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Z.K.H. PRINS BERNHARD EN HET STICHT. 

Ter gelegenheid zijner installatie als membrum magnificum van 
de Senatus Veteranorum op 26 Februari j.l. heeft Z.K.H. Prins 
Bernhard blijkens de persberichten een toespraak gehouden, waar-
in er o.a. op gewezen werd, dat een van 's Prinsen voorvaderen 
de bisschoppelijke zetel van Utrecht heeft bekleed, en verder dat 
de eerste Oranje (elders stond: een Oranje) aan de Utrechtse uni
versiteit heeft gestudeerd. De pers ontving haar gegevens op een 
persconferentie en zij citeerde dus niet uit de eerste hand, hetgeen 
een juiste weergave kan hebben bemoeilijkt. Een korte toelich
ting op beide punten zal de lezers van dit maandblad ongetwijfeld 
interesseren. 

1. De familierelatie met Otto II van Lippe, bisschop van Utrecht. 

Al kan men het ruim genomen zo uitdrukken, dat een van 
's Prinsen voorvaderen de Utrechtse bisschopszetel heeft bekleed, 
toch is een bloedverwantschap in de rechte lijn hier uiteraard on
mogelijk, want als geestelijke was de prelaat tot het coelibaat ver
plicht. Mocht hij desniettemin afstammelingen hebben gehad — 
hij zou zo doende niet erger gezondigd hebben dan velen zijner 
ambt- en tijdgenoten — dan zouden die toch nooit wettig hebben 
kunnen zijn. Het is dan ook een bloedverwantschap in de zijlinie, 
waarvan hier sprake is, en zij gaat tot omstreeks 1200 terug. Tus
sen de gemeeenschappelijke stamvader en de nieuwe senator 
magnificus liggen 22 generaties. Met behulp van de Stammtafeln 
zur Geschichte der Europäischen Staaten, bijeengebracht door W . 
K. Prinz von Isenburg (2e uitgave 1953 door F. Baron Freytag 
von Loringhoven) is deze gehele afstamming gemakkelijk te re
construeren. Het zou echter te dor zijn om een dergelijke lijst van 
namen en jaartallen hier af te drukken. Een stamreeks van de 
Prins is opgenomen in het maandblad De Nederlandsche Leeuw, 
1937, kol. 6—7. 
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De oudste heer van Lippe, die voor ons doel in aanmerking 
komt, is Bernhard II, die in 1196 van zijn heerlijkheid afstand 
deed en in 1224 stierf. Hij was gehuwd met Heilwig van Are, een 
zuster van Dirk II van Are, die van 1197—1212 bisschop van 
Utrecht was. Uit dit huwelijk sproten 5 zoons en 7 dochters, van 
wie verschillenden de geestelijke stand omhelsden: onder de vijf 
zoons waren een kapittelproost, twee bisschoppen en een aarts
bisschop, onder de zeven dochters vier abdissen. De oudste zoon 
Herman II zette het geslacht voort door zijn huwelijk met Oda 
van Tecklenburg, terwijl een jongere zoon Otto in 1216 tot bis
schop van Utrecht gekozen werd. Zijn voorganger was Otto I 
van Gelre en zo staat hij in de lijst van bisschoppen als Otto II 
van Lippe vermeld. In een veldtocht tegen Rudolf heer van Coe-
vorden, toen het bisschoppelijk legertje in de moerassen bij Ane 
(onder Gramsbergen) verzonken geraakte, is bisschop Otto in 
1227 door de Drenten gedood. In 1218 heeft hij zijn vader, die 
na zijn afstand geestelijke geworden was, tot bisschop gewijd. 

