










Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 26 De bode van de heeren collonel ende hooftmannen. Den heer collonel en vier hooftmannen in eene rey,weder vier hooftmannen en den secretaris in de 2' reye;dan de heeren lieutenants, vaeiidrichs, sergeanten enscribaes, vier aen vier, en zal by het retour deselve or-dere gehouden worden. Wanneer het Z. D. H. behagen mogte, geduerendehoogstdesselfs sejour binnen dese stad in de vroedschapsessie te nemen, sal daeromtrent het volgende ceremonieeldienen geobserveert worden. Dat zyn D. H. door de twee heeren burgermeesterenaen hoogstdesselfs hotel sal afgehaeld worden, en dat vierdeurwaerders met haere wapenstokken voor de koetsen mei2 paarden bespannen sullen gaen ,

en ses bodens methaere bussen bezyden de koetzen in ordere en maniereals gebruikelyk. Dat vier oud burgermeesters met een secretaris Z.D. H. sullen recipieeren voor t stadhuys aen de koets,en dat vervolgens de vier oudste raeden Z. H. zullenrecipieeren in de gang by de raedkamer, verder zullende heeren raiden, beneffens den anderen secretaris inde raedkamer in twee reyen geschaerd staen, opdat syneD. H. daerdoor zal kunnen passeren en geconduiseertworden door de heeren regeerende burgermeesteren enverdere heeren van de commissie tot aen hoogstdeszelfsstoel, sullende middelerwyl de heeren raeden een iedergaen staen voor deszelfs stoel ten eynde Z. D. H. sessiegenomen hebbende mede te kunnen gaen zitten. Z. D. H. sessie genomen hebbende

en de vroelschapgeeyndigt zynde, sal Z. D. H. op gelyke wyse wederomworden uytgeleyd en gereconduiseerd door de twee hee- ren regeerende burgemeesteren en de verdere acht heeren



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 27 met de secretaris, welke acht heeren eii secretaris voor't stadhuis zullen blyven staen tot Z. D. H. met de tweeheeren regeerende burgemeesteren vertrokken zal zyn,als wanneer deselve in de racdkamer terug zullen komen,en sal de vroedschap, vergadert blyven, tot dat de tweeheeren regeerende btu-geimieesteren van 't reconduisereavaii Z. D* H. zullen geretourneerd zyn. Dienende heeren regerende burgermeesteren, te worden,versogt, om Z. D. H. nogtnaels by monde, uyt naemvan de vroetschap ter niaeltyt te nodigen, alsmede tot hethoren van een oratie, dewelke de professor Reitz alsprofessor eloquentiae in den domskerk zal uytspreken,wanneer een root fluweelkleet met goude

franjes voor't gestoelte van Z. D. H. sal gelegd worden, Z. D. H.het uur tot de te doene oratie gefixeert hebbende, saldaervan door een der secretarissen by monde of wel by.een billet aen den rector magnificus alsmede aen de hee- ren studenten dienen kennisse gegeven te worden. Salmede aen den; orator worden gerecommandeert ia deoratie Z. D. H. alleen aen te spreken. En zal zyne D^ H. door de 2 heeren regeerende bur-genneesteren afgehaeld worden, ende in den domskerkgecond uiseert, zullende de gantsche senaet Z. D. H. opde straet voor de oostdeure van den dom recipieeren en- de sullen de heeren studenten, om zyne D. H. te reci-pieren kunnen gerangeert staen van de paelen, op hetdomskerkhof tot aen of in de kercke. Voor en na deoratie sal eenig

musiecq dienen geexecuteert te worden,tot welkers bezorging de heeren van 't muzykcollegie ver- sogt syn: alvorens 't programma tot de oratie gedruktworde, sal de heer rector magnificus vevsogt worden,.hetzelve Ier exatuinatie aen de vroetschap te geven.












