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HOOFDSTUK VII

INHOUD

§ 1. Spaansche en Fransche kaapvaart. — § 2. Suikerhandel en raffinaderij. Pogin-
gen tot vrijen handel. — § 3. Brievenverzending. Planten voor den hortus te Gronin-
gen. Herdenking van den slag bij Rossbach. Proces van Bernard Tronchin. — § 4.
Engelsch geweld. Groot verlies van schepen. Schout-bij-nacht Jan Sels. St. Eustatius
geblokkeerd. — § 5. Klachten der Engelschen. Statiaansche kooplieden geruïneerd.
Vrede van Parijs, 10 Februari 1763. — § 6. Engelsche aanmatiging op St. Maarten.
Te klein garnizoen. De Eng. kaper Rose genomen. — § 7. Kerkelijke aangelegenheden
op dat eiland. — § 8. Stijgende bloei en toenemende beteekenis van St. Eustatius. —
§9. De orkaan van 31 Augustus 1772. Zorg voor de archieven. Dood van Jan de
Windt 19 Januari 1775. — § 10. Sollicitanten naar het commandeurschap. — § 11. Abr.
Heyliger Pzn. commandeur a.i. Verbod van ammunitie-uitvoer naar Amerika, 20
Maart 1775. Joh. de Graaff tot commandeur benoemd, 29 April 1776. — § 12. Uit-
gebreide sluikhandel met Amerika. De Baltimore Hero. De vlag der Andrew Doria
gegroet, 16 November 1776. — § 13. De Graaff naar patria. Zijne verdediging. Zijn
terugkeer als commandeur. Zijne tarting der Engelschen. Het konvooi van Van
Bylandt. — § 14. Twisten tusschen De Graaff en Le Jeune. Bezwarende getuigenissen
voor den commandeur. Verweer van C. en R. — § 15. Van Bylandt op St. Eustatius.
Tumult bij de verkiezing van een raadslid. Van Bylandt contra De Graaff. — § 16.
Le Jeune in zijn ambt hersteld. Benoeming van Mr. ter Hoeven tot fiskaal. — § 17.
Alb. van Heyningen jun. seer, op St. Maarten. De zoutpan. Schaarschte van levens-
middelen. De brigantijn Revenge in Grootbaai 26 Dec. 1777. — § 18. De Engelschen
nemen bij St. Maarten Amer. schepen, 9 Aug. 1780. — § 19. Fransche klachten over
onze schending der neutraliteit. Oorlog met Engeland 20 Dec. 1780. Overgave van
St. Eustatius aan Rodney. Van Bylandt krijgsgevangen. — § 20. Heldendood van
Willem Crull. St. Maarten en Saba genomen. — § 21. Haat van Rodney. Verwoesting
en plundering van het eiland. Verslagenheid in patria. Smaadverzen. Rodney's
schuld. — § 22. Rodney voor het parlement. Zeeslag bij Les Saintes. De Bouillé ver-
overt St. Eustatius. Het eiland herstelt zich niet meer. —- § 23. Slotwoord.

§ 1. Een van de eerste berichten van den nieuwen gouverneur
gold het gewone kwaad: een bark van St. Eustatius, De drie
vrienden, kapitein Jacob Valaan, met bestemming naar Grenada
was door enkele Spaansche piragua's *) genomen en naar Porton-

') Piragua, een lang en smal vaartuig, grooter dan de kano, uit één stuk, met op-
staande kanten van hout of riet, voortbewogen door zeilen of riemen.

West-Indische Gids XIII 35
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546 NEDERLANDSCHE BOVENWINDSCHE EILANDEN

co opgebracht, ofschoon zij de „Duitsche" geus geheschen, geen
goederen aan boord, ja zelfs gebrek aan levensmiddelen hadden,
„eene publieke violeering der vrijze zee". Dit was geschied bij
Krabbeneiland, *) begin October 1753, toen juist ter reede van St.
Eustatius 's lands schip Valckenburg lag, kapitein Hinlópen, en
dus te ver van het tooneel van den roof; het zeilde 3 November
door naar Curacao *). De Spanjaarden dwongen den schipper om
den 17den October te Portorico den verkoop der bark (die 1260
pesos opbracht) bij te wonen. Het volk was slecht behandeld en
zelfs hadden de Spanjaarden een ossehuid aan boord gebracht,
waarover de schipper zich in het bijzonder beklaagde "). De gou-
verneur van Portorico, kolonel Don Philipe Remires de Estenor,
beweerde van zijn kant, dat de bark op Krabbeneiland hout was
komen rooven, zooals ook de Engelschen vaak deden, waartegen
weder Jan de Windt, dat de Hollanders alleen krabben waren ko-
men visschen voor hun honger. Er kwam eindelijk nog bij (wij
wezen vroeger op een dergelijk geval) *) dat de kolonel drie naar
Portorico gevluchte slaven, Torn en Xavier, timmerlieden en
Jasmijn, kok, weigerde uit te leveren volgens de bepaling dat zij,
in een roomsch land gekomen, daardoor vrij waren *). Aan de De-
nen, die zeer veel last hadden van het vluchten hunner hard be-
handelde slaven, plachten de Spanjaarden te antwoorden dat de
slaven waren gekomen om gedoopt te worden en nu als christenen
niet konden worden uitgeleverd «).

De Franschen maakten het vooral niet beter. Zij ontkenden ons

•) Krabbeneiland (Buque, Bieque) ten Z.W. van St. Thomas, in 1682 Deenscb, in
1687 genomen door de Engelschen, daarna een poos Spaansch, in 1717 nog met 46
planters, sinds verlaten. Pitman a.ie. pag. 383. Westergaard, a.i». register op Crab
island. Hesseling, NegerfcoWands blz. 14 vlgg.

•) Er is een schip Valckenburg onder kapt. van der Waayen in het eskader voor de
Oostzee, 1743, De Jonge, Zeeieiezen IV 169 noot 2. In 1750 een kapitein Jan Hinlópen,
leerling van de zeevaartschool, in 1747 door Willem IV opgericht, aldaar IV 291 noot 2.
Zie ook 6«n«d«n § 5.

•) Kan het zijn, omdat uit ossehuiden de karwatsen gesneden werden, die de Span-
jaarden op hunne galeien gebruikten ? Ik geef de verklaring gaarne voor beter.

•) Boven VI § 25 in fine.
•) „ . . . . en consequencia de Rs. (reales) disposiciones conque me hallo, porque del

mismo hecho de benir en barca de la religion quedan libres." D.i. ten gevolge van
koninklijke besluiten waaraan ik mij te houden heb; want door het feit zelf van te
komen in de bark van den godsdienst (de kerk? of het Sp. eiland?) worden zij vrij.
Remires aan De Windt d.d. Portorico 25 Oct. 1753, port. no. 7, fol. 547—548 Spaansch,
549—553 Nederl.

•) Westergaard a.t». pag. 161. Voorts voor het geval zelf Jan de Windt aan X 21
Nov. 1753 port. no. 7, fol. 519—522. VerftZaring van schipper Jacob Valaan 2 Nov.
1753 aldaar 523—528. Oorionde van De Windt dat die verklaring beëedigd is, 529.
VVrfckmng van Antonio de Molina Portor. 10 Oct. 1753, 530 vlg. Spaansch, 533—539
Ned. Befttog van De Windt 8 Oct. 1753, 540 vlg. Spaansch, 542—546 Ned. Brief van
Remires zie vorige noot.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:13:16PM
via free access



NEDERLANDSCHE BOVENWINDSCHE EILANDEN 547

recht van negotie op Dominique, S. Lucie en S. Vincent. De bark
van Jan de Windt, de Marianne, schipper Willem Edny, met
vleesch geladen, maakten zij daarom bij Dominique prijs. Klach-
ten bij generaal Bompar baatten niet, vermits deze beweerde dat
de bark bij Marie Galante had gelegen op te dichten dus verboden
afstand. Ook had de schipper negers, paarden, windassen en droge
waren geland met het kennelijk doel die te verkoopen. Engel-
schen en Franschen waren nu eenmaal overeengekomen dat de
Hollanders op die eilanden niet mochten handelen. „U gevoelt",
schreef de beleefde generaal hoffelijk, „dat ik niet doen kan wat U
mij de eer doet mij te vragen en dat ik U hierin geene bewijzen van
mijn achting kan geven." En daarbij bleef het *).

§ 2. In ditzelfde jaar 1754 bracht de post uit patria een gedrukt
vertoog in vele exemplaren, waarin een aantal belanghebbenden
in de Republiek beweerden, dat de suiker, door vreemde natiën
op St. Eustatius aangevoerd, door de Engelschen werd ingekocht
als product van het eiland zelf. Dat was schadelijk voor den Hol-
landschen suikerhandel en de raffinaderij. Daarom wilde men in
Holland zoowel dien handel als ook het raffinadeeren op ons ei-
land verbieden. Daartegen verzetten zich echter de Statianen na-
drukkelijk. Zij wezen op St. Kruis, waar de Engelschen vrij
mochten handelen en alles floreerde. Het was waar, dat St. Eusta-
tius zelf weinig suiker opbracht, maar dat de Franschen des te
meer aanvoerden en dat dit een groot gewin beteekende. Daarom
moest alles vrij blijven *). Er was dus een dubbele kwestie, de
handel en de raffinaderij. Een jaar vroeger hadden Engelsche
kooplieden en raffinadeurs bij het Parlement geklaagd, dat de
planters op Jamaica naar de Engelsche behoeften te weinig voort-
brachten. Kon men hen niet tot grooter productie dwingen, dan
mocht de regeering althans den invoer van suiker uit andere lan-
den, nu nog verboden, toestaan. De suikerprijzen in Engeland
waren toen het dubbele van die op het vasteland. Maar de regee-
ring kon daartegen weinig doen en de Engelsche verbruikers ble-

') De Windt aan X 20 Juli 1754, port. no. 7, fol. 584—588. Co£«> brief De Windt
aan Bompar 14 Juin 1754. Idem van Bompar aan De Windt, Martin. 5 Juillet 1754
o/daar 589—595. tftocM van De Windt 13 Jan. 1755 oWaar 618 vlg. Ontwijkend ant-
woord van B. 19 Jan. aWaar 620 vlg. De Fransche vonnissen over deze en andere
schepen (6ou«n VI § 9) uit naam van Louis Jean Marie de Bourbon, due de Penthièvre,
de Chateau Villain et de Rambouillet, gouverneur et lt.-general pour le Roy en son
province de Bretagne, aldaar 625—682. Hij was de zoon van den graaf van Toulouse,
die een zoon was van Louis XIV en Francoise de Montespan. In genoemde § 9 hoofdst.
VI staat de Marianne, kapt. Thom. Durepos, op naam van Olivier Oyen.

