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MEDEDEELINGEN UIT DE VEREENIGING. 

De uitgestelde algemeene (jaar-)vergadering zal op Maandag 
28 Februari a.s. in het Hôtel des Pays-Bas aan het Janskerkhof 
plaats vinden. Ze vangt om half acht des avonds aan, de voor
dracht van den Heer R. T. Muschart te half negen uur precies* 
Voor verdere bijzonderheden wordt naar de agenda, die in het 
voorlaatste nummer staat afgedrukt, verwezen. 

BURGEMEESTERS E N VROEDSCHAP V A N UTRECHT 
ALS DOOPGETUIGEN AAN HET HOF V A N LIPPE, 1660. 

In de Utrechtsche vroedschapsvergadering van den 23sten Januari 
1660 kwam ter tafel een missive „van de Heere Philips Grave 
van der Lippe Schaumburg ende Sternberch, gedateert in Burch-
burg den 24 Decemb. 1659, continerende, dat sijne Gen(ade) tot 
doopgetuyge over des selfs soontgen den 20en der voorss. maend 
ter werelt gebracht van sijne Gen. Gemalin Vrou Sophia, geboren 
Landt gravinne van Hessen e tc , nevens andere was versoeckende 
d'heeren Burgerm(eestere)n ende raedt deser Stadt ende dat uyt 
Sonderlinge genegentheyt tot deselve, inde welcke sijne wei-
gemelde Gen. met contentement geresideert hadde e t c" . 

Vermoedelijk leefde bij niemand meer de herinnering aan 
vroegere gevallen van overeenkomstigen aard, had althans nie
mand ervaring op het gebied der vorstelijke pillegiften 1), want 
de edelachtbare heeren bleken eenigszins verlegen met de zaak 
te zitten en besloten dus elders voorlichting te vragen. „Ende 
alsoo men verstonde, dat de Ho(og) Mo(gende) Heeren Staten 
Generael deser Landen daer toe mede versocht waren, is geraden 
gevonden d'Heer oud-borgermeester van der Hoolck, gecommit-
teert ter vergaderinge van Haer Ho. Mo., te schrijven, om te 
hebben bericht hoe Haer Ho. Mo. gewoon sijn haer in gelijcke 
gevallen te dragen ende wat nu in desen gedaen sal worden." 

Reeds een week later, in de vergadering van Maandag 30 
Januari ( = 9 Februari nieuwe stijl), werd „ontfangen ende gelesen 
rescriptie van d'Heer oud-borgermeester van der Hoolck, geda-
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teert Hage den 5en February 1660 stilo novo, berichtende . . . dat 
op 't versoeck van den Heer Grave van der Lippe bij d'heeren 
Staten Generael was geresolveert, dat den jong geboren Heere 
Grave desselfs sone sal worden vereert een verguldt lampet, 
weerdich omtrent twaelff hondert gulden, ende in de Craem Camer 
hondert rijcxdalers, met versoeck, bij een complimentaire missive 
te doen, dat welgemelde Heere Grave een persone aldaer in loco 
believen te designeren om Haer Ho. IVJo. te representeren, daer 
bij voegende vernomen te hebben dat geen andere als Hare 
Ho. Mo. ende d'Heeren Regierders deser Stadt hier te lande als 
getuygen waren versocht ende dat met ende neffens de vorsten 
van Brunswijck ende Anhalt." 

Utrecht meende dit Haagsche voorbeeld, zij het op wat beschei
dener wijze, te moeten volgen en „nae deliberatie is bij de Vroed
schap goetgevonden ende verstaen, dat men gelijcken complimen-
tairen brieff uyt de naem van dese Stadt zal schrijven, ende dat 
d'Heeren Borgermeesteren ende die haere Ed. sullen assumeren, 
t'samen disponeren sullen over de vereeringe van deser Stadts 
wegen te doen, mits dat de selve in prijs niet en excedere omtrent 
dryehondert Rijcxdalers boven vijftich gelijcke dalers inde Craem 
Camer te vereeren." 

Geheel in overeenstemming met dit besluit werd gehandeld en 
zoo kon de stadsthesaurier (eerste kameraar) op bladzijde 536 
zijner rekening over 1659/1660, onder de uitgaven voor „extra 
ordinaris saecken" een bedrag van totaal 870 gulden verantwoor
den, wegens ,,d'Heere Grave van Lip etc. vereert met een silver 
lampet ter somme van seven hondert ende veertich gulden tot een 
pillegifte van sijn Ed. soon, over wiens doop de Vroedschap op 
desselfs versoeck hebben gestaen, nevens hondert dertich gulden 
in de craemcamer vereert, volgens resolutie van den 30en January 
1660." 

De jonggeborene, van wiens plechtige doopheffing het Utrecht-
sche stadsbestuur in Mei 1660 op het kasteel Buckeburg getuige 
zou zijn, ontving de namen Philippus Ernestus. Hij was het tiende 
en laatste kind van Philippus (geboren in 1601, gestorven in 1681 ), 
de stichter der linie Buckeburg, en van Sophia, landgravin van 
Hessen (geboren in 1615, gestorven in 1670), met wie de graaf 
in 1644 gehuwd was. 

Philippus Ernestus huwde in 1686 met Dorothea Amalia, her
togin van Holstein (geboren in 1656, gestorven na 1723), werd 
de stichter der linie Alverdissen en stierf in 1723 2 ) . 

Over het verblijf van den vader te Utrecht, waar hij volgens 
eigen getuigenis „met contentement geresideert hadde", is zoo 
goed als niets bekend. Die „veeljarige bijwoning" houdt geen ver
band met het Utrechtsche burggraafschap, want dit kwam eerst 
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in 1687 door vererving aan een graaf van Lippe en wel aan Simon 
Hendrik uit de linie Detmold 3 ) . 

