




Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 3'i Keizer Karel den Vijfden, te Gent, op alle hoekender straten aanslaan, Rein o ut Grave van Holland;dat door den Keizer niet anders aangemerkt kon wor- den, als dat hij naar het Graafschap stond, daar dezezich verbeelde alleen Graaf te zijn , en zulks te moetenblijven. Door dit bedrijf geraakte hij in ongunst vaneen' Vorst die hem anders zeer beminde, en door wienhij tot grootere waardigheid, dan hij voorheen bezetenhad, verheven was. De Vorst die hiermede in zijne eergelast was, beval den koninglijken Heraut, zijn regtlegen Brede r ode Ie bewaren en hem aan Ie klagen.&quot;Op welke aanklagte het volgende vonnis gewezen

werd: «Alsoe die Procuruer generael van den Key. Ma1, haddevoor Heer Adriaen van Croy grave van Rues, riddervan denzelven zyne Ma*, betrocken, heere Reynou It,heer van Brederoede ridder van den voers. oerdene,vuyt saecke dat die voors. heere van Brederoedevuyt zyn eygen auctorileyt verlatende, die oude wapenenvan zyn vader, groetervader ende overgrolevader ange-nomen hadde die naem ende wapenen des graeffscaps vanHollandt iu alle souvereineteyl loebehoerende zyne voors.Key. Ma1., ende daervan geuseert inden joietten ende tor-noyen van wegen zyn voers. Ma', vercundicht in zyn sladlvan Gendt, ende die heeft gestell ander poerten der stadtUtrecht ende elders openbaerlicken. Ende naer

opl-selve different die selve heer van B re d eroede gehoerlwesende, en gedaen sien alle die productien ende scrif-lueren gedient zoe wel by den voors. procureur generaelals by den voorn, heere van Brederoede voor veelgoede en notable personnaigen, ridders vanden oerdene





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 36 visionaell gepubliceert ende geregistrecrl worden in denraiden van Hollandt, van Utrecht, ende voer den wetvan de selven stadt van Utrecht. Aldus gedaen ende gepronunchieert te Bruyssel denxvi° dach van Januarius a°. xv'xxxi. Ende was aldusonderteyckent CHARLES.ende ondergescreven, By ordonnantie van Zyne Mat.ende onderleyckent_ PEHHENIN&quot; Dat dit vonnis behoorlijk de Regering der SladUtrecht beteekeud werd, getuigd het volgende stuk,mede in het Stads Archief aanwezig: » Op ten dach van hudcn compareerde voer myri heerendie Scout, Borgermeysteren, Scepenen ende Rade der Sladtvan Utrecht, vergadert

wesende opten raelhuyse mil opendoeren, ter presentie van eenen yegelicken die daer ge-comen waeren ende voort mede beliefden te komen,Johan Glennet, herault der Key. Ma', toegenaemtBourgoingne. Ende exhibeerde aldaer sekere sen- tentie ende acte provisionaell by der Key. Ma1., daerover geroepen die ridders van der oirdene van den gul- den vlyese, die hoeft ende luyden van synen secretenrade ende andere, gepronunchieert tusschen zynen pro- cureur generael ter eenre, ende heer Reynalt, heertot Brederode, ridder van derselver oirdene ter anderezyden, in date den zestiensten dach January laetstleden,met liltereu executoriaell daerop gediscerneert ende be-







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.