•) Adres van 81 burgers aan den commandeur 30 Maart 1754 port. no. 7 fol. 572—
577 (orig. handteekeningen). De Windt aan X 12 April 1754 aWaar fol. 562—S68.
Comm. en Raden aan X 13 April 1754 oUoar fol. 570—571.
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548 NEDERLANDSCHE BOVENWINDSCHE EILANDEN

ven voor en na van de W. Indische planters afhankelijk *). Dat
suikergebrek werd echter ook veroorzaakt door den uitvoer uit
Engeland naar het vasteland, ook naar ons en van ons naar
Duitschland. In 1712 was dat nog geweest voor een bedrag van
£ 250.000, maar sinds sterk gedaald omdat Hollandsche suiker
veel goedkooper was geworden *). En dit kwam weer door de Suri-
naamsche suiker, waarvan de invoer naar Holland van 5000 oks-
hoofden in 1700 tot 36 a 50.000 in 1724 gestegen en die van goede
kwaliteit was^). Natuurlijk drukte dit den uitvoer uit Engeland. En
nu leverde wel is waar, gelijk wij zeiden, St. Eustatius zelf weinig
suiker, maar de planters van met name Barbados verkochten di-
rect aan ons, die het naar Europa brachten als product des eilands.
Want wel is waar stond de Engelsche suikerwet van 1739 directe
verscheping van suiker uit de Engelsche koloniën toe, maar alleen
voor in Engeland gebouwde schepen en die waren niet altijd voor-
handen, totdat in 1742 ook koloniale schepen die toestemming
kregen *). Maar wanneer Engeland suiker direct op St. Eustatius
kocht, bedreigde dat den uitvoer naar en den handel en de raffi-
naderij in ons land. Nu kochten de Hollanders ook voor hoogen
prijs Deensche suiker, zooveel soms dat de schepen der Deensche
W. I. Compagnie niet genoeg lading vonden. En Deensche plan-
ters mochten alleen in die schepen uitvoeren. Totdat men in Ko-
penhagen wijs werd en het voordeel van den vrijen handel inzag.
In 1724 stond men suikerinkoop en suikeruitvoer aan de schepen
van alle natiën toe en sinds (wij hoorden het De Windt zeggen)
bloeiden de plantages op St. Kruis door stijgende opbrengst en
uitvoer"). Natuurlijk. In Holland wilde men alle suiker uit de
eigen koloniën voor zich hebben en daartoe den vrijen handel ver-
bieden; op St. Eustatius had men juist voordeel van den vrijen
handel.

Wat de raffinaderij aangaat, er was een tijd dat de Hollandsche
raffinaderijen geheel Europa voorzagen, maar in den loop der
18de eeuw werden ze door buitenlandsche verdrongen, waarom
men hier om bescherming, om ontheffing van lasten vroeg '). Zoo
wasb.v. de Deensche W. I. Compagnie in September 1729 begon-
nen haar eigen suiker te zuiveren d.w.z. volgens eene nadere be-
paling van 1733 suiker uit de Deensche koloniën '). De Engelsche

•) Pitmana.ro. pag. 124, 126, 162.
») ^ Waar pag. 160, 177.
*) 4Woar pag. 169, 197.
«) 4taaar pag. 167, 180, 183.
•) Westergaard a.u>. pag. 135, 194, 195.
•) Luzac, //oüands ryiWom IV 384 vlg.
') Westergaard a.ie. pag. 136, 213.
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planters mochten hun eigen suiker niet raffineeren wat reeds een
tijdgenoot „a manifest violation of the most sacred rights of
mankind" noemt. Het verbod was te harder, omdat zij de kunst
zeer goed verstonden, zooals op Jamaica bleek, waar men voor
eigen gebruik zuiverde *). En nu wilde men dat voor St. Eustatius
ook gaan verbieden ten voordeele der Hollandsche fabrieken!
Vandaar het algemeen verzet. Bij missive van 2 December 1754
berichtten de Heeren dat zij „zich nog niet finaal over de suiker
konden expliceeren" *). Enkele maanden later deden zij het, te-
gelijk met andere beschermende maatregelen.

Wij hebben indertijd bericht, dat bij de vernieuwing van het
octrooi der W. I. Compagnie op 8 Augustus 1730 de vrije vaart
op de slavenkust alleen Nederlandschen schepen (dus niet alleen
compagnies schepen) werd toegestaan *). Daarmede kwam aan
het lorredraaien door Nederlandsche schepen een einde. Maar
niet aan den aanvoer van slaven door andere natiën, met name
door de Engelschen, die hen dan op ons eiland verkochten. Be-
windhebberen wilden nu ook hier dien vrijen handel binden, al
zeide De Windt, dat men wel vreemde slavenhaalders kon weren,
maar daarom nog niet allen vreemden handel en hij noemde als
voorbeeld de rum, die Engelsche schepen op ons eiland inkochten,
daarmede naar Amerika zeilden, vanwaar ze dan naar Afrika
ging *). Tevergeefs. Den 29sten October 1755 zagen de opgezete-
nen tot hun ontsteltenis overal aangeplakt: Ingevolge orders van
Heeren Bewindhebberen, wij Jan de Windt, gouverneur enz. Sa-
luut. Doen te weten. Het is verboden eenige slaven van vreemde
natiën aan te voeren veel minder te veilen op poene van confisca-
tie der negers. Voorts. Alle waren, vruchten, producten, niet uit
Holland, maar uit vreemde koloniën aangebracht en naar vreem-
de koloniën vervoerd betalen behalve het gewone waaggeld nog
3 % dus 5 %. En geen suiker mag van St. Eustatius naar vreemde
eilanden worden uitgevoerd dan in de oorspronkelijke fusten *).
Dit plakkaat bracht groote verbittering en maakte de gemoede-
ren „driftig". Verscheidene kooplieden op ons eiland besloten ge-
bouwen en andere vastigheden te verkoopen en naar elders uit te
wijken *). Gouverneur en Raden besloten erover aan de Heeren te
schrijven („ongeriquiriert" zooals het elders ') in een dergelijk ge-

•) Bryan Edwards a.ic. II 570, 575 noot.
») Aldus De Windt aan X 8 Febr. 1755, port. no. 7, fol. 612.
*) Bove» II § 33. III § 4 in fine (waar .alleen' moet zijn ,allen').
•) Jan de Windt aan X 8 Febr. 1755, port. no. 7, fol. 613.
•) Gouv. en Raden, Fort Oranje 29 Oct. 1755, port. no. 7, fol. 704.
•) Jan de Windt aan X 30 Nov. 1755, port. no. 7, fol. 702—703.
') Port. no. 7, fol. 562.
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val heet, eene ootmoedige verontschuldiging dat zij ongevraagd
hunne meening aan de voeten der Heeren dorsten neerleggen).
Wanneer, aldus betoogden zij, ons eiland door uitsluitend de eigen
natie van slaven wordt voorzien, dan zal het verbod ons geen
kwaad doen. Als er maar aanvoer is. Ook het bevel, dat suiker,
koffie en katoen voortaan door vreemdelingen noch in- noch uit-
gevoerd mag worden zal ons niet schaden zoolang de hooge prij-
zen in patria stand houden, omdat wij dan immers ruim zooveel
voor Fransche suiker kunnen bieden als de Engelschen. Maar val-
len die prijzen in Holland tot een lage markt, dan kunnen wij dat
niet langer, zal de negotie verflauwen en zullen U.E.Gr. A. schade
lijden. Daar kwam het op aan! *) Melasse en kiltum zijn voor Hol-
land van geen belang. Maar het staat te vreezen dat door uw plak-
kaat de Engelschen hunnen handel naar de Deensche eilanden
zullen verleggen, waar zij veel facieier behandeld worden. Want
de Denen laten den invoer van melasse en kiltum reeds vrij en
zullen weldra algeheelen vrijhandel instellen. Dan zullen ook de
Franschen daar liever aangaan, voor wie bovendien de reis veel
korter zal zijn. En is eenmaal de handel daar gevestigd, dan komt
hij hier nooit terug. Bovendien zal Fransche handel alleen hier
nooit gedijen, als hier geen Engelschen meer mogen komen. Want
die brengen de meeste contanten aan en voorts visch, vleesch,
meel, planken, paarden, hetgeen de Franschen animeert om hier te
komen. Wij zelven kunnen ook niet zonder dien toevoer. Dus
smeeken wij onderdanig de belasting weer op 2 % te brengen. Wij
doen dat in uw belang. Aldus dit ernstig vertoog, geteekend door
Jan de Windt, Abr. Heyliger jun., Jac. Cuviljé, Maarten Dubois
Godet, Pieter Runnels en John Heyliger *).

§ 3. Temidden van de lasten en de akeligheden van den oorlog
treffen enkele vreedzamer bemoeiingen ons des te aangenamer.
Zoo deed de assistent Theod. J. de Vos eene poging om de brieven
sneller bezorgd te krijgen. Op Curacao ontvingen de assistenten
6 st. voor de bezorging van een brief uit patria en 3 st. voor een
brief van de eilanden. De Vos vroeg thans voor zich datzelfde
recht, hij meende dat familiebrieven toch wel enkele stuivers
waard waren, terwijl handelsbrieven op rekening der correspon-
denten zouden komen. Van zijn kant zou hij dan, zoodra een schip

•) Den 28sten October 1754 had De Windt juist per Leonidas, schipper Corn, van
der Schaaf, in lading voor Vlissingen 6000 pes. overgemaakt (de lading zelve was
6068-6-5 pes.), port. no. 7, fol. 698, 617 en 15 Dec. 1755 zou hij per Statiaansche
Vriendschap, schipper Jan Decker, ook naar Vlissingen een gelijk bedrag zenden,
aldaar fol. 709. Alles compagnieswinst.

