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MR. B. DE GAAY FORTMAN

Toen ik in den eersten jaargang van dit tijdschrift het
verslag-thoe Grovestins en Boey over Curacao meedeelde,
wees ik er in een noot (op bladz. 447) op, dat de daar be-
sproken toestanden in meer dan een opzicht overeen-
komst vertoonen met die, welke 40 jaren vroeger bestaan
hebben onder den Gouverneur Faesch, ook wat betreft
den toestand van justitie en belastingwezen. Ik deed dit
naar aanleiding van den inhoud eener

, zooals het handschrift onder nummer 1020 op een
lijst van de op Curacao betrekking hebbende bescheiden,
berustende in de Koloniale archieven op het Rijksarchief
is aangeduid. Ik schreef deze „memorie" tegelijkertijd als
het bovengenoemde rapport af, doch heb eerst veel later
gelegenheid gekregen deze inleiding en eenige aanteeke-
ningen op het stuk te schrijven.

Vooraf ga een woord over den schrijver.
Mr. loan Willem (of: Wilhem) Claus van Laar (of:

Laer), „Geweesene Actie Handelaar t' Hoorn en Mot
Brouwer tot Middelburg", zooals zijn portret vermeldt,
dat men aantreft onder de „Brieven en papieren van Cu-
racao 1749" in het Archief der West-Indische Compagnie,
Kamer Amsterdam *), had als koopman van het schip de
5cAö«irowa Gafey in 1746 op Curacao zijnde, zich met toe-
stemming van Gouverneur Faesch als praktizijn gevestigd
„op het ernstig verzoek van eenige der voornaamste Bur-

Folio 274—375.
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170 UIT DE GESCHIEDENIS VAN CURASAO

gers en Cooplieden" op dit eiland „alwaar geen eenen
Rechtsgeleerde te vinden is". Op voordracht van den fis-
caal werd hij door den Gouverneur aangesteld als transla-
teur voor de Fransche en Engelsche talen. Maar lang
mocht hij zich noch in des fiscaals voorspraak noch in de
gunst van den Gouverneur verheugen. In een brief van de
zelfde dagteekening als de memorie, gericht aan de Be-
windhebbers der W. I. C. met verschillende bijlagen, zet
hij zeer uitvoerig uiteen, hoe hij in ongenade gevallen is.
In Februari 1747 was een groote menigte negers en mu-
latten, misnoegd over het gedrag van hunnen priester, in
verzet gekomen tegen de kerkmeesters van de Roomsche
Kerk, wat tot feitelijkheden geleid had, die, bij afwezig-
heid van den Gouverneur, door den Capiteyn over de mi-
litie gestild zijn. Van Laar trad hierbij op ten behoeve van
de kerkmeesters en ging naar Hato om den gouverneur in
te lichten. De fiscaal, die de zijde der opstandige negers en
mulatten zou gekozen hebben, werd door den gouverneur
ernstig bestraft om zijn wangedrag en onvoorzichtigheid,
moest den ge vluchten priester afhalen en openlijk herstel-
len, wat ook geschied zou zijn onder het murmureeren der
negers, „zeggende, is dit de belooning voor het present
door ons aan den Fiscaal gedaan". Toen, schrijft Van
Laar, heeft de fiscaal wraak gezworen, en niet te zullen
rusten, voordat hij hem het land zou hebben doen verlaten.

Den gouverneur schijnt Van Laar mishaagd te hebben
door den kapitein van een Engelsch oorlogsschip als trans-
lateur bij te staan. Bij publicatie van 6 en 7 November
1747 werd hij als translateur ontslagen en hem verboden
„nooyt meer voor den geeligeerden Raad te postuleeren
als mede niet in een jaar en zes weeken voor den Ed.
Achtbaren Raad deezes Eylands" wegens zich te buiten
gaan als translateur en hoon van den president en vice-
president van eerstgenoemden Raad. Hij had n.l. den fis-
caal als president gewraakt in een procedure, waarin deze
gevoegde partij was, en tevens een der raden op grond, dat
het geschil diens eigen zoon betrof.

