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Voorlopige transcriptie
Mijnheere,
Over weynige dagen hebbe Uw Ed. geadviseert den baillou der stede Tholen om mijn
absentie uyt Den Haege te capteren ende den tijt te benemen Sijn Hoogh[ey]t te mogen
adviseren de nominatie ter veranderinge van de magistraet, die ordi[naris] ontrent halff
april placht te geschieden, nu eerst den 3 ofte 4e may gevoordert hadde. ’T sedert heeft de
heer Huygens, regierende burghm[eeste]r aldaer, vernomen ende mij geadviseert den sone
van de predicant Bursius die geheel jonck ende onder de comp[agnie] bey Seroosk[ercke] nu
eenigen tijt in militaire dienst van de lande geweest is ende noch is, mede op de nominatie
was gebracht. Ende alsoo sulcx directel[ijck] strijt tegens de privilesiën van de stadt ende
gemeene ordre van ’t lant, hadde den voorn[oemde] heer Huygens van sijn confrère en
burghm[eeste]r Strijt versocht dat in plaetse van de voorn[oemde] Bursius een ander
gequalificeert persoon genomineert ende Sijn Hoogh[ey]t met behoorlijcke excuse
toegesonden mochte worden. Edoch voorn[oemde] burghm[eeste]r Strijt vermits d’absentie
van de baillou daertoe niet konnende gepermoveert werden, heeft voorn[oemde] heer
Huygens in sijn perticulier ‘t voors[ijden] abuys Sijn Hoogh[ey]t genotificeert ende versocht
in plaatse vande voorn[oemde] Burs[ius] den persoon van Vermuyen in genadige ende
gunstige consideratie gelieffe te nemen, een geheel reckel[ijck] man, niet min als een van de
voornaempste inwoonders gequalificeert , die nu onfaetsoenel[ijck] uyt de nominatie
gekuypt was, onaengesien eenige jaren als burghm[eeste]r van St. Mertensdijck ende nu als
schepen de stadt Tholen trouwel[ijck] gedient heeft. Hiertegens heeft voorn[oemde]
burghm[eeste]r Strijdt sich geöpposeert ende bevoordert door de magestraet Sijn
Hoogh[ey]t geadviseert ende versocht is, dewijle geene veranderinge in de gedane
nominatie konnende gedaen worden dan door de heeren burghm[eeste]rs ende baillou te
tsamen ende geensints door een regerende burghm[eeste]r alleen, Sijn Hoogh[ey]t op ’t
voors[ijden] versouck van de heer burghm[eeste]r Hugens als alleen in sijn perticulier
buyten ordre ende kennisse gedaen, geen regard soude believen te nemen. Dese
onfaetsoenlijcke proceduyren sullen ontwijffel[ijck] Sijn Hoogh[ey]t eenich misnoegen
veroorsaeken. Naer mijn oordeel hadde d’een nochte d’ander niet behooren te geschieden,
gel[ijck] door den één Burghm[eeste]r alleen geen veranderinge in de nominatie kan
gebragt werden, soo is oock onwettich ende buyten alle gebruyk militaire personen op
soodanige nominatie te stellen, sijnde ontwijffel[ijck] alleen daerop gebracht om ’t getal van
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hunne confidente te vermeerderen ende de deure voor andere eerlijcke luyden te sluyten.
Ten aensien den ord[inari]s dach van de veranderinge van de magistraet soo naerbij is, dat
niet wel mogel[ijck] soude sijn met ordre in voorn[oemde] Bursii plaetse een andere te
nomineren, dunckt mij onder correctie dat Sijn Hoogh[ey]t ter electie voorn[oemde]
Burs[ius] konnen verbij gaen ende daermede ’t voorn[oemde] voorbedachte abuys
stilswijgende oftewel met een kleyne reprehentie konnen laten passeren. Uw Ed. en soude
niet gelooven hoe extraord[inari]s bij voorn[oemde] baillou cum suis gevoelt wert om
d’electie tot herluyden contentem[en]t uyt te wercken, indien tot ruste ende dienst van de
provintie perticulierel[ijck] van de stadt konde strecken, soude niet een penne daerom
roeren. .. dewijle een ider oordeelt dat sulcx voornaementl[ijck] beijvert wert om
d’onrustige pertijschappen ende onlusten in de provintie te voeden ende eerlijcke luyden
t’effronteren, dunckt mij dat een ider verobligeert is ’t selve door convenabele middelen
soo veel mogel[ijck] te helpen steuten ende de vrede te betrachten, mogel[ijck] soude
konnen failleren. Edoch ingevalle Sijn Hoogh[ey]ts genadige beliefte waere ter electie van
de magistraet op mijn overgesonden advijs eenich gunstich ende favorabel regard te
nemen, twijffele niet ofte alle verkeerde gangen en souden daermede gesteut ende de ruste
alomme wel gevoordert werden, gel[ijck] per voorgaende versoucke gedienstel[ijck] alsnoch
door U. Ed. ord[inari]s wijse ende voorsichtige directie ’t selve gelieft te helpen bevoorderen
U.E. sal daermede vele eerlijcke gequalificeerde personen sunderlinge verobligeren ende
singulierl[ijck] die naer dienstige gebiedenisse altijt blijft, mijnheere, Uw Ed.
dienstwiilichsten vr[un]t ende d[ienae]r,
J. de Knuyt
[Naschrift:] Naer lectuyre bidde desen brieff gelieft te vernietigen, alsoo aen de
veranderinge van de magistraet niet weynich althans gelegen is, hope noch de genade ende
gunste sal ontfangen Sijn Hoogh[ey]t selfs mondelinge van alle voordere gelegentheden te
mogen onderrichten, indien naer den [.. .. .. ..] deesen dache uyt Den Hage verreyst , in
haest uyt Middelb[urgh], den 7 may 1640
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