') Het stuk staat ongedateerd, maar is van 1755, port. no. 7, fol. 705—708.
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ten anker kwam, met een sloep den brievenzak van boord laten
halen en illico daarop de brieven volgens adres aan ieders huis
doen bezorgen, zoodat men niet meer op het believen van den ka-
pitein zou behoeven te wachten. Hij stelde dit niet voor uit naas-
tenliefde, maar omdat hij hoopte op eene aangename bijverdien-
ste in dit „ongelooflijk geld verslindend kostbare land". Want
(wij kennen de schrielheid der Heeren) zonder beter tractement
beweerde hij zijn plicht niet te kunnen betrachten, gevaar te loo-
pen tot het breken van zijn eed en het inslaan van verboden we-
gen en plegen van allerlei schelmerij *). Het is mij niet gebleken,
of de Heeren op dit niet geheel belangelooze voorstel zijn inge-
gaan. Twee jaren later, herinneren wij ons, wekte hij hun ernstig
misnoegen door een toch zeer onschuldige daad *). In 1768 be-
noemden zij in zijne plaats Anthony Beaujon *). Verbetering in
het brievenvervoer ware geen weelde geweest. Nog in 1772 be-
klaagt de vice-commandeur van St. Maarten zich, dat hij geen
schepen voor costy heeft kunnen afladen, omdat, o.a. door ge-
brek aan kapitaal, de negotie zoo gering was, en dat hij daardoor
ook zijn rapporten en staten niet had kunnen overzenden. Hij
zou ze nu maar in een dicht vat toekuipen en via St. Eustatius
aan de Heeren doen toekomen *). En twee jaren later kreeg men
op verzoek van kooplieden in patria op Curacao op het fort een
brievenzak, die behoorlijk verzegeld kon worden, daarin gingen
dan de brieven voor St. Eustatius om te worden meegegeven aan
naar dat eiland varende schepen )̂. Dat er echter ook direct brie-
venvervoer uit Holland naar de Bovenwindsche was, is ons reeds
menigmaal gebleken.

Zijn wij door dit bericht den tijd vooruit geloopen, wij keeren
tot de eerste jaren van De Windt's regeering terug door de ver-
melding van een ander werk des vredes. In 1756 nl. gelastten Be-
windhebberen zoowel hem als Abr. Heyliger Pzn. op St. Maarten
om, wanneer prof. Lambergen ten behoeve van het botanisch
onderwijs te Groningen om toezending van zaden, bollen, wortels,
heesters en boomen vroeg, aan dat verzoek aanstonds te voldoen.

•) Th. J. de Vos aan X 14 Jan. 1757, boek 4, fol. 487—490.
•) fiovm VI § 24 in fine, noot 5.
•) Heeren X aan Jan de Windt 12 Nov. 1768. Jan de Windt aan X 30 Jan. 1769,

boek 5, fol. 1.
•) Abr. Heyliger Pzn. aan X 27 Mei 1772, boek 5, fol. 17. Van alle uitgaande stukken

moest hij het origineel zenden aan de Kamer op de Maze, waaraan volgens resolutie
van 17 April 1773 de voorziening dezer eilanden was aanbevolen, het duplicaat aan
de presidiale Kamer te Amsterdam, het triplicaat aan de pres. Kamer in Zeeland,
Heyliger aan X 7 Aug. 1773, boek 5, fol. 153.

') Kamer Amsterdam aan Jean Isai Claris Rodiej.de la Brugière, directeur van
Curafao, 7 Juli 1774.
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Tiberius Lambergen, sinds 1753 te Groningen hoogleeraar in de
geneeskunde, chemie en botanie, heeft voor den kruidtuin der
hoogeschool veel gedaan. In een Latijnsch vers op den buiten-
muur van de door hem verbeterde stookkas staat, dat hij in den
hortus plantte wat Lybië, Peru en Java voortbrengen *). Bij Peru
zullen wij dan ook maar aan onze eilanden denken. De comman-
deurs hebben zoo goed mogelijk aan de opdracht voldaan, De
Windt zond zaden aan het adres van den advokaat Mr. W.
Röell *) en nog den 20sten October 1774 hebben de Heeren de
opdracht vernieuwd, thans ten bate dus van prof. Wynoldus
Munniks, die immers in dat jaar Petrus Camper in het bestuur
van den hortus was opgevolgd. Ook Abr. Heyliger op St. Maarten
heeft zijn best gedaan, maar hij vond, dat men de schippers
moeielijk kon vragen om de planten op hun dek te nemen, omdat
de houten bakken, waarin de heesters stonden, zoo zwaar waren.
Bovendien moesten ze tweemaal daags begoten worden, wat veel
water eischte. Intusschen had hij alle plantagedirecteuren aange-
schreven en zijn eigen slaven door de bergen gezonden. Maar alles
vergeefs, nademaal de droogte de zaden en vruchten niet tot was-
dom liet komen en zelfs het gras verdorde *).

Vermelding verdient ook, dat men op ons eiland de overwinning
vierde des konings van Pruisen bij Rossbach, 5 November 1757.
Geheel in overeenstemming met de naïeve opvatting der kerke-
lijken in patria, die in Frederik den Groote een verdediger zagen
van den protestantschen godsdienst, schreef ook ds. van Essen:
„Heere Zebaoth zegene de wapenen van dezen grooten held voor
het hard gedreigd protestantendom" «).

In dezen tijd valt ook het proces van Bernard Tronchin, echt-
genoot van Sara Aertsen *) tegen eene beslissing van Comm. en

•) Jonckbloet, GeaVnftftoefc o". Aoog. te Gro». blz. 398. Missive van X aan De Windt
20 Aug. 1756.

•) De Windt aan X 30 Jan. 1769, boek 5, fol. 1. In het burgerboek van Groningen
komt de naam Röell niet voor. Ook in de lijst van advocaten in de stadsrekeningen
1762—1780 vindt men den naam niet. Doch er was een mr. Wilhelm Röell, geb. 1700,
overl. te Amsterdam 1775 als oud-hoogleeraar in de medicijnen (Van der Aa, fliogr.
Woontf». XVI 406) die bewindhebber der W. I. C. is geweest (Wâ enfcoeft Ned. /Ja"«J II
117). Het kan zeer goed zijn, dat De Windt hem de zaden zond en dat hij ze doorzond
naar Groningen. Ik betuig mijnen hartelijken dank aan dr. H. P. Coster, gemeente-
archivaris van Groningen, voor zijne inlichtingen, ook voor die in volgende noot.

•) Abr. Heyligers Pzn. aan X 27 Mei 1772, boek 5, fol. 18. 22 Juni 1776, aldaar fol.
205. In het Gron. senaatsarchief komen geene brieven voor op deze zaadzendingen
betrekking hebbende; ook de acta van den Senaat en die van de med. fac. geven
geen licht. '

•) Van Essen aan classis d.d. St. E. 18 Jan. 1758, oud-class. archief, afd. S. E. blz.
21. Ranke, Franjös. GescfctcM* Leipz. 1869 IV 383. Mijne G«d>. Ned. Heru. tfcffe II
112 vlg.

•) Op blz. 574 van den vorigen jaargang, V § 15 schreef ik bij vergissing dezen naam
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Raden d.d. 10 Augustus 1761. Het was een kwestie van versterf-
recht en wel over de erfportie van halve broeders en zusters. Vol-
gens het schependomsrecht (dat ook in Zeeland gold), nader ver-
klaard in de politieke ordonnantie van 1580 en van toepassing in
geheel Ned. W. Indië, behoorden Bernard (uit naam zijner echt-
genoote) en een zwager (Daniel Aertsen) op te komen in de erfenis
van een volle broeder en zuster (Lodewijk en Anna A.) met voor-
bijgaan van moeder (Helena A. geb. Cuviljé, hertrouwd met An-
dries Turp) en halfzuster (Helena Turp). Doch Comm. en Raden
hadden de helft der erfenis toegewezen aan Bernard en zijn
zwager, van de andere helft £ aan hunne halfzuster. De Staten-
Generaal, om revisie gevraagd, gingen om advies bij Heeren X,
dezen op hun beurt, 8 Februari 1762 bij Comm. en Raden. Hun
antwoord d.d. S. E. 24 Mei 1762 luidde dat bij hen wel het sche-
pendomsrecht gold, maar dat het gebruik geworden was, dat hal-
ve broeders en zusters, van welke zijde ook den overledene be-
staande, met de halve hand erfden. Tornde men aan dat gebruik
dan zou men op grooten tegenstand stuiten. Maar de Staten-
Generaal beslisten 18 April 1763, dat men zich toch aan dit ge-
bruik niet mocht houden en Comm. en Raden hadden eenvoudig
te gehoorzamen, wat zij dan ook hebben gedaan, al was hun ge-
bruik vrij wat barmhartiger dan het harde recht *).

§ 4. Inmiddels gingen kaapvaart en zeerooverij voort onzen
handel te fnuiken. De Engelsche admiraal John Moore, die met
6 a 7 schepen bij Antigua lag, nam alle vaartuigen die op de Fran-
sche eilanden voeren en aldus verloor St. Eustatius in de eerste
maanden van 1758 43 barken, 15 schoeners, 1 snauw en 3 andere
booten, met hunne lading geschat op 441.491 pesos. Welk een
handel die dat verdroeg! Bewindhebberen klaagden 3 Mei en 28
Juli 1758 bij H.H. Mog. maar zonder baat. Wat vermochten zij
tegen de machtigen ? Wel mocht de Raad 20 Mei 1758 aan Heeren
X schrijven: „de ongebondentheyt van die natie verwijd zich alle
dagen zoo kragdadig dat wij met veel smarten konnen zeggen dat
wij zwaarder als haar vijanden aangetast worden". En van den
prijsrechter op Antigua zegt de Raad: „Hij handelt meer in het
karakter van een magistraat te Algiers of van diergelijke nesten

als Hartsen. De daar genoemde Anna Catharina was eene dochter van Johannes
Aertsz. of Aertsen. De thans in den tekst genoemde Sara was eene dochter van Lode-
wijk en Helena Cuviljé. Ik dank deze aanwijzing aan den heer lt. M. R. H. Calmeyer
te 's-Gravenhage.