Isaac Faesch is de gouverneur, tegen wien Van Laar's
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gericht is. Bosch *) deelt mee, dat hij „met lof"
bekend was door zijn bestuur als commandeur van St.
Eustatius. Van geboorte was hij een Zwitser. 18 Juli 1740
werd hij op Curacao geïnstalleerd in eenen uitermate
moeilijken tijd. Zijn voorganger, Jan Gales, was na een
tweejarig wanbeheer door de X eenvoudig ontslagen, en
van het bestuur van Juan Pedro van Collen, die dezen
voorafging, zegt Hamelberg*), valt „niet veel ter zijner
eere te zeggen". Bij dezen schrijver kan men lezen de aan-
leiding en de gevolgen van de vervreemding tusschen bur-
gerij en bestuur, onder Gales en Van Collen, die in eigen-
machtige maatregelen en persoonlijke verongelijkingen
uitmuntten. En Gales spande de kroon. „Ijdeler, aanma-
tigender, kleinzieliger gouverneur heeft er zeker nooit
„aan de Punt" gezeteld. Had de burgerij onder uaw Co//^«
redenen gehad tot klagen over willekeur, wat in dien tijd
was gebeurd zou blijken slechts kinderspel te zijn, verge-
leken met de arbitraire maatregelen, die Ga/es zich ver-
oorloofde" *). De landsofficieren, de leden van den raad,
de bedienden der Compagnie, allen moesten het ontgel-
den ; ook de burgers waren voor des gouverneurs willekeu-
rige maatregelen niet veilig; en de handel beklaagde zich
ernstig over de belemmeringen, aan de scheepvaart in den
weg gelegd.

Een belangrijk verschil, dat bij de aanvaarding van het
bewind door den Directeur Faesch niet was opgelost, was
de reglementeering van de diensten, door de burgerij te
verleenen tot handhaving van rust en orde (bij gebreke
van politie) en afwering van vijandelijke overvallen, voor
zoover deze laatste niet voor rekening der militie kwam.
Deze twist was zoo hoog geloopen, dat de burgerij den Di-
recteur Gales, die op eigen gezag een reglement voor de
burgerij vaststelde, de bevoegdheid ontzegde „haar in za-
ke de defensie van het eiland bevelen te geven". Faesch
ontwierp onder goedkeuring van Bewindhebberen een
nieuw reglement, waarover met de burgerij overleg ge-

ië, enz., 1829, I bladz. 284.
) / rfe H'esWwrfwcAe jii/awdew, 1909, bladz. 145.

») T. a. £. bladz. 150.
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pleegd zou worden, maar de oneenigheid wakkerde aan
door eene onhandigheid van de X, die den luitenant Wil-
lem Meyer, door de burgerij met groote meerderheid als
zoodanig gekozen, niet wilden toelaten.

Dit gebeurde in 1741. De gouverneur wist dit toen wel
herroepen te krijgen, maar de partijen bleken daarmee
niet aanstonds verzoend, want nog in 1750 kreeg Faesch
den raad van de Kamer van Amsterdam en van de X om
de burgerij gecommitteerden uit haar midden te doen be-
noemen, ten einde gezamenlijk de bestaande geschillen
(o.a. ook nog die onder de Joden gerezen waren; zie Ha-
melberg, t. a. p., bladz. 162 e.v.) op te lossen, hetgeen
ook geschiedde. In hoeverre Van Laars verzoekschrift
aan den Stadhouder daartoe bijgedragen heeft, valt niet
te zeggen. Intusschen had Van Laar zich ook gewend tot
Bewindhebberen met een verzoekschrift, waarin dezelfde
klachten uitvoeriger en andere bezwaren tegen gouver-
neur en fiscaal worden ingebracht.*) In zijn verzoeksdxrift
aan den Stadhouder verwijst hij daarnaar. Laat hij thans
zelf het woord mogen nemen.

Aan den Doorluchtigen Hooggeboorne Vorst en Heere Willem
Carel Hendrik Friso. By der Gratie Gods Prince van Orange en
Nassau, Erfstadhouder Capiteijn Generaal en Admiraal der Ver-
eenigde Nederlanden enz. enz. enz.

Doorluchtige Hooggeboorne Vorst en Heere.

