
BYLAGE B. 

Crimineele Regts-Rolle des Castu:ls de Goede Hoop 
de Anno 1776. Vol. 49, Kaapse Argie/, p. I. 

Donderdag den 4e Januarij 1776 's voormiddags 
present den E: Agtb: Heere Otto Luder Hemmij 
President en alle de Leeden, excepto de beer Dirk 
Westerhoff bij indispositie. 

Werd door i::len beer Independent fiscaal Mr. Willem 
Cornelis Boers in raade overgeleevert eene Lijst van 
soodanige 's Compies dienaaren, dewelke in 't voorl: 
Jaar successivelijk hunne bescheydene posten en den 
dienst der E : Compagnie moedwillig verlaaten, en zig 
fugitief gesteld hebben, soo <lat deselve niet teegen
staande alle gedane moeijte niet hebben kunnen werden 
ontdekt, met versoek <lat deese fugitieve persoonen 
volgens de bij de hooge Indiasche regeering oeraamde 
drculaire or<lre bij edictale Citatie peremptoir in per
soon teegens seekeren gepraefigeerden tijd voor deesen 
raade mogten werden ingedaagt, ende sulks op poene 
dat hij non Comparitie teegens <leselve sal werden ge
procedeert als na regten weshalven den raad op 't ver
soek van gem. heer fiscaal gelet hebbende, ter hand
having van J ustitie en teffens ingevolge de . voorsz : 
ordre noodig g'oordeelt heeft de voorsz: opgedroste 
persoonen by openbaare klocke geslag ie doen in<lagen, 
omme binnen den tijd van de eerstkoomende vier 
weeken peremptoir in persoon ten deesen Casteele te 
Compareeren, omme hun weegens de voorm: malitieuse 
desertie voor dese regtbank dan wel geCommitts te 
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koomen purgeeren, op poene dat by faute van dien, 
teegens deselve bij Contumacie sal werden geprocedeert 
als na regten. 

In 't Casteel de Goede Hoop datum ut Supra 

Mij Present 

C.R. vol. 49, p. 3-7. 

C. S. Neethling, 
Secret.• 

Donderdag den 1•n Februarij 1776. 1s voordemiddags 
prosent den E: Agtb: Heer Otto Luder Hemmij pro
cedent en alle de Leeden, exceptis de heeren Hendrik 
van Prehn, Olof Marthini Bergh, Dirk Westerhoff en 
d'E : Tobias Christiaen Ronnenkamp, so bij occupati~ 
als indispositie. 

Den heer Independent Fiscaal Mr. ,Willem 
Cornelis Boers ex officio Eys"' 

Contra 

Hendrik Jacob Wickaar van Amsterdam, 
Schrijver in 's E: Comp? Hospitael 

[En 29 andere ] 

alle in vorm: qualiteyten onder dit Gouvernement 
gesorteert hebbende, peremptoir in persoon ged8 omme 
hun default te purgeeren, ende also nog in Cas van 
desertie en diensverlating Eysch te aanhooren. 

den boode binnen tredende rapporteert <lat 
geene der ged" geCompareert syn. 

des den heer Eys"' dewijl de ged8 niet geCom
pareert sijn, voor intendit versogt, <lat deselve 
gesamentlijk bij defintive vonnis van deesen 
raad bij Contumacie mogten werden geCon-
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demneert, omme ten Eeuwigen dage uijt dit 
Gouvernement en den resorte van <lien ge
bannen te blijven, op poene dat wanneer te 
eeniger tljd alhier in handen van de J ustitie 
mogte komen te geraaken alsdan naar ver
dienste te sullen werden gestraft 

Den raad hebbende gesien de gedaane dagvaarding, 
gehoord de uijtroepinge van den geregtsboode, mitsgd•• 
geletJh op de Contumacie van de ged8 voorts op alle het 
geene ter saake dienende was en haar E.Agtb• konde 
~oen moveeren Regt doende uijt Name ende van 
weegens de hoog moogende Heeren Staaten Generaal 
der Vereenigde Nederlanden, band alle de ged• bij 
Contumacie uijt dit Gouvernement en den resorte van 
d.ien, op poene soo wanneer te eeniger tijd alhier in 
handen van Justitie mogten koomen te geraaken, alsdan 
n.aar verdienste te sullen werden gestraft. 

In 't Casteel de Goede Hoop datum ut Supra. 

C.R. vol. 49, p. 58. 

Mij Present 

C. S. Neethling, 

Secret.• 

Register op de Crimineele regt!'S Rolle, d'anno 1776. 

Hendrik Jacob Wickaar } C.S. ged" in Cas 
Hendrik Matthijs Hassel van drossen. 
Hans Deetlofs ged•, omme Eysch aantehooren. 

Crimineele Regts-Rolle des Casteels de Coed Hoop 
de A.0 1779. Vol. 52, p. ,13-37. 

Donderdag den 9 September 1779, 's voordemiddags 
.praesent den E.Achtbr. Heer Pieter Hacker, Praesident 
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en alle de Leeden demptis d'E.E. Tobias Christiaan 
Ronnenkamp en Salomon van Echten soo bij occupatie 
als indispositie. 