Na Herman II kunnen wij een aantal generaties der heren van 
Lippe, onder wie bijna uitsluitend de voornamen Bernhard en Si
mon in afwisseling voorkomen, overslaan tot Simon VI (1554— 
1613). Uit zijn 2e huwelijk met Elisabeth van Holstein-Schauen-
burg sproten 10 kinderen. De jongste van hen, Philips, werd de 
stamvader van de_ tak Schaumburg-Lippe. De 2e zoon Simon VII 
(1587—1627), die in 1613 in Detmold opvolgde, had uit zijn eerste 
huwelijk met Anna Catharina van Nassau-Wiesbaden een zoon 
Simon Ludwig (1610—1636), uit wie de tak Lippe-Detmold ge
sproten is, en uit zijn tweede huwelijk met Maria Magdalena van 
Waldeck-Wildungen een zoon Jobst Hermann (1625—1678), die 
in 1627 de heerlijkheden Sternberg en Schwalenberg verkreeg en 
door zijn huwelijk met Elisabeth Juliane von Sayn-Wittgenstein 
de stamvader werd van de graven en prinsen van Lippe-Biester
feld. Op hem volgen zes generaties tot 's Prinsen grootvader Ernst 
graaf van Lippe-Biesterfeld (1842—1904), van wie de vader van 
prins Bernhard een jongere zoon was. De band met het Sticht is 
dus wel van oude datum, want hij omvat een tijdperk van ruim 
zeven eeuwen. 

II. Leden van het huis van Oranje als studenten te Utrecht. 

De mededeling, dat de eerste Oranje te Utrecht zou hebben ge
studeerd, moet in deze vorm stellig op een misverstand berusten. 
Immers, reeds prins Maurits is te Leiden ingeschreven geweest 
en hij overleed elf jaren vóór de Utrechtse universiteit werd op
gericht. Ook andere Oranjetelgen studeerden te Leiden, ni. de 
stadhouders Frederik Hendrik en Willem III, en verder koning 
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Willem I en de beide zoons van koning Willem III. Het verblijf 
van H.M. koningin Juliana te Leiden ligt ons allen nog in het 
geheugen. 

De beide Oranjes, die als student te Utrecht hebben vertoefd, 
stamden uit de Fnesse tak, waartoe ook ons koningshuis behoort. 
Het waren Jan Willem Friso, die na eerst enige tijd te Franeker 
vertoefd te hebben, van Augustus 1701 tot Januari 1703 te Utrecht 
verbleef, en de andere, zijn zoon Willem Karel Hendrik Friso, 
die als prins Willem IV in 1748 met het stadhouderschap zou 
worden bekleed. Ook deze ging eerst naar Franeker en hij kwam 
in September 1727 naar Utrecht om er tot Juli 1729 te blijven. 
Dat zij beiden te Utrecht hebben gewoond met het oog op hun 
studiën, blijkt onder meer uit de vroedschapsresolutiën. In het 
Album studiosorum komen hun namen evenwel niet voor. 

Toen in 1686 bij het 50-jarig bestaan der Academie de hoog
leraar Graevius in de Dom de feestrede uitsprak, vermeldde hij 
met trots, dat zij in de afgelopen halve eeuw ook door lieden van 
aanzien was bezocht, en onder hen noemde hij o.a. graven van Lippe 
(comités Lippiaci). Omtrent de vraag, wie dit zijn geweest, kan 
het Album studiosorum ons niet inlichten, want hun namen zijn 
daar niet ingeschreven. Afstammelingen uit verschillende takken 
van het geslacht kan men er voor in aanmerking brengen. 

vdV. 

(^ontributiebetaling. 

Mr J. F. H. Bosch, penningmeester van Oud-Utrecht, is voorne

mens half April de herinneringen voor de contributiebetaling rond 

te zenden. Kort daarna zullen de kwitanties uitgaan. 

De leden der vereniging besparen zichzelf moeite en kosten door 

nu nog hun contributie over te maken op gironummer 575520 ten 

name van de „Penningmeester van Oud-Utrecht" ( ƒ 6.—, of ƒ 8.50 

voor wie een gebonden exemplaar van het jaarboek wenst te ont

vangen). 
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