
Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 .Rijst uit den Slaap, den dag genaakt. Instructie waarnaar de Klapwakers binnen de StadIJsselstein zullen hebben te reguleren. 3. Alle weken zullen de Klapwakers van wijkenveranderen, zo dat de geene die de ene week deOostzijde omgaat de volgende week deWestzijde zal moeten omgaan. 4. De Klapwakers zullen des Winters beginnen teroepen van primo October tot half Maart toevan des avonds ten tien uuren, in de maandenvan 15 November af. December en Januarietot 15 Februarie, tot des morgens vijf uuren ende andere maanden October, half November,half Februarie en half Maart tot des morgensten vier uuren en dat zomers van half Maart totprimo October van tien uuren des avonds totdes morgens ten drie uuren, uitgezonderd inde maanden Junie en Julie, wanneer dezelvezullen mogen volstaan, met om te gaan totenmet de Klokken twee uuren toe. 5. De Klapwakers zullen het eerste uur in den A vond gehouden zijn te roepen; Bewaard u Vuur en Kaarssen wel,

de Klok heeft tien, tien heeft de Klok, en het laatste uur des morgens; Rijst uit den Slaap, den dag genaakt. Looft altijd God, houd zijn gebod, drie of vier heeft de Klok. Dog behalven in de maanden Junie, Julie, December en Januarie. 6. De Klapwakers zullen verplicht zijn alleStraatschenderijen, moetwilligheden,geruchtmakingen en losbandigheden, 1. De Klapwakers zullen allen nachten tenminste met hun beide, alle de Straten dezerStad om het half uur moeten rondgaan,roepende welk uur het is in de nacht, te weetende eene alle de Straten aan de Oostzijde, en deandere alle de Straten aan de Westzijde van hetStadhuis, houdende alle half uur hunbijeenkomst in het Klapwakershuisje. 2. Zoo dra de Klok tien uuren slaat, zullen zijbeiden afgaan van het Klapwakershuisje enzaldiegeenen die aan de Westzijde van hetStadhuis omgaat beginnen te roepen en gaandoor de Kloosterstraat, Benschopperstraat,agterde Wal om, door het Wet, de Visbrugover, de haven naar de Koornmolen, langs deachtergevel van de Roomsche Kerk tot aanden Doelen, dan terug

weder agterde Wal omtot aan de Stal van de Huizinge de Klok. Danwederom terug door de Benschopperstraat,door het Haverstraatje, boven de Wal langsdoor de Fliersteeg. Het Hof over langs de Waltot aan den Toorn. Diegene welke aan de Oostzijde van hetStadhuis omgaat zal beginnen te roepen op dehoek van de Kloosterstraat en regtdoorgaande tot aan de Kerkstraat, dezelveingaan tot bij de Wal, vervolgens weder terugden hoek om voorbij het Latijnsche School totde IJsselpoort, de Voorstraat door tot aan hetWeijstraat, de Vischbrug over, de Havestraatlangs, tot aan de Poort. Vervolgens de Wal totaan den Doelen en vandaar door hetWeijstraat tot het Klapperhuisje en zovervolgens ieder halfuur. 17
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Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 zullende de persoon die den Dienst komtwaerneemen doorgemelde Heeren moetenworden goedgekeurd, en ingevalle deezesubstitutie langer als eene of twee nachtenvereischt wierd, zal diegeene welkegesubstitueerd word door het volle collegievan Drossaerd, Schouten Borgemeesterenmoeten worden geapprobeerd. 15. De Klapwakers zullen bij den aanvang van hun Dienst moeten doen de Eed van getrou wheid mitsgaeders om deeze structie in allen deelen te zullen achtervolgen en naekomen. 13. Zij zullen verder de waekrokken die hun doorHeeren Borgemeesteren van Stadsweegenworden bezorgd, om daermeede te waken,nooit anders moogen gebruiken, als wanneerzij effectivelijk in functie zijn, mitsgaeders inde vierJaarlijksche omgangen welke zij doentot het ophaelen van hetgeene ieder ingeseetenhuis verplicht is tegeeven. 14. De Klapluiden zullen altijd zelfs moetenwaeken zonder ooit iemand in hun plaets temogen substitueeren, als bij ziekte, ofteanderen

noodzakelijkheid, en dan niet als mettoestemmingen der Heeren Borgemeesteren, m


