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In den ochtend van 13 April 1778 werd van de forteres „Oran-
ge" op St. Eustatius „alarm geschoten", volgens „oud costuym"
het sein voor de Burgerij om zich binnen deze versterking te ver-
zamelen. De stemgerechtigde ingezetenen werden bijeen geroepen
ter verkiezing van een nieuw Raadslid, wegens het overlijden —
zes dagen te voren — van Johannes Heyliger, den Kapitein der
Burgerij.

Behalve het Bestuur des eilands waren in de Raadszaal aanwe-
zig de Schout bij Nacht Lodewijk Graaf van Bylandt — Com-
mandant van het sedert kort in de Westindische wateren aange-
komen eskader — en twee zijner onderbevelhebbers, de Kapiteins
ter Zee Willem van Braam en Jan Pruyst. De vlootvoogd was in
der haast van St. Maarten overgekomen, vermoedelijk met drie
zijner schepen, want er is van nog een Kapitein sprake, Guilham
van Harencarspel Dekker. Allerlei geruchten vernomen hebbende,
o.a. over knoeierijen welke met betrekking tot deze verkiezing
zouden zijn beraamd, voelde van B. zich blijkbaar geroepen om de
plechtigheid bij te wonen en toe te zien dat alles eerlijk toeging;
Commandeur en Raden hadden hem op zijn verzoek toegestaan bij
de verkiezing aanwezig te zijn, wat moeilijk iets anders kan zijn ge-
weest dan een concessie tegenover den Bevelhebber van 's Lands
vaartuigen.

Het bij de verkiezing ontstane „tumult" intusschen, waardoor
het Statiaansche Bestuur „de achtbaarheid der Regeering" in ge-
vaar gebracht achtte, ontstond niet rechtstreeks door de aanwe-
zigheid der Marine-officieren, maar doordat de door Commandeur
en Raden in zijn bediening geschorste Secretaris-vendumeester,
Alexander Le Jeune, eischte dat door hem en niet door zijn plaats-
vervanger, den Eersten Klerk Abr. Beaujon, de stemmen zouden
worden opgenomen, een eisch welke door de op haar privileges
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2 4 STATIAANSCHE TOESTANDEN IN DE XVIII® EEUW

gestelde Burgerij, onder aanvoering van den Luitenant Willem
Heyliger en den Vaandrig Jacobus de Windt, werd ondersteund.

De Schout bij Nacht stelde zich bij dit conflict nogal duidelijk
aan de zijde der Burgerij en tegenover den Commandeur — Jo-
hannes de Graaff — en zijn aanhang. Een oplossing werd ten slot-
te gevonden door het besluit om te stemmen met lijsten, inge-
diend door iederen corporaal van het voetvolk en iederen officier
der ruiterij; alleen burgers van de Protestantsche Religie, de Ne-
derlandsche taal machtig en niet verwant aan de zittende Raads-
leden, zouden mogen stemmen en bij de stemopneming zouden
desgewenscht corporaals en officieren aanwezig mogen zijn. Op
deze wijze kwam de verkiezing tot stand van Hendrik Pandt tot
Raadslid en van het oudste Raadslid, P. Runnels, tot Kapitein
der Burgerij, lang niet tot aller tevredenheid evenwel. De Schout
bij Nacht, één Kapitein t/Z., de Luitenant der Burgerij, de oud-
commandeur a.i. Abr™ Heyliger en de geschorste Le Jeune, in
vergadering bijeengekomen., Tprotestepxdftn. t̂ jrpjj. <J/t v*y:ki/ïzin/j,
buiten de tegenwoordigheid van den Secretaris; de Luitenant leg-
de zijn functie neer. Ook werd een protest ingediend door een
aantal burgers tegen de onregelmatigheid van het stemmen met
lijsten, tegen het verbod om gewapend op te komen ter verkiezing
en tegen de rol welke was toebedeeld geworden aan den Gerechts-
bode, die n.l. van met een lijst rond te gaan bij de burgers die
wachtdienst hadden; dit alles zou volgens de onderteekenaars
van het protest in strijd zijn met de „aloude costuyme".

Natuurlijk gaf het gebeurde aanleiding tot de noodige verhoo-
ren door de Overheid — beëedigde verklaringen speelden destijds
een belangrijke rol bij moeilijkheden van allerlei aard — in zake
de geruchten waarover de Schout bij Nacht zich had uitgelaten;
praatjes o.a. van Ravené Jr. — corporaal der Militie — dat orders
zouden zijn gegeven tot voorbereiding op gewapend optreden te-
gen de Burgerij. Even begrijpelijk echter is het dat de Regenten
van het eiland zich „grootelijk geledeert en gegraveert" voelden,
vooral door de memorie welke van Bylandt op een bijeenkomst
van 17 April — nadat de verkiezing van 13 April door het optre-
den van Le Jeune mislukt was — ten huize van den Commandeur
aan dezen laatste, de Raadsleden en de officieren der Burgerij had
voorgelezen, ter verklaring van zijn overkomst naar St. Eustatius.
Commandeur en Raden „insinueerden" onmiddellijk na de bijeen-
komst den Schout bij Nacht om een copie van het voorgelezene
over te leggen en besloten niet meer met hem te zullen conferee-
ren over interne aangelegenheden des eilands. Van Bylandt
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schreef een boozen brief terug — vanuit het huis van den koop-
man Jacques Texier, bij wien hij logeerde — in welken brief hij
zich beleedigd toonde door de tot hem gerichte insinuatie, waar-
aan hij niet voldoen wilde; hij zeide met 's Lands eskader te zijn
gekomen om kolonie en commercien te beveiligen, doch wat dit te
maken had met zijn optreden bij de verkiezing bleef in het mid-
den.

Door het bovenomschreven relletje bereikte een oneenigheid
haar climax welke reeds geruimen tijd had bestaan, die tusschen
den Commandeur Johannes de Graaff en zijn aanhang eenerzijds
en den Secretaris-vendumeester Alexander Le Jeune — vermoe-
delijk eveneens met aanhang — aan den anderen kant, een geschil
waarvan de bijzonderheden een allerongunstigst licht werpen op
de Statiaansche toestanden van dien tijd.

Alexander Le Jeune, van Bergen op Zoom, een Luitenant ter
Zee, was in 1776 door Heeren X aangewezen om den tot Comman-
deur benoemden de Graaff in de verschillende vroegere functie-
van dezen laatste op te volgen. Thulemeyer (depêche van 17 Mei
1776) beweerde dat Le Jeune was aangesteld om Engeland genoe-
gen te geven en dat hij opdracht had met den Engelschen Ambas-
sadeur hier te lande betrekkingen te onderhouden; een en ander
in verband met de klachten van Sir Joseph Yorke, over begunsti-
ging der Amerikanen op St. Eustatius. Le J. meende te weten dat
de G. liever geen Secretaris uit Holland had zien komen.

Spoedig na Le Jeune's aankomst op St. Eustatius ontstond een
conflict met de Graaff, die b.v. in twijfel meende te moeten trek-
ken of Le J. ook benoemd was voor Saba, voor welk eiland de
Commandeur zelf een vendumeester wilde aanstellen; de com-
missie van Le J., in de vergadering der X van 3 Mei 1776 vastge-
steld, was blijkbaar op dit punt niet duidelijk.

