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hunne huurpenningen te storten,daar die den boedel toekwamen.*)
Eindelijk behoorde tot de totaalschuld van Lindesay een som van
2577-5-2 pesos ten laste van Matthijs Birmingham, wiens broeder
Martin het gansche bedrag betaalde met cacao tegen 38£ pss. de
100 pond, een hooge prijs, die men bij verkoop misschien niet
terug kreeg, maar wat Raecx toch voordeeliger vond dan procedeeren *). Tot den boedel behoorden voorts meubelen en huissieraden, koffie- en chocoladekastjes, een lederen schrijfkantoortje, •)
een spreektrompet, een kaart van Londen enz., veel bestiaal en
eindelijk een groote partij slaven, over wie wij weder afzonderlijk
zullen spreken. Eéne plantage deed 2520, een andere 6400 pesos.
De gansche opbrengst bedroeg 21087-4-2 pesos, dus iets meer dan
£ van de 60.000 pesos, die van de Fransche kooplieden moesten
inkomen *).
§ 30. De commandeur achtte het gebeurde van zooveel gewicht, dat hij kapitein J. Burger van de Maria Galley, die de verzegelde zak met de genoemde processtukken naar Amsterdam
zou medenemen, op 1000 pesos boete liet beloven dat hij geen
personen of brieven van boord zou laten gaan, vóór dat de zak bij
de Heeren was besteld. En aan het einde van de gewone scheepsfactuur verklaart hij geen goederen, effecten of middelen van
Lindesay aan boord te hebben *).
Het kwam er nu op aan de Fransche schulden te innen. Raecx
gebruikte hiervoor een man, dien wij nog herhaaldelijk zullen ontmoeten, Johan Philips, kapitein-luitenant der burgerij op St.
Maarten en toen volgens sommigen van „quade conduites" •). Hij
zond hem naar Martinique en Guadeloupe, maar den 21 sten Mei
1729 was hij al weder terug zonder één penning verkregen te hebben, tot „chagrin" van Raecx, die hem echter de origineele obligatiën ook niet had medegegeven ')! 's Mans onkostenrekening
leert ons heel wat over de wijze, waarop hij zijn doel had trachten
te bereiken. Aan versnapering „voor het reys" had hij madera,
zes bottels arak, zes dito Rijnsche wijn, twee hammen en een kaas
meegenomen. Hij bracht 137-4-5 pesos in rekening voor kamerhuur, bewassching, barbier en negerjongen van 4 Maart tot 23
(lees 20) Mei, „salvo erore" (sic). Voor zijne „loning" (waarover
') Z.ys« als boven fol. 518, 513.
') Brief van 11 Juni als boven fol. 465.
') Kantoor is hier een kastje of kistje tot berging van brieven, Woori&nAc** VII,
1, 1383.
*) Lf)j< als boven fol. 526', 529.
') J. Burger d.d. 11 Juni 1729, port. no. 3 fol. 547'. De factuur aWaaf fol. 550.
') Joh. Heyliger aan X 9 Juli 1733, port. no. 4 fol. 404.
') Raecx aan X 11 Juni 1729, port. 3 fol. 465.
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