') Comm. en Raden aan X 24 Mei 1762, boek 4, fol. 686—688. Sinds bleek mij dat
M. H. van der Valk het gansche geval heeft behandeld in het Tydscftr. «. recWsg«cAj>-
d«n»'ï X (1930) blz. 447—450. Over schependoms- en aasdomsrecht Fockema Andreae,
Oi«in. Burg. tocM II 294—299. 306. Huig de Groot, Jnfctf. RecWs. II, 28, § 4.
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van zeeroovers dan als een oprecht en billijk rechter van het En-
gelsche Hof van admiraliteit". Ook dit was waar, en hoe duidelijk
ziet men dat de vernietiging des eilands van 1781 waarlijk niet al-
leen was om onzen handel op Amerika, maar het eindelijk gevolg
van jarenlange afgunst op een welvaart, die kwetsbaar was voor
een deel door ongeoorloofden handel, maar meest door onvoldoen-
de bescherming der vaderlandsche, telkens zwakker wordende re-
geering. Toen in 1759 de Engelschen enkele onzer schepen namen
waarop een aantal nn/e negro's en mulatten van Curacao, die zij
daarna op St. Christoffel in het openbaar op veilden en aldus weder
tot slavernij deden vervallen, sprak De Windt in even machteloo-
zen toorn van „ongehoorde hostiliteyten" *). Het is waar dat men
af en toe iets deed. In 1759 vertrok een smaldeel van vier schepen
onder schout-bij-nacht Joost Sels (zijn vlaggeschip de Damiaten
van 64 st.) naar de West ter begeleiding van koopvaarders. Ge-
vochten is er niet, maar helaas overleed de voortreffelijke schout-
bij-nacht 8 September 1759 op Curacao *). Doch wat baatte dit
zwakke vloot ver toon. De Engelschen namen onze schepen in het
gezicht der forten, zeer wel wetend dat die door het slechte ge-
schut toch niets konden doen. De kanonnen barstten vaak bij het
eerste schot, waardoor op een keer de kanonnier Jacob Kage een
jammerlijken dood vond. In 1760 was St. Eustatius, mag men
zeggen, formeel geblokkeerd, de Engelsche oorlogsbodems met
eenige particuliere kapers roofden alle vaartuigen van of naar de
Fransche havens, sleepten ze weg, plunderden het scheepsvolk
onder het oog der commandeerende officieren en daarna hield men
hen nog maanden lang in de boeien *). Welk eene minachting
spreekt er meteen uit voor het verwaarloosde eiland.

§ 5. Met vergefelijk leedvermaak was men daarom, schoon uit
de verte, getuige van Engelsche tegenslagen als toen drie Fransche
oorlogsbodems het Britsche fregat Warwick, kapitein Molineux
Shuldham, dat beoosten Martinique kruiste, veroverden en op-
brachten *). Zelven waren wij niet zonder vlek of rimpel. De En-
gelschen beweerden (en niet zonder grond!) dat er van ons eiland
uit ongeoorloofde handel gedreven werd op de Fransche eilanden,
dat onze schepen daar laadden en losten en aldus de producten
voor en van die eilanden met hun vlag dekten. Ja, dat de Windt
daaraan met eigen schepen mededeed. Het is mogelijk. Een ander

') John Moore aan De Windt 9 Dec. 1757. Kamer Amsterdam aan De Windt 22
Aug. 1758. Lias W.I. op data.

•) De Jonge, Z«<w«en IV 342.
») Jan de Windt aan X 1 Sept. 10 Nov. 1760, boek 4, fol. 627, 631.
«) Jan de Windt aan X 24 April 1756, port. no. 7, fol. 719.
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verwijt weerde hij af. Den 23sten Maart 1761 kwam 's lands oor-
logsschip de Glindhorst, kapitein Jan Hinlópen, ter reede en
bracht brieven van de Heeren d.d. 11 December 1760 mede. Zij
berichtten daarin dat de Engelschen hadden geklaagd, dat de
Windt hun schip Marianne, kapitein Charles Herring, had willen
in beslag nemen. Het zou niet onverdiend geweest zijn, maar de
commandeur protesteerde op het nadrukkelijkst dat hem dit zelfs
nooit in de gedachten gekomen was *). In 1762 klaagde de gezant
Yorke weder over onze eilanders, omdat zij aandeelen hadden in
een kaper met commissie van den gouverneur van Martinique.
Heeren X beweerden wel, dat dit alles op louter gissingen steunde,
maar onwaarschijnlijk is het allerminst *). Toch waren deze han-
delingen onschuldig, vergeleken bij de geweldplegingen op groote
schaal der Engelschen als eene voorbereiding voor de barbaarsche
daad van 1781.

Het verbaast ons niet, dat het meerendeel der Statiaansche
kooplieden geruïneerd werd. Anderen, die met zware kosten en
met wel zeer merkwaardige ingenieurskundigheid uit de zee stuk-
ken land hadden aangewonnen, om daar pakhuizen op te bouwen,
zagen zich thans door de stremming van allen handel van geld
en interest beroofd. Allen zagen hun ondergang tegemoet, „wat
ook uw inkomsten zal doen cesseeren". Aldus de commandeur,
om daardoor de belangstelling in hun droevig lot te wekken *).

Den lOden Februari 1763 maakte de vrede van Parijs een einde
aan den grooten Engelsch-Fransch-Spaanschen oorlog. Engeland
kwam er uit te voorschijn als de overheerschende koloniale en
maritieme mogendheid, het kreeg Canada, de forten aan de Ohio
en den linkeroever van den Mississippi (behalve Nieuw-Orleans),
een aantal W. I. eilanden, Senegal, Fransch Hindostan in zijn be-
zit. Frankrijk had tijdelijk afgedaan. Het was duidelijk, van wien
wij in de West voortaan alles te vreezen hadden, zoo wij geen
vrede hielden met den oppermachtigen buurman, die zijne min-
achting voor ons niet verheelde *). Intusschen gingen thans onze
Bovenwindsche eilanden hunne laatste bloeiperiode tegemoet,
waaraan hun gedrag tijdens den Amerikaanschen opstand, in
1775 begonnen, een smartelijk einde zou maken.

•) De Windt aan X 23 Maart 1761, boek 4 tusschen fol. 654 en 658 (deze bladen zijn
bij vergissing ongepagineerd). Jen van Goor Hinlópen ftovcn § 1. In 1773 stond hij aan
het hoofd van een eskader naar Marocco (vlaggeschip de Nassau), De Jonge, a.tf. IV
364.

«) Kam. Amsterdam aan De Windt 20 Juli 1762, 342 W.I.C. 475.
*) Brief van 10 Nov. 1760 als boven § 4 in fine, boek 4, fol. 632.
•) Vergel. Blok, G«cA.' III 496 vlgg.
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§ 6. St. Maarten had middelerwijl zijne eigene moeilijkheden
gehad. De vice-commandeur Abr. Heyliger Pzn. was lang ziek ge-
weest en had door den dood zijne vrouw en een zoon verloren *).
Voorts hadden de Engelschen weder het Fransche gedeelte des
eilands bezet, waaruit zij 1745 verdreven waren en lieten nu zoo-
waar ook eischen hooren voor ons gedeelte. Van dergelijke po-
gingen in genoemd jaar hebben wij vroeger gesproken *). Thans,
21 December 1758, kwam hun aanvoerder Benjamin Gumbes,
van twee kaperkapiteins Mac Lane en Richards en een groot aan-
tal manschappen vergezeld, naar een afgesproken plaats om met
Heyliger te spreken. De plantage van kapitein Salomonsz., die
meer dan dertig jaar Nederlandsch bezit was geweest, en tusschen
deze en deirontieren nog de plantages van Daniel van der Poolen
zaliger en van zijn zoon eischte de Engelschman voor zich op *).
Zoolang dat Fransche gedeelte telkens van meester wisselde zou-
den zulke twisten aanhouden, vandaar de menigvuldige adviezen
om het onder ons bestuur te brengen. Doch wij zagen reeds her-
haaldelijk dat de Heeren naar dien verstandigen raad geen oor
hadden.

Men kan ook niet zeggen, dat zij Heyliger voldoende in staat
stelden zich tegen deze en dergelijke brutaliteiten te verweren.
Het is waar, hij kreeg eindelijk de lang begeerde vlaggen voor de
Oesterpan, Simsonsbaai en fort Amsterdam *), maar de weinige
soldaten die men hem via St. Eustatius zond, waren bovendien
van slecht allooi: zij waren gewoon om, zoodra zij van kleeding
voorzien waren „de haesepat" te kiezen en te deserteeren. In 1756
had de vice-commandeur de beschikking over.. . . 1 sergeant, 4
soldaten en den neger-tamboer Adam *). Nu had men op St. Eus-
tatius ook niet veel te missen *). De Heeren waren ook op dit punt
niet al te scheutig en hadden bovendien last van de inhaligheid
der schippers. Zoo bracht kapitein Jan Dekker van de Statiaan-

•) Abr. Heyliger Pzn. aan X 14 Juni 1757, boek 4, fol. 491—494.
•) £ow«» VI § 5.
•) Abr. Heyliger Pzn. aan X 28 Mei 1759, boek 4, fol. 598—605. Benjamin Gumbes

aan Heyliger 7 Dec. 1758: „This serves to acquaint you that I should be glad you would
meet me at the frontier on Wednesday the 13 as I intend to posses one of my people
with the plantation capt. Salomonsz hath in the English land as also once more to
show you the English bounds both in the High and Low Lands." Boek 4, fol. 606.
De verdere briefwisseling oWaar fol. 608—624.