Het conflict heeft lang geduurd en van weerskanten is heel wat
papier beschreven met klachten aan Bewindhebbers.Commandeur
en Raden legden den Secretaris „weederspannigheid en tegen-
streeving" ten laste, beklaagden zich over zijn onkunde en ver-
waandheid en meenden zelfs bewijzen te hebben van zijn, „onge-
regelde, buytenspoorige, oproerige, dangereuse en strafwaardige
conduite". Le Jeune van zijn kant beschuldigde in zijn lijvige
memorie van 8 Mei 1777 de Graaff van corruptie in allerlei
vormen, van machtsmisbruik en nepotisme, van inhaligheid,
gebrek aan activiteit en conservatisme uit belangzucht, kortom
van alles wat leelijk is, of liever van alles wat het XVIIIe
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eeuwsche regentendom in ongunstigen zin kenmerkte. Bestuur,
rechtspraak, administratie, vreemdelingenpolitiek, het was vol-
gens Le J. alles even slecht op St. Eustatius; de slaven werden
niet behoorlijk in bedwang gehouden, de discipline onder de mili-
tairen was gering en de weermiddelen verkeerden in slechten staat.
In een nieuwe memorie — van 23 October 1777 — legde Le J. er
nog een schepje boven op en deed hij o.a. een boekje open van de
door den Commandeur uitgesproken verbanningen.

Bij besluit van Commandeur en Raden dd. 9 Mei 1777 werd Le
Jeune geschorst en — als Secretaris van den Raad — tijdelijk
vervangen door den Eersten Klerk Beaujon; Le J. maakte daarop
publiek bekend dat B. geen opdracht of aanstelling had uit Ne-
derland en dat wat hij als Secretaris verrichtte dus van onwaarde
was.

Bewindhebbers keurden de actie tegen Le J. niet goed; zij
meenden dat Commandeur en Raden zich door animositeit had-
den laten leiden. Het Bestuur van het eiland besloot desniettemin
den Secretaris niet te herstellen in zijn functie; liever wilde men
de zaak voor de Staten-Generaal brengen. In Augustus 1778 eerst
werd Le J., ingevolge de in het Moederland genomen beslissing, in
de volle waarneming van zijn ambt hersteld, nadat Commandeur
en Raden nog op 2 Mei van dat jaar hadden geresolveerd hem wel
vergoeding toe te kennen voor tijdens de suspensie gemist inko-
men, maar zich overigens zekere rechten tegenover hem voor te
behouden. Intusschen had de vergadering der X in Juni van het-
zelfde jaar besloten Le J. naar Patria te laten komen, in verband
met het gebeurde bij de verkiezing. De Secretaris sprak er in een
brief aan Bewindhebbers van 24 October 1778 zijn verwondering
over uit dat men hem noodzaakte een kostbare reis te ondernemen
en hij vertrok niet met bekwame spoed, evenmin als de Graaff,
die reeds in 1777 was ontboden, om zich te verantwoorden op de
klachten van den Engelschen Gezant, maar uitstel had gekregen.
Eerst op 3 Februari 1779 aanvaardde Le J. de reis, met het
snauwschip „Neletta", kapitein S. J. van der Hout; evenals de
G. werd hij gehandhaafd en ook hij keerde naar St. Eustatius te-
rug, waar beiden getuigen zouden zijn van de neming van het
eiland door de Engelschen op 3 Februari 1781.

Van de fouten in het bestuur over St. Eustatius lijkt wel de
ernstigste het ellendige systeem der emolumenten. De bezoldi-
ging der Compagniesdienaars — indien zij al betaling genoten —
was bijzaak; hun werd gelegenheid gegeven om van al wie met
het Gouvernement of met de Justitie te maken had, schatting te
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heffen en de onderlinge ruzies der ambtenaren hadden in de aller-
eerste plaats in broodnijd haar oorzaak. Niet minder verkeerd
was het natuurlijk dat de Commandeur tevens Fiscaal was, wat
aan den eenen kant tot vexaties, aan den anderen kant tot slappe
wetshandhaving leidde. En eindelijk moet de slechte bestuurs-
voering van destijds worden toegeschreven aan gemis aan belang-
stelling bij de Heeren in Patria voor de inwendige aangelegenhe-
den van de kolonies en het ontbreken van behoorlijke reglemen-,
ten en instructies.

De Commandeur genoot van de Compagnie een tractement van
500 gulden per jaar, alsmede 240 pesos per jaar voor huishuur.
Verder werkten, zoolang er nog Compagniesslavinnen waren, twee
negerinnen voor hem als waschvrouwen en had hij de beschikking
over zekere gronden, aan de Compagnie toebehoorende, welke
„van oude tijden af tot gebruik en voordeel en als emolumenten
van de Commandeurs zijn geweest" (brief van 22 Maart 1779 in
antwoord op een vraag om inlichtingen van de zijde der Kamer
Amsterdam dd. 17 October 1778, gedaan aan den Commandeur
a.i. Pieter Runnels). Toch schatte Le Jeune het inkomen van de
Graaf f op 30.000 pesos 's jaars, zijn slavenmacht op 300 stuks en
zijn bezit aan vaste goederen op ongeveer een vierde van al het
particuliere eigendom op het eiland; dat hij een vermogend man
was kan ook nog hieruit blijken dat zijn particuliere kas bij de
komst van Rodney bijna 55000 pesos bevatte, welke som hij aan
den plunderenden Engelschen admiraal moest afstaan.

Toen Le J. in 1776 als Secretaris en Vendumeester optrad nam
hij deze beide ambten over van de G., die ze 25 jaar lang, immers
sedert 1751, had bekleed en er ontstond al direct oneenigheid om-
dat de Commandeur de kas en de financieele bescheiden onder
zich wilde houden. Volgens de memorie van Le J. liet de G. zich
30 pesos betalen voor een vrijbrief en een Johannis (11 stukken
van 8) voor een burgerbrief; allerlei papieren werden buiten de
Secretarie om behandeld en de Commandeur trok meer inkomsten
dan de Secretaris, die het werk deed en het kantoor bekostigde,
eenvoudig door zich voor elke handteekening te laten betalen.
Een lijstje van „de salarissen of emolumenten welke de Heer
„Gouverneur trekt van alle papieren die door Z. Ed. geteekend
„worden" was bij de memorie van Le J. gevoegd.

Als Fiscaal vielen den Commandeur boeten toe in crimineele
zaken; Le J. had eens een geval onderzocht — of liever met den
delinquent besproken — en in het dossier dat het Bestuur op 28
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Juli 1777 naar Nederland zond, ter ondersteuning der klach-
ten tegen den recalcitranten Secretaris, werd een beëedigde ver-
klaring opgenomen van denzelfden delinquent, Samuel Moses,
van de Joodsche natie, die op den tweeden Pinksterdag van dat
jaar in zijn winkel goederen — een broek n.l. — had verkocht.
Voor deze overtreding had de Commandeur hem een boete opge-
legd van 25 pesos, plus een daalder voor den onderofficier die den
beklaagde had voorgeleid. Commandeur en Raden vermeldden
het geval om aan te toonen dat Le J. zich bemoeide met zaken
welke hem niet aangingen en waarmede zij ongetwijfeld meenden
zonder schroom voor den dag te kunnen komen; voor ons echter
illustreert het hoe de Commandeur de ordonnanties handhaalfde,
ratione officii, maar ten voordeele van eigen beurs. Ook vertelde
Le J. nog hoe de rechterlijke actie tegen zekeren G. Scott — op
grond van klachten der Engelsche autoriteiten, — aan den Com-
mandeur 150 pesos had opgebracht.

In het algemeen werden volgens Le J. de verordeningen op
slappe wijze uitgevoerd; de G. verdeelde zijn tijd tusschen kan-
toor, fort en eigen plantage en gaf door zijn gebrek aan activiteit
een slecht voorbeeld aan de andere ambtenaren, die evenals hij
zelf door kuiperijen aan het roer waren gekomen, hij vergaf amb-
ten aan vrienden en verwanten, om ook uit hunne inkomsten
mede te kunnen profiteeren.