Werd door Hendrik Jacob Wickard, het onder
staande request gepraesenteerd : 

Aan den W elEdelen Agtbr : 
Hacker, Praesident beneevens den 
van Justitie deezes Gouvernements. 

W elEdele Agtbaare Heeren Heerens ! 

Heere Pieter 
E.Agtb. raad 

Met veel ootmoed geeft te kennen uwer W elEdelen 
Agtbe seer onderdanigen dienaar, den geweesen 
Schryver van 's E.Comp• Hospitaal alhier Hendrik 
Jacob Wickard hoe den Suppld door Jonkheyd en 
onnoselheyd, alhier in verleydende geselschappen aan 
't Speelen geraakt zijnde oversulks vermits geen kan.s 
zag, de geene, die door 't speelen zyne Crediteuren 
geworden waren te betaalen, zyne refuge genoomen 
heeft, tot het ontwyken voor zijne schuldeysschers en 
zig mitsdien te absenteeren van deeze hoofdplaats 
na't platte Land, welk besluyt, hoe dwaas 't zelve door 
den Supptt, als nu van agteren besc.houwd werdende, 
ook bevonden is, aoor hem in de Maand April des 
jaars 1775 ter uytvoer gebragt weesende, den SuppP 
zig mitsdien landwaards in onder de Hottentotten heeft 
begeeven, en aldaar zeedert rondgesworven, tot dat den 
Supplt dusdanig een armzalig en miserabel Leeven 
overweegende, en teffens door meerder verkreegen bezef, 
mitsg• betragting van zulken elendigen rondzwerven, 
uijt eene innerlyke overtuiging tot het weederkeeren 
van zijnen Pligt aangespoort geworden zijnde, het 
besluyt genoomen heeft, na verkreegene Licentie~ 
wederom Caabwaards te keeren; vertrouwende over 
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zyne begaane Fout en lang·duurende Absentie, een 
gunstig pardon te zullen obteneeren; te meer, daar hij 
Supplt niet uyt dit Gouvernement nag den Resorte van 
<lien geweest is. 

Dan nademaal den Supptt by zijn retour aan deeze 
:l-Ioofdplaats tot zyn groat Leedweezen is verstendigt 
geworden, d.at tegens hem Supptt in den Jaar 1776 sub 
le February, na volgens de seer geeerde ordre van haar 
WelEdele Groot Agtbn de Heeren der Hoage lndiasche 
Regeeringe, door W .E. Agtbn na eene peremptoire 
indaging, een definitief vonnis geveld, en den Supplt 
vermits de non Comparitie, by Contumacie, ten Eeuwe
gen <I.age, uijt d.it Gouvernement, en den resorte van 
dien gebannen is, op poene dat zoo wanneer te eeniger 
tyd alhier in handen van J ustitie mogte komen te ge-

. raaken, alsdan ria verdienste te zullen werden gestraft; 
soo vind den Supplt zig door <lat gewysde seer gesup
primeert, hij neemt dierhalven de Vrymoedigheyd zig 
mits d.eesen te keeren tot UE. E. Agtbn en deselve in 
alle needrigheyd voor te stellen, 'hoe den Supplt and.er 
wyser oordeel, vertrouwt en vaststeld, <lat de lntentie 
van haar .w elEdele Groot Agtbn by lhet beraamen der 
voorsz.: ordre zeekerlijk geweest zy, daaronder eenelijk 
te begrypen, de zoodanige 'S. E.Comp.• Dienaaren die 
zig absenteerende van aen Grond of Bodem van haar 
hoogmoogende de Heeren Staaten der vereenigde 
Neederlanden, ofte uijt derselver Colonien, en hun 
gevolglyk niet alleen in dienst van andere Moogent
li.eeden, begeeven, maar diensvolgende oak Eedbreukig 
geworden zyn, en geensints de geene die hun slegts 
absenteerende, zig egter binnen de Limiten van hunne 
bescheydene Hoofdplaatsen ophouden, gelyk den 
Suppl\ dewelke in al <lien Tyd hier te Lande, en dus 
onder 't Resort of J urisdictie van dit Gouvernement 
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verbleeven is, gevolgelyk omme zijne onnoozelheyd en 
onkunde mitsg.• Toedragt der Zaake op goede gronden 
vertrouwd <lat UwelEdele Agtb hem Gracie bewysen 
en hem, zijne begaane fout goed gunstelyk vergeeven 
zullen; des verzockt den Supplt seer ootmoedig, dat 
U .E.E.Agtb uyt hoofde van 't een en ander voorsz: 
de goedheyd gelieven te hebben om den Supplt te 
releeveeren van 't Effect van 't voorsz : tegens hem 
gevelde vonnis, hem teffens te stellen in dien staat, als 
of lhetzelve niet geslagen was, en den Supplt mits dieu 
te verklaaren employabel in den dienst der E. Com
pagnie. Onderstont: 'T welk doende enz: was 
geteekent; Hendrik Jacob Wikar : in margine: 
Exhibitum in Judicio den 9 September 1779. 

