitwisselbare, enkelvoudige lensjes, elk in een messing 
montuur gemonteerd, zijn aanwezig. Onder de objecttafel, ten 
slotte, bevindt zich de verlichtingsspiegel. Het instrument is dus 
een enkelvoudig microscoop, d.w.z. als vergrotend systeem doet 
slechts één enkel lensje dienst. Het merkwaardige is echter, dat 
in het kistje nog een opzetstuk aanwezig is, dat op het montuur 
van elk dier lensjes geschroefd kan worden. Hiermee is het 
enkelvoudig microscoop met één slag te veranderen in een sa
mengesteld. Nu is dit microscoop, echter zonder het opzetstuk, 
tot in finesses identiek met een microscoop, vervaardigd door de 
Utrechtse instrumentmaker Jacob Huysen1), dat zich in de ver
zameling in het Physisch Laboratorium bevindt. Bij nader on
derzoek bleken echter ook de lenzen van dit microscoop voorzien 
te zijn van een schroefdraad, zodat ook daar een opzetstuk op 
te schroeven was en wel bleek het opzetstuk van het onlangs ver
kregen microscoop volkomen op het zich reeds in de verzameling 
bevindende microscoop te passen. Er is dus geen twijfel mo
gelijk, of ook dit microscoop is vroeger van zulk een opzetstuk 
voorzien geweest, en kon dus zowel als enkelvoudig als samen
gesteld microscoop gebruikt worden. Dit wordt bevestigd door 
het feit, dat het in vakjes verdeelde kistje ook een vakje voor 
zulk een opzetstuk bevat, evenals dat bij het andere microscoop 
het geval is. In de catalogus van het instrumentarium van het 
Physisch Laboratorium, daterend uit 1839, blijkt het instrument 
vermeld te staan onder No. 410 als „Een zamengesteld micros
coop op mahoniehouten doosje, Huizing" en de „Inventaris van 
de Instrumenta Astronomica et Physica" (Gemeente archief 
No. 1030) vermeldt op 28 Mei 1765 als gekocht van Jacob 
Huysen: „Een dubbeld microscopium, 30.—.—". Vermeld dient 
nog te worden dat het Universiteitsmuseum in het bezit is van 
een derde microscoop, volkomen gelijk aan de beide andere, 
waarvan de lenzen echter niet voorzien zijn van schroefdraad, 
zodat opschroeven van een opzetstuk hierbij niet mogelijk is. In 
overeenstemming hiermee is het kistje kleiner en ontbreekt daarin 
het vakje voor zulk een opzetstuk. 

In zijn beroemd werk „Het Mikroskoop" (1850) vermeldt de 
Utrechtse hoogleraar P. Harting in het derde deel op blz. 144, 
in enkele regels de hierboven geschetste methode om wat hij 
noemt het microscoop „universaal" te maken. Hij schrijft: „Steiner, 
wien wij reeds straks noemden als dengenen die het Wilsonsche 

1) J a c o b H u y s e n was in het midden der 18e eeuw als Instrument
maker gevestigd in de Korte Smeesteeg. Zij zoon H e n d r i k H u y s e n werd 
in 1767 ,.aangesteld tot adsistentie bij 't doen der Physische experimenten door 
den Professor Philosophiae" en werd daartoe geinstrueerd door J. L o m m e r s 
(verg. P. H. van Cittert, Jaarboekje van „Oud-Utrecht", 161, 1929). 
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„enkelvoudige mikroscoop2) met een geringe verandering na
tmaakte; vervaardigde met behulp van hetzelve een zoogenaamd 
„microscopium universale, dat is zulk een, hetwelk naar wille-
,,keur als enkelvoudig, of als samengesteld mikroskoop gebruikt 
„konde worden. Hiertoe plaatste hij boven de lenzen van het 
„enkelvoudig mikroskoop eene buis, die de beide oogglazen be-
,,vatte. Deze buis was aan een afzonderlijke stijl bevestigd, welke 
„op die van het enkelvoudig mikroskoop kon gesteld worden. 

„Ook hier te lande werd een dergelijke inrigting door jacobus 
„Lommers3) te Utrecht daargesteld, met dit onderscheid echter, 
„dat de buis, die de oogglazen bevatte, onmiddellijk in het buisje, 
„waarin de lens besloten was, geschroefd werd." 

Nu is het Physisch Laboratorium nog in het bezit van het 
bovenaangehaalde microscoopje. Het is gesigneerd: ,,]acobus 
Lommers, Fecit, Utrecht, 1760. In de catalogus 1839 staat het 
vermeld onder No. 409: „Een samengesteld microscoop op ma
honiehouten doosje, Lommers." De aankoop is echter niet terug 
te vinden. 

De beide, nog bij dit microscoopje aanwezige, lenzen zijn van 
de bovenvermelde schroefdraad voorzien. Het opzetstuk man
keert echter. Merkwaardig is nu dat het bij het microscoop van 
Huysen behorende opzetstuk volkomen past op de schroefdraad 
van het mcroscoop van Lommers. Nu zijn dergelijke „universale 
microscopen" schaars. W a a r nu blijkt dat twee betrekkelijk dicht 
bij elkaar gevestigde instrumentmakers beiden zulk een micros
coop in den handel brachten, zij het dan van geheel verschillende 
constructie, en als bovendien blijkt dat de voor de opzetstukken 
gebruikte schroefdraden hetzelfde kaliber en dezelfde spoed 
hebben, moet men wel aannemen, dat tussen beide instrument
makers een zeer nauw contact bestond. Het bovenvermelde feit, 
dat Lommers ook Hendrik Huysen voor zijn betrekking aan het 
Theatrum Physicum instrueerde, wijst namelijk niet op moordende 
concurrentie! P. H. v. C. 

2)| Het microscoop naar W i l s o n , of beter naar H a r t s o e k e r , is even
eens een enkelvoudig microscoop, maar van geheel andere constructie als het 
zoeven beschrevene. 

3) J. L o m m e r s was in het midden der 18e eeuw als mstrumentaaker 
gevestigd in de Zadelstraat. Reeds in 1743 was hij belast met het onderhoud 
der astronomische instrumenten der hogeschool. (Vgl. G. A. Evers, Maandblad 
van „Oud-Utrecht" III, 27 1928). 
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