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Mijnheere,
Ter versieninge van een der twee vacante kiesersplaetsen hebben de kiesers van
Middelb[urgh] volgens het oude gebruyck verleden saterdaege genomineert Hans Wijlaert,
Jan la Goucke ende Herman van de Putte, om bij Sijn Hoogh[ey]t één geëligeert te werden.
Gel[ijck] ’t voorleden jaer ter versieninge van drije vacante plaetsen niet meer als de
nominatie van één t’effens en hebben gedaen, soo hebben nu wederom met dese twee
vacante plaetsen gepractiseert om, soo haest Sijn Hoogh[ey]t één geëligeert heeft, ter
nominatie van de tweede plaetse simpel[ijck] een ander in plaetse van de geëligeerden, de
twee andere bijvoegen, sulcxdat Sijn Hoogh[ey]t de electie maer van vier personen en
krijgen in plaetse van sesse, gel[ijck] ’t verleden jaer ter versieninge van drije vacante
plaetsen de electie alleen heeft gehadt van 5 personen die anders van negen personen
soude gehadt hebben, indien volgens ’t oude gebruyck de nominatie over alle de vacante
plaetsen tsamen hadden gedaen. Verkeerde courssen, gepermitteert over kleyne ende
geringe saeken, geneegen ende sijn dickmael niet weynich vruchtbaer over grooter
voorvallen, als die niet tijdel[ijck] gestuit en werden. Dewijle den dienst van de kiesers
alleen consisteert in ‘t verkiesen ofte nomineren van de schepenen van de stadt, die alle
jaere neffens de raden tsamen op laesten julij doen, daertoe noch 5 à 6 maenden tijt
overich is, soo dunckt mij, onder correctie, om den voorn[oemde] nieuwen verkeerden
cours te stuiten, dat Sijn Hoogh[eyt] den bode wel konde laten aenseggen ofte de kiesers
met een woort dan adviseren dat de electie tsamen sal doen als de nominatie van alle de
vacante plaetsen sullen overgesonden sijn oftewel dat electie tot ontrent den voorn[oemde]
laesten julij belieffde op te houden. Doch als Sijn Hoogh[ey]t anders belieffde, soo oordeelt
een ijder dat den Hans Wijlaert wel de bequaemste is, als sijnde bij een ijder gereputeert
voor een stijl pensibel burger, althans ouderlingh van de kercke, desen tenfine alsvoren
alleen dienende tot advijs naer mijnne dienstige gebiedenise, blijve altijt, mijnheer, Uw Ed.
dienstwillichsten d[ienae]r ,
J. de Knuyt
Middelb[urgh] , den laesten febr. 1641
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