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zwaar aan het graveel lag en van pijn niemand zien kon *). Toen
de korporaal er toch op aandrong en binnenkwam, vond hij eene
leege hangmat en de dochter zeide: „is hij hier niet, dan weten wij
niet, waar hij is." Het blijkt dan, dat hij in vrouwenkleeren ontkomen en op een vlot met twee negers naar Christoffel geroeid is *).
Daarop vroeg Raecx zijn uitlevering aan den Engelschen gouverneur Lord Londonderry, die bedankte voor de opzending van twee
zijner weggeloopen soldaten, maar betwijfelde, of men iemand, die
in degurpentie was (vulgo: zijn biezen had gepakt) als een misdadiger mocht uitleveren. Waarop Raecx weder, dat het alom met
onze wetten overeen kwam, dat in geval van procedure tot apprehensie de delinquent als crimineel mocht worden nagejaagd *).
Intusschen zou den 24sten Mei de openbare verkoop plaats hebben. Tot Lindesays onroerende goederen behoorden een huis en
erve aan het Leugenaarspad, bewoond geweest door den gecondemneerde; een dito met de savane daarnaast aan gelegen bewoond door Jaspar Ellis; een dito bewoond door Nathanael Ellis;
een dito aan de baai bewoond door den genoemden waagmeester
Fred. Ghijsen; een dito bewoond door Pieter Hillebrand; een dito
bewoond door Daniel Hassels; een plantage bij den grooten berg;
een stuk land tusschen de gronden van Joh. baiomonsz.; een
savane in het Engelsch kwartier; een stuk land op Saba *). Daarop rekwestreerden Jan, Jasper en Nathanael Ellis, getrouwd resp.
met Elisabeth, Anna en Margrita Lindesay voor zichzelven als
voor de onmondige kinderen van hun schoonvader, Maartje,
Jan, Jacomina, Jozef, Jacoba en Paulina, in dezen bijgestaan
door Doncker als oom en naaste bloedverwant, dat, bij den dood
van hun schoonmoeder en zuster, de helft der goederen hun en
hunnen kinderen vervallen was, die voor de schulden van Lindesay niet aansprakelijk waren, waarom zij verzochten, dat die
helft mocht worden vrij gegeven. En de Raad stond dit goedgunstig toe '). Voorts bezaten Lindesay en Doncker te zamen twee
plantages en de Raad besliste weder, dat Doncker voor zijn helft
de groote plantage zou krijgen, omdat zich daarop het familiegraf
bevond. Nog sommeerde de Raad de bewoners der overige huizen
') Men denkt aanstonds aan 1 Sam. 19, 14: „Toen nu Saul boden zond om David
gevangen te nemen, zeide Michal: hij is ziek".
•)• Raecx aan X 11 Juni 1729, Lt/s( als boven fol. 463—464.
•) Raecx aan Londonderry 10 Mei, deze aan R. 10 Mei, R. aan L. 26 Mei 1729, ii/'rf
als boven fol. 537, 539', 541. Thomas Pitt, eerste graaf van Londonderry, gouverneur
der Eng. Leeward Islands sinds Mei 1728, zou reeds 12 Sept. 1729 op St. Kitts overlijden.
«) L«>s< als boven fol. 473v. 474'.
•) Lysi als boven fol. 475, 476.