De tappers, schreef Le J., waren Spanjaarden en Portugeezen,
die hooge huren betaalden aan de huiseigenaren — notabelen van
het eiland — en ongestraft gestolen goederen aannamen, in ruil
voor drank; de G. legde boeten op aan slagers, die voor zijn huis-
houding geen vleesch wilden leveren tegen officieel vastgestelden
— te lagen — prijs. De Justitie was slecht, de Rechters onbe-
kwaam en partijdig en zij liepen aan de leiband van den Comman-
deur. De boedelbereddering was zóó gebrekkig, dat geabandon-
neerde boedels soms twintig jaar lang onverantwoord bleven; fa-
milieleden van de G. durfden hem niet om afrekening vragen van
gelden welke hij van hen onder zich had, de curatoren waren
meest vrienden van den Commandeur. Hierbij valt op te merken
dat Wees- en Boedelkamers in de andere Westindische Koloniën
reeds lang bestonden; voor St. Eustatius echter begon men de
wenschelijkheid van een dergelijk instituut pas in 1780 in te zien.
Tien jaar later evenwel was het met de boedelbereddering op
St. Eustatius nog altijd slecht gesteld, zie den brief van den Gou-
verneur Godin aan den Raadpensionaris dd. 31 Augustus 1790*).

>) West-Indische Gids Eerste jaargang.
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Inwoners die bij de Graaff of leden van zijn kliek in de schuld
stonden — als hypotheekgevers b.v. — lieten zich uit vrees aller-
lei „imposition" welgevallen, vertelde Le J.; wanneer iemand,
voor een civiele schuld aangesproken, niet betaalde, dreigde de
Commandeur met opsluiting in het fort.

Ook tegen den vroegeren Commandeur — Jan de Windt —
hadden de inwoners grieven gehad en zij hadden daarvan door
een adres laten blijken; de W. — die niet minder dan 21 jaar aan
het bestuur is geweest — had toen volgens Le J. door intimidatie
weten te verkrijgen dat een „contra-adres" werd geteekend. Dat
Le J. niet alleen stond met zijn bewering over een kliekgeest, wel-
ke op St. Eustatius zou bestaan, bleek uit een brief van 7 Februa-
ri 1779 van een heel wat eenvoudiger man, een militair met lang-
durigen dienst en van vreemde nationaliteit, den corporaal der
Militie Francois Chitzie, geboortig uit Weenen, die zich in Neder-
land beklaagde over de behandeling hem op zijn ouden dag
door den serjeant — een Statiaan — aangedaan. Klagen ter
plaatse zelf was „niets gedaan", schreef de verontwaardigde cor-
poraal, want op St. Eustatius was iedereen aan iedereen gepa-
renteerd. Wij weten dat de Vice-Commandeur van St. Maarten,
Abraham Heyliger Pietersz., de Graaffs' schoonvader was, twee
Godet's waren zijn zwagers en het is vooral deze laatste naam,
welke men voortdurend terugvindt in verband met verschillende
Compagniesbedieningen.

Dat het voor den Secretaris-vendumeester, die een Hollander
was en dus buiten alle combinaties stond, zaak was alle hem rech-
tens toekomende emolumenten binnen te krijgen, spreekt van
zelf; van de zijde der Compagnie genoot hij niemendal, zelfs geen
rantsoen. Het vendumeesterschap alleen evenwel gaf al inkom-
sten van beteekenis; het had de laatste zeven jaar gemiddeld 1750
pesos 's jaars opgebracht, schreef de Graaff op 18 October 1776 —
en hij kon het weten — en daarvan behoefde geen enkele recog-
nitie aan de Kolonie te worden betaald. En volgens brieven van
Mr. Ter Hoeven — over wien later — van October 1780 maakte
Le Jeune toen / 25000.— per jaar vrij geld.

De in de zaak Le Jeune zoo vaak genoemde Beaujon was eerst
Assistent, op een gage van 25 gld. 's maands, later Eerste Klerk
met / 40 per maand, onder beide titels gerechtigd tot het ontvan-
gen van rantsoen, dat, toen het niet meer in natura werd uitge-
reikt, vergoed werd met 182 pesos per jaar. Bovendien mocht hij
blijkbaar de kamer boven de Compagniespakhuizen of als kan-
toor gebruiken, öf verhuren en volgens zijn request van 18 Sep-
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tember 1776 maakte hij hiermede nog een inkomentje van 180
pesos per jaar. Dat deze ambtenaar, die een groot gezin had, het
grootendeels ook al weder van de emolumenten moest hebben,
is duidelijk. Zoodra hij evenwel den titel van Eerste Klerk had
gekregen, protesteerde Le Jeune er tegen dat Beaujon aandeel zou
krijgen in de secretarieele en notarieele emolumenten, waardoor
de Secretaris-vendumeester zijn bestaan bedreigd zag en dat ter-
wijl op St. Eustatius het leven zoo duur was.

Officieele tarieven der justitieele, secretarieele en notarieele
papieren bestonden niet, volgens de memorie van Le J.; zij waren
door den Heer de Graaff, toen deze nog Secretaris-vendumeester
was, willekeurig vastgesteld. De Compagnie bemoeide zich blijk-
baar met deze aangelegenheden niet en de bevoegdheden aan de
verschillende ambten verbonden werden ook nogal eens in het
midden gelaten; Beaujon b.v. kreeg pas eind 1777 een instructie
uit Nederland gestuurd.

Toen eindelijk Commandeur en Raden gedwongen waren Le
Jeune weder in zijn functies te herstellen, werd tevens besloten
dat de „actes van revizien", waaraan blijkbaar ook wat verdiend
werd, voortaan als publieke of notarieele bescheiden zouden wor-
den beschouwd en dus de Secretarie zouden passeeren. Tevens
werd bij die gelegenheid het bedrag vastgesteld waarop Le J.
recht had wegens gemiste emolumenten tijdens zijn schorsing als
Secretaris van den Raad — wat langer dan een jaar — en bepaald
op ruim 2100 pesos. Beaujon had als plaatsvervanger die gelden
geïncasseerd — ten behoeve van den Raad wel te verstaan — en
zoodoende werd het te restitueeren bedrag omgeslagen over den
Commandeur en vijf Raadsleden. Voor den afwezigen de Graaff
betaalde diens op St. Eustatius achtergebleven echtgenoote, voor
een inmiddels overleden Raadslid diens weduwe — onder protest
— en één Raadslid bleef in gebreke, eerstens omdat betalen hem
niet convenieerde, tweedens omdat hij niets genoten had, zoo be-
weerde hij.

Dat de ambtenaren zelf baas waren over de emolumenten blijkt
hieruit dat Le Jeune, toen hij naar Patria was opgeroepen, met
Beaujon de overeenkomst maakte dat deze laatste één derde zou
genieten van de inkomsten der Secretarie en van die van het
Vendukantoor, wat B. te weinig vond. Overigens betaalden de
ambtenaren in de leidende functies zelf de kantoorbehoeften,
zoowel als de salarissen der ondergeschikten. Er waren in 1776
vier beëedigde klerken, één bij den Commandeur, één bij den Eer-
sten Klerk en twee aan de Waag; deze genoten geen van allen
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eenige bezoldiging van de Compagnie, evenmin als Gerechtsbode
en Substituut-gerechtsbode. De Waag- en rooimeester had ook al
geen tractement ten laste der Compagnie, maar hij trok natuurlijk
inkomsten uit de Waag; de Pakhuismeester stond wat gage en
rantsoen betrof gelijk met een soldaat of constabelsmaat en werd
dus lager bezoldigd dan een corporaal.

