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Inleiding 
Als onderwerp voor mijn historisch onderzoek heb ik gekozen voor het hof van 
Solms. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik erg in architectuur geïnteresseerd ben. 
Gebouwen hebben vaak een interessante geschiedenis waardoor je er veel over kan 
vertellen. Het doel van mijn onderzoek is om de vraag: Wat is er sinds de bouw aan 
het hof van Solms veranderd? te beantwoorden doormiddel van een aantal 
deelonderwerpen. De deelonderwerpen zijn: de bouw, bewoners, veranderingen, 
omgeving, functie en de naam Over het hof van Solms gaan verschillende verhalen 
rond. Ik wil kijken of deze verhalen kloppen en zo niet waarom niet. Ik heb juist voor 
het hof van Solms gekozen omdat ik tot mijn 13e in Middelbeers heb gewoond en 
regelmatig in Oirschot kwam. Als we naar Oirschot gingen kwamen er eigenlijk altijd 
langs. Als klein kind vroeg ik mij al af wat het nou voor gebouw is omdat het er 
indrukwekkend uit ziet en een koninklijke naam heeft. 
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Het hof van Solms is een groot wit gebouw dat in het centrum in Oirschot staat. Het 
gebouw bestaat uit verschillende 
delen. Het middendeel, oftewel 
het hoofdgebouw, ligt een stuk 
van de straat af waardoor er een 
plein is ontstaan. Aan het 
hoofdgebouw zitten twee naar 
voren stekende vleugels vast die 
het plein ommuren samen met 
een hek aan de voorkant. In de 
oostelijke vleugel (links) is een 
woonhuis gemaakte en aan de 
westelijke vleugel (rechts) is later 
een deel aangebouwd. Aan het 
hoofdgebouw is ook een deel aan 
gebouwd, dit deel loopt naar achter.  
Oirschot is een dorp met een rijke historie en er staan nog veel oude gebouwen 
hierdoor heeft het veel sfeer. De gemeente telt 320 rijksmonumenten, waaronder het 
hof van Solms, en twee beschermde dorpsgezichten. Ook zijn er veel 
natuurgebieden in de omgeving. Oirschot wordt dan ook wel ‘een monument in het 
groen’ genoemd. 
 
De volgende mensen wil ik graag bedanken voor hun hulp: 
- Meneer van de Schoot voor het tonen van zijn huis en zijn enthousiasme. 
- De medewerkers van het hof van Solms voor de rondleiding en de informatie die ze 

mij hebben gegeven 
- De medewerkers van het regionaal historisch centrum Eindhoven die erg hun best 

hebben gedaan om van alles te vinden  
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De bouw 
Wie de opdrachtgever was voor het bouwen van het hof van Solms is volgens veel 
mensen Amalia van Solms. Zij zou het hof van Solms gebouwd hebben als cadeau 
voor Arnold Fey jr.. Dit omdat Dokter Fey jr. haar zou hebben behandeld en genezen. 

