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niet langer dan een jaar naar Suriname te gaan tot regeling van
particuliere zaken. Het verzoek daartoe was in Holland voor hem
gedaan door zijn schoonbroeder Corn. Leever*). Nu was Joh.
Heyliger, zagen wij, getrouwd met Judith Doncker, de zuster van
Pieternella, wat het zwagerschap verklaren zou.... en wijzen op
een blijeindigend treurspel.
Eindelijk was met Raecx meegekomen Jan Pieter Schenck. Hij
was te Amsterdam in dienst gegaan der Comp. als adelborst ten
overstaan van burgemeester Lestevenon en in Dec. 1729 korporaal geworden. Onder Leever werd hij deurwaarder, na diens vertrek provis. secretaris en vendumeester. Hij vroeg toen ontslag
uit den militairen dienst en beloofde dat, zoo hij secretaris mocht
worden, hij lijf en bloed voor de Comp. offeren zou *). Helaas moest
Raecx hem reeds het volgend jaar ontslaan wegens kwaad gedrag
en diefstal, „gaende alles door de keel". Doncker betaalde de verduisterde gelden en nam den man in zijn dienst. Willem Stokvis
werd secretaris *).
§ 32. Er was daareven sprake van juffr. Raecx. Inderdaad
was op den 1 lden Augustus 1730, te midden van al zijne moeilijkheden, de heer commandeur, jongman, geboren binnen 's-Gravenhage, in ondertrouw opgenomen met Cornelia Vos, jongedochter geboren op den Leidschen dam. Den 29sten Augustus ging het
derde gebod en werden zij op den middag getrouwd *).
Ten slotte ds. Kowan, dien wij de partij van Lindesay zagen
toegedaan. Hij had indertijd de Heeren weer eens herinnerd aan
hun belofte, dat, wanneer het eiland floreerde, hij zou genieten
wat de collega's in Suriname genoten. Voor gemis van vrije tafel
over 21 jaar had hij / 8400 te goed en de heer mr. Gerard Burghout, advocaat en notaris te Amsterdam zou die som gaarne voor
hem in ontvangst nemen'). Twee jaar later brachten de Heeren om
's mans langdurigen dienst zijn tractement op / 300, ja in 1727
geven zij hem eindelijk het lang begeerde rantsoen, wekelijks 16
pond vleesch, 12 pond grove beschuit en 18 pinten gort •). Doch
') Kamer Amsterdam aan Joh. Heyliger 10 Juni 1747, 342 W. I. C. 475.
•) Leever aan X 15 Maart 1729, port. no. 3 fol. 412. Schenck aan X 20 Maart 1730,
oMoar fol. 604, 605'. 9 Mei 1730 aWoar fol. 608.
•) Brieven als boven 18 Oct. 1730. Raecx aan X 31 Aug. 1731, port. no. 4 fol. 212.
20 Sept. 1731 aWaar fol. 75v. Schenck's bezwaarschrift 20 Sept. 1731 aWaar fol. 210,
211'. Hij was ook een Duitscher schrijft althans „hebbe verwaltet" en „so oft". Dankbetuiging van Stokvis 8 Jan. 1732, port. no. 4 fol. 306'.
') Ono>rirottu>(>o«ft van St. Eustatius R.A. no. 251 op datum.
') Kowan aan X 1 Mei 1722, port. no. 2 fol. 685'. Zijne brieven van 9 Jan. 1723 en
9 Aug. 1724 zijn geheel onbelangrijk.
') #«o/u/tïn Heeren X Veneris 17 Nov. 1724 fol. 168. Joh. Lindesay aan X 18
Juni 1725, port. no. I fol. 535'. Brieven naar America als boven op 28 Oct. 1727.
Kowan aan X 1 Juni 1728, port. no. I fol. 647.