Als een voorbeeld van de minder alledaagsche zaken welke
Commandeur en Raden als rechterlijk college zoo af en toe te be-
handelen kregen — en waarbij zij volgens Le Jeune van hun on-
kunde blijk gaven — kan gelden dat van de „Poisson Volant" —
in de Engelsche stukken „Flying Fish" genaamd — een schoener
gevoerd door kapitein Armand La Fargue. Het schip was in Fe-
bruari 1777 op St. Eustatius aangekomen, zoogenaamd in ballast
en met het doel geleden schade te herstellen, maar had clandes-
tien eenige „nieuwe negers", 48 olifantstanden en 35 stukken
campêche ingevoerd. Bij vonnis van den Raad waren de negers
geconfisqueerd en verkocht en de goederen opgeslagen „tot nade-
re orders en dispositie". Later echter bleek dat alles afkomstig
was geweest uit het Engelsche snauwschip „Amelia" — John Mc.
Neil — genomen door de Amerikaansche bark — kaperschip —
„Retaliation" — George Ord — en overgeladen in de „Poisson
Volant". Zoowel de geinteresseerden bij de prijs als de belang-
hebbenden bij den „capteur" reclameerden en de Statiaansche
rechters wisten niets beters te doen dan de zaak te verwijzen naar
het Moederland.

Een tweede geval — in hetzelfde jaar — had eveneens betrek-
king op den kaperoorlog. Ditmaal gold het twee Engelsche kapers,
die in volle zee twee Amerikaansche barken hadden genomen en
naar Antigua opgebracht. Inwoners van St. Eustatius waren ge-
interesseerd bij de genomen schepen en hunne ladingen, in het
eene geval een zekere Th. Wallace, in het andere H. Godet — de
Waagmeester der Compagnie — en E. Lester; de beide laatstge-
noemde Heeren komen in andere stukken van denzelfden tijd voor
als door de Engelsche autoriteiten beschuldigd van betrokken te
zijn geweest bij de bemanning en de uitrusting van een Ameri-
kaanschen kaper op St. Eustatius. Toen een der beide Engelsche
kaperkapiteins — Joseph Berry van den schoener „Grayhound"
— zich na zijn actie weder eens op St. Eustatius vertoonde, werd
hij door Wallace en Lester in rechten aangesproken, op grond
hiervan dat noch hij noch zijn collega behoorlijke commissies zou-
den hebben bezeten. Commandeur en Raden echter ontzegden
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den eisch, omdat naar hunne meening het al of niet wettige der
neming geen zaak was „voor de Regeering van het eiland" en be-
langhebbenden op Antigua behoorden te klagen.

De strijd tusschen Engeland en de Amerikaansche Staten was
voor een belangrijk deel een kaperoorlog en het was niet alleen
de verleiding om ter wille van het profijt met de Nederlandsche
neutraliteit de hand te lichten, dat St. Eustatius in een moeilijke
positie verkeerde; de aanwezigheid van vele vreemde elementen,
al dan niet in het bezit van Statiaansche burgerbrieven, droeg
daartoe mede bij en niet minder het uitreeden van talrijke kleine
kaperschepen op de naburigen Engelsche en Fransche eilanden.
Zeeroof, kaapvaart en sluikhandel hadden twee eeuwen lang in
het gebied der Caraibische Zee welig getierd en wanneer een nieu-
we gelegenheid tot vrijbuiterij zich aanbood, dan was er geen ge-
brek aan ondernemingslust, noch aan personeel.

Een strafzaak welke een rol heeft gespeeld in den strijd tus-
schen den Statiaanschen Raad en Le Jeune en waarover deze
laatste op 15 Januari 1777 aan Bewindhebbers schreef, was die
tegen een 15jarigen scheepsjongen, die verdacht werd van zijn
kapitein te hebben willen vergiftigen. Hoewel niet blijkt dat wer-
kelijk vergif was toegediend, vinden wij wèl dat de jeugdige delin-
quent gepijnigd werd — aan de op den rug gebonden handen opge-
heschen, met een gewicht aan den hals. Niet tegen deze hardhan-
dige ondervraging had Le J. bezwaar, maar tegen het onderteeke-
nen — door hem als Secretaris van den Raad — van zekere inter-
rogatoriën, welke niet vooraf aan den verdachte waren voorgele-
zen. Op de weigering van Le J. tot onderteekening dezer inter-
rogatoriën volgde een zóó warme discussie over de vraag of al dan
niet de juiste vormen in acht waren genomen, dat Le J. met Van
Leeuwen's „Manier van procedeeren in crimineele saaken" op de
tafel sloeg. De Raad meende dat de Secretaris had te onderteeke-
nen wat President en Leden hadden vastgesteld, Le J. evenwel
had een andere opvatting van den aard van zijn ministerie. Si-
mon van Leeuwen was, volgens een memorie van Le J. van 23
Juli 1777, „alleen den wegwijzer van deese Heeren, of te pas komt
of niet". In Nederland intusschen, was men het met Le J. niet
eens in dit geschil en deze laatste schreef op 12 Januari 1778 dat
naar zijn meening de ordonnantie van Koning Philips van 1570
(op den stijl der crimineele proceduren) richtsnoer behoorde te
zijn; gedurende zijn 15 jarigen Marinedienst had hij steeds op de
door hem voorgestane wijze zien te werk gaan, ten aanzien van de
aan verdachten afgenomen verhooren.
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Nog twee strafzaken verdienen vermelding, n.l. die tegen den
Luitenant en eenige ondergeschikten van de Amerikaansche ka-
perbark „Peggy", die in 1777 de Engelsche brigantijn „Marquis
of Rockingham" van de reede van St. Eustatius hadden gelicht
en die tegen den Luitenant en eenige manschappen van den En-
gelschen commissievaarder „Ranger", die in hetzelfde jaar gewa-
penderhand waren opgetreden aan boord van twee Nederland-
sche schepen op de reede. In het eerste geval werden de delinquen-
ten veroordeeld tot geeseling, te pronk stelling en verbanning, de
Engelschen van de tweede zaak kwamen er heel wat schappelijker
af, hoewel de Graaf f als Fiscaal lijfstraf tegen hen had geeischt;
de Luitenant werd gestraft met twee maal 24 uur op water en
brood „in de put" van de forteres „Orange", de ondergeschikten
met half zooveel en bovendien werden deze delinquenten veroor-
deeld in de kosten van het geding.

Blijkbaar kwamen de autoriteiten in Nederland tot het inzicht
— allicht mede door de actie van Le J. — dat de rechtsbedeeling
op St. Eustatius niet was wat zij behoorde te zijn, althans bij
Resolutie van H.H.M, van 13 Januari 1778 werd vastgesteld een
„Generaal Reglement der sentencies en disposities des regters in
„de colonies van den Staat in de West Indien gelegen", terwijl bij
Placaat van 10 Augustus van hetzelfde jaar de confiscatie der
goederen van ter dood veroordeelden werd afgeschaft. Het is
merkwaardig dat bij de afkondiging h.t.l. van laatstgenoemden
datum de confiscatie geheel en al werd afgeschaft, dus niet alleen
ingeval van doodvonnissen. In Holland was de confiscatie reeds
verdwenen in 1732, in Zeeland in 1735; de volkplantingen van
den Staat in Oost en West volgden nu in 1778, evenals de Genera-
liteitslanden en de Graafschappen, Baronieën en Heerlijkheden
van den Prins van Oranje, pas in 1781 het land van Vianen en
Ameyden *). Dat op het gebied der strafwet de overzeesche ge-
bieden „achter" zijn bij het Moederland — in Suriname en Cura-
cao bestaat b.v. thans nog de doodstraf — is dus niets nieuws.