U Doorluchtige Hoogheid vergunne allergenadigst den onderge-
schrevene Mr. loan Willem Claus van Laar, Practizijn en Beëdigd
Translateur in de fransche en Engelsche Taaien, Residerende op
het Eyland Curacao in de West Indien [zo voor zig zelven als uyt
naam van eenige der Raaden, Amptenaren, en den voornaamste
Burgers en Cooplieden van deze bloeyende en volkrijke Colonie]
zig by deezen neder te werpen voor de voeten van U Doorluchtige
Hoogheid, verrukt van vreugde ziende U Doorluchtige Hoogheid,
het Gebouw van Neerlands Gemenebest, het geen U Doorluchtige
Hoogheids beroemde voorvaderen, ten kosten van hun bloed, ge-

i) Deze brief is gedagteekend 4 Jan. 1747, maar waarschijnlijk zal dit
1748 moeten zijn, daar tal van gebeurtenissen uit den loop van 1747 wor-
den aangehaald. Aan dezen brief, waaruit ik reeds een en ander vermeldde
omtrent de geschillen tusschen Van Laar, den gouverneur en fiscaal, en aan
Hamelberg, ontleen ik enkele aanteekeningen bij het verzoekschrift.
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grondvest en, met veel arbyd, moeyte en zorge, ten toppunt van
voorspoed hebben doen stijgeren, in deeze gevaarlijke Tyden, met
U Doorluchtige Hoogheids dappere vuyst verdadigen en bestieren.

Deeze onverwagte dog zielroerende weldaad des Hemels *) heeft
de klagende Bewoonders van dit Eyland, in onmatige vreugde
doen uytbarsten, toen zy door byzondere berichten daarvan geïn-
formeerd wierden, hebbende onzen Gouverneur niet raadzaam ge-
vonden deze heuchelyke tyding, met vreugde teekenen, aan den
onderdaan bekend te maaken.

Zij neeme nogtans de vrijheid, door de Penne van den onderge-
schrevene, zig ootmoedig neder te buygen voor U Doorluchtige
Hoogheid, onder het uytstorten van deezen oprechten zegen-
wensch:

De God der Goden bekroone het vorstelyk Hoofd Uwer Door-
luchtige Hoogheid met de Kroone der overwinning. Hij neeme U
Doorluchtige Hoogheid nevens Haare Koninklyke Hoogheid des-
zelvs gemalinne, en den Telg of Telgen van Uw Doorluchtige
Hoogheids beroemd geslagt, in zyne Almachtige Bescherming!
Gods Vaderlyke Liefde schenke, aan het zuchtend Nederland, een
Mannelyke Orange Sprayt; en doe Uw Doorluchtige Hoogheids
Huijs in glory en Voorspoed, Eeuwiglyk, bloeyen tot Vreugde en
Heijl van 't Vaderland.

En nademaal nu alle getrouwe onderdanen tot U Doorluchtige
Hoogheid, als den algemeenen Vader des Vaderlands; den toe-
vlucht mogen neemen om hunne bezwaarenissen ootmoedig voor
te draagen, zo behaage het U Doorluchtige Hoogheid zyne Vorste-
lyke Oogen mede te slaan op den Suppliant, als mede op de verdere
Amptenaren, Burgers, Cooplieden en verdere Bewoonders van dit
Ryke Eyland, zuchtende onder een menigte van veele te verre
gaande verdrukkingen.

Den Gouverneur alhier is een oud afgeleefd Man, eerst een fransch
en naderhand een Staats Officier, die te veel gehoor geevende
aan den Fiscaal/) [een arglistig, baatzuchtig en Godloos Mensch,
die zelfs aan gepleegde Valsitijt in zijn Notaris Ampt, zig heeft
schuldig gemaakt en die, schoon opentlijk in den Raad daarover
aangeklaagd, egter den Loop der Iustitie weet te stremmen]
steld deze Colonie aan veele onheylen bloot.

Den Raad die maar een of tweemaal des laars zit ordinair
word in veele gewigtige zaaken niet gekend.

Den Gouverneur, zonder iemand alvoorens te beschuldigen, ofte
zyne verdediging te hooren, veld, op zyn eygen gezag, op het ver-

*) De verheffing van den Prins in April/Mei 1747.
*) Jan van Schagen. In zijn brief aan Bewindhebberen beschuldigde Van

Laar hem o. a. van valschheid in een contract-ante-nuptiaal nl. doorhaling
vaneeneessentieele clausule in de minuut; ook zou de fiscaal opgetreden
zijn als praktizijn voor zijn schoonmoeder in een erfenisproces.
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zoek van den Fiscaal, zonder kennis of advijs van de Rechtbank,
criminele vonnissen, en steld dezelve ter Executie, zelfs terwijl den
Raad zit en het zelve niet wil approbeeren, durvende aldus een
vreemdeling den suppliant, zynde een gebooren Hollander, op
een arbitraire wyze, ruineeren, zonder eenige schyn van schuld,
maar omdat hy het Recht van den onderdaan, volgens zyn Eed en
plicht, manmoedig dog bescheyden, ten genoegen van den Raad,
voor de Rechtbank durft verdeedigen, handelende dus een Hol-
lander als een Slaaf met verkragting der wetten *).

