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gelegenheden. Raecx heeft plannen gehad om, door verbetering
en oordeelkundige verzorging der befaamde zoutpannen op St.
Maarten, het eiland tot hooger welvaart te brengen. Bewindhebberen juichten dat wel toe, maar wilden toch eerst weten,
hoeveel kosten dat voor hen zou meebrengen en ook of de opgezetenen door het afleiden van het water last zouden lijden? En zij
bevalen, dat intusschen de reeds begonnen werken zouden worden
stopgezet. Raecx stelde hen gerust: zij zouden geen onkosten
hebben. Ook gaf hij den wijzen raad, dat zij aan enkele particulieren het privilege van de ontginning der zoutpannen zouden
geven, wat de zoutwinning bevorderen zou. De Heeren gingen
daarop niet in, maar bepaalden (wat hun altijd het naast aan het
hart lag), dat de verbetering dan mocht doorgaan, doch dat het
der Comp. niets kosten mocht en dat, zoo zij het bedrijf vrijgaven,
zij 2 % der opbrengst zouden genieten, waarvan zij nader het
aandeel van den vice-commandeur zouden vaststellen *).
§ 34. Ook op godsdienstig terrein had Raecx zijne beslommeringen. Den 6den Juni 1731 kwam er op St. Eustatius een
kwaker van Barbados met 22 huisslaven, die verlof vroeg te
mogen blijven totdat er reisgelegenheid naar Jamaica zou komen *). Het was 60 jaar geleden, dat George Fox zelf op de Industry op Barbados voet aan wal had gezet, om de Vrienden
daar te bezoeken en van 4 October 1671 tot 8 Januari 1672 in het
gastvrij huis van Richard Forstall verblijf had gehouden. Vandaar
was hij toen ook naar Jamaica vertrokken *). Want op dat eiland
woonden eveneens kwakers, maar nog lang daarna in onvoldoend
aantal om eene gemeente te vormen, terwijl zij, evenmin als de
Joden, onder de wet vielen, die immigranten bescherming bood *).
Sinds waren de tijden hun gunstiger geworden. In Nieuw-Nederland had Stuyvesant hen bloedig vervolgd, o. a. in Rustdorp op
Long Island, dat tegenwoordig ook Jamaica heet, maar Bewindhebberen hadden hem ernstig berispt in een brief van 16 April
1663 en o.a. geschreven: „Laat iedereen vrij zoolang hij zedig,
ingetogen en burgerlijk onbesproken is en anderen niet lastig
') Kamer Arast. aan Raecx 13 Febr. 1730. 18 Sept. 1730. Brieven als boven 340
W. I. C. 473. Raecx aan X 9 Mei 1730, port. no. 3 fol. 606.
•) /ournaa/ als boven op 6 Juni 1731, port. no. 4 fol. 48'.
*) 4 u/o6iogra/)fcy ed. Rufus M. Jones, pag. 488. Fox rekent naar den kalender
volgens welken Maart de eerste maand was. Hij zegt dus, dat hij op Barbados kwam
den 4den der 8ste maand en vandaar vertrok den 8sten der elfde maand 1671, terwijl
hij Jamaica verliet den 8sten der eerste maand 1671/72 d.i. 8 Maart 1672. In 1669
meldt Blake kwakers op Barbados.
•) Frank Wesley Pitman, TA* <ta>Wo£fne»< o/ <fc« Brtrts* Wes<-/n4tM 1700—1763,
pag. 8, 27, 29, 47.