Van veel belang was vooral dat men terugkeerde tot het vroe-
gere systeem van gescheidenheid der administratieve en justiti-
eele functies en een Fiscaal benoemde voor de drie Bovenwind-
sche eilanden, den reeds eerder genoemden Mr. Johannes Lam-
bertus Ter Hoeven, van Rotterdam.

Deze laatste, wiens commissie was vastgesteld in de vergadering
der X van 22 Juni 1778 en die op 2 December van dat jaar op St.

') Groot Placaatboek.
West-Indische Gids XV 3
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Eustatius aankwam, is direct begonnen met zijne bevindingen
aan Bewindhebbers te rapporteeren en uit zijne mededeelingen
en ontboezemingen is veel te leeren aangaande de toestanden op
het eiland.

Aangezien de Compagnie niets anders betaalde dan de huishuur
des Fiscaals — 525 gulden per jaar — moest deze het ook al
weder hebben van de emolumenten, welke Ter H. aanvankelijk
niet meevielen, vooral omdat de Commandeur a.i. — de Graaff
was in Nederland — niet zonder nadere orders uit handen wilde
geven al datgene wat volgens den nieuwen functionaris tot diens
ambt behoorde, maar tot dusverre door den Commandeur was
verricht. Ter H. b.v. was ook Waterschout en hij wilde dus de
aanmonstering aan zich trekken. De G. monsterde zonder de
schepelingen zelfs te zien; Ter H. stelde zich voor het werk beter
en goedkooper te kunnen doen. Hoewel tevens Auditeur - mili-
tair had de nieuwe Fiscaal geen kennis van militaire zaken en hem
was ook geen handleiding verstrekt, terwijl op St. Eustatius zelf
niets te vinden was dat als leidraad kon dienen; zoo zou, wegens
gebrek aan instructies, bij overlijden van een militair de kwestie
kunnen rijzen of de Auditeur dan wel de Secretaris de boedel
moest beredderen. Zouden, zoo vraagt men zich af, de emolumen-
ten] agers kans hebben gezien zelfs aan de armoedige nalaten-
schap van een soldaat nog iets te verdienen ?

Als nieuwe tak van dienst werd toezicht ingesteld op den in- en
uitvoer, kosten natuurlijk ten laste der scheepvaart; de hieruit
voortspruitende emolumenten voor den Fiscaal evenwel vielen
hem niet als „vrij geld" ten deel. Ter Hoeven kende geen Engelsch
en moest dus een translateur in dienst nemen, een jongmensch
die bij hem kost en inwoning genoot, plus één vierde der geheven
rechten voor in- en uitklaring. Toen echter Heeren X bepaald
hadden dat de Fiscaal aan den Secretaris zou moeten betalen voor
alle werkzaamheden welke de laatste in officio voor den eerste
zou verrichten, toen werd het Ter H. te machtig en nu was hij het
die zijn bestaan bedreigd zag. De regeling toch — zoo meende hij
— zou hierop neerkomen dat, bij onvermogendheid van partijen,
de Fiscaal uit eigen beurs de rechtskosten zou moeten betalen;
nog één stap verder — schreef hij — en hij zou de vacaties voor
zijn rekening krijgen der beëedigde translateurs, in strafzaken te-
gen onvermogende vreemdelingen. Het onderhoud der gedeti-
neerden in het fort ten slotte — zoo ging hij verder —, zijnde drie
schellingen per dag voor een blanke en negen stuivers voor een
zwarte, de kosten der chirurgijns wegens schouwing van vermoor-
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den, verdronkenen en gekwetsten, of op het strand dood gevon-
denen, allemaal uitgaven tot dusver bestreden uit ' s Lands kas,
zouden dan ook wel ten laste van den Fiscaal kunnen worden ge-
bracht. Ter H. wees op den toestand op Curacao, waar de Fiscaal
150 pesos per jaar uit 's Lands kas ontving, wegens vacatie en
salaris in zaken, waarin diens partijen onvermogend waren en
waar hij bovendien recht had op 3 rantsoenen per week, plus
eens in de twee maanden een vat meel, kaarsen, vier kannen olie,
zes kannen azijn en zeven schepels mais.

Ondanks alle klachten echter over geringe emolumenten, hooge
onkosten en dure leefwijze, schijnt Ter Hoevens ambt toch niet
zoo onvoordeelig te zijn geweest, althans hij hield er — hoewel
met zijn vrouw alleen — in 1779 niet minder dan elf slaven op na,
vier mannen, vier vrouwen, één jongen en twee meisjes; wanneer
dit alle huisbedienden waren, dan voerde men dus nogal een
staat.

Ter H. was ook degeen die er op wees dat niet alle Compagnies-
dienaren commissies hadden; zelfs voor gegradueerde militairen
beneden den officiersrang — door de Engelschen juist „non-com-
missioned officers" genoemd — scheen dat onder Hollandsch
bewind toen nog noodig geacht te worden. Verschillende perso-
nen kregen in 1779 — onder het interimaat van Pieter Runnels —
alsnog uit Nederland een commissie toegezonden, welke uitge-
reikt werd tegen betaling van de op die stukken vallende leges,
ten bate van den Advocaat der Compagnie in Patria. Den Con-
stabel, den Sergeant en den Corporaals werd niet minder dan een
volle maand gage in rekening belast wegens deze leges; later be-
sloten gelukkig de Bewindhebbers dat de commissies voor deze
militairen geacht zouden worden gratis te zijn verleend. De reeds
eenmaal genoemde Corporaal Chitzie schreef over de ontvangen
commissie als over een hem ten deel gevallen onderscheiding. Abr.
Beaujon had bij zijn aanstelling tot Assistent — in 1769 — negen
gulden te betalen gehad, wat voor hem uitkwam op ruim een der-
de van een maand gage.

Met de handhaving der openbare orde moet het op St. Eusta-
tius vrij slecht gesteld zijn geweest. Le Jeune had reeds de mee-
ning uitgesproken dat er van vreemdelingen voor vergunning tot
blijvende vestiging tien maal den prijs van een burgerbrief zou
behooren te worden geheven; het schuim der menschheid, schreef
hij in zijne memorie, kan zich op St. Eustatius neerzetten, om na
korten tijd met ge vulden buidel weder te vertrekken. Ook Ter
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Hoeven sprak over de vele vreemdelingen en de menigte baldadi-
ge matrozen; „disorders en ongeregeldheden" kwamen dan ook
„bij continuatie" voor, crimineele feiten dagelijks. Drie kwart van
het aantal delinquenten was van Engelsche, Fransche, Spaansche,
Portugeesche, Zweedsche of Deensche nationaliteit. Kort geleden,
zoo schreef Ter H. in October 1779, zaten er nog 26 arrestanten
in het fort, nu nog zeven, waaronder één die reeds de pijnbank
heeft doorstaan.

Met dat al echter was er geen politie; alleen bij nacht werden
rondes gedaan door burgers en vrije kleurlingen. Gevangenen
werden zelfs des nachts niet opgesloten en toen Ter H. een actie
begon tegen den Sergeant van het garnizoen wegens plichtsver-
zuim — naar aanleiding van een ontvluchtingsgeval — had hij
daarmede geen succes. De Sergeant was een Statiaan en de Raad
meende dat de plaatselijke toestanden zich nu eenmaal tegen een
deugdelijke bewaking van gevangenen verzetten; de Fiscaal wilde
van de uitspraak des Raads wel in Nederland in beroep gaan,
maar hij informeerde veiligheidshalve eerst of hij misschien de
kosten der revisie zelf zou moeten betalen.