De wyze besluyten en voorzorge, ter bevyliging van dit Eyland,
tegens een gedrygden vyandlyken inval genomen worden door
den Fiscaal uyt geldgierigheid opentlyk met voeten getreden.

Duyzenden van franschen blyven, tegens het verbod op het
Elyand, en worden door de Gouverneur en Fiscaal beschermt,
hetgeen den onderdaan met wantrouw vervuld *).

De Materialen, met ongelooffelyke kosten ter versterking van
dit Eyland overgezonde worden gedeeltelyk tot byzondere ge-
bruyken aangelegt; en de Fortificatien blyven, uyt gebrek van
Materialen, onvoltooyd en de meesten leggen onbezet en onbe-
waakt *).

De Rechtbanken hebben geen vaste zitting; ook vind men alhier
in de Rechtbank geen eenen Rechtsgeleerde.

De FiscaaJ heeft een onwettige Reent bank gesmeed, bestaande
uyt twee Leden, waar van hy president is, zynde teffens Practizijn,
Notaris en geassocieerde met den Secretaris, adviseerend Raad
enz. en die het Recht van Weduwen en Wezen, tegens het belang
van den Fiscaal, durft voorstaan en hem tegengaan, wordt ge-
straft.

Nog Burgers, nog vrije Zwarten enz. worden in den Wapenhan-
del geoefend, en alles blyft onbezorgt *).

De Harmonie en Eendragt is een onbekende zaak, hoorende
men dagelyx niets als van gepleegde brutalityten, moorden, ver-
giftigen, brandstigting en andere ongehoorde gruwelen meer,

*) Zie de inleiding.
*) Er was van hooger hand met het oog op den voortgang der Fransche

wapenen in de Nederlanden een bevel gegeven, dat alle Franschen en Span-
jaarden binnen zekeren tijd het eiland zouden hebben te verlaten.

') Over de verbetering der verdedigingswerken zie men uitvoerig Ha-
melberg, t. a. />. bladz. 173 e. v. In een brief van 2 Augustus 1749 schrijft
Faesch over de verdedigingsplannen, dat hij altoos getrouw en eerlij k te werk
gegaan is, en het hem hard zou vallen, dat hij „in iets zoude geblameert
wierden, insonderlyck als het komt op rapport van sulcken.. . . als van
Laar is."

*) Faesch had juist een plan ontworpen, waarbij aan oefeningen in den
wapenhandel wel aandacht werd geschonken. Zie Hamelberg, /. a. £., bladz.
159.
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zonder dat bynaa ooyt iemand na de Wet, daarover gestraft
word ').

Voor de opvoeding der Ieugd word geen zorg gedraagen, uyt
gebrek van goede Schooien en Schoolmeesters *).

Ook vind men alhier nog klyn zegel, nog Markten, nog Regle-
menten ten opzigte der Levensmiddelen enz., nog zetting van
brood, nog yken van gewigt, nog van Ellen en Maaten enz., zodat
de wanorder in alles de overhand heeft.

De E :E: Compagnie word door slinkse wegen, in hunne Inkom-
sten, grotelyx benadeeld *).

En om alles niet aan te roeren, deeze groote Volksplanting, be-
staande uyt meer dan zestig of zeventig Duyzend zielen, en die
een ongelooffelyk voordeel aan de Commercie van het Vaderland
te wege brengt zal, na alle waarschynlijkheid, zo schielyk te gron-
de gaan, als dezelve opgekomen is indien, voor het een en ander,
geen behoorlyke zorg gedragen word.

Ten dien eynde zo heeft den Suppliant de Vrijheid genomen,
aan de E :E: Heren Bewindhebberen van de Generale Geoctroyeer-
de West-Indische Compagnie te zenden een ampel verbaal van
Complainten en Grieven, met de nodige Bylagen, ter Iustificatie
van dien, en waar in de voornaamste Gravaminaas vervat zijn.

