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retourschepen *). Aldus aangepord, tastte hij de overtreders aan.
Onder overlegging van een aantal bewijsstukken beschuldigde hij
Stalpert, Heyliger en De Windt aan de Comp. zwaar nadeel te
hebben toegebracht. Heyliger, eerst straatarm, had zich zóo rijk
gestolen, dat hij huizen kon bouwen, hij had zijn waagboek niet
gehouden en de waaggelden in zijn zak gestoken *). De commandeur riep ook Jan de Windt voorden Raad, maar deze koos wondelij kerwij ze voor hem partij *). Toch had ook hij op St. Maarten
en later op St. Eustatius de Comp. brutaal bestolen, waarom
Stevens hem thans beval met het schip Beekenstein naar patria
te gaan, om daar verantwoording te doen, maar 27 April liep hij
weg en niemand wist aanvankelijk, waar hij was *). Nog vier dagen vroeger had de man zich bij Bewindhebberen beklaagd, dat
de commandeur hem om schelmerij had afgezet, terwijl er toch in
zijne rekening maar drie schellingen en drie stuivers onverantwoord waren! Maar hij begreep het wel: het „hoogmerk" was, om
hem installig te maken en hij vindt dat men onordentelijk met
hem „andelt" '). Zelfs had hij een getuigschrift van enkele burgers van St. Eustatius weten los te krijgen, waarin zij verklaarden,
dat hij zich op het eiland altijd eerlijk en „siviel" had gedragen •).
Al spoedig bleek, dat hij naar St. Christoffel was gevlucht,
waarop Stevens aan den Engelschen gouverneur John Hart zijne
uitlevering vroeg, die echter in een beleefd briefje antwoordde,
dat hij dit niet kon doen, vermits De Windt naar St. Thomas ontkomen was *). Stevens moest zich dus vergenoegen met het zenden van 34 stukken en bescheiden rakende de persoon van Jan de
Windt wegens zijne administratie op St. Maarten •). Mart. Meyers
vice commandeur van St. Maarten, getuigde, dat De Windt zich
ook het kerkegeld placht toe te eigenen en er zich niet om be') Brief van Kamer Amsterdam aan Stevens 29 Nov. 1721, 340 W. I. C. 473. Jac.
Stevens aan Kamer 30 Mei 1722, port. no. 3 fol. 5v. Dien dag ging de Elisabeth schipper Juriaan Scholten naar Amsterdam met suiker en katoen voor 9109-1-5 pesos,
aWaar fol. 8, 9'.
') Port. no. 2 fol. 537v, 538v, 539. De bijlagen fol. 541—564.
*) Jac Stevens aan X 4 Mei 1722, port no. I fol 405', vervolg op den brief van
28 Nov. 1721.
') Jac. Stevens aan Kamer Zeeland 4 Mei 1722, port. no. 2 fol. 570v, 572v.
') Zijn klaagbrief d.d. 23 April 1722, port. no. 2 fol. 576', 577v. Over het Zeeuwsche
taaleigen ioirn I ü 14. Installig maken = bekladden, Woor<knfto«* VI 1979 sub. II.
*) GdutgscAr,/* d.d. 18 April 1722, port no. 2 fol. 588'
') Jac Stevens aan X 26 Mei 1722, port. no. 1 fol. 476 en no. 3 fol. 1, 2. Copie brief
van gouverneur J. Hart aan Stevens d.d. St. Christoffel 1 Mei 1722, port. no. I fol.
482, no. 3 fol 3:
thank you for the opportunity you have given me of holding a
friendly correspondence with you. I am sorry to tell you that the man made his escape
in a French sloop to St. Thomas, where I am informed he now remains".
') Port. no. 2 fol. 595'—654v. Ook port. no. 1 na den brief van 4 Mei boven blz. 200
u. 4.