Op Curacao beschikte het openbaar gezag destijds reeds over
een Onderschout en eenige dienders en op St. Eustatius volgde
men in 1779, op voorstel van Ter Hoeven, dit voorbeeld na, door
een Substituut-schout aan te stellen, op 300 pesos en twee diena-
ren, ieder op 150 pesos per jaar, alles te betalen uit 's Lands The-
saurie. De politiemacht zou ook moeten waken tegen „sluiperijen",
want douanepersoneel was er ook al niet, buiten den Visiteur, die
heette te letten op uitvoer van krijgsbehoeften en clandestienen
invoer van slaven.

„De West-Indische Compagnie op de kust van Afrika" werd
door Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck genoemd, „een
„groot lichaam zonder ziel", zij werd maar al te vaak door haar
eigen schippers gepluymt". *) Had deze Gouverneur van Suriname
(1683—1688) een eeuw later nog eens op kunnen kijken, dan zou
zijn oordeel over de Compagnie met betrekking tot St. Eustatius
allicht niet gunstiger zijn geweest; zij het zich nog altijd „plui-
men" en wel door de kooplieden in Nederland, die der Compag-
nies „gerechtigheden" niet voldeden en door die op het eiland,
die de inkomende rechten ontdoken. De Fiscaal Ter Hoeven
moest ook deze misbruiken trachten uit te roeien en hij stuitte
daarbij natuurlijk op allerlei moeilijkheden.

*) J. Wolbers. Geschiedenis van Suriname.
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Iemand die bereid was om aan den wal de lossing te controlee-
— durende voor een schip uit Nederland zoowat twee weken

— was aanvankelijk wel te vinden (tegen een betaling van één
Spaansche mat = 11 stuivers daags) maar al spoedig beduidde
men dezen verificateur dat hij verklikkersdiensten verrichtte en
hij trok zich terug. Personen aan boord gezonden, om aldaar te
verifieeren, hadden het al direct opgegeven, omdat zij op de reede
zeeziek werden.

Het was natuurlijk van het grootste belang, te onderzoeken of
niet in Europa buiten voorkennis der Compagnie goederen waren
ingeladen. Reederij en schipper teekenden vóór het vertrek uit
Nederland een verklaring, waarbij zij onder verband van schip en
lading beloofden niet te zullen toestaan dat andere goederen wer-
den geladen dan zoodanige waarvan, blijkens paspoort, de gerech-
tigheden waren voldaan, zijnde convooij- en veylgelden 1/2% en
recognitie 2% „van de regte waarde"; retributie derhalve voor de
beveiliging der goederen en belasting voor de Compagnie als
monopoliehoudster. Werden onderweg nog goederen bijgeladen,
dan was het de bedoeling dat daarover de gerechtigheden nabe-
taald en dat zoodanige goederen op het manifest bijgevoegd zou-
den worden; controle bij aankomst op St. Eustatius evenwel was
volgens Ter Hoeven vroeger niet gebruikelijk geweest, wanneer
het schepen gold, in Nederland door de Compagnie uitgeklaard.
Van die uitklaringen werd voortdurend mededeeling gedaan;
Bewindhebbers te Amsterdam waren gewoon te schrijven aan den
Commandeur: „Wij hebben geconsenteert in het afgeeven der
„depêches voor het schip , schipper , gedestineert
„naar St. Eustatius". Meestal volgde daarop de zinsnede: „Wij
„hebben daarinne niets ten behoeve van het voornoemde eyland
„doen laden" (geen Compagniesgoederen dus) en het formulier
ging dan verder: „de uitgaande lastgelden zijn aan ons in gelden
„voldaan. Het manifest der particuliere lading gaat hierneevens".
Soms werd nog een „naamanifest" opgezonden, wanneer na de
sluiting der brievenzak nog iets werd bijgeladen. Van eenige op-
dracht om bij de lossing de juistheid van het manifest te contro-
leeren, is in deze stereotype mededeelingen — 1773 en volgende
jaren — niets te vinden en wij mogen veilig aannemen dat noch
de Windt, noch de Graaf f zich daarmede druk hebben gemaakt;
leven en laten leven was het wachtwoord van den tijd.

In September 1779 liet Ter Hoeven 52 vaten meel en brood
aanhouden, na vertrek uit Nederland — en wel in Engeland —
buiten voorkennis der Compagnie bijgeladen en niet op het mani-
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fest voorkomende. Geconsigneerden op St. Eustatius „composeer-
den" met den Fiscaal — transigeerden zouden wij tegenwoordig
zeggen — onder goedkeuring van den Raad, maar de belangheb-
benden in Nederland — Daniel Crommelin & Zoonen te Amster-
dam — beklaagden zich bij Bewindhebbers; aangifte had immers
alsnog op St. Eustatius plaats gehad. Daar kon natuurlijk bij Ter
H. de schoorsteen niet van rooken; de aangifte was geschied na de
aanhaling en de Fiscaal kon zich de met zijne „calangie" ver-
diende boete niet laten ontgaan. Uit het request der firma Crom-
melin — een naam welke in de correspondenties dier dagen nogal
eens genoemd wordt, in verband met den handel op de Amerikaan-
sche koloniën — blijkt dat haar schip, de „Jacobus" — P. Kras —
in Nederland slechts 110 vaten paardeboonen zou hebben geladen
en niets meer; in Cowes echter waren nog bijgeladen 1018 vaatjes
meel en 188 vaten beschuit.de recognitie waarvan naar men meen-
de evengoed ter desnatie kon worden voldaan. Merkwaardig is
dat, terwijl het dus voorkwam dat schepen uit Nederland hun la-
ding grootendeels elders innamen, in de geheele Statiaansche
boekhouding over de periode 1768—1779 nergens blijkt van nabe-
taling van in Nederland verschuldigde rechten. In het geval „Ja-
cobus", door den nieuwbenoemden Fiscaal aangebracht, beslo-
ten Bewindhebbers dat schip en lading na betaling der recognitie
en onder borgtocht moesten worden vrijgegeven en zij schreven
voor de toekomst eenzelfde procedure voor.

Na het geval Crommelin kwam het nog vier of vijf keer voor dat
de 21/2% voor de Compagnie op St. Eustatius moest worden na-
betaald en borg moest worden gesteld voor hetgeen den Fiscaal
mocht competeeren; één schip had niet minder dan 1500 tonnen
haring bijgeladen — in Gothenburg — welke door Ter Hoeven
werden aangehaald en ten verkoop naar de publieke veiling ver-
wezen.

Dat er ook elders „gepluimd" werd blijkt uit het rapport van
den Commandant van 's Lands fregat „Castor", gedagteekend 22
Januari 1770, volgens hetwelk een zekere Ernst Louissen, voeren-
de het schip „Zeeburg", thuisbehoorend in Zeeland, op de kust
van Afrika „gecontrabandeert en vrij wat ongepermitteerde nego-
„tie gedreeven" had, zonder „bevorens te hebben vertolt".

