
Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 39 ik van die zijde niet ware voortgekomen, (te weten vande Graven van Holland) daar ik zegge mijnen oorsprongvan Ie halen, ik zal die genen zijn die contrarie des-zelfs zal staande houden, mede tot den laatsten ademtoe. Verhoopende met Gods hulpe zoodanig betoondaaraf van dit jaar te zullen geven, (denkelijk met deuitgave der Genealogie) als slechts zijn Majesteit mijeenen tijd gelieft voor te schrijven, dat zijn Majesteit,daar mede vergenoegt en voldaan zijn zal.&quot; Hiernageraakte B rederode weder in gunst van den Keizer,en bovendien werd hij vereerd met den titel van EersteVlies-Ridder. Hij stierf den 25 September 1656

teBrussel, oud f>3 jaren, en is te Vianen onder eenezeer kunstige verhevene marmeren tombe begraven. ______________ N.-M. OHDONNANCIE OPTE COEREN (1) VANDE BUERKERCKETOORN den Je Maart J542. 1 J.n den yersten soe sellen daer wesen twee koeresople Buerkercktoorn, d'een, die koeren ende waeckensel die voir middernacht tot een uren ende d'ander dienae de middernacht, ende die coirer, die voir midder- nacht waeckt, die sel s'avonts op syn behoerlyken tyldie waeck-klock luyden een half uer lanck ende oeck,als men, van Ke. Ma. ende deser stadts wegen ofroepensell, tweemael luyden, als men hem des yerst beveelt, (1) Torenwachters.



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 40 ende voirt, als men van stadtswegen justicie doen, endeoeck deser stadt sys verpachten sel, driemael luyden naeden gewoenten, ende behoeren van doen, ende dte coi-rer, die de namiddernacht waeckl, die sel des mor-ghens suyt ofblasen, nae dat opten huyse van Vreden-borch yerst geblasen sal wesen ende niet voir hem. Voerts soe sel dese Coeres alle ure van thien uren offtot vier uren toe blasen, tot allen drie hoecken van dietoorn uyt na er gewoenten van doen, ende altyt goedetoesicht hebben, offer nergens in der stadt off om derstadt brandt vallen ende oprysen mochte, ende soe ge- ringe by hem brant gesien wort, alsdan

brant te blasensonder ophouden met verposiuge, ende en sellen diekloek nyet rueren noch slaen, dan die neerstelick bewa- ren, ten ware, dat heml. by den Schout off Burgermees- teren als Oversten, dat ontboden ende bevolen worde,daer sy op well scerpelycken regardt ende kennissenemen ende dragen sullen. Ende die de ban- ende wacckklock luyt, die seldieselve kloeken ende repen van dien bewaren ende su-veren naer gewoenten. Ende hier off sel elck geloent worden ende die proffy-ten daer toe staende genieten als dat gewoenlik en is. v Item voert sellen sy die Stadhouder, Schout, Burger-meisteren, Scepenen, Raydt ende die Gemeente vandeser stadt gehoersaem, hout ende getrou syn endegoede

wachte houden ende voerts all doen, dat goedekoires elcx in het syn, sculdich syn te doen, daer vanstaen tot des raets correcxie. Dat hen God, etc. D. v. Eu