Als mede eene ampele Memorie van geheyme consideratien we-
gens de gesteldheid der Negotie, van de Sterkte, de Verdeediging,
de Regeering en den toestand van het Eyland Curacao; van de In-
komsten der E :E: Compagnie aldaar; het vermeerderen deszelfs,
en waar in dezelve tegenswoordig zo grootelyx benadeeld word.

Zelfs is den Suppliant geresolveerd, op het goedvinden en aan-
raden der voornaamste Raaden, amptenaren en Ingezetenen, na
bekomen permissie van den Gouverneur, in persoon over te ko-
men, om alles mondeling nader met reedenen te sterken *).

En schoon de E :E: Heren Bewindhebbers der Generale Geoc-
troyeerde West Indische Compagnie zeekerlij k aanstonds, zodra

i) In zijn brief aan Bewindhebberen doet Van Laar een verhaal van het-
geen hemzelf overkomen zou zijn. Terwijl de twee hiervoor genoemde pro-
cedures, waarin de fiscaal betrokken was, ter rolle stonden, zou men heb-
ben getracht ten huize van de Wd. Clemens hem ,,op eene barbaerse en
verraderlijke wijze.. . . te vermoorden en dood te slaan; hebbende men
veele reedenen om den gemelden Fiscael en zijn onderschout te suspiciee-
ren daar deel in te hebben gehad, schoon den suppliant dit gevaer, na het
verkrijgen van neegen diverse wonden, het verscheuren van zijne kleede-
ren, met verlies van zijn hoed, pruyk, rotting, deegen en verscheyden pa-
pieren van belang, nog gelukkig ontkomen is."

*) Zie Hamelberg, <. a. £. bladz. 182 e. v.
*) Hamelberg, *. a. £. bladz. 177 geeft toe, dat Faesch in het innen der

belastingen misschien te veel lankmoedigheid betoond heeft. Maar de
tijden waren er ook naar. In 1752 schreven gouverneur en raden: „Het is al
zoover gekomen, dat de gemeene man niet meer aan den kost kan komen."

*) Zie hieronder.
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hen zulks bekend word gemaakt, de noodige maatregelen hier
omtrent, volgens hunne bekende wysheid, zullen neemen, zo is
het echter onmogelijk alles, zo breedvoerig als wel noodig zal zijn,
in geschrifte voor te stellen, dog nademaal den Suppliant, op zo-
danig eene gevaarlyke Reize, iets menschelyx zoude kunnen over-
komen, En hy daar door buyten staat gesteld worden om deeze
gewigtige zaaken, ten algemeenen nutte, te konnen vervolgen;en
het algemeene welzijn nogtans grootelyx daar aan gelegen legt,
dat U Doorluchtige Hoogheid van alles werde geinformeerd, zo
heeft den Suppliant, door dit Request, by wyze van voorraad,
daar in getracht te voorzien:

Zoo neemt den Suppliant de Vryheid bij deezen zig ootmoedig
needer te buijgen voor de voeten van U Doorluchtige Hoogheyd,
alleronderdanigst smeekende, deszelvs Vorstelyke Oogen, gena-
digst nee der te willen slaan op den suppliant, als mede op de ver-
dere Amptenaren, Burgers, Cooplieden en verdere Ingezeetenen
alhier, bewoonende dit verafgelegene gedeelte des Aardbodems
hunne welgegronde klagten genadigst aanhoorende.

Dat het U Doorluchtige Hoogheid al verder genadigst mag be-
hagen, hen te neemen in zijne vorstelijke hoede en bescherming,
als zijnde den algemeenen Vader des Vaderlands, door aan de
E :E: Heeren Bewindhebberen der Generale Geoctroyeerde West-
Indische Compagnie ernstig te willen recommandeeren, de voorge-
stelde grieven en consideratien, te neemen in rijpe overweeging, ten
eynde daar omtrent mag worden gedaan de noodige voorziening,
om aldus den Suppliant, en andere klagende Onderdanen, te doen
erlangen Recht ende gerechtigheid, opdat de E:E: Compagnie
niet verder door verkeerde berichten, mag worden misleyd, en be-
nadeeld, maar dat dezelve in voorspoed, mag bloeijen, met de In-
woonders van deeze Colonie, volgens de Wetten des Vaderlands,
door een ander Gouverneur en Fiscaal, te doen bestieren en te be-
schermen.

