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en roer en aan de onderlinge „armonie" een einde *). Over dat
huis konden Lindesay en hij het niet eens worden, De Windt
betoogde dat het voor de eene helft den twee kinderen bij zijne
eerste vrouw zaliger toekwam, maar de Heeren vonden dat het
nu lang genoeg geduurd had en dat het huis, als staande op compagniesgrond, moest worden afgebroken. Ten laatste is het voor
750 stukken van achten a 48 stuivers verkocht •). Het ontbrak
Lindesay, hoe groot zijn latere schuld blijken zal, niet aan ijver.
Ofschoon getroffen door den dood zijner vrouw op 8 Febr. 1726 *),
vertraagde hij zijn bouwwerken niet. Aan een verzoek der ingezetenen, om eene kerk in de forteresse te bouwen, terwijl dan
het huis, waarin men godsdienstoefening placht te houden, tot
kazerne kon worden ingericht, heeft hij later voldaan *). Wel
kwam het fort zelf gereed met een nieuwen regenbak, terwijl er
nog twee noodig waren en een kleine gevangenis, die echter door
gebrek aan ambachtslieden nog niet voltooid waren. In het waterfort bouwde hij een dubbel huis van twee verdiepingen, lang
54 en breed 21 voet, tot gerief der slaven en geschikt voor 450
„stuks", de mans onder, de vrouwen boven. Het had bijna 600
pesos gekost *). Het volgend jaar kwamen ook de twee andere
regenbakken en was men aan de kerk begonnen, een arbeid door
de burgerij verricht met ongeveer 150 werkslaven. Zij vroeg
daarom om vermindering van het hoofdgeld, omdat zij ook voor
het tractement van ds. Kowan had te zorgen en de groote
droogte zware schade had gedaan •).
Dit rekest was geteekend door den ons reeds bekenden Jan
Simonsz. Doncker en honderd andere burgers. Zoon van den
ouden commandeur en getrouwd met Petronella Salomonsz,
zwager van Joh. Lindesay, die met zijn zuster Elisabeth, en van
wijlen Stevens, die met Petronella's zuster getrouwd was '), had

') Het verlof is gedagteekend 6 Nov. 1723 en nog 29 Juli hadden de Heeren gelast,
dat, zoo hij op St. E. mocht komen, hij aanstonds moest worden gevangen genomen,
Br«u«t als boven op datum. Joh. Lindesay aan X 23 Mei 1724, port. no. I fol. 520,
521', port. no. 3 fol. 161, 162.
') Heeren X aan Lindesay 27 Nov. 1724, Br»«/«i als boven op datum. De Windt aan
Undesay 3 Febr. 1723, port. no. 3. fol. 61. Verkoopacte 8 Juni 1724 aWaar fol. 175.
Eene primitieve teekening van waterford en huis aWaar fol. 171.
') Lindesay aan X 18 Febr. 1726, o/<taar fol. 266v. Vergel. 6o««n blz. 381 noot 2.
') Lindesay aan X 23 Mei 1724. port. no. 1 fol. 538v. Het kerkhuis 6ov«» I § 16.
') Joh. Lindesay aan X 22 April 1726, port. no. 3 fol. 269v. Eene ook primitieve
teekening van dit „dobbelt huys" <zb£z<zr fol. 301.
') iïeAes/ van 3 Mei 1727, port. no. 3 fol. 394, 395'.
') Boven blz. 723.