') De vlaggen staan in de Rekening Courant der W.I.C. met Abr. Heyliger d.d. 31
Dec. 1755 ieder voor 20 pes.-l-0, boek 4, fol. 587.

') /! Maar fol. 494,536.
•) Enkele jaren later bestond het garnizoen op S. E. uit 1 commandant (Abr.

Ravené), 1 sergeant, 7 korporaals, 1 constabel, 2 constabelmaats, 2 tamboers en 22
soldaten, monsterrol van 30 April 1766, boek 4, fol. 740, 741.
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sche Vriendschap in 1760 24 militairen over en vroeg boven het
passagegeld zes stuivers per dag en per hoofd voor de 25 dagen
dat het schip voor Rammekens (met tegenwind?) gelegen had,
dus / 252. De Windt vond dit terecht „exorbitant" *).

Ook over St. Maarten had Yorke, in 1760, klachten. „Bosvelt"
had met de wapenen het Engelsche schip Rose, schipper Butter-
field, in de haven van St. Maarten genomen en schip en lading
doen verkoopen *).

§ 7. Ds. Jos. Jacques was na bijna twintig]arigen dienst 8 De-
cember 1758 overleden *). In 1762 vonden de Heeren een opvolger
in Barak Houwink, proponent, die zou overgaan d.w.z. met het
eerstvolgende schip zou uitkomen *). Hij kwam 30 Januari 1763
behouden aan en de vice-commandeur vond dat hij aan de goede
van hem ingekomen rapporten voldeed. Hij kreeg / 300 voor reis-
kosten vergoed *). Houwink was het, die voorstelde om eene nieu-
we kerk te bouwen, waarvan wij reeds den mahoniehouten kansel
vermeldden en waarvoor de Heeren in 1772 aan Heyliger toestem-
ming gaven 2000 pes. uit Compagnies kas voor te schieten. De
kap d.i. het klankbord ontbrak toen nog *). Ook van zijne moeie-
lijkheden met ds. Runnels hebben wij gesproken '). Houwink
en Runnels waren tijdgenooten aan de Groninger hoogeschool en
vrienden geweest, vandaar Houwinks toestemming aan R. om
om den anderen Zondag in de Hollandsche kerk te preeken. Nu
was Houwink in het huis van den vice-commandeur gelogeerd en
ook R. kwam daar dagelijks. Uit de toen gevoerde gesprekken ble-
ken zijne reeds vermelde kettersche gevoelens, waarom Houwink
hem zijne kerk verbood. Sinds preekte hij in eene door de Engel-
schen getimmerde kapel. Heyliger hield hem voor remonstrantsch,
maar (en wij gelooven dat gaarne) „de vrome ingezetenen, die de
verschillen niet weten tusschen gereformeerd en remonstrant ne-

>) De Windt aan X 1 Sept. 1760, boek 4, fol. 626.
•) Kam. Amsterdam aan De Windt 13 Maart en 24 October 1760,342 W.Ï.C. 475.

Vermoedelijk Jacob van Bosveld, ben. directeur van Curacao, in dienst 12 Maart 1761.
De Rose zal wel een kaper geweest zijn, waartegen Bosveld ook later streng optrad,
Hamelberg a.tt». I 178.

') C. en R. d.d. St. M. 26 Mei 1759, boek 4, fol. 595. Zij vragen om vervulling van
„des overledens facantie". De fcovcn deel XII blz. 428 opgegeven sterfdatum Mei 1759
blijkt onjuist.

«) Zoo heet het van Abr. Wijngers, tot tweeden predikant op Curacao benoemd, dat
hij overgaat en van ds. J. C. A. Quast „gaat over per Johanna Jacoba schipper Jan
Siebes", Kamer Amsterdam aan Rodier 18 Aug. 1767, 23 Oct. 1770, 343 W.I.C. 476.

») Abr. Heyliger aan X 29 Oct. 1763, boek 4, fol. 698—700.
•) BOM» deel XII blz. 589. Heyliger aan X 27 Mei 1772, boek 5, fol. 15.
') Boven deel XII blz. 583 vlg., waar in noot 4 de op het eind geciteerde bladzijde

429 moet zijn.
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men zijn leer voor lief aan *). In deze twisten vond Houwink aan-
leiding om overplaatsing naar Curasao te vragen. Want ds. R.
Wildrik aldaar, door twee officieren van 's lands oorlogsschip
Maartensdijk schandelijk mishandeld, had 30 Juli 1764 overplaat-
sing naar St. Eustatius gevraagd, waar ds. van Essen immers
overleden was *). De Kamer stond het verzoek toe, hij zou het-
zelfde tractement genieten als van Essen, en 13 December 1765
kon hij zijn behouden aankomst op 25 November d.a.v. melden *).
Hij had van te voren, 8 Augustus 1765, om vergoeding van reis-
geld gevraagd *), waarop de Heeren hem / 200 toestonden, maar
uit zuivere gratie nademaal hij op eigen verzoek was overge-
plaatst s). Maar Houwink vroeg 28 Augustus 1765 om hem toch
maar op St. Maarten te laten blijven *). Ook dit stonden zij goed-
gunstig toe, maar herinnerden hem er aan, dat zij hem niet zou-
den overgeplaatst hebben, zoo hij zelf niet over zijne gemeente
geklaagd had. Intusschen vernamen zij met genoegen, dat de toe-
standen daar zich ten goede gekeerd hadden '). In 1772 heeft
Houwink toen (al of niet met ziekteverlof) eiland en post verlaten.
Hij is niet teruggekeerd, misschien overleden, in 1774 heet hij
„van zijn dienst afgestaan" ®), 20 September 1774 meldden de
Heeren de benoeming van den proponent Conrad Schwiers, 31
Maart 1775 zijn aanstaand vertrek; zijne intrede op 11 Juni heb-
ben wij vermeld ').

§ 8. Van den stijgenden bloei en van de toenemende beteekenis
van St. Eustatius is velerlei getuigenis. Reeds vroeger rekenden
wij daartoe, dat Jan de Windt in 1763 drie wel toegeruste en be-
mande schepen naar Berbice kon zenden om den grooten, ten
slotte in stroomen bloeds gedempten, slavenopstand te helpen be-
teugelen ") .

>) Heyliger aan X 11 Aug. 1764, boek 4, fol. 702—706.
») Bo«e» deel XII blz. 426. .Keso/u*. van X Jovis 3 April 1766, fol. 234v. Kamer

Amst. aan Rodier 10 Juü 1764, 342 W.I.C. 475.
') ««o/«<. X Mercurü 9 April 1766, fol. 283v.
•) i?«so/u«. X Sabbathi 5 April 1766, fol. 252v.
») /IWaar fol. 253v. Jan de Windt aan X 31 Juü 1766, boek 4, fol. 744.
•) Boven deel XII blz. 429 staat 28 Aug. 1765 foutief als datum waarop hij voor

Curacao vroeg.
') A'«oJu(. X Mercurü 9 April 1766, fol. 282v, 283r, met missive aan ds. Houwink

d.d. 10 April 1766.
•) Boven deel XII blz. 429. Van het ziekteverlof spreekt Abr. Heyliger Pzn. 27 Mei

1772, boek 4, fol. 15.
•) Boven deel XII blz. 426, 429.

'•) Bonen hoofdst. III § 8. In boek 5, fol. 19—126 der stukken van St. Eustatius
R.A. vindt men brieven van L. Storm van 's-Gravesande te beginnen met een d.d.
Essequebo 27 Aug. 1772, dan een van 24 Sept. fol. 41—51 met nadere berichten over
den opstand enz. Eene nota in de inhoudslijst van boek 5 zegt, dat deze stukken
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Eene andere aanwijzing vind ik in de toenemende ontevreden-
heid der burgerij over den verouderden regeeringsvorm. De raads-
leden hadden zitting voor het leven, zoodat maar weinige eilan-
ders kans op een zetel hadden of zich in regeeringszaken konden
oefenen. De raadsheeren waren bovendien van alles tegelijk,
land-, politie-, krijgs- en justitieraden, weesmeesters, ouderlingen
en diakenen, zoodat zij de gansche regeering in handen hadden
zonder instructie of reglement. Het was als in patria: een echt
18de eeuwsch contract van correspondentie of cabale *). Er waren
onder die raadsheeren aftandsche grijsaards, die al 22 jaren op het
kussen zaten. Daartegen groeide nu het verzet. In een adres aan
Heeren X betoogden thans een aantal ingezetenen dat hun eiland
lange jaren in zijne kindsheid geweest, maar sedert tot een belang-
rijk centrum van handel en industrie geworden was, waardoor ook
de litigeuse zaken in belangrijkheid zeer waren toegenomen. En
hoe modern klinkt het dan verder: „Onze klachten hebben tot he-
den niets gebaat. Thans komen wij nog eens tot u met dat inner-
lijk en wel gegrond vertrouwen, dat de zorg van H.H. Mog. zich
ook nog eens zal uitstrekken over het welzijn van hunne getrouwe
onderdanen in deze verre gewesten." Hoe treffend is dit geloof.
Voorloopig waren de burgers nog zeer bescheiden in hun eischen.
Zij vroegen niet meer dan dat men 2 a 3 jaren in de regeering zou
zitten en zich daarna aan eene nieuwe verkiezing zou moeten on-
derwerpen *).

Nog weer een dergelijke aanwijzing hebben wij van Jan de
Windt. Gelijk eens Abr. Heyliger Pzn. had gewaagd van den
grooten toeloop van aanzienlijke vreemdelingen naar St. Maarten,
die hij aan zijn tafel wel moest ontvangen, zoo betoogde ook de
commandant van St. Eustatius, dat hij wel gedwongen was vele
verteringen te maken, om de continueel aankomende vreemdelin-
gen van rang en karakter de vereischte politesse te bewijzen als
strekkende tot het mainteneeren van goede harmonie en om tef-
fens een noodzakelij ken luister aan het gouvernement bij te bren-
gen. Daar nu zijn salaris ten uiterste sober was, betaalde hij dit al-
les uit eigen middelen om maar de interessen der Bewindhebberen
op het krachtigst te menageeren *). En ziedaar wat de Heeren be-
viel, de noodzakelijke luister, die hun nochtans niets kostte. En-

voortaan weder in afzonderlijke kohieren zullen geïnsereert worden. Maar die van
Suriname vermits het geringe getal derzelve blijven in de kohieren van S. E.