Als dus, Recht en gerechtigheid, onder de gunstige Invloed van
U Doorluchtige Hoogheid in volle Luyster zal schynen, en derzel-
ver glansrijke straalen ons mede zullen verkwikken, zo zullen de
bewoonders van deze beroemde Volkplanting dagelyx in voor-
spoed toeneemen, en de Vorstelyke Stam van Orange by hen in
Eeuwige Zeegeningen zyn ziende, door de goedgunstige en wyze
bevelen, van U Doorluchtige Hoogheid, de welverdienden be-
loond, dog de misdadigen, de vertreeders des Rechts, de verdruk-
ker van Weduwen en Weezen, volgens de wetten van den Lande
na verdienste, gestraft.

't Welk doende, enz.

C. VAN LAAR.
Curacao den 4 Januari 1748.
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In hoeverre het aan het ingrijpen van Van Laar gelegen
heeft, is moeilijk te zeggen, maar zeker is, dat èn de Prins
èn Bewindhebberen hun aandacht aan meer dan een van
de aangeroerde onderwerpen hebben geschonken. Dat
blijkt o.a. uit eenen brief der X van 13 Augustus 1750,
waaruit Hamelberg *) het volgende meedeelt: „De recht-
bank van mindere quaestiën of Kleine Raad, die in de
laatste jaren was teniet gegaan, werd in eere hersteld; aan
den Raad werd gelast eiken dag zitting te houden tot de
talrijke aanhangige zaken zouden zijn afgedaan en daar-
na, zooals gebruikelijk was geweest, om de 14 dagen te
vergaderen; het notarisambt, tot toen vereenigd met dat
van secretaris en fiscaal, zou bij eventueele vacaturen van
deze ambten worden gescheiden *). alleen beëdigde prak-
tizijns zouden voortaan voor den Raad als pleitbezorgers
mogen optreden en hunne emolumenten zouden bij tarief
worden geregeld; aan de planters werd verboden wegge-
loopen slaven te huisvesten; de Compagnie's bedienden'
kregen uitdrukkelijken last de ingezetenen met voorko-
mendheid te behandelen; de waaggelden werden herzien
en een tweede predikant zou worden aangesteld".

Dit was de uitslag van het hiervoor bedoelde overleg
tusschen den directeur en de gecommitteerden uit de bur-
gerij.

Van Schagen, de fiskaal, is kort na Van Laars klach-
ten naar Holland gegaan. Zijn vriendschap met den gou-
verneur is blijkbaar ook niet tegen alles bestand gebleken.
11 November 1749 schrijft Faesch aan Bewindhebberen
gehoord te hebben, dat Van Schagen hem bij den Prins
„met verscheide Leugens sal betigt hebben" en in Am-
sterdam de kooplieden tracht te misleiden.

Ook van Laar heeft inderdaad Curacao spoedig moeten
verlaten. Of dit was om zijn voornemen, den Prins en Be-
windhebberen mondeling in te lichten, te volvoeren, is
niet waarschijnlijk. In zijn reeds eerder aangehaalden
brief van 2 Augustus 1749 schrijft Faesch: Van Laar is

i) T. a. £. bladz. 161.
*) Hamelberg teekent in een noot hierbij aan: „Dit werd ook gedaan,

doch duurde niet lang."

12
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eigenlijk nog te zacht behandeld, want kort nadat Kapi-
tein Gerrit van Geel zich zijner had aangetrokken en hem
aan boord van zijn oorlogsschip had gebracht, kwam een
klacht in van zekere Trekels over verduistering van een
waarde van omstreeks 800 stukken van achten uit den
boedel van wijlen Leonard Anthony Wierman, compag-
non van Trekels, waarin Van Laar door de weduwe Wier-
man met een onderzoek was belast.

Het best kwam Faesch eraf. In een brief van 13 Augus-
tus 1750 prezen de X „het voorzichtig gedrag en goed be-
leid" van gouverneur en raden *). Zij waren toen echter
nog niet bekend met den bloedigen sla venopstand van de
vorige maand. Tot aan zijn dood in 1758 bleef hij gouver-
neur. En Bosch voegt aan de zoo even aangehaalde woor-
den over zijn bestuur op St. Eustatius toe: „en vervulde
ook op Cwrapao door zijne gematigdheid, onzijdigheid en
regtvaardigheid, de pligten van een braaf regent".

Dordt, Juni 1924.

Hamelberg, *. a. £. bladz. 160.
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