Het hof van Solms 
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Maar dit is niet waar. Arnold Fey jr. is namelijk zelf de opdrachtgever voor het 
bouwen van het complex. Dit is namelijk in veel boeken terug te vinden. Het is 
namelijk niet eens zeker dat Amalia van Solms Oirschot ooit bezocht heeft want het 
koninklijk archief in Den Haag weet niets van een bezoek van Amalia aan Oirschot. 
Ook had Arnold Fey sr. achter de plek waar nu het hof van Solms staat een praktijk 
aan huis, dit huis werd later ‘Vredenburgh’ genoemd. Arnold Fey sr. gaat in 1648 
dood, Fey jr. is dan 15 jaar. Nadat hij in de leer is geweest bij Silvester IV Lintermans 
begint hij zijn praktijk in Vredenburgh en pas aan het einde van zijn verblijf in 
Oirschot begint hij aan de bouw van het hof van Solms. In 1666 koopt Fey jr. het huis 
van Adriaen Bruystens inclusief de grond, om hierop dus zijn nieuwe huis te bouwen. 
Het ontwerp is waarschijnlijk door hem zelf gemaakt en door hem werd er dan ook 
tijdens de bouw nog een hoop veranderd, ook hield hij het toezicht tijdens de bouw. 
De aannemer was meneer Stockelmans.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Boven aanzicht van het hof van Solms zoals Fey jr. het heeft laten bouwen. 
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Het hof van Solms is in verschillende fasen gebouwd. Eerst bouwde men het 
middelste deel,l het hoofdgebouw. Dit was in juli 1671 klaar. Daarna zijn de naar voor 
stekende vleugels gebouwd. Wanneer deze vleugels precies klaar waren is niet 
bekend. 
Het hoofdgebouw is eigenlijk gebouwd als 
twee huizen achter elkaar. Dat is te zien 
aan de constructie van het dak, deze 
bestaat namelijk uit twee aparte kappen 
met een gezamenlijk schild. Op het dak 
staan ook vier schoorstenen en tussen de 
twee kappen loopt een grote goot waarin 
het water wordt opgevangen en wordt 
afgevoerd via de regenpijp. Deze 
constructie heeft in het verleden voor veel 
lekkages gezorgd. Ook binnen in het huis 
zijn er tekenen dat het hof van Solms 
gebouwd is als twee huizen. In heel het 
hoofdgebouw loopt namelijk een dikke 
doorgaande muur helemaal tot aan de 
kap. Deze muur is door de veelvuldige 
verbouwingen natuurlijk wel op 
verschillende plaatsen doorbroken. Van 
het hof van Solms is namelijk een geheel 
gemaakt en om dit te realiseren moest de 
muur wel doorbroken worden. 
 
 
 
 
 
Bewoners en eigenaren 
Het hof van Solms heeft veel verschillende 
bewoners gehad. Na de bouw heeft Arnold Fey 
jr. er gewoond, hij heeft eigenlijk niet echt lang 
van zijn nieuwe huis genoten want toen in 
1672 de Fransen Nederland binnen vielen 
vluchtte hij naar Antwerpen. Waarom Arnold 
Fey jr. weg ging is nog steeds niet duidelijk 
waarschijnlijk voelde hij zich niet veilig. Na zijn 
vlucht zwierf hij een aantal jaren rond in het 
zuiden van de Nederlanden. Oirschot 
probeerde Fey jr. terug te krijgen omdat hij een 
grote inkomsten bron was. De mensen die van 
ver kwamen hadden een slaapplek nodig en er 
was ook een werkplaats om korsetten te 
maken die Fey jr. aan zijn patiënten 
voorschreef. Ook andere plaatsen probeerden 
dit. Uiteindelijk woonde hij een aantal jaren in Antwerpen om zich daar na in 
Kranenburg te vestigen. Hij is nooit meer terug gekeerd naar het Hof van Solms.  
In 1674 verhuurde Fey jr. het hof van Solms aan Johan Franciscus Gryp (heer van 
Valkesteyn). Hij heeft het hof van Solms bewoond tot de dood van Fey jr. in 1676. 
Daarna werd het eigendom van de zwager van Fey jr., Johan van Wamel. Johan van 
Wamel was getrouwd met Fey jr. zus Maria Fey. Zij woonden eerst een aantal jaren 

Arnoldus Fey jr. 

Dwars doorsnede van begane grond, 
eerste verdieping en zolder van het 
middendeel van het hof van Solms, te 
zien is de (aparte) kapconstructie met 
aanzicht spant en de muur die de twee 
delen van elkaar scheidt.  
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in ‘Vredenburgh’, het ouderlijk huis dat nog achter het Hof van Solms stond. Daarna 
zijn zij samen in het Hof gaan wonen. Na hun dood vestigde hun zoon Arnold van 
Wamel zich als medicus in het hof van Solms. Arnold woonde in het hof tot zijn dood 
in 1732. Zijn erfgenamen verkochten het Hof van Solms en daarna kreeg het 
verschillende eigenaren. Zoals Maurits Adriaan Phaff en Johan Söhngen. Söhngen 
verkocht het hof van Solms in 1829 aan Guilielmus van Baar (een fabrikant in 
Oirschot). Het Hof van Solms blijft tot 1904 in handen van deze familie. In 1904 
verkoopt de toenmalige burgemeester van Oirschot Josephus N.H.M. van Baar het 
hof van Solms aan de zusters Franciscanessen. Toen het verpleegtehuis, dat de 
zusters Franciscanessen in het Hof van Solms gemaakt hadden, sloot in 1981 kwam 
het Hof van Solms in handen van W van de Schoot die nu in de oostelijke vleugel 
van het Hof van Solms woont. Hij verkocht het in 1996 weer aan de naastgelegen 
brouwerij de Kroon. Het hof van Solms wordt nu door de Kroon verhuurd aan A. 
Aarts. Hij heeft er samen met zijn compagnon een horecabedrijf. 
 
