


Maandblad Oud-Utrecht 1990. - Dl.63 Interieur van de St. Janskerk te Utrecht, gezien vanuit het middenschip naar het koor. Tekening met pen enaquarel door Pieter Saenredam, daterend van 15 september 1636. (Hamburg, Kunsthalle, Kupferstichkabinet.) op 30 december 1490 worden gesteld^). Tot dezelfdedatum komt men bij lezing van de, Weylingh niet be-kende, inscriptie op de onderzijde van het devotie-altaartje dat Basin bij zijn dood aan het kapittel van St.Jan schonk: Donum reverendissimi domini Thome deBazyn, archiepiscopi Cesariensis, qui obyt 30 decem-bris 149P). Toen het graf van Basin bij opgravingen in de St.Janskerk tijdens de restauratie van 1 948 werd her-ontdekt, constateerde men dat zijn kist oorspronkelijkin een ander graf moet hebben gerust. Glazema ver-onderstelde dat de kist omstreeks 1537, toen debouw van het gotische koor bijna voltooid was en hetoude koor kon worden afgebroken, naar zijn huidigeplaats is overgebracht*). Waar bevond zich dan hetoude graf van Basin? Naar

alle waarschijnlijkheid opde plaats waar Van Buchel nog In de zeventiendeeeuw de epithaaf van Basin aantrof: Ante chorum ubinunc suggestum concionatoris erectum (voor hetkoor waar tegenwoordig het preekgestoelte staat op-gesteld). Een prent van de hand van Saenredam, da-terend van 1636 (zie afb.), laat zien dat dit preek-gestoelte destijds het centrale deel vormde van eenstenen koorafsluiting, die daar eind zestiende eeuwwas opgetrokken. Het oorspronkelijke graf zou dusmidden in de viering voor de opgang naar het (goti-sche) koor hebben gelegen. In de kist van Basin werd bij de opening van zijn grafin 1948 een bronzen plaatje met inscriptie gevonden,dat op de borst van de overledene lag. Dit plaatje isdaarna aan de zuid-wand van het koor bevestigd. Inverband met Basins vijfhonderdste sterfdag zal ditplaatje vanaf 30 december a.s. van een transscriptiemet vertaling en een kleine biografische noot wordenvoorzien. Utrecht                                                             Kaj van Vliet J. P. Koenstraat 18-bis

Noten: 1.   Voor een overzicht van deze literatuur, zie: Louise E. vanden Bergh-Hoogterp, Goud- en zilversmeden te Utrecht inde late middeleeuwen, 2 din. ('s Gravenhage 1990). Al-daar: dl. 2, p. 437. 2.   J. F. A. N. Weyling, Bijdrage tot de geschiedenis van dewijbisschoppen van Utrecht tot 1580 (Utrecht 1951),273. 3.   Het devotie-altaartje en de inscriptie staan afgebeeld in:Van de Bergh-Hoogterp, 434, 436. 4.   P. Glazema, ,,Oudheidkundige opgravingen in de St.Janskerk te Utrecht in 1948', Jaarboek Oud-Utrecht(1949), 41-52. Aldaar: 47-49. 5.   A. van Buchel, Monumenta passim in templis ac monaste-rils Traiectinae urbis atque inventa, pag. 46. Het hand-schrift berust in de bibliotheek van de GAU. 126




