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jong kraams was. Daarna hadden zij het schip in brand gestoken.
Op dit bericht gingen twee barkjes van St. Eustatius, tuk op
buit, er ook heen, maar bij hun terugtocht hield Raecx het gestolene aan, dat trouwens niet veel zaaks was, omdat zij telaat
waren gekomen. Het bestond uit half verrot Vlaamsch linnen en
bracht in vendutie 284-5-1 pesos op, die Raecx voor den wettigen
eigenaar bewaarde. Toen dan ook enkele maanden later Matthias
Albanez, gouverneur van Portorico naar goederen van dat schip
vroeg, legde de commandeur aan den schipper, die het linnen
gevischt had, J toe en zond de rest. 189-2-0 pesos aan den gouverneur i).
Belangrijker nog was twee maanden later de aankomst van een
Zweedsch scheepje de Fortuna kapt. Laurens Brander, dat thuis
hoorde te Göteborg, de Canarische eilanden, daarna Essequebo
had bezocht, op St. Christoffel ijzer had verkocht en thans op St.
Eustatius suiker wilde innemen, wat Raecx toestond mits zij de
gewone rechten betaalden. Doch het ontging zijn aandacht niet,
dat de Zweden zoo weinig te „vernegotieeren" hadden, 16 vaten
spijkers en wat Neurenburger kramerijen. Daarom schreef hij
naar St. Christoffel om inlichtingen en hoorde van daar, dat het
eigenlijk doel der Zweden was, om een kolonie omtrent Essequebo
te stichten en dat dit scheepje in opdracht had naar eene gelegen
plaats te zoeken *). Ziedaar nieuwe pogingen tot Zweedsche kolonisatie in West-Indië, nadat Willem Usselincx juist honderd
jaar vroeger daarop zoo sterk had aangedrongen en daarvan
rapport had gedaan in zijn „Argonautica Gustaviana", Frankfort 1633 *). En het was Guyana, waarop hij in het bijzonder het
oog gevestigd had! De Zweedsche plannen van 1732 vielen dus in
den tijd, dat Herman Gelskerke gouverneur van Essequebo was,
immers van 1729 tot 1742, onder wien Storm van 's Gravesande
sinds 1738 als secretaris diende; maar van Zweedsche kolonisatie
gedurende zijn bewind wordt niets vermeld. *).
Van de buitenlandsche komen wij tot de binnenlandsche aan') /ournaaJ uan Arf fner*u>oar<itg gepasseerde, 21-23 Oct. 8 Nov. 1731, port. no. 4
fol. 242, 243'. Raecx aan X 12 April 1732, aWaar fol. 309'
•) Raecx aan X 16 Juni 1732, port. no. 4. fol. 338v, 339'. De naam van kapitein
en schip volgens Ltj'si uan ingeftom^n vaartuigen op 11 Juni 1732, aldaar fol. 346.
') C'. Ligtenberg, IVtWem t/ss«/»»x, biz. 58—87. E. Wrangel, Oe 6e<refc*»ngen
iusscfce» Zweden en de NederJanden, vert, van Mevr. Beets, biz. 26 vlg.
*) P. M. Netscher. GescAted. v.d. tfo/onté» £sse?ue6o, üemerary en öerftice, blz.
107,113. Het is opmerkelijk, dat prof. dr. J. Boeke de blanke visschers van Simpson
baai in de westelijke lagunen van St. Maarten voor afstammelingen misschien van
Zweedsche kolonisten houdt, gelijk er ook van St. Barthélemy naar St. Thomas moeten gekomen zijn. Zie D. van Blom, NtedeWandisc* (f esf /ndien in ScArt'/fcn des l'er« « /i»r Sona/poW»* 1912 II 159 f. Vergel,ftotienblz. 357 noot 1.

