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voor 500 pesos de poging te hernieuwen. Lukte het hem niet, dan
zou het niemand lukken *) Ziedaar het begin eener lange lijdensgeschiedenis zooals zij openbaar wordt in de monotone berichten:
Godet is op Martinique aangekomen, maar nog geen bericht ; *)
mons. Godet schrijft veel brieven, maar heeft nog geen cent ontvangen *); de heer Godet is terug, maar heeft niets opgedaan als
kosten voor de Comp, wij zullen niet langer goed naar kwaad geld
gooien, ofschoon Godet nog wel gaan wil *). Hij had eenige dagen
bij Isnard te Grandterre doorgebracht en drong er nog eens op
aan, dat Raecx de origineele obligaties zou medegeven, maar tevergeefs '). En sedert wederom: met Godet schiet het nog altijd
niet op •), Godet wil wel de schulden gaan innen, maar vraagt
25% en reiskosten '), mons. Godet is hier aangekomen m e t . . . .
64 pesos *); in 1740 heet hij hoogbejaard en arm, •) in 1741 stierf
hij op Guadeloupe, door een val van zijn huis; zijn zoon, die zijn
vader wou gaan bezoeken, bleef in den orkaan van 11 Sept. ").
§ 31. De fiskaal Jan van Schagen, die in het proces goede diensten had bewezen, zou na afloop met de bark Neptunus schipper
William Griffith naar Curacao gaan. Maar in den nacht van zijn
vertrek was er een buskruitontploffing in de kajuit, waardoor
koopman William Charles gedood en van Schagen gekwetst werd.
Men bracht hem naar St. Maarten, waar hij herstelde. Men mompelde van een aanslag, maar het was schandelijke roekeloosheid:
schipper en matrozen waren dronken en hadden het kruit niet geborgen, „staande achter op de banck aan de voeten van den heer
fiskaal en aen 't hooft van Charles" " ) .
Dirk Houthuys, met Raecx aangekomen, maar gelijk wij zagen
geen raadslid geworden, ging toen naar St. Thomas voor zijne
zaken en zeilde 30 April 1729 als kapitein van het schip Waertwijck van St. Eustatius naar patria terug"). Er ligt tusschen
') Raecx aan X 20 Maart 1730, port. 3, fol. 601, 602'.
•) Mis 6ov«» 9 Mei 1730 aWaar fol. 607.
') 4/s hoven 27 Juli 1730 atóaar fol. 63lv.
«) i4/sfcouen5 Mei 1731, port. no. 4 fol. 18.
•) M/s éoi/cn 13 Mei 1731, port. no. 4 fol. 30.
•) Mis W e n 12 April 1732, ataaar fol. 308.
'} Joh. Heyliger aan X 9 Maart 1733, aWaar fol. 363'.
•) M/s 6o«en 9 Juli 1733, aWoar fol. 404.
•) Faesch aan X 25 Maart 1740, port. no. 5, fol. 278.
'•) Coesvelt aan X 31 Jan. 1741, port. no. 5, fol. 424.
") Raecx aan X 7 en 25 Juli 1729, port. 3 fol. 554',568. Op een bevolkingslijst van.
Curacao van 1735 vind ik Jan van Schagen weder als fiskaal, Hamelberg a.u>. I Doe.
blz. 166.
") Dirk Houthuys aan X d.d. St. Thomasl 5 Aug. 1728, port. no. lfol. 682. Connossement d.d. St. Thomas 15 Aug. 1728 van Nanning Cooyman, schipper naast God van
zijn schip de juffrou Geertruy om te zeilen naar Amsterdam, a/daar fol. 683. Brief van
Houthuys van 15 Maart 1729, port. 3 fol. 416'.

