
VORSTENDOOP IN DE DOMKERK. 

De gebeurtenis, die den 9den October a.s. in de Domkerk zal 
plaats vinden, is nieuw in de geschiedenis van Utrecht. Voor 
zoover bekend werd, is tot nu toe geen prinsenkind in den 
Utrechtschen Dom ten doop gehouden, daar in de kerkelijke 
gemeenschap opgenomen. 

Met de komende plechtigheid is echter eenigszins den doop te 
vergelijken van de kinderen van den graaf van Solms, die in 1638 
en in 1642 plaats vond. 

Johan Albrecht van Solms—Braunfels, sedert 1628 kolonel van 
een Duitsch regiment in Nederlandschen dienst, was in 1630 door 
de Staten van Utrecht als commandeur of goeverneur over de 
garnizoenen in de provincie Utrecht benoemd en had als zoodanig, 
evenals zijn voorganger graaf Ernst Cassimir van Nassau, het 
Bisschopshof, de voormalige residentie der Utrechtsche bisschop
pen, betrokken. Hij was in 1599 geboren en gehuwd met Anna 
Elisabeth gravin van Daun Falkensteyn Broich. 

Nauwe banden verbonden hem met het huis van Oranje-Nas-
sau, doordat hij een kleinzoon van gravin Elsabeth van Nassau, 
de zuster van prins Willem van Oranje, en een broer van gravin 
Amalia van Solms, de gemalin van prins Frederik Hendrik, was. 
In 1641 werd hij als goeverneur van Maastricht aangewezen en 
een jaar later tot generaal der artillerie bevorderd; hij stierf daar 
in 1648 en is er vermoedelijk ook begraven 1) . 

Het gezin was te Utrecht gevestigd gebleven en de gravin
weduwe verkreeg van de Staten zelfs toestemming, om vrij op 
het Bisschopshof te blijven wonen, waar zij in 1706 op 90-jarigen 
leeftijd overleed. Haar stoffelijk overschot werd in de Zouden-
balchkapel der Domkerk bijgezet, doch na de slooping van die 
kapel in 1836 naar de Heilige kruiskapel in het koor overgebracht. 
De revolutionnairen hebben in 1795 bijkans alle versieringen en 
wapens der tombe, die haar graf dekte, stuk geslagen 2) . 

W a a r het huwelijk van den 37-jarigen graaf en de 20-jarige 
gravin is voltrokken, blijkt niet uit de te Utrecht beschikbare 
gegevens; het werd hier den 9den October 1636 afgekondigd. De 
beide uit bun huwelijk geboren kinderen, een jongen en een 
meisje, zijn te Utrecht geboren en gedoopt. 

Het eerste is blijkens het Utrechtsche doopregister op Dinsdag 
den 20sten Maart 1638 in den Dom ten doop gehouden en was 
vermoedelijk vijf dagen tevoren geboren. Het werd als „Henricus, 
zoon vanden m. heer graeff van Solms, governeur der stat 
Utrecht" ingeschreven. 

Het tweede kind zag, zooals uit de mededeeling in een vroed
schapsresolutie van drie dagen later valt op te maken, op Zondag 
den 7den Augustus 1642 het levenslicht. Eerst twee maanden 
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daarna, op Woensdag den 12den October, werd het, eveneens 
in den Dom, gedoopt. Het voor dien tijd ongewoon groote tijds
verloop tusschen geboorte en doop was ongetwijfeld een gevolg 
van de afwezigheid van den vader, die als militair goeverneur te 
Maastricht resideerde. De inschrijving in het doopboek geschiedde 
als „Amélie Utrecht, dochter vanden grave van Solms", doch 
volgens een vroedschapsresolutie van den 17den October d.a.v. 
werd het Aemilia Utrecia genoemd. 

Bij de naamgeving der dochter werd de gewenschte verbonden
heid met Utrecht dus onmiddellijk tot uitdrukking gebracht, wat 
bij die van den zoon eerst vier maanden na zijn doop was ge
schied door Trajectinus aan zijn naam toe te voegen. 