Veranderingen 
Het hof van Solms is door de verschillende bewoners regelmatig verbouwd. Op een 
gegeven moment zelfs zo grondig dat er eigenlijk geen originele elementen meer 
inzitten. Ook de indeling is zo veranderd dat niet meer terug te vinden is hoe de 
oorspronkelijke indeling was. De hoofdconstructie is wel origineel daar is dan ook 
niets aan veranderd. Over verbouwingen die voor 1904 hebben plaatsgevonden heb 
ik geen informatie kunnen vinden. De verschillende eigenaren hebben ook een hoop 
grond bij gekocht en later ook weer delen verkocht. 
 
Aankopen 
In 1666 kocht Fey jr. het huis van Adriaen 
Bruystens inclusief zijn grond. Deze grond 
voegde hij bij de grond van zijn ouderlijke 
huis, ‘Vredenburgh’ (A). Twee jaar later in 
1668 werd er grond van Peter Aerts de Roy 
gekocht waarop een grote vijver lag (B). In 
1672 kocht Arnold Fey jr. een stuk van het 
perceel dat in het bezit was van Jan van 
Elmpt. In 1682 kocht Arnold van Wamel het 
huisje dat tussen het hof van Solms en de 
brouwerij ligt van Anthonius van de Velde 
(D). In 1763 is het huisje dat aan de 
oostelijke vleugel grensde aan het hof van 
Solms toegevoegd door de toenmalige 
eigenaar. In 1796 is het huis dat op de hoek 
van de Heistraat en de Koestraat staat 
gekocht en bij het hof van Solms gevoegd 
(E).  In 1803 kocht de toenmalige eigenaar 
Maurits Adriaan Phaff de achtertuin van het 
Beelaertshofje erbij (F) waardoor het perceel 
waarop het Hof van Solms staat nog groter 
werd.  
 
Verbouwen 
Omdat het hof van Solms veel verschillende 
bewoners heeft gehad is er ook veel 
aan veranderd omdat iedereen er toch 
zijn eigen draai aan wilde geven. Dit 

Plattegrond van het perceel waarop het hof van Solms 
staat, daaronder aangegeven met letters wat door wie 
wanneer is aangekocht, de cursieve letters in de tekst 
verwijzen hier ook naar. 
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De haakjes waaraan de 
misdienaars hun kleren 
hingen. 

waren op zich geen extreme verbouwingen maar die zijn er later wel geweest.  
Het kleine huisje dat aan de oostelijke vleugel van het hof van Solms grensde is in 
1763 toegevoegd. Er was een verbouwing nodig om er voor te zorgen dat je vanuit 
het hof van Solms naar dit huisje kon. Ook is van het hof van Solms een geheel 
gemaakt, op verschillende plaatsen is door de dikke muur die de twee delen 
scheidde heen gebroken. 
De zusters Franciscanessen hebben na de aankoop het hof van Solms uitgebreid 
verbouwd. Er is een naar achterlopende vleugel aan gebouwd, deze is in 1937 weer 
verlengd. Ook hebben zij een deel aan de westelijke vleugel gebouwd met daarin 
een binnentuin. Daarnaast hebben de zusters ervoor gezorgd dat er genoeg kamers 
waren voor al de zusters dus daarvoor zullen ook wel wat 
verbouwingen nodig zijn geweest. In 1964 is het gehele hof 
van Solms verbouwd waarbij veel originele details verloren 
zijn gegaan. De zusters hebben ook een kapel gebouwd, op 
de tweede verdieping boven de oostelijke vleugel. Daar van 
is nu nog het torentje met klok te zien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het hof van Solms is in 1992 ook gesplitst in 2 delen, daarom heeft het hof van 
Solms ook twee huisnummers namelijk 14 en 16. Nummer 14 is een woonhuis. Om 
hier een woonhuis te realiseren is er natuurlijk verbouwd. Zo was de oostelijke 
vleugel eerst een dubbele stal die in 1992 verbouwd werd tot 
woonhuis, dit is nu dus nummer 14. De ramen waren vroeger de 
staldeuren. Rond 1900 is er in de gevel van de oostelijke 
vleugel ook nog een deur en een raam gemaakt. Het woonhuis 
op nummer 14 is met veel zorg en respect voor de historie 
gemaakt. Er is zoveel mogelijk bewaard gebleven uit de tijd dat 
het hof van Solms van de zusters Franciscanessen was. Toen 
kwamen de pastoor en zijn misdienaars door de deur (nu de 
voordeur) naar binnen, gingen dan via de trap naar de zolder, 
kleedden zich daar om en gingen dan via de deur naar de 
kapel. Dit alles is zo veel mogelijk in takt gehouden. Zo zijn er 
op zolder in de logeerkamer nog de haakjes te zien waar de 
misdienaars hun kleren aan op hingen. Wel is de doorgang 
naar de kapel dicht gemaakt omdat het woonhuis niet meer bij 
het hof van Solms hoort.  
Het hof van Solms bestaat nu uit het middendeel, de westelijke vleugel en de naar 
achterlopende vleugel die de zusters Franciscanessen hebben aangebouwd. Het 
deel dat nu in gebruik is (de westelijke vleugel en een deel van het middenstuk) is 

