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gezinden tak) beroemde geslacht van medici, was als schoolmeester
uitgekomen, maar van zijn schip gedrost en op St. Eustatius beneden zijn stand getrouwd. Men zou met den man heel wat te stellen
krijgen. Middelerwijl veroorzaakten hitte en droogte vehemente
koortsen en het drinkwater moest men van St. Christoffel halen *).
Nadat Bewindhebberen Stalperts bericht ontvangen hadden, konden zij wel niet anders doen dan hem gelasten Durepaire en
Joh. Meyer in te dagen, tegen hen te procedeeren en sententie
te vellen. Maar hun lastgeving zou hem niet meer bereiken *).
§ 18. Want na kortstondige regeering was Jac. Stalpert 3 November 1720 overleden. Zijn dood gaf aanleiding tot ongeregeldheden. Zoowel Jan Stalpert, broeder van den overleden commandeur, als Johan Heyliger de kapitein der burgerij, Johan
Lindesay de secretaris en nota bene Jan de Windt, die van St.
Maarten naar St. Eustatius gekomen was, dongen naar het opengevallen ambt *). Den 8sten November liet Heyliger bij proclamatie bekend maken, dat hij tot nader orde van hunne Heeren en
Meesters commandeur was. Maar de anderen weigerden zijn gezag
te erkennen en vooral Jan de Windt was lastig en bracht op
nieuwjaarsdag 1721, zwaar beschonken en met een geladen pistool
dreigend als een disperaat mensch, de gansche kolonie in opschudding. Aan het strand recht tegenover de reede lag een vervallen
waterfordje, eigendom der Compagnie, waarin wijlen de commandeur hem verlof had gegeven een huis te bouwen, ofschoon de
Comp. er een goed pakhuis aan zou gehad hebben — het zou de
oorzaak van veel twist worden *). Eéne moeielijkheid intusschen
vond in deze dagen haar oplossing: Durepaire vroeg zijn ontslag.
Hij betoogde, dat hij door den dood zijner vrouw de vrije beschikking over zijn persoon gekregen had en dat zijn geweten en zijn
godsdienst hem nu verboden langer onder de Franschen te wonen.
Hij was van plan zich in Den Haag („alahee"!) te vestigen en
hoopte, dat de Heeren hem die 1000 stukken van achten zouden
kwijtschelden, overmits hij niets bezat dan tien slaven en wat gereedschappen ').
') Jac. Stalpert aan X 11 Juni 1720, port. no. I fol. 383'—386"\ Instructie voorjan
de Windt d.d. 12 Maart 1720, port. no. 2, 555, 556. Lindesay aan X 8 Nov. 1720 «/daar
fol. 521'.
•) Brtou» naar v4m<r<ca, 108 W. I. C. 71 d.d. 20 Nov. 1720.
') Jan Stalpert aan X 6 Nov. 1720, Jan de Windt zelfden datum. Joh. Lindesay
8 Nov. 1720, port. no. 2 fol. 520'—521v. (vergel, zijn brief van 26 Sept. port. no. 1
fol. 393v.). Proda>»a«e van 8 Nov. 1720 port. no. 2 fol. 522v.
') Joh. Lindesay aan X 18 Dec. 1720 en 18 Jan. 1721, port. no. 2 fol. 523, 525'—
526'. Joh. Heyliger aan X 2 April 1721 port. no. 2 fol. 527, 528'—530v.
') Durepaire aan X 4 Maart 1721 port. no. 2 fol. 533, 534. Hij zegt „dustansille"
wat wel d'ustensiles zijn zal.

