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Ca 1804. Brief over de aanstelling van een schoolmeester-koster-voorzanger te Markelo
(afzender en ontvanger onbekend)
HoogWelGeboren Heer,
De heer Jacobsen, die gisteren voor eenigen tijd naar Holland is vertrokken, heeft mij ingevolge
Uw Hoogwelgeb intentie de stukken zijn ed. de vorigen dag geworden betrekkelijk de aanstelling
van een schoolmeester, koster en voorzanger te Marculo, ter hand gesteld.
Na eene naauwkeurige lecture der stukken heb ik mij dadelijk vervoegt bij de heer Sous-Prefect
ten einde vooraf zijn gevoelen des aangaande te ontwaren en in harmonie met zijn ed. rapport mij
met des te meer vrugt bij de heer prefect te kunnen addresseren.
Zijn ed. was het volkomen daarin met mij eens dat wel de post van schoolmeester, maar niet die
van koster en voorzanger door de maire konde worden vergeven; omtrent welke laatste geen
keyzerlijk decreet gewag maakt en diensvolgends gedemandeerd blijft aan de van ouds geexteerd
hebbende collegies of corporatien. Dan in het opmaken verheb adclives aan de prefect ontmoet ik
eene zwarigheid welke mij in de spoedige expeditie van hetselve eenigsins hinderlijk is, namelijk
ik kan niet de bijgeleidende missive niet klaar ontwaren of de intentie der collatoren is om de
aanstelling van de koster en voorzanger gevoegd bij de post van schoolmeester, kragteloos en
geannuleerd te willen hebben verkleed en ten gevolge van dien de collatoren gepermitteerd om
op nieuw een koster en voorzanger te Marculo te benoemen, dan of UHWelgeb intentie is om in
de toekomst van dat regt van aanstelling van koster en voorzanger verzekerd en gemaintineerd te
willen zijn.
Het verschil dezer conclusies is van dien aard dat ik het niet heb durven vragen de chef daarin te
handelen zonder UwHoogwelgeb gevoelen desen gaende te hebben ontmoed. Waarom ik
UHoogwelgeb vriendelijk verzoek mij des aangaande met brengen dezer te willen verschinen ten
einde ik het addres aan den heer Sous-Prefect kan morgenvroeg tijdig indien om door zijn ed. met
zijn adres vermeld overmorgen aan de heer prefect te verzenden te kunnen worden.
Zijn ed. heeft mij te kennen gegeven dat de door mij te ondernemen demarche des aangaande
door zijn ed. zoveel mogelijk zoude worden geservoriteerd.