Het hof van Solms voordat de 
zusters de kapel bouwden. 

Het torentje van de kapel, met 
klok, dat nu nog te zien is. 
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De koestraat richting het klooster met de markt 
achter je, links (bij de grijze bus) het hof van 
Solms. 

De koestraat richting de markt  met het klooster 
achter je, rechts (bij de rode auto) het hof van 
Solms.  

grondig verbouwd door de eigenaar. Zo hebben de vele kamertjes van de zusters 
plaats gemaakt voor grote en kleine zalen die verhuurd worden. Op sommige 
plaatsen zijn deze kamertjes nog intact zoals op de bovenverdieping. Het gebouw is 
gemoderniseerd, de oude keuken van de zusters is vervangen door een moderne. 
De hekken die de zusters hebben aangebracht, omdat ze geen contact met de 
buitenwereld mochten hebben, zijn verwijderd. De indeling die de zusters hebben 
aan gebracht is wel op bijna alle plaatsen behouden. 
 
Verkopen 
De toenmalige eigenaar W. van de Schoot heeft het 
huis dat op de hoek van de Heistraat en Koestraat 
staat verkocht aan een particulier. Daarom is het dus 
ook van het complex gescheiden. Ook is het huis dat 
W. van de Schoot in de oostelijke vleugel heeft 
gecreëerd van het complex gescheiden.  
 
 
 
 
 
Omgeving 
De omgeving is in de loop van de tijd sterk veranderd. Achter de plek waar nu het hof 
van Solms staat stond tijdens de bouw ‘Vredenburgh’, het ouderlijke huis van Arnold 
Fey jr.. Ook stond er aan de overkant van de straat ‘de Pauw’ wat nu een woonhuis 
is. Verder is er niet zo veel bekent over de omgeving tijdens de bouw en hoe die 
veranderd is ten opzichte van nu. Wel is er in 1679 genoteerd wat de erfenis was die 
Arnold Fey jr. na liet aan zijn zwager Johan van Wamel. Het hof van Solms lag toen 
tussen het huis en de grond van Francina (weduwe van Dirk Toirkens) en haar 
kinderen en het huis en de tuin van Adriaan van Riethoven. 
 
De straat waaraan het hof van Solms ligt is een mooie straat met veel oude huizen 
en leilinden. De straat krijgt hierdoor een historische sfeer die heel goed bij het hof 

Het huis op de hoek van de 
Heistraat en de Koestraat 
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De zusters en een aantal van hun 
verzorgers voor het hof van 
Solms. 

van Solms past. Aan de koestraat is de laatste jaren weinig veranderd, 2 jaar 
geleden is het opnieuw bestraat maar wel is de historische sfeer behouden. Zo is er 
weer gebruik gemaakt van kinderkopjes en zijn de leilinden blijven staan. Dat de 
straat veel historische gebouwen bevat is aan het aantal monumenten te zien. 
Volgens de monumentenlijst van Oirschot staan er wel 8 rijksmonumenten, 6 
gemeentelijke monumenten en de koestraat valt ook onder het beschermde 
dorpsgezicht van de kern van Oirschot.  
 