") L. Knappert, Jïrf zafcJv'fe ktien o»z«r ixwicm» »'n dü /«<k «««e, 1910, blz. 16—29.
•) Adres van bewoners van St. Eustatius aan H.H. Mog. 4 Juli 1763. Geen onder-

teekening. Los papier in boek 4 na fol. 743.
•) Jan de Windt aan X 10 Aug. 1769, boek 5, fol. 9, 10.

I
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kele jaren later intusschen heeft de Windt het nog eens over zijn
„ophouden van het respect van het gouvernement", maar dan
vraagt hij meteen, zij het „nederig", om zes okshoofden beste roo-
de wijn en drie pijpen madeira, waarmede hij zich vergenoegen
zal*).

§ 9. Den 31 sten Augustus 1772 woedde op ons eiland die vreese-
lijke orkaan, die zulke ontzaglijke verwoestingen aanrichtte. Doch
gaat men na zê rf verwoest en daarna „in beteren staat hersteld"
werd, dan bespeurt men ook hier hoezeer St. Eustatius in betee-
kenis was vooruitgegaan. Het fort zelf was hersteld voor 6000 p.,
terwijl, wanneer men het materiaal uit Holland had aangevoerd,
zooals de wijze en voorzienige Heeren hadden gewild, de kosten
wel 10.000 p. zouden bedragen hebben. Er waren in dat fort thans
kamers voor de onderofficieren en konstabels, een keuken, een ka-
mer voor de bedienden van den commandant; er waren geweer-
kamers, eene crimineele en eene civiele gevangenis. Er was een
raadhuis, een fraaie kerk, een pastorie — alles wel deerlijk geteis-
terd, maar binnen het jaar hersteld (met uitzondering van de kerk
die later gereed kwam *). Moge alles voortaan, zegt De Windt,
door de hand des Heeren gespaard worden, tot welzijn van U. E.
Gr. Ach tb. interessen (dat was altijd het eerste) en tot behoud der
arme en ongelukkige inwoners (dat kwam daarna) *). Maar in 1781
zou alles voor goed en geheel, doch nu door menschenhand ver-
nield worden!

Nog den lsten Juli van het onheilsjaar 1772 hadden Bewindheb-
beren den commandeur geschreven goede zorg voor het archief te
dragen, het te doen inventariseeren en het in een of twee kamers
zorgvuldig te bewaren, opdat bevoegden er beter gerief van heb-
ben mochten. Ook den vice-commandant van St. Maarten hadden
zij soortgelijke opdracht gegeven. Heyliger lichtte hen toen in,
dat men op zijn eiland nimmer een afzonderlijk gebouw voor de
charters, papieren en resoluties gehad had. Alle compagniesstuk-
ken lagen altijd bij den vice-commandeur, alle notarieele en sca-
binale acten op de secretarie bewaard. Dat was een sterk en wei-
getimmerd huis, in twee vertrekken door een gang verdeeld, op
kosten van den secretaris opgebouwd *). Deze laatste, Albert van
Heyningen, had dat inderdaad begin 1771 gedaan en ver-
heugde zich na den orkaan daarover zeer, omdat anders alle papie-

>) J a n de W i n d t aan X 19 April 1773, boek 5, fol. 129.
•) £ o w » hoofdst. V § 23 .
«) J a n de W i n d t aan X 19 April 1773, boek 5, fol. 127—129.
«) Abr. Heyliger Pzn. aan X 7 Aug. 1773, boek 5, fol. 147, 148.
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ren juist als op St. Eustatius zouden zijn verwaaid en vernield *).
Commandeur Jan de Windt overleed den 19 Januari 1775 des

morgens ten drie uren, na tien weken „aan eene kwijnende ziekte"
gelegen te hebben, in den ouderdom van 58 jaar. In hem verloren
de Heeren een braaf en zorgvuldig officier, de kolonie een mensch-
lievend opperhoofd en ik — het is Abr. Heyliger die het zegt —
een groot vriend van onze kindsche jaren af *). En ook ds. Wüdrik
getuigde en schreef: „met onzen deftigen gouverneur Jan de
Windt is de welvaart van dit eiland ten grave gedaald. Hij was een
groot vriend van mij" *). Twee en twintig jaren had de voortref-
telijke man het gezag over onze eilanden gevoerd. Wel hem, dat hij
haren ondergang niet heeft moeten beleven! Den 25sten Maart
1775 volgde Mevrouw Aletta de Windt geb. van Rinkom, 65 jaar
oud, haren echtgenoot in den dood. Zij was eerst getrouwd geweest
met commandeur Coesvelt en 11 November 1741 met De Windt in
het huwelijk getreden *). Teenstra zag nog 14 Januari 1829 op het
gereformeerde kerkhof den marmeren zerk die hun graf dekte *).
De weduwe had nog 23 Januari den dood haars echtgenoots ge-
meld en de Heeren, van haar eigen overlijden toen nog niet we-
tend, hadden haar een brief van rouwbeklag gezonden ').

§ 10. Abr. Heyliger Pzn. trad als commandeur a. i. op en ver-
zocht meteen De Windt te mogen opvolgen. Inderdaad kon hij
daarop aanspraken doen gelden. Als vice-commandeur van St.
Maarten had hij 28 jaar dienst, een groot aantal ingezetenen op St.
Eustatius ondersteunden zijne sollicitatie uit „ongedwongen gene-
genheid" en het zou wel hard zijn zoo een jongere hem zou vóór-
gaan. Ook omdat het gouvernement diende bekleed te worden
door een man „kundig in de wetten onzer landen, de wetten der
natiën en in zeezaken". Hij herinnerde er aan, dat hij in den laat-
sten oorlog veel schade had geleden, toen de Engelschen 14 van de
15 door zijn Huis afgeladen schepen hadden opgebracht en in En-
geland opgehouden, zoodat hij ze had moeten rantsoeneeren voor
64000 pond sterling in twee jaren, om ze niet te laten vergaan.
Ook in de West zelve waren vele schepen van hem genomen (het-
geen voor ons een bewijs te meer is voor den uitgebreiden handel
der eilanden). Nog herinnerde hij er aan, dat hij na den grooten
orkaan van 1772 zijn eigen huis tot raadshuis had ingericht, om-

») Alb. van Heyningen aan X 15 Jan. 1776, afcfear fol. 192—199.
') Abr. Heyliger Pzn. aan X 25 Jan. 1775, a/daar fol. 155.
») Wildrik aan classis 14 Octob. 1775, oud-class. archief afd. S. E. blz. 32.
•) Bouen hoofdst. V§ 15.
•) Teenstra a.m. II 332. Over den tegenwoordigen schandelijk desolaten toestand

van het kerkhof toe» hoofdst. V § 24.
•) Heeren X aan Mevrouw de Wed. Jan de Windt 4 April 1775.

West Indische Gids XIII 36
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dat de herbouw van het toen verwoeste te duur zou geweest zijn,
nu alle ambachtslieden „zulke exorbitante prijzen vragen" en ook
de materialen zooveel kosten door de onlusten tusschen Engeland
en Amerika, waarvan het eiland immers alle houtwaren betrok *).

Zóó vast was men op St. Maarten overtuigd dat thans eindelijk
de keuze op Heyliger zou vallen, dat de secretaris Albert van Hey-
ningen zich alvast „verstoutte" naar het vice-commandeurschap
te dingen. Hij was nu bijna 35 jaren secretaris op 1000 pes., maar
had zelf eene nieuwe secretarie gebouwd (gelijk wij reeds zagen),
terwijl voor zijne rekening twee klerken a 660 pes. en alle bu-
reaukosten kwamen. Voorts moest hij twee paarden houden om
van Philipsburg over de bergen naar fort Amsterdam te komen,
waar de Raad soms driemaal 's weeks vergaderde, ofschoon, nadat
de vice-commandeur op eigen kosten een „commoot" huis had la-
ten bouwen, alle civiele zaken in de groote zaal van dat huis wer-
den afgedaan. Mocht hij inderdaad tot opvolger van Heyliger be-
noemd worden, dan hoopte hij dat zijn zoon zijn tegenwoordig
ambt mocht verwerven. Deze zoon schreef daarover ook zelf aan
de Heeren *).

Voorts vroeg Joh. de Graaf f, die nu 24 jaren dienst had als se-
cretaris van St. Eustatius, en zoo deed ook Joh. Salomonsz. Gib-
bes, raadslid op St. Maarten, met de belofte dat hij de Heeren zou
dienen „als een getrouwe knecht", terwijl zij naar hem konden in-
formeeren bij Nic. Doeckscheer te Amsterdam en „onzen vorigen
predikant Barak Houwen" (sic) ').

§11. Jacob Simon Dörner, na den dood van Jan Aertsz. in 1768
pakhuismeester, was door Jan de Windt benoemd op voorwaarde
dat hij aan zijne behuwdzuster, eene arme weduwe, | der inkom-
sten zou uitkeeren voor de paspoorten aan vreemde schepen, die
van ons eiland naar elders vertrokken t. w. 2 schellingen. Sinds
was die weduwe overleden en de commandeur a. i. eischte thans
die 2 schellingen voor zijn zoon Abraham, ongehuwd en bemid-
deld. Dörner, zelf gehuwd en met vier kinderen, vond dat met re-
den ongepast en vroeg terugbetaling van wat Heyliger hem ont-
hield *). Men mag hopen dat dit geschied is.

•) Abr. Heyliger Pzn. aan X 25 Jan. 1775, 22 Juni 1776, boek 5, fol. 155—158,
204—207.

