
Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 Iets orer THOMAS BAZIJN. H( ezecr Thomas Bazijn ook persoonlijk (1) met de Ulrechtsche zaken in aanraking is gekomen, zoo is het tochvoornaamlijk door zeker zijn werk, waarin hij van de Slichl-sche aangelegenheden op het einde der xv&quot; eeuw handelt,dat hij onze belangstelling verdient, te meer, naar mate ditwerk, gelijk nu onlangs weer gebleken is (2), onder debeste bronnen voor dat tijdvak der Ulrechlsche geschiedenismoet worden gerangschikt. Wat zijnen persoon aangaat, deberigten door Gaspar Burman in zijn Trajectum JErudi-tum van Bazijn geleverd, komen zakelijk neer, op het- geen hij, als reeds

door den druk algemeen gemaakt, maarzoo kon overnemen, en, hetgeen hem door Drakenborchwerd medegedeeld. Eigens heeft Burman in dezen, hoege- naamd niets gegeven, hoezeer juist hij het was, die daartoehet eerst in staat zou zijn geweest, gelijk ik mij hier be- paaldelijk heb voorgesteld, om aan te toonen, dat hij onge- drukte , hiertoe betrekkelijke bescheiden ongebruikt heeft gela- ten , die hem zoo zeer als maar iemand anders ter beschik- king stonden. Want, dat Thomas Basinus, van Calais af- komstig, in 143-1 te Leuven bij de facullas artium geimma-triculeerd werd, en daarna in 1457 aldaar den graad vaaLicenliatus Legum verkreeg, dat hij Bisschop van Lisieuxgeworden zijnde,

door Koning L o de w ij k uit dit Bisdom (1) Vcrgel. Burmao, Jbb. III. p. 396. (2) Zie: Jr. Mr. A. vau Asch yan Wijck, Driejarige oorlog.Utrecht, 1842. Dezelfde schrijver deelt in zijn werk: Intrede vanKeizer Karel V. te Utrecht in 1540, p. 87 sqq. bijzonderheden medeomtrent de huizinge op 't S. Janskerkhof gelegen, -welke door T h o.Bas i u us bewoond werd.





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 182 plaatse vinden, eene van den JS&quot;U Jul., en het andere van den46cn Dec. 4478, leveren, met hetgeen men in dezen van eldersberigt is, het bewijs, dat Thomas, behalven den genoemdenNicolaas, althans nog eenen broeder, Jan, heeft gehad, endat die drie broeders kinderen zijn geweest, van NicolaasB azijn en Katerina du Quesnoy. Het eerste stuk,eene procuratie van Jan B a zij n op zijnen broeder Nico- laas, is zakelijk van dezen inhoud: « Wy Burgermrn. etc.maken kont, dat voor ons ghecomen is die Eerb. Mr. JanB azijn, meester in regten, ende heeft machlich ghemaect,3\icolaus Bazijn, syn broeder,

binnen de landen van Nor-mandie etc. syn recht te verantwoorden etc,, mede heeft dievoersz. Jan Bazijn syn broeder Nicolans machtich ghe- maect , van synre weghen, alle sulke erffnisse eude beslerff-nisse, als hem vermits dode Joffrou Katrina du Ques- noy, sjne moeder, sal. ged., aenghecomen mocht wesen, vanNico l au s Bazijn synen vador, te heischcn etc., naer decostumen ende gewoenten der landen, daer die deylinghe ghe-schieden sal , ende sonderlinghe der stat van Brugghe etc.Des t'oerconde etc.&quot; De tweede acte, behelst den afstandvan die nalatenschap door Jan, ten voordeele van zijnenbroeder Nicolaas, gelijk daar gezegd wordt; « om sonder-Jinghen dienst ende

vruntscap, die deselve Ni cola e s hemt' anderen tyden ghedaen heeft ende noch daghelicx doet.&quot; Van Nicolaes, vinde ik nog in de Kameraars-Rekenin- gen van 1487 aangeteekend, dat hem « aan Carolus sluvers200 Bgl. souden syn gerembourseerd, van de penninghen,die hy der stat van utrecht geleent had , die onse genedigheheer van Utrecht ontfanghen hadde van den twist van Aerntvander Hey.&quot; Wat Jan Bazijn aangaat, nog lang daarnawordt in de stedelijke registers van hem melding gemaakt,als zijnde, wegens zijne regtskennis door het bestuur ge- bruikt in zaken voor de hoven van Mechelen en van Holland.Zoo leze ik onder anderen in het Raads-daghelycks-boek, -----



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 183 Vrydaghes na S. Laarenis avont, 1513: « Scepenen, Radeende Oudermans, hebben op huyden openbaerlycken indenrade oplen raethuse geconstitueert ende machtich gemaecktMeyster Robbert de Ponte ende Meyster Jan Bazijn,advocaet ende procureur in den groten Rade van Mechelen,hem sulcke macht gevende als een procurator ad lites be- hoort ende competeert cum potestate substituendi etc.&quot; Wat de werken van T h o. Rasinus aangaat, behalvehet bovenbedoelde fragment, door Matthaeus in zijne Ana-lecta te voorschijn gebragt, moet er van hem nog handschrif- telijk voorhanden zijn : 1. In de Ko.

Bibl. te Parijs (volg. den index van To. IV.van den Catalog. Mss.): a, Libri contra errores Petri (moet zijn Pauli) de Mid- delburgo. Vergel. Montf. BB. II. p. 751. d.6. Apologia. Zie ook Montf. 11. II. 952. c. c. Breviloquium peregrinationis. Vergel. LeLong, Bibl.Hist. p. 378. b. N°. 7440. d. Epistola ad Davidem episc. Traject. e. Libellus de optimo ordine forenses lites audiendi etdiffiniendi. 2. In de Bibl. van den Valikaan, onder de boeken vanChristina van Zweden (naar Montf. 11. 1. p. 54 el 82.): Opinio et consilium T h o. Lexoviensis episcopi superprocessu Joannae Puellae Aurelianensis. J. J. DODT v. Ft.