In de vergadering der Staten van Utrecht, den 17den Juli 1638 
gehouden, hadden het eerste en tweede lid van dit college, de 
vertegenwoordigers van den adel en de geestelijkheid (hier rid
derschap en kapittelen), het derde lid (de steden) en in 't bij
zonder de stad Utrecht „voor geslagen een pillegave aen ende 
ten behoeve vanden jonghen sone van haere gen: den grave ende 
gravinne van Solms" te schenken. Reeds den volgenden dag vol
deed de Utrechtsche vroedschap aan dezen aandrang en gelastte 
zij hare gecommitteerden zich „te conformeeren mettet consent 
van een lijfpensioen van vijffhondert guldens jaers". Uit erkente
lijkheid voor deze schenking vulde de graaf den doopnaam van 
zijn zoon met Trajectinus aan. 

Van het bijwonen door het stadsbestuur der doopheffing of 
andere met de geboorte verband houdende plechtigheid blijkt ner
gens. Anders ging het zes jaar later, nadat het meisje ter wereld 
was gekomen. „Opt geproponeerde dat hare gen: de gravinne 
van Solms etc. verleden Sondach genadelyck verlost (was) van 
een ionghe gravinne", werd den lOden Augustus 1642 door de 
Vroedschap „geresolveert datmen d'heere grave van Solms etc. 
bij missive daer over sal congratuleren, ende versoecken dat sijne 
gen: aengenaem mach wesen dat de regierders deser stadt den 
christelycken doop ... door haere gecommitteerden als getuygen 
assisteren e tc , dat oock d'heeren burgermeesteren 't selve hare 
gen: sullen notificeren". Den 19den Augustus verscheen de rent
meester van den graaf ten stadhuize en overhandigde den burge
meesters een missive, drie dagen tevoren uit Maastricht verzon
den, waarin bericht werd, dat het verzoek gaarne ingewilligd zou 
worden. Intusschen waren de burgemeesters op het daarvoor 
passende tijdstip, den negenden dag na de bevalling, ter kraam
visite op het Bisschopshof getogen, om de gravin persoonlijk ge
luk te wens):hen. Nog denzelfden dag, den 16den Augustus, 
konden zij de vergaderde Vroedschap mededeelen, dat „hare gen: 
naer verscheyden complimenten getoont ende verclaert hadde haer 
't selve seer aengenaem te sijn". 
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De twee dagen daarna voorgenomen plechtigheid werd in de 
vroedschapsbijeenkomst van den lOden October aangekondigd en 
daar werden „d'heeren burgemeesteren geauthoriseert om d'eere 
te bewaren van stadswegen int assisteren vanden chistelijken 
doop ... mitsgaders int doen vande vereeringen voor de minne
moeder inde camer op 't buffet ende inde keucken te distribueren 
naer ordre ende gewoonte etc." 

Een week later rapporteerde burgemeester Ruysch, dat niet 
alleen de fungeerende, doch ook de oud-burgemeesters de stad 
vertegenwoordigd hadden, en dat de graaf „haer ed. daer voor 
seer bedanckt hadde, met presentatie van diensten ende continu
atie van goede correspondentie etc." 

De stad was dus weer „benoemd" en zij kon en mocht derhalve 
niet nalaten haar dank voor deze hernieuwde verbintenis van haar 
naam met dien van het huis van Solms te betuigen, de vreugde 
over haar tweede peetschap eveneens door een pillegift te toonen. 
„Diensvolgende, alsnu in deliberatie geleyt sijnde wat voor een 
propijn by de regierders deser stadt als gevaders gegeven soude 
worden aen gemelte fraulijn, is verstaen ende goetgevonden dat-
men geven sal een lijffpensioen van drie hondert guldens iaer-
licx, waer van een brieff in forma gedepescheert ende door deser 
stadts secretaris overgebracht sal worden." 

Betwijfeld mag worden of deze beslissing over een voor de stad 
jaarlijks terugkeerende last wel zoo vlot genomen is, als de vroed-
schapsnotulen willen doen gelooven. Bij geldelijke aangelegenhe
den, waarin de graaf van Solms gemoeid was, is meermalen druk 
van bovenaf uitgeoefend, zooals o.m. bij de pillegift van 1638 is 
gebleken. 