Functie 
Het hof van Solms heeft sinds de bouw verschillende functies gehad. Arnold Fey jr. 
heeft het gebouwd om er te wonen. Ook had hij er zijn dokterspraktijk. Hij woonde in 
het hoofdgebouw oftewel het middelste deel. De oostelijke vleugel werd gebruikt als 
koetshuis, paardenstal en waarschijnlijk was er in deze vleugel ook een kamer voor 
de stalknecht. De westelijke vleugel werd door Fey jr. gebruikt als praktijkruimte waar 
hij de zieke ontving en een kleine ziekenzaal waar enkele patiënten die voortdurende 
verpleging nodig hadden verbleven en werden verzorgd. Nadat het de erfgenamen 
van Arnold van Wamel het verkochten kreeg het Hof van Solms verschillende 
eigenaren. De meeste van hen gebruikte het hof van Solms waarschijnlijk als 
woonhuis, er zijn vast ook nog een aantal mensen geweest die een deel of het 
gehele hof van Solms ergens anders voor gebruikte maar daar heb ik geen concrete 
voorbeelden van gevonden.  
In 1904 kwam het hof van Solms in handen van de zusters Franciscanessen. Zij 
gebruikte het hof van Solms om bejaarde medezusters op te vangen en ze daar te 
verzorgen. De grote hoeveelheid grond die bij het Hof van Solms hoort werd door de 
zusters gebruikt om groente en fruit te verbouwen en ook werden er wat dieren 
gehouden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toen het hof van Solms in handen kwam van de heer en mevrouw van de Schoot. 
Heeft mevrouw van de Schoot er een horecabedrijf in gestart. Het was aanvankelijk 
de bedoeling dat een neef van haar het over zou nemen en het bedrijf zou 
exploiteren maar dat is niet gebeurd. Het hof van Solms is daarom in 1996 verkocht 
aan brouwerij de Kroon. De heer A. Aarst, de huurder van het hof van Solms, heeft er 
nu een party- en congrescentrum in gevestigd. Er worden vaak bruiloften, 
bedrijfsfeesten en vergaderingen gehouden. Maar er worden ook ruimtes verhuurt 
aan bijvoorbeeld een koor dat er oefent. De oostelijke vleugel doet nu dienst als 
woonhuis. Op nummer 14 woont de heer van de Schoot.  
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Fredrik Hendrik, Amaila van Solms en hun kinderen 

De naam 
Het huis is vernoemd naar Amalia 
van Solms. Er zijn verschillende 
verhalen die hier naar verwijzen. 
Volgens een van deze verhalen 
zou Amalia van Solms door dokter 
Fey jr. behandeld zijn. Deze 
behandeling was zo succesvol dat 
ze als dank het Hof van Solms 
voor hem liet bouwen. Er is ook 
een verhaal dat zegt dat Fredrik 
Hendrik, de man van Amalia, het 
voor haar heeft laten bouwen maar 
dat Amalia het na de bouw aan 
dokter Fey jr. schonk omdat ze 
hem zo dankbaar was voor haar 
genezing. Deze mythen zijn volgens streekarchivaris J. Lijten gewoon door iemand 
uit z’n duim gezogen. Vermoedelijk is de naam verzonnen door Johan Franciscus 
Gryp aan wie Arnold Fey jr. het hof van Solms verhuurde nadat hij vertrok uit 
Oirschot. De naam ‘Hof van Solms’ duikt pas voor het eerst in 1694 in de archieven 
op. Deze naam werd toen nog door weinig mensen gebruikt maar is nu helemaal 
ingeburgerd.  
Hoe het hof van Solms oorspronkelijk heet is niet bekend. Ik heb één andere naam 
gevonden die het hof van Solms heeft gehad namelijk het Franciscushof. Het heette 
toen zo omdat de zusters Franciscanessen er hun verzorgingstehuis hadden. Of het 
hof van Solms nog andere namen heeft gehad is niet bekend. 
 