•) Alb. van Heyningen aan X 28 Jan. 1775, 15 Jan. 1776, boek 5, fol. 160, 192—199.
Alb. van Heyningen jun. aan X 24 Jan. 1776 aJdaar fol. 202, 203.

•) Joh. de Graaff aan X 31 Jan. I775, boek 5, fol. 162, 163. Hij teekent duidelijk
met twee ff, waarnaar mijne vroegere spelling dient verbeterd te worden. Niet dus
Van der Graaff zooals o.a. Colenbrander, a.iei. I 120. Joh. Salomonsz. aan X 30 Sept.
1775, oidaor fol. 200, 201. Hij hield het er dus voor, dat ds. Houwink nog in leven was,
verg. 6o««n § 7 in fine.

•) Dörner aan X 2 Mei 1775, boek 5, foL 166—168.
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Heyliger had andere beslommeringen. Hij moest de hand hou-
den aan een bevel der Heeren van 7 October 1774, dat alle onbe-
taalde koloniale ongelden, hoofdgelden en andere lasten recht
van voorkeur zouden hebben boven alle andere schulden en dat
dus de Heeren dat recht ook zouden hebben ten opzichte der boe-
dels van dienaren der Compagnie, die bij hen in de schuld ston-
den i).

Van vrij wat grooter, van alles overwegend belang was wat de
Heeren den commandeur a. i berichtten dat nl. H. H. Mog. bij re-
solutie van 18 Augustus 1775 het verbod van uitvoer van ammu-
nitie naar de Engelsche koloniën weder voor een jaar hadden
vernieuwd *). Wat baatten zulke resoluties bij de machteloosheid
der Algem. Staten! Amsterdam was bij den sluikhandel, waarover
wij spreken gaan, voor millioenen betrokken en zijn pensionaris
Van Berckel, „notre ami d'Amsterdam", zooals de Fransche ge-
zant ten onzent Vauguyon hem noemde *), een machtig regent,
niet van zins zich aan Engelsche klachten te storen. Intusschen
moeten wij, onze chronologische orde in acht nemend, vooraf nog
vermelden dat de commandeur a. i. nog den boedel van wijlen Jan
de Windt te beredderen kreeg. Er waren daarin van onderschei-
den personen schuldbekentenissen aan de Compagnie gevonden,
alle aangegaan in de jaren 1724 tot 1729 tot een gezamenlijk be-
drag van 132630 pes. of 318.312 guldens en Heyliger moest na-
gaan of ze nog, hetzij bij de schuldenaars of bij hunne erfgenamen,
konden geïnd worden *). De lezer herinnert zich het groote proces
tegen Joh. Lindesay over leveranties aan Fransche kooplieden op
crediet tot een bedrag dat toen, 1728, op 60.000 pes. werd geschat,
maar thans aanzienlijk grooter blijkt geweest te zijn *). Het was
Heyligers laatste ambtswerk als commandeur a. i. want reeds had
Z. D. H. de stadhouder den 29 April 1776 de benoeming van Joh.
de Graaf f tot commandeur geteekend '), den man onder en voor
een deel door wien het groote onheil over onze eilanden komen
zou. Alexander Le Jeune werd secretaris-vendumeester.

§ 12. De geschiedenis van die ramp zullen wij niet al te uit-
voerig verhalen. Want terwijl wij tot nog toe uit onuitgegeven

>) Abr. Heyliger Pzn. aan X 10 Aug. 1775, boek 5, fol. 171, 172.
•) Heeren X aan Abr. Heyliger 29 Aug. 1775. Den 20sten Maart 1775 was het ver-

bod voor zes maanden uitgevaardigd, 16 Mei op St. E. aangeplakt (boek 5, fol. 174).
den 18den Aug. over een jaar uitgebreid en het zou nog eens vernieuwd worden 22
Oct. 1776 en 21 Maart 1777, Groo< PJaftftaai6o«ft IX 107.

») Colenbrander, ü* poir»o«en«yd 1897, I 130 noot 2.
«) Heeren X aan Abr. Heyliger Pzn. op St. Eustatius 15 Sept. 1775.
») Sown hoofdst. II §§ 27—30.
•) Heeren X aan Joh. de Graaf £ 15 Mei, aan Abr. Heyliger 17 Mei 1776.
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archivalia moesten putten, beschikken wij voor de gebeurtenissen
van 1776—1781 over eene rijke literatuur *). Op allerlei wrijvin-
gen van reeds jaren te voren hebben wij gewezen. Thans deden
Amerikaansche kapers op St. Eustatius hun victualiën op en on-
dernamen van dat eiland uit hunne kaapvaarten. Er waren Ame-
rikaansche agenten, zooals Abraham van Bibber, die bepaaldelijk
voor de verscheping dier goederen zorgden. De Graaff, nauwelijks
benoemd, opende de haven voor alle Amerikaansche schepen en
de genoemde agent Van Bibber schreef aan den „Council of safe-
ty" van Maryland 5 November 1776: „Zend al uw schepen naar
dit eiland want de Hollanders hebben ontdekt, dat gehoorzaam-
heid aan de wet den koopman zou ruïneeren. Eerst dacht ik dat de
nieuwe gouverneur de wet zou handhaven, maar nu sta ik met
Z.Exc. op den besten voet en heb goede beloften van hem ont-
vangen *)". En ziedaar, waarom zoo grove schending der neutrali-
teit mogelijk was. Commandeur en Raden waren dienaren der
Staten en der Compagnie en in hun woorden — wij zagen het
dikwijls — onderdanig genoeg, maar vóór alles waren zij kooplie-
den, van dat soort, dat, volgens eene bekende anecdote, desnoods
met gezengde zeilen door de hel zou varen als er winst te behalen
viel. Zij waren er trotsch op, dat, gelijk de straks te noemen
schout-bij-nacht Lodewijk graaf van Bylandt bericht, van 1778—
1779 alleen 3182 schepen van St. Eustatius uitzeilden of dat,
volgens een ander bericht, in 1779 12.000 balen tabak en 1500.000
ons indigo uit Amerika naar ons eiland kwamen om tegen scheeps-
benoodigdheden en andere goederen uit Europa te worden in-
geruild. Het was een goudmijn voor alle eilanders. Isaak van Dam
handelde in het bijzonder met de opstandelingen in buskruit en
maakte er, naar het heet ,120% winst op. Bepaaldelijk over dien
kruithandel had Sir Joseph Yorke, de reeds genoemde Engelsche
gezant bij de Republiek, klachten ingediend en de Staten-Gene-
raal hadden die 20 Mei 1776 aan Heeren X doorgezonden, die wel
niet anders konden doen dan allen uitvoer verbieden *).

') J. Franklin Jameson, S<. £uste*»MS »» <A« /imenca» i?«iofu(ion in 7"ft« .
Htslort'caZ Reutea» VIII, no. 4, pag. 683—708 (July 1903). Colenbrander, P»/
1897 I sparsim. Beide met bronnen en literatuur. D« N«aVrJaHa"scfce /aarftoefcen. De
Jonge, Z«tt/«en IV 440—469. Ik wijs nog op £«g<:iscJ>« /iisrannt;, Amst. 1781 (ik bezit
een nadruk). ScAofccftc ca*ecA»s»ms z. j . en daarin vraag 33 en 34 over Rodney (ik be-
zit een orig. ex.; niet in de Thysiana). A. Loosjes Pzn., Sin/ £ws«aitus genomen «» fc«f-
notntn in 5 zangen, Haarl. 1782 vergel. Bo«*zoaZ 1782, II 181 —188. Daarin: „dat wij
Nederlanders ons zoodanig wapenen dat wij in staat zijn onze eigen bezittingen te be-
schermen en niet af te hangen van de edelmoedigheid van onverpligte vrienden", blz.
188.

•) Franklin Jameson a.m. pag. 690.
•) Heeren X aan De Graaff 22 Mei 1776. Yorke aan Eden 27 Febr. 1776: „I hear
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Den 17den December 1776 zond Craister Greathead, president
van St. Kitts, weder andere klachten aan De Graaff. De Ameri-
kaansche gewapende sloep Baltimore Hero had 21 November
van dat jaar een Engelsche brigantijn „op rooversche wijze" on-
der de batterijen van St. Eustatius genomen en naar dat eiland
opgebracht. Ja erger. Vijf dagen vroeger was de brik Andrew
Doria, kapitein Isaiah Robinson, met de vlag der rebellen van
dertien strepen in top voor St. Eustatius ten anker gekomen. De
commandant van het fort, ons welbekend, Abr. Ravené, een ge-
boren Statianer, groette met de vlag waarop de Doria had geant-
woord met elf schoten. Ravené had toen aan De Graaff nadere
orders gevraagd, waarop deze had gelast: twee schoten minder
dan het nationaal saluut (dus ook elf) en aldus was geschied *).
Bovendien had hij den kaptein op het gracelijkst ontvangen.
Greathead wist dit alles van John Trottman, een student van
Barbados, oud 17 jaar, die, als matroos voor de Doria geprest,
op St. Eustatius gedrost was met twee Engelsche zeelui en één
Franschen matroos. Met hun vieren waren zij toen naar St. Kitts
gegaan en hadden de juiste toedracht gemeld. Maar De Graaff
weigerde verontschuldigingen aan te bieden. Nog betuigde Great-
head aan Lord George Germain, gouverneur generaal der Engel-
sche bezittingen, dat de genoemde Baltimore Hero zelfs voor de
helft eigendom van den agent van Bibber was *).

§ 13. Yorke eischte nu in eene streng geformuleerde memorie,
door zijne regeering gesteld en 21 Februari 1777 aangeboden, De
Graaf f's onmiddellijke terugroeping. Schoon over den toon van
dit stuk verontwaardigd, gaven de Staten toe en Bewindhebberen

with infinite satisfaction the way from Amsterdam that two English frigates are
cruising off St. Eustatia. Be assur'd that is the best way of preventing smuggling
at a moment when gunpowder bears so exorbitant a price in the West-Indies, three
times wat it costs here". Bij Colenbrander a.ie. 1115 noot. Het derde schip maakte het
verlies van de twee vorige goed.