Een ander misbruik op St. Eustatius was dat men naliet de —
ten bate van het eiland zelf geheven — inkomende rechten te
voldoen. De schippers van twee tegelijk met Ter Hoeven aangeko-
men Hollandsche schepen — Van der Hout en Dirk Peper, die
geregeld op het eiland voeren — weigerden brutaalweg een copie-

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:13:36PM
via free access



STATIAANSCHE TOESTANDEN IN DE XVIII^ EEUW 3 9

manifest over te leggen en eerstgenoemde, die erkennen moest 75
vaatjes „gedistilleerde wateren", één oxhoofd wijn en 50 vaatjes
boter buiten manifest aan boord te hebben, betaalde een trans-
actieboete van acht Johannissen, onder protest evenwel en drei-
gende in Patria over den Fiscaal te zullen klagen. Hoe de Handel
dacht over den nieuwen functionaris — die heffingen deed — kan
blijken uit de Mémoire sur l'isle de Saint „Eustache" van 1786 in
het Alg. Rijksarchief *). Volgens den reeds eerder aangehaalden
brief van den Gouverneur Godin kon Ter Hoeven — die in 1785 op
St. Eustatius is teruggekeerd en toen tevens als adviseerend
Raad — onder de veranderde omstandigheden, „door de ordinaire
wegen" geen bestaan meer vinden; vóór den oorlog zou hij vol-
gens Godin, „door den grooten handel onbemerkt voordeden"
hebben genoten.

Oude gebruiken speelden op St. Eustatius een verderfelijke rol;
zoo bracht b.v. een oude „costuime" mede dat de inkomende rech-
ten eerst betaald werden wanneer het schip dat de goederen had
aangebracht weder vertrok, soms een paar weken later, wat Ter
H. terecht een misstand achtte, omdat men dan op de goederen
zelf geen verhaal meer had. Alleen stelde hij de zaak nog te gun-
stig voor, want het tijdsverloop was soms veel grooter; op een op
7 April 1779 ingeklaarde partij rum b.v. werden de rechten pas
voldaan toen het schip op 8 Juni weder vertrok.

Intusschen werden de kosten van het douanetoezicht, zijnde
8 realen voor het in- en uitklaren van ieder schip (de Mémoire sur
l'isle de Saint Eustache spreekt ook nog van 2^2% op provisiën
en koopmanschappen, afkomstig van andere Europeesche landen
dan Nederland, ten behoeve van den Fiscaal) als een in sommige
gevallen te zware belasting gevoeld en onder zeker voorbehoud
werden de van Saba en St. Maarten komende vaartuigen dan ook
van het toezicht vrijgesteld.

Le Jeune noemde in zijn memorie den staat waarin de Com-
pagniesgebouwen en de bewapening der forten verkeerden slecht,
het onderhoud van het wapentuig onvoldoende, de discipline
onder het garnizoen gering en het gehalte der aanvoerders laag.

Wanneer men de inventarissen leest welke opgemaakt zijn op
8 April 1775 — na den dood van de Windt — en op 14 Augustus
1776 — bij de bestuursoverdracht aan de Graaf f — dan krijgt
men niet den indruk dat het veel zaaks was wat de Compagnie
aan onroerende en roerende eigendommen op St. Eustatius bezat.

') J. de Hullu West-Indische Gids 1921.
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In de forteres „Orange" stond een steenen gebouw, waarin
raadkamer en wapenkamer, er onder waren twee arrestantenloka-
len — een voor crimineele en een voor civiele gevangenen —, ver-
der bevatte het gebouw een kruitkamer, in den kelder. Vijf hou-
ten huizen in het fort — waarvan één met een kelder — dienden
als woonruimten, respectievelijk voor Commandant en Constabel,
voor den Sergeant, voor de corporaals, voor de constabelsmaats
en voor de soldaten (corps de garde); een zesde houten huis was
„kombuis voor officieren en militairen". In de batterij „Amster-
dam" stond een steenen gebouw als corps de garde; de gebouwen
in de batterijen „Nassau" en „de Windt" waren door den orkaan
van 31 Augustus 1772 vernield, in de eerstgenoemde versterking
was sedert een nieuw gebouw opgericht, bevattende drie vertrek-
ken en dienende als hospitaal. In de batterij „Nassau" stond ook
de vlaggemast; de batterij „de Windt" bevatte in 1776 slechts
een hut „met paaien en riet".

Er is in de inventarissen ook nog sprake van een fort „Tomme-
lendijk" of „Trommelendijk" — waarin een houten gebouw van
drie vertrekken — en hiermede kan slechts zijn bedoeld een sterk-
te aan wat in de 17e eeuw heette de baai van Dommelendijk —
ten N.W. van de Oranjebaai —en tegenwoordig den naam draagt
van Tumbledown Dick Bay. De Engelsche naam zal wel een ver-
bastering zijn van den Nederlandschen, hoewel het niet duidelijk
is hoe men aan Dommelendijk was gekomen.

Geschut met toebehooren, draagbare wapenen en ammunitie
was niet veel bijzonders; trouwens de reeds genoemde Schout bij
Nacht van Bylandt rapporteerde dat er van de Statiaansche ver-
dedigingswerken meer te maken zou zijn *). Bij brief van 20 Sep-
tember 1776 kreeg de Commandeur opdracht uit Nederland om
onbruikbare munitie en wapenen naar Patria op te zenden, wat
niet wijst op geregelde zorg. Van het kruitmagazijn vertelt Le
Jeune nog in zijn memorie dat het gelegen was in de batterij „Am-
sterdam", door een dunnen muur gescheiden van het verblijf des
Constabels en op tien pas afstands van de kombuis — en ook dat
er destijds een voorraad van 100.000 #f aanwezig was.

De verdere bezittingen der Compagnie bestonden uit twee
plantages — op één waarvan een oud woonhuis stond — een per-
ceel land en een „savaan" boven het oude dorp, verdeeld in „loo-
ten" (lots), waarop huizen waren gebouwd; eindelijk een steenen
huis en erve en een houten huis en erve, beide „boven de straat".

') de Jonge, Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen. IV.
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De militaire tradities van den Compagniestijd — welke nog zoo
lang hebben voortgeleefd in Nederlandsch-Indië, in de titels Ma-
joor, Kapitein en Luitenant voor de hoofden der Chineesche be-
volkingsgroepen aldaar — waren op het einde der 18e eeuw ook
in de West nog sterk, hoe weinig intrinsieke waarde de doode en
de levende strijdkrachten in de Amerikaansche koloniën dan ook
mogen gehad hebben. De Gouverneur van St. Eustatius, St.
Maarten en Saba werd door de Heeren in Patria nog altijd Com-
mandeur genoemd, de Gezaghebbers der beide onderhoorige ei-
landen heetten Vice-commandeurs en in den jaarlijkschen sterkte-
staat — monsterrol genoemd — telde men soms den Comman-
deur — als hoofdofficier — bij het garnizoen. Er waren op St.
Eustatius een Kapitein, een Luitenant en een Vaandrig van de
Burgerij, alsmede een Provoost van de Burgerwagt. De Kapitein
der Burgerij — Pieter Runnels, als oudste Raadslid in 1778 fun-
geerende als Gouverneur, bij afwezigheid van de Graaff — teeken-
de de certificaten der naar Nederland uitgeklaarde schepen als
„capiteyn-Commandant" en de Graaff zelf sprak in de briefwisse-
ling met Bewindhebbers van zijn bestuur als van zijn commande-
ment. Wanneer de Burgerij moest opkomen — zooals op 13 April
1778 — dan kwamen de burgers „met haar geweer" in de forteres,
om per „corporaalschap" te worden binnengeroepen in de Raad-
zaal. De Assistent later Eerste Klerk — alsook de Plantage-
meester en de Pakhuismeester, hadden als „trainspersonen" hoof-
den in het soldij boek; soms treffen wij daarin ook den Predikant
aan. Dominé Coenraad Schwiers, van Bremen, die in 1775 naar
St. Maarten werd uitgezonden, was bij vertrek 1000 gulden schul-
dig „bij transport"; er werd voor hem — evenals voor een deta-
chement militairen — een monsterrol aangelegd, onderteekend
door boekhouder en provoost.

