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NEDERLANDSCHE BOVENWINDSCHE EILANDEN

en hij verklaarde zich van de beste voornemens bezield, om de
Heeren door zijne „conduites" genoegen te geven. Het is helaas
anders geloopen. Hij was ook commies van negotie op J van wat
de 2 % provisie van den slavenhandel den commandeur opbracht.
Als kerkelijk man leverde hij aanstonds zijne attestatie in van
lidmaat Christi en oud ouderling van Hulst benevens die zijner
vrouw Susanna Sautijn. Toen hun 26 Juni 1728 geboren zoon
Gijsbertus Johannes 23 Juli d.a.v. werd gedoopt, stonden daarbij
als getuigen de heer Joh. Lispensier, kassier der Ed. Comp. ter
kamer Zeeland en mevrouw Catrina Ursula Sautijn, huisvrouw
van Mr. Adrianus Isebree schepen en raad der stad Goes, deftige,
Zeeuwsche families *).
§ 24. Nog maar juist had Lindesay het bewind aanvaard, of
hij had te berichten, dat de Engelschen zich op St. Lucia hadden
gevestigd, maar er ook aanstonds door 2000 man Fransche troepen weder van verjaagd waren. Dat moet dan maar voor kort
geweest zijn, want in 1727 dreven zij alweder op hetzelfde eiland
een levendigen handel in slaven en provisie met de Fransche
eilanden. Doch dit was tegen het ook in Frankrijk gehuldigde
stelsel, dat aan zijne onderdanen allen handel met andere dan
Fransche schepen verbood. Dus verscheen 4 Juni 1727 een
Fransch koningsschip voor St. Lucia, nam daar drie groote
Engelsche koopvaarders en twaalf barken, en bracht ze op naar
Martinique, waar de goederen verbeurd werden verklaard. Op
St. Eustatius verwachtte men daarvan stijgenden uitvoer van
Fransche suiker, en Spieringh reisde naar de Fransche eilanden,
om daarnaar bij de kooplieden een onderzoek in te stellen *).
§ 25. Als een voorteeken van komende booze dagen was de
onverwachte terugkeer van Jan de Windt. Hij had van de Heeren
gedaan gekregen, dat hij van Saba voor een jaar naar St. Eustatius mocht komen tot regeling van zaken en om zijn plantage en
huis aan de baai te verkoopen. Aanstonds was alles weer in rep
•) Joh. Lindesay aan X 12 Jan. 1723, port. no. l fol. 486,487. /nj<rurft«6o«* 1721
— 1756 op 5 Oct. 1723, 573 W. I. C. 771. Heeren X aan Joh. Lindesay 29 Juli 1723,
Br»>v«» «aar /4m*rica als boven. Spieringh aan X 20 Maart 1724, port. no. I fol. 516'.
en no. 3 lol. 153. £>oo/>6o«* van St. Eustatius no. 247 op 23 Juli 1728. Eene dochter
Elisabeth, geb. 15 Oct. 1729, werd 27 October d.a.v. gedoopt. Den 9den April 1754
komt mevrouw Catrina Ursula Sautijn voor als weduwe van Adriaan Isebree bij den
doop van Jan Sautijn, zoon van Jan David Heimgartner en de genoemde Elisabeth
Spieringh, Doop6o«* als boven no. 248 op datum.
•) Joh. Lindesay aan X 8 Febr. 1723, port. no. 3 fol. 59v. Dez. d.d. 30 Juni 1727
aWaar fol. 380v. Lettre patente en forme dédit concernant Ie commerce estranger aux
isles et colonies de Lamérique. Donné a Fontainebelau au mois d'Octobre 1727. Copie
aUoar fol. 402—407v. Aan dit edict ging de overval dus enkele maanden vooraf.