') Men houdt dit gemeenlijk voor de eerste maal dat de Amerikaansche vlag in eene
vreemde haven gegroet werd. Maar reeds 25 October 1776 had het fort op het Deen-
sche St. Kruis een Amerikaanschen schoener met het kanon gegroet, Franklin Ja-
meson a.i». pag. 691. Reeds in October 1777 kende men op St. Maarten de resolutie
van H.H. Mog. van Mei dat men geen eerbewijzen mocht geven aan de vlag der Eng.
koloniën in N.-Amerika, waaruit zou kunnen afgeleid worden erkentenis van indepen-
dentie en souvereiniteit van voorz. kolonies, boek 5, fol. 384.

') Niet minder erg was dat Henry Godet, waagmeester op ons eiland, een bark ter
kaapvaart gewapend en uitgerust had, die echter na een gevecht van drie uren door de
Engelschen vermeesterd was, Alex, le Jeune aan X 23 Juli 1777, boek 5, fol. 229, 230.
Of, dat volk van een Amerikaansch vaartuig, ter reede aangekomen, gemonteerd met
12 st., zich des nachts aan boord begaf van een Iersche brigantijn, ook ter reede lig-
gende, en haar lichtte om er mede naar Amerika te zeilen. Des morgens van Zondag
27 Juli 1777 heeft een Engelsche kaper haar echter genomen, Le Jeune aan X 28 Juli
1777, boek 5, fol. 333, 334.
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ontboden hem 25 Maart naar patria. „Eersame", schreven zij,
„UE. bekomt hiernevens extract uit de Resoluties van H.H. Mog.
In voldoening van dezelve zal UE. soo spoedig doenlijk, na de
noodige orders op UE. gouvernement gestelt te hebben, her-
waarts moeten overkomen, om behoorlijk informatie aan ons te
geven voor al 't gunt gedurende UE. commandement op St. Eus-
tatius met relatie tot de Amerikaansche colonie en derzelver
scheepen zoude zijn gepasseert en ter uwer kennisse gekomen en
voor ons open te leggen de waarheyd der feyten waaruyt schij-
nen geresulteert te zijn de klagten in de hierbij gevoegde memorie
van Ridder Yorke" *). Maar De Graaf f verontschuldigde zich om
zijn hoogen leeftijd en omdat hij kort te voren de kinderpokken
had gehad; ook was hij 26 jaren in de West geweest en durfde
geen winter in Nederland aan. Doch in het voorjaar van 1778
ging hij toch, Pieter Runnels als zijn plaatsvervanger achter-
latend *). In het vaderland aangekomen, verdedigde hij zich in
eene uitvoerige memorie '). Bewijzen voor zijn schuld waren in-
derdaad moeielijk bij te brengen, gezwegen nog van het feit dat
hij rijk was, inboorling der kolonie, aan invloedrijke familiën
verwant en daarom ontzien moest worden. Hij betoogde dan dat
de aanklager en niet de aangeklaagde de waarheid der klacht
moest bewijzen; dat de ingenomen ammunitie niet voor de re-
bellen bestemd was; wees men er hem op dat de insurgenten op
St. Eustatius schepen hadden uitgerust, hij legde eene beëedigde
verklaring der Amerikaansche kapiteins over, die uitgingen van
het principe „Every thing fair in love and war" en dat de schepen
aan Amerikanen in Boston of Philadelfia behoorden en ook ge-
heel door hen waren uitgerust; heette het dat die Engelsche bri-
gantijn onder de batterijen van St. Eustatius genomen was, de
Graaff sprak van ftywa onder het geschut; veroordeelde men zijn
saluut aan de Andrew Doria, hij betoogde dat hij met twee schoten
minder dan dat schip geantwoord had; bovendien had hij het voor
een koopvaardij schip gehouden.

De commissie uit de praesidiale kamer Amsterdam, de heeren
Bicker en Warin vonden dan ook geene termen tot verdere pro-
cedure en de Staten vereenigden zich met hun advies. Maar dit
was wel zeer partijdig vóór De Graaff, want de Engelsche klach-

») Heeren X aan De Graaff 25 Maart 1777.
*) Aldus voor het eerst genoemd in missive van 2 Aug. 1778.
•) Af«ss»w« wan r«^>ra«en<arti «n i>«a>»n<f/ie66«ren der W. / . Comp. mei

en By Jagen van aVn commatiiicur £)« Graa// op S*. XTusiaftus 1779. Doch groote stukken
daaruit reeds in Nederl. Jaarb. 1777. Engelsch bij B. F. Prescott, TA« Stars and Sir«>>«,
1876.
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ten waren juist. De Watergeus en De Hoop b.v., geladen met am-
munitie, waren wel 26 Mei 1777 in de richting Vlissingen gezeild,
maar van plan om in volle zee op Amerikaansche schepen over
te laden. Althans aan dit eerste schip was dat niet gelukt. Want
uit het relaas van secr. Le Jeune, in de noot genoemd, blijkt ook,
dat het deze Watergeus was, waarvan vice-admiraal Young aan
Phil. Stephens, secretaris der admiraliteit d.d. Antiqua 8 Augus-
tus 1777 berichtte, dat er een Hollandsch schip was aangehouden
en naar Antigua opgebracht, zoogenaamd opweg naar Vlissingen,
met 1750 ton buskruit dat op een Amerikaansch schip zou worden
overgeladen *). Het plan was dus niet gelukt, maar hoe bezwa-
rend was dit alles voor De Graaff! En de vlag der Doria was dan
toch gegroet, gelijk nu nog iedere Amerikaan weet *). Niet voor
niets hangt zijn portret nog in het Statehouse te Concord, New
Hampshire, geschenk van een Amerikaansch burger in 1857 en
copie van een portret te Suriname in het bezit van De Graaff's
kleinzoon. Niet voor niets heette reeds in 1780 een Amerikaansch
schip de „Governor De Graff" *)! Grove tarting van Engeland was
het ook om hem als commandeur terug te laten gaan *). Het was
bovendien, zou men zeggen, niet de juiste politiek der deerlijk
verzwakte Republiek tegenover den machtigen nabuur. En De
Graaff, in zijne verblinding, was vinnig tegen de Engelschen en,
toen de gouverneur van St. Kitts Matthew Burt zich daarover
beklaagde, schreef hij hem uit de hoogte terug en weigerde de uit-
levering van wie zich aan Engelsch goed vergrepen hadden of
liet hen — van ouds beproefde methode op ons eiland! — ont-
snappen. Aldus ontsnapte van Bibber, aldus ontkwamen begin
1780 nog vier anderen uit het fort, zoodat Heeren X hem beter
toezicht moesten gelasten ").

Volgens besluit der Britsche admiraliteit van 5 Februari 1777
moesten Engelsche kruisers alle Hollandsche schepen op wapens

*) Franklin Jameson a.ie. pag. 690. Het wantrouwen der Engelschen tegen De
Graaff was zóó groot geweest, dat zij ook de voor hem beeedigde manifesten of vracht-
lijsten van de in den tekst gen. Watergeus, kapitein Chatelain, niet geloofden en daar-
om van hun menschen hadden gezonden om het compagnies waagboek over de goede-
ren in dat schip te hooren beëedigen! Boek 5, fol. 226—228 (van Le Jeune).

•) Men leze de uitvoerige beschrijving van Fred. A. Fenger in zijn reeds vaak aan-
gehaald ,4(one i» Wie Canfriean pag. 297 ss., van de zeven verroeste kanonnen, over-
gebleven, naar hij hoorde, van de batterij van elf, die de Doria hadden gegroet. Eene
foto tegenover pag. 292.

') Franklin Jameson a.m. pag. 695 notes 3 en 4. Een foto van het Statehouse te
Concord in M»«. GeograpA. Magazine LX (Sept. 1931) pag. 258.

') De eerste brief van X aan hem weder naar St. E. is van 5 October 1779. Hij had
om den titel van gouverneur gevraagd, maar hem niet gekregen, X aan Runnels 18
Mei 1779, 111 W.I.C. 74.

•) Heeren X aan De Graaff, 10 Mei 1780, 112 W.I.C. 75.
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en ammunitie doorzoeken en, zoo ze gevonden werden, opbren-
gen. Wel is waar kreeg onze schout-bij-nacht Lodewijk graaf van
Bylandt order om op het naleven der neutraliteit strenger toe te
zien, maar ook hij werd, o.a. door Lord Macartney, gouverneur
van Grenada, ervan beschuldigd, dat hij op zijn vlaggeschip Ame-
rikaansche rebellen uiterst vriendelijk ontving. Van Bylandt was
nl. in December 1777 met acht schepen uitgezeild om den geoor-
loofden handel te beschermen *), hij bleef tot 1779 om en bij St.
Eustatius en „kweet zich verdienstelijk van zijn moeielijke op-
dracht". Aldus Colenbrander*), die dus gunstiger oordeelt dan
Macartney doen kon. In elk geval werd de toestand door al het
gebeurde wel zeer gespannen. De uitbarsting was dicht ophanden.
Vóór wij echter tot het relaas daarvan — het einde dezer studie —
overgaan, moeten wij van enkele binnenlandsche aangelegenhe-
den op onze eilanden gewag maken, wel is waar van geringe be-
teekenis vergeleken bij het groote drama, maar waaraan hun
geschiedschrijver daarom toch niet mag voorbijgaan.

*) Men vindt deze schepen genoemd bij De Jonge, a.u<. IV 382 noot 2. Vlaggeschip
was de Prinses Royal Frederika Sophia Wilhelmina, 56 st. 33f m.

•) Colenbrander a.i». I 125. Over Lodewijk graaf van Bylandt 171 8—I 793 ook uit-
voerig Regt in AT. Ned. B«ogr. Woord*. IV 383—386. Doch ook hij alleen: „in 1 777 een
eskader onder Van Bylandt naar de West. Teruggekeerd" enz. Over zijn optreden op
St. Eustatius kan ik zoo aanstonds nieuwe bijzonderheden meedeelen.
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