Wat de organisatie betreft der gewapende burgerwacht leert
ons het Reglement, vastgesteld door Commandeur en Raden op
28 Augustus 1776, dat alle „burgers en opgeseetenen des Ey-
„lands" van 16 tot 60 jaar dienstplichtig waren. Het Reglement
bedreigde straf — geldboeten — tegen het niet opkomen bij op-
roeping — welke boete bij alarm zelfs 25 pesos bedroeg —, tegen
het in beschonken toestand opkomen, tegen het niet hebben van
de voorgeschreven uitrusting, tegen verwijdering zonder verlof,
tegen het verzuimen van gecommandeerde ronde en wachtdienst
en tegen het verlaten van het eiland zonder permissie. Er was be-
reden en onbereden burgerwacht; de cavaleristen moesten een
goed paard hebben, een zijdgeweer, een paar pistolen en zes kar-
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doezen, terwijl zij bij alarm moesten opkomen met karabijn, pa-
troontasch en twaalf kardoezen. Voor de infanteristen was voor-
geschreven snaphaan, patroontasch en twaalf patronen; de cor-
poraals moesten bovendien van zijdgeweer zijn voorzien. Twee
maal 's jaars — op den eersten Donderdag van December en den
laatsten Donderdag van Juni — was er exercitie en inspectie. Alle
boeten vloeiden in de burgerlijke krijgskas.

Het eigenlijke garnizoen — de militie — stond onder een Com-
mandant, die 300 gulden per jaar verdiende, plus 182 pesos rant-
soen. Op hem volgde de Constabel, met 264 gulden per jaar soldij;
beiden waren Statianen van geboorte en in de latere jaren was ook
de Sergeant een man van het eiland. Bij ontstentenis van den
Commandant voerde de Sergeant het bevel; eerst in 1780 ging
men er toe over een Luitenant — op een gage van 35 gulden
's maands, dus tien gulden meer dan de Commandant — uit Ne-
derland uit te zenden, een zekeren Roelof Hammerberg, die vóór
zijn vertrek de eeden „van getrouwigheid en van purge" aflegde.

Onder de emolumenten van den Commandant noemde Le Jeu-
ne het onderhoud van geconfisqueerde negers; verder liet de Se-
cretaris zich in zijn memorie op dubieuze wijze uit over de verant-
woording der ammunitie, welke de scheepvaart als belasting in na-
tura moest afleveren aan het fort.

In 1777 kwam een detachement van 24 man uit Nederland aan en
de Graaff beklaagde zich over het slechte gehalte van dit troep-
je, ter repartitie van de Maze uitgezonden. Eén „recruut" was
een knaap van 14 jaar, een ander een stokoude man, een derde
gebrekkig. Het detachement had geen patroontasschen, noch
bandeliers en was over het geheel slecht uitgerust. Dit alles moest
de schuld zijn der „zielverkoopers", haastte onze Commandeur
zich er bij te voegen, want het zou met de vaak hinderlijke oot-
moedigheid en onderdanigheid, welke de briefwisseling met Be-
windhebbers kenmerkte, onvereenigbaar zijn geweest, den Heeren
op hun eigen gebrek aan zorg voor de Kolonie attent te maken.

Alle waar echter is naar zijn geld en voor wat de Compagnie
aanbood zullen allicht geen betere militairen te krijgen zijn ge-
weest. De Sergeant verdiende 12 gulden 's maands, (Corporaals
en Adelborsten hadden 9 gulden, Constabelsmaats, soldaten en
tamboers 8 gulden, gages derhalve, nog lager dan die welke ruim
een eeuw vroeger voor Oost-Indië golden (zie Nicolaus de Graaff's
Oost-Indische Spiegel *)). Staat en particuliere ondernemingen
waren alleen ingeval van hoogen nood voor verbetering van gage

•) Linschoten Vereeniging XXXIII.
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te vinden, maar boden dan ook tegen elkander op, zooals in 1779,
toen de Marine 16 gulden per maand betaalde aan een matroos, de
Koopvaardij echter 30 gulden.

Evenals de Indische militairen in de dagen van dokter de Graaf f,
waren de in de 18e eeuw naar St. Eustatius uitgezonden man-
schappen bij hun vertrek 150 gulden schuldig „bij transport";
bovendien hadden zij twee maanden handgeld op hun boekje en
13 gulden 18 stuivers voor wapenen en „vol geweer", zoodat zij in
hun Statiaansche garnizoen voorloopig niet veel te verteren had-
den. De diensttijd was zes jaar — uit- en thuisreis niet inbegrepen
— en de gage ging in bij vertrek. De „transporthouders" werden
betaald zoodra was gebleken dat de transporten op St. Eustatius
in het soldijboek waren ingeschreven en zij liepen dus risico van
desertie of overlijden tijdens de reis. Degezagvoerdersderschepen
genoten een premie voor iederen levend overgebrachten militair,
een regeling welke tot in de 20e eeuw in stand is gebleven bij den
overvoer van suppletietroepen naar de West.

Het dienstverband der militairen liep af door overlijden, ont-
slag wegens wangedrag of crimineele delicten, desertie of de-
missie op verzoek; gevallen van repatrieeren na volbrachten
diensttijd kwamen in een reeks van jaren niet voor. De sterf-
te was enorm, tot 15% per jaar; voor de kosten van graf en
doodkist — eerst 7*/2, later 12̂ /a pesos — werd de rekening van
den overledene belast. Bij verwijdering uit den dienst of deser-
tie werd een voordeelig saldo verbeurd verklaard en geconfis-
queerd.

De Sergeant Roelof Roelofs, van Amsterdam, die van 1766 tot
1776 op St. Eustatius diende, schijnt later in den handel te zijn
gegaan; zijn naam komt ten minste in 1779 voor als borg voor de
rechten op een lading naar Nederland en reeds eenige jaren vóór
zijn demissie leverde hij soms levensmiddelen voor het garnizoen.
Dit laatste had een enkele maal zelfs de Commandeur de Windt
wel gedaan en men zal er dus wel niets in gezien hebben dat een
onderofficier met veel vrijen tijd er een nering op na hield.Zóó
zal het dan ook verklaard moeten worden, dat geen militairen te-
ruggezonden werden; vrijgekomen van den dienst — op welke
wijze dan ook — bleven zij op het eiland of in de buurt.

Onderofficieren en soldaten werden gevoed, eerst door het uit-
reiken van rantsoen in natura, later door uitbetaling van een ver-
goeding in geld. Het rantsoen voor een gewoon soldaat bestond
uit 31/2 & brood, 6 2# vleesch en 2 kannen rijst per week; corpo-
raals en onderofficieren kregen wat grootere hoeveelheiden van
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dezelfde artikelen, een regeling welke ons nogal vreemd aandoet,
maar zóó gaf het rantsoenboek het aan.

Een factuur van 1774 leert ons het een en ander aangaande de
uitrusting der militairen; dat de „monteeringen" als vrachtgoed
werden verzonden, zou er op wijzen dat de manschappen op reis
naar St. Eustatius hun eigen kleeren droegen. Voor ieder man
werd uitgezonden 1 rok, 1 camisool, 1 broek, 1 hoed, 2 paar garen
kousen en 2 stropdassen, verder 1 houwer met porte-épée (de
factuur spreekt van Porte Pees), 1 koppel en 1 patroontasch;
„snaphanen en banjonetten" gingen ook af en toe naar St. Eusta-
tius.
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