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hij zelf verscheiden kinderen *). De oudste was Johan, dien hij
in Februari 1723 naar Holland had gezonden om daar twee jaren
te studeeren „tot der jonge jeucht leeringe". Dit hing samen met
zijn voornemen, om met zijn gezin van St. Eustatius te vertrekken en zich onder de Engelsche natie neder te zetten, waartoe de
Heeren hem verlof hadden gegeven. Misschien was hij er gevoelig
over dat men hem niet op zijn verzoek vice-commandeur van
St. Maarten gemaakt had. Hoe dit zij, hij verzocht ontslag als
raad en luitenant der burgerij, maar schijnt toch niet gegaan of
anders spoedig teruggekeerd te zijn, in elk geval zullen wij hem
in 1731 weder op St. Eustatius ontmoeten *).
Wat eindelijk die kazerne in het fort aangaat, er lag althans
sinds 1726 op St. Eustatius garnizoen. In dat jaar ken ik Pieter
Berg sergeant, Claes Gent je corporaal, Jan Flowis constabel en
20 met name genoemde minderen, onder wie drie Franschen.
Op een monsterrol van eenige maanden later komen soldaten
voor uit Calais, Christiania, Gent, Glückstadt, Hannover, Huy,
Kopenhagen, Riga, Stockholm en Stolberg, verschijnsel, dat wij
onder alle compagniesgarnizoenen aantreffen ').
„8 26 Vorens zjin orders eischte Lindesav geen lastgelden van
schepen, die van St. Eustatius met lading gingen naar Holland,
omdat die in Holland werden betaald. Zeeuwsche schepen die
') De bladen der doop- en trouwboeken zijn zóó gehavend, dat zij ons voor namen
en data vaak in den steek laten. De genoemde Johan kan in 1723 dertien jaar zijn geweest en was dan van 1710. Een dochter Judith was getrouwd met gouv. Joh. Heyliger Pzn. en had een zoon Abraham geb. 27 April 1744 en eene dochter Judith geb. 5
Aug. 1745. Zij zelve kan dus van 1712 geweest zijn. Petronella, die wij in 1731 als huwbaar meisje zullen aantreffen, was misschien van 1714. Dan was er nog Abraham, gedoopt 19 October 1721 en vóór 16 Febr. 1756 getrouwd met Elisabeth de Windt en
eindelijk Cornelis, geboren 1 Sept. 1727. Tusschen Petronella en Abraham kunnen er
nog andere kinderen geweest zijn. Enkele leden van dit geslacht ken ik nog in eene volgende generatie. Anna Simonsz. Doncker die 7 October 1753 Jan Gerard Ellis van
Curacao trouwt. Elisabeth die 16 Febr. 1756 getuige is bij een doop, vermoedelijk dezelfde Elisabeth die 15 April 1758, toen 18 jaar oud, trouwt met Maarten Deborois
Godet. Petronella trouwt 1 October 1757 met Lukas Jacobsen Benners, luitenant der
burgerij en weduwnaar van Anna Lindesay. Jacobus laat 6 Maart 1758 eene slavin
doopen. Er is een William Brattle Doncker geb. 21 Aug. 1765 en nog 8 Febr. 1773
trouwt eene Petronella, weduwe van Isaac Runnels met ? Men kent den voortreffelijken gouverneur van Curacao Jan Doncker, sinds 29 Juni 1673, door Hamelberg a.<». I
46—52 in zijn goeden naam hersteld. Was hij uit dezelfde familie? Haar wapen
schijnt een paardekop als helmteeken gehad te hebben.
•) Jan Sim. Doncker jun. aan X 8 Febr. 1723, port. no. 1 fol. 498v. A«soiu<t<» van
X Veneris 17 Nov. 1724 fol. 163v. Heeren X aan Jac. Stalpert 28 April 1722, Brtcw»
als boven 108 W. I. C. 71. Jan Doncker aan X 25 Dec. 1722, port. 3 fol. 41, 42', 21
Maart 1724 ndinar fol. 157. Copie van een wissel van hem op zijn correspondent ds.
Adriaan Taerling te Vlissingen 28 Dec. 1722, aWaar fol. 53. Ik vind hem niet bij Vrolikhert of in de predikantslijsten.
•) Opgave van Joh. Lindesay van 22 April 1726, port. no. 3 fol. 272 en van 24 Juli
1726 oWaar fol. 329. Over het garnizoen handelen wij later nog afzonderlijk.