Conclusie 
Wat is er sinds de bouw aan het Hof van Solms veranderd? Uit dit historisch 
onderzoek blijkt dat er veel veranderd is sinds de bouw. Het Hof van Solms is 
grondig verbouwd waardoor er jammer genoeg veel originele details verloren zijn 
gegaan. Het huis was oorspronkelijk gebouwd als twee huizen in een, de muur die 
de twee delen scheidde is dan ook op een aantal plaatsen doorbroken. Ook is er 
door de zusters een gedeelte aangebouwd. Alleen aan de constructie is weinig 
veranderd en kan dus eigenlijk wel als authentiek worden gezien. De verschillende 
eigenaren hebben ook veel grond bijgekocht waardoor het terrein waarop het hof van 
Solms staat flink is uitgebreid. Bij de bouw had het hof van Solms nog niet echt een 
naam, misschien was die er wel maar die is niet bekend. In 1694 wordt het hof van 
Solms als naam voor het eerst gebruikt door waarschijnlijk Johan Franciscus Gryp. 
Later toen het hof van Solms door de zusters Franciscanessen werd bewoond werd 
het ‘het Franciscushof’ genoemd. Ook de functie van het gebouw is erg veranderd. 
Arnold Fey jr. heeft het gebouwd om het te gebruiken als woonhuis en als 
praktijkruimte. Later is het voornamelijk gebruikt als woonhuis. Door de zusters 
Franciscanessen werd het gebruikt als verzorgingstehuis om bejaarde medezusters 
te verzorgen. En nu is het middendeel en de westelijke vleugel in gebruik als party- 
en congrescentrum. De oostelijke vleugel is in gebruik als woonhuis. Het hof van 
Solms heeft ook veel verschillende eigenaren gehad. Sinds de bouw is de omgeving 
ook veranderd. Een aantal dingen zijn nog hetzelfde zoals het huis ‘de Pauw’ aan de 
overkant maar er zijn ook dingen veranderd. 



 9 

Maar de grootste verandering is wel de manier waarop er nu met het gebouw wordt 
omgegaan. Het gebouw is met veel zorg gebouwd door Dokter Fey jr.. De vele 
daarop volgende eigenaren hebben er goed voor gezorgd. De zusters 
Franciscanessen zorgde er zo goed voor dat er nergens een vuiltje te bekennen was 
en de tuin zag er altijd fantastisch uit. Ook de heer en mevrouw van de Schoot 
zorgde met veel liefde voor het hof van Solms. 
Maar nu het in handen is van de Kroon wordt 
er eigenlijk steeds minder naar omgekeken. De 
eens zo mooie tuin is nu een grote woestenij. 
De naar achter lopende vleugel, die door de 
zusters Franciscanessen is aangebouwd, is zo 
slecht onderhouden de laatste jaren dat het 

eigenlijk rijp is voor de sloop (zie rechter foto). Er zijn nu wel plannen om deze 
vleugel en de tuin te gaan opknappen. Ook werden er aan de binnenkant een hoop 
dingen veranderd die effect hadden op het uiterlijk van buiten. Zo zijn bijvoorbeeld de 
ramen in de zaal waar de zusters Franciscanessen hun kapel hadden dicht 
gemetseld om geluidsoverlast te voorkomen maar aan de buitenkant is dat niet bij 
gewerkt (zie linker foto). Het voorste deel wordt wel goed onderhouden, dat komt ook 
omdat een beschermd stadsgezicht is en daar mag niets aan veranderd worden. 
Maar binnen is de sfeer niet in overeenstemming met de buitenkant. Het hof van 
Solms ziet er van buiten heel erg statig, sjeik, duur en voornaam uit, maar van binnen 
is hier eigenlijk weinig van te zien. Dat komt voornamelijk doordat de originele details 
door vele verbouwingen verloren zijn gegaan. De sfeer die de inrichting nu uitstraalt 
past niet bij het gebouw. Het hof van Solms is van binnen erg donker en het heeft 
een sfeer van een boeren hoeve. Terwijl je juist een zeventiende-eeuwse sfeer 
verwacht met veel barokke en klassieke elementen  
 
 

Achterkant van het hof van Solms, met rechts de 
dichtgemetselde ramen van de kapel 

Naar achterlopende vleugel van het hof 
van Solms die de laatste jaren slecht 
onderhouden is. 
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Buitenkant van het hof van Solms De kapelzaal, een van de vele zalen 
van het hof van Solms 