Hoe het verloop der voor Utrecht ongewone gebeurtenissen ge
weest is, bleef onbekend. In het kerkregister, noch in de kerke-
raadsnotulen is er gewag van gemaakt. Hoe en in welke samen
stelling de ongetwijfeld groote rij van aanzienlijke persnonen over 
het plaveisel van het Bisschopshof naar den tegenover gelegen 
kerkingang schreed, hoe de stoet daar ontvangen werd, wie de 
dienstdoende predikant was en aan welken tekst hij zijn toespraak 
ontleende, van dat alles is nergens aanteekening gehouden. W e l 
vreemd betreffende een personage als de graaf van Solms, die 
zich nogal deed gelden. 

Henricus Trajectinus volgden den militairen loopbaan van zijn 
vader. Nadat de laatste in 1646 „afstand van het regiment en 
de compagnie-colonelle" ten behoeve van zijn zoon had gedaan, 
werd deze in diens rang, welke met 500 £ per maand werd be
taald, op den monsterrol geplaatst. De achtjarige kolonel was 
uiteraard te jong en onbevoegd om den eed aan het vaandel af 
te leggen en kwam eerst later in actieven dienst. In 1693 streed 
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hij als generaal der Nederlandsche infanterie bij Neerwinden, 
waar hij zwaar gewond werd en nog denzelfden dag in krijgsge
vangenschap stierf. 

Hij was zijn vader, bij diens overlijden in 1648, ook als proost 
en archidiaken van het kapittel van St. Jan opgevolgd, en na zijn 
dood in 1693 behield zijn moeder het vruchtgebruik dezer rijke 
proosdij. Daardoor kwam haar blijkbaar stil en teruggetrokken 
leven op het Bisschopshof in botsing met de publieke opinie, na
dat gebleken was, dat met haar toestemming comédie werd ge
speeld op Loevenhout, een herberg bij de Roode brug, de plaats 
aan den rand der stadsvrijheid, waar den 16den Augustus 1566 
de eerste openbare preek der hervormden was gehouden. Protesten 
van den kerkeraad, in 1694 begonnen, kregen geen gehoor en in 
1701 werden er nog opvoeringen gegeven. Het stedelijk gerecht 
kon niet ingrijpen, omdat Loevenhout tot het rechtsgebied van St. 
Jan behoorde en dit bovendien in de heerlijkheid van Achttien
hoven gelegen was. 

De begrafenis der gravin-weduwe vond den 19den Juni 1706 
met veel statie plaats, waarbij haar wapenbord voor ƒ 24.— in 
den Dom werd opgehangen, en de bijzetting in den grafkelder 
ƒ 500.— kostte; gedurende drie dagen was haar heengaan telkens 
drie uur door de domklok „belwyd", waarmede nog een uitgave 
van ƒ 81.— gemoeid was. 

Aemilia Utrecia heeft de stad vermoedelijk reeds op jeugdigen 
leeftijd verlaten en is elders met Carolus Freiherr von Lottum ge
t rouwd 3 ) . Haar verblijf te Utrecht heeft geen sporen nagelaten. 

E. 
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Bloys van Treslong Prins, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden 
in en uit de kerken der provincie Utrecht. Utrecht, 1918. 8°. Blz. 216. 

3) E. B. F. F. Wittert van Hoogland, Bijdragen tot de geschiedenis der 
Utrechtsche ridderhofsteden en heerlijkheden. Dl. II. 's-Gravenhage, 1912. 8°. 
Blz. 503. 

T W E E UTRECHTSE MEESTERS OP DE 
TENTOONSTELLING DER „KUNSTSCHATTEN 

UIT W E N E N " IN HET RIJKSMUSEUM. 

Nog steeds stromen de bezoekers toe naar deze kostbare ver
zameling en tikken de „draaihekjes" in de ingang tot het Rijks
museum onafgebroken voort bij het doorlaten der duizenden en 
tienduizenden. 
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