Zeer waarschijnlijk heeft hij hier te lande niet in het Staatsche 
leger gediend. W e l is het voornemen daartoe even bij hem opge
komen en heeft hij daarover in Juli 1637 met zijn broer Otto ge
correspondeerd, maar dit plan is blijkbaar niet tot uitvoering 
gebracht. Onder de namen van de officieren der Hollandsche regi
menten van dien tijd komen wel de graven Otto en Willem voor, 
maar bij de Utrechtsche regimenten heeft geen graaf van Lippe 
gediend 4 ) . Had graaf Philippus zich tot den militairen stand aan
getrokken gevoeld, dan zou hij zijn geboortegrond allicht niet in 
de heftigste jaren van den dertigjarigen oorlog (1618—1650), 
waarin het Lippe'sche land veel te verduren had, verlaten hebben. 

Uit de mededeelingen van zijn levensbeschrijver 5) blijkt, dat 
graaf Philippus in de jaren tusschen 1630 en 1640 meermalen en 
gedurende langen tijd in de Nederlanden, voornamelijk te Utrecht 
heeft vertoefd. Meer dan in de vroeger door hem bereisde Zuid-
Europeesche landen scheen hij zich hier „thuis te gevoelen te mid
den van de ernstige en rechtschapen verwanten van het Ger-
maansche ras". In een brief, den 6den Januari 1632 uit Utrecht 
verzonden, schreef hij o.m. aan zijn broer Otto: „ich vor mein 
persson hab mich bis dato noch allhier zu Utrecht aufgehalten, 
bin wohl in drei mohnaten in den Haag nicht gewessen, passire 
mein Zeidt hier mitt lesen und kirchengehen, welches einem 
mönchslehben nicht ungleich ist." Verder wordt nergens over het 
verblijf te Utrecht gesproken. 

Uit de vroedschapsnotulen van den 28sten Mei 1660 blijkt, dat 
graaf Philippus zeer ingenomen was met de wijze, waarop het 
Utrechtsche stadsbestuur zijn belangstelling had getoond, en 
wederkeerig gaf de vroedschap blijk, dat ze bijzonder vereerd 
was door de woorden waarin de graaf zijn dank had uitgedrukt, 
door ze in extenso in de notulen op te laten nemen: 

„Dat de Heeren, hare, bij onser soo veeljarigen bij haer ge-
houdenen bijwoninge bevondene affectie, noch tegenwoordich niet 
van haer gelaten, hebben wij daer uyt verstaen, om datse onse 
beede tot onses onlangs geboornen zoonkens doopgetuygen haer 
te bekennen, niet in quaden hebben opgenomen, maer onse aff-
geordenden met goede audiëntie accepteert, oock onse soonken 
met soo een aensienlijcken doop-present gehonoreert hebben, tot 
onser grooter besonderen blijschap. Gelijck wij dan nu können 
betuygen, dat het welvaren der stad Utrecht oock van herten lief 
geweest is, also werden wij in sodanen onsen gemoede confir-
meert, ende wenschen oock onder anderen gelucksalicheyden oock 
deese, dat wij onse herte, door betuyginge onses goeden willens, 
inder daet ende het werck selven kosten bethoonen, doch willen 
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wij hopen, Godt de Heere sal onse kinderen met sodaene quali-
teyten versien, datse des Stadt Utrecht, ende den Heeren haere 
diensten können bewijsen, ende dat gelijk ons verleenen, dat sij 
sodane diensten te presteren, niet minder als wij, haer sullen 
beneerstigen: Ondertusschen wij onse dancksegginge hier mede 
verrichten, ende soo veele mogelijck tot haren dienst, ons te be
neerstigen verspreecken, oock hier bij bekent maecken, dat bij de 
aengestelde doopmaeltijd wij door eenen voornamen Heere UEd. 
plaetse hebben laten becleeden. Versoeckende hier mede aen de 
Heeren, om hare affectie tegens ons, ende die ons toegedaen zijn, 
te behouden, ende deselve hier mede Godes genadigen bescher-
minge aenbevelende. 

Datum Buckeburg den XlXen May ao 1660. 
Onderstont Der Heeren Vriendwilliger. Philip. G. s. s. Lip. 
De superscriptie was: Aende Ed. Erentveste Hoochwijse ende 

Hoochgeleerde Heeren, Burgermeesteren ende Raeth der Stad 
Utrecht, onsen besunderen geliefden Heeren ende vrienden." E. 
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D E S C H O U W B U R G O P H E T V R E D E N B U R G . 

Het besluit van den Gemeenteraad tot den bouw van een nieuwen 
schouwburg op het Lucasbolwerk luidt het verdwijnen in van den 
ouden op het Vredenburg. Zooals van vele menschen, wier nade
rend einde door gewisse teekenen wordt aangekondigd, den levens
loop wordt nagespeurd, komt de neiging op, dat nu te doen van dit 
gebouw, ~ een neiging, die versterkt wordt nu de aandacht moet 
gevestigd worden op een aantal daarop betrekking hebbende pren
ten en teekeningen, die in de bij velen bekende bovenzaal in het 
Centraal museum ter bezichtiging gelegd zijn. 

Eigenlijk moeten wij eerst nog een weinig tijds vóór zijn ont
staan teruggaan en wijzen op het, zij het slechts kortstondige, be
staan van een voorganger: de schouwburg van Koppedraajer, die 
van 1796 tot 1808 het Vredenburg misschien wel ter zelf der plaatse 
sierde; het was de eerste „vaste" schouwburg, die op 28 November 


