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zijn brieven een origineel kattebelletje door hem geteekend op
dien vertrekdatum: „Ontvangen vaa den commandeur E. Raecx
aen boordt van mijn schip Waertwijck: Een vat piek, 3 schaepen
voor verversching van 't volck, 2 dito op mijn thuisreis meegegeven, 1 ton mais, een partij bedorven boonen voor de varkens (aan
boord) *)". Helaas kwam dat meer voor, dat gort en groene erwten
en boonen, door de Heeren gezonden, „geheel bedorven, puur
zwart en vol wormen" aankwamen en er bij werd aangeteekend:
verkocht als varkensvoer *).
Corn. Leever, als secretaris met Raecx meegekomen, vond zijn
werk veel en zijn inkomsten weinig, omdat bij de minderende slaafsche negotie hij van zijn •£•% provisie niet leven kon. Hij vroeg
daarom tractement ter discretie der Heeren en successie bij
onverhoopt overlijden van den commandeur *). Maar reeds het
volgend jaar vertrok hij als benoemd commies naar Suriname *).
Het was een vlucht, want hij had onder trouwbeloften Pietemella,
dochter van Jan Simonsz. Doncker, verleid en maakte zich thans
uit de voeten. Maar toen het meisje zich zwanger gevoelde, reisde
zij hem 16 Augustus 1730 in de bark haars vaders achterna, en
men dacht, dat zij met Leever trouwen zou. Maar in Paramaribo
aangekomen, vond zij den kerel gehuwd met de dochter van den
gewezen gouverneur van Curacao, Nic. van Beek •). Doncker
oordeelde dat, zoo de „eervergeten persoon" niet de „pikantigheid" van den gouverneur tegen hem bespeurd had, hij zijn
schelmstreek niet zou bedreven hebben, en dat hij daarom zeker
zich tot juffrouw Raecx gewend had, om zijn voorspraak te zijn. •)
In het nog te vermelden proces tegen Doncker komt de gebeurtenis ook nog ter tafel; wanneer aan Donckers slaaf Amsterdam gevraagd wordt: „Waarom wou jou meesters swaager Simon de
Graaf Nani (de beschuldigster) ook kloppen?" antwoordt hij:
„omdat Nani Pietemella Doncker van Suriname uytgescholden
had voor hoer" '). Is die juffrouw Beek later gestorven en is Leever dan toch nog met de verlaten Pietemella getrouwd? In 1747
kreeg de toenmalige gouverneur Joh. HeyligerPzn. verlof om voor
•) Port. 3 fol. 448.
•) Raecx aan X 15 Sept. 1730, port. 3 fol. 645'.
•) Leever aan X 15 Maart 1729, port. 3 fol. 412'—414v.
') Brieven naar America als boven 13 October 1729.
•) Raecx aan X 15 Sept. 1730, port. no. 3 fol. 645v. Doncker aan Kamer Zeeland
5 Febr. 1731, Caftier&oe*. Nic. van Beek had einde 1703 als directeur van Curacao
moeten bedanken, Hamelberg a.tc. I 112.
•) Doncker aan X 20 Sept. 1731, port. no. 4 fol. 168.
') Op 25 Mei 1731, port. 4 fol. 228'. Wij zagen vroeger dat Doncker getrouwd was
met Petronella Salomonsz. Simon de Graaf nu was met haar zuster Aletta gehuwd,
R.A. no. 248 op 16 Dec. 1744 en Oni&r/ro«i»6oe* no. 252 op 11 Dec. 1757.

