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zagen *), bij weigering waarvan hun verlegenheid groot zou zijn,
omdat er geen ander eiland in de buurt was, waar men water bekomen kon. Ziedaar waarom de overtreders er zoo gemakkelijk
afkwamen. Op een anderen keer, toen het uitkwam, dat de onderstuurman van 't schip Steenhuysen aan kapitein Daniel Brakman
van de snauw de Jonge Christina 8 tanden had verkocht, liet
Lindesay ze aanhalen en ten profijte der Comp. verkoopen. Wij
gelooven hem gaarne als hij zegt, dat de kooplieden, zoo streng
achtervolgd, boos waren en hem wel bij de Heeren zwart zouden
maken. Doch hij deed zijn plicht, zooals o.a. schipper Simon
Maas getuigen kon. „Wij zoeken UE. niet met een partijtje onwaarheden en opgeraapte excusen te blindhocken" *). Jammer dat,
later het tegendeel van dien blijken zou.
Ergerlijk was ook de fraude. Schipper Jacob Vallee van 't
schip Phoenix had bij de lossing in patria te kort 67519 pond
bruine, 2345 pond witte suiker en 15 pond katoen. Lindesay
betuigde dat niet te begrijpen: de suiker ging van de balans aanstonds in het schip en het weegboek had dezelfde cijfers gehad
als de factuur van de Phoenix. Misschien was de suiker bij het
lossen ontvreemd, ook gebeurde het wel, dat door het lange
liggen het gewicht inkromp. In elk geval vond hij het hard, dat
hij, bij de kleine provisie die hij genoot, nog voor dit verlies aansprakelijk was. Volgens hem gebeurden er nog wel andere zonden.
De planters leverden de okshoofden suiker met steenen erin of
deden twee a drie soorten in één vat, waarom hij boren aanvroeg
om de vaten van het eene tot het andere eind te kunnen doorboren *).
§ 27. Bewindhebberen, door al het gebeurde opgeschrikt, gaven
den nieuwen commandeur Everard Raecx strenge instructies
mede. Hij was te voren assistent op Curacao geweest en had zich
daar een goed ambtenaar getoond. Thans moest de zuivering der
regeering zijn eerste werk zijn met de instelling van een nieuwen
Raad, met name moest de kapitein der burgerij Jan Simonsz.
Doncker als raadslid worden afgezet en door een ander der moderaatste burgers vervangen. Want de Heeren verdachten hem van
niets anders in den zin te hebben dan hun den voet dwars te zetten
d.w.z. het monopolie-stelsel te ontduiken. Voorts moest Raecx
het hoofdgeld met vier realen per man verminderen en bij de invordering van de 2 % invoerrechten van producten van (notabe') Boven § 17 in fine.
•) Blindhokken, d.i. blinddoeken, Woorrfen&ocft II, 2, 2861.
») Joh. Lindesay aan X 2 Dec. 1726 en 14 Mei 1727, port. no. 3 fol. 340v, 372*—379v.
Dez. 18 Juni 1725 oUoor fol. 237'—239v en port. 1 fol. 538'. Zie ook fol. 608, 610.