't welk geleezen in over dies lnnehoude ge· 
raadpleegt, mitsg• door den beer Independent 
Fiscaal ex officio geadvanceert zijnde, dat 
dewyl zyn E. meede van Sustensie quam 
te zyn dat de ordre der Heeren van de Hooge 
regeering, geensins betreckelyk was, op 

persoonen, die zig niet buyten de Limiten van dit 
Gouvernement, nog onder eene vreemde vlag of dienst 
begeeven haaaen : hy mitsdien betuijgde, tegens 't 
verzogte Relief niets te hebben in te brengen, en dus 
voor zoo veel hem betrof te condescendeeren in 't ver
zogte Relief, mitsg• dat den Supplt wierde gesteld in 
<lien staat, als hy voor dat bet teegens hem op de 
gedaane peremptoire Citatie, vermits zijne non Com
padtie gevelde vonnis, was geweest; mi ts nogthans, dat 
denzelven Wickar ten naasten regt dage voor deezen 
raad sisteerde, ten eynde aan te hooren, zoodanigen 
Eysse of Verzoek, als den &eer Fiscaal goed vinden 
mogte tegens denzelven te doen : Soo hebben haar E.E. 
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Agtbn aan gem: Wickar, het verzogte R elief, invoegen 
voorsz : verleend blyvende denzelven verplig t ten 
naasten regt dage zig voor deezen raadc ten fine voorsz : 
te sisteeren. 

In 't Casteel de goede'Hoop ten dage en Jaare voorsz, 

Mij Present 

C. S . Neethling Secrets, 

C.R. vol. 52, p. 38--40. 

Donderdag den 23 September 1779. 's voorde
middags praesent den E. Agtb : heere P ieter 
Hacker, President en alle de Leeden, dempte den 
Lieutenant Colonel de Heer Hendrik van Prehn 
bij occupafie. 

Den heer ratione officii Eysscher exhibeerde 't onder 
staande declaratoir, luydende als volgt: Compareerde 
voor den Eaelen Agtbaren Raade van J ustitie deezes 
Gouvernements Mr. Willem Cornelis Boers, Inde
pendent Fiscaal, ratione officii Eisscher ter Eenre 

Contra 

den geweesen Schrijver in 't E.Comp• Hospitaal 
Hendrik Jacob Wickar van Amsterdam Ged" ter andere 
zeijdc 

Art 1. Ende deede zeggen, 

Art 2. Dat de Ged" by UwelEdele Agtb: dispositie 
ter Iaatste vergaderinge gearresteerd, gereleveerd en 
in integrum geresstitueerd zynde, tegens desselfs non 
Comparitie met de gevolgen in aankleeven van <lien 

Art 3. en specialyk ook tegens de Sententie op den 
1 febr7 1776, uit kragte van dezelve non Comparitie 
tegen hem Ged0 ter zaake van gepretendeerde desertie 
geslagen. 
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Art 4. Op fundament, dat hij Ged" niet alleen nim
mer was geweeken buyten het Territoir van de Hoog
moogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde 
N eederlanden, 

Art 5 maar zig zelfs ook nooit had begeeven buyten 
de Limiten van deeze Colonie 

Art 6 en aat hy Ged" ook eeven daar door niet konde 
worden geconsidereert, gevallen hy zijn in de Termen 
van zoodanige Deserteurs, 

Art 7 tegens dewelke behoren te werken de respective 
Placaten op het stuk van desertie geemaneerd, 

Art. 8 de Ratione Officii Eisscher ook mitsdien daar 
uit seer klaarheeft kunnen opmaken, het sentiment 
waarin UwelEdele Agtbarens ten opzigte van des Ged" 
absentie verceeren, 

Art 9 en gevolgelyk ook raadzaamst heeft geoordeelt, 
van de instantie, in Cas van Desertie tegens den Ge<ln 
geentameerd te renuntieeren en af te zien. 

Mits welke en andere Reedenen en Meddelen 
en tyden wylen / is 't nood: / nader te allegeeren, 
de Ratione officii Eysscher doen<le Declaratoir, ver
klaarde van de Instantie op den Jann,. 1776, tegen 
den Ged" door den Ratione Officii Eysscher 
geentameerd, te renuncieren en aft te zien, susti
neerende mit het voorsz.: Declaratoir te Kunnen 
volstaan, en dat zulks ook / des noods : / alzoo 
zal werden verklaard, makende, in Cas van 
Contradictie, wel expresselyk Eisse van kosten. 

/was geteekent: / W. C. Boers/ in 
margine / Exhibitum in J udicio den 
23n September 1779. 
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Den Ged" hetzelve hebbende horen leesen, versoekt 
der Raads gunst en amplecteerd des heer ratione officii 
declaratoir versoeICende dies approbatie. 

De heer ratione officii Eysscher persisteerd ut supra 
't gunst den ged" meede quam te doen 

Den Raad fiat 

In 't Casteel de goede Hoop Die et Anno ut Supra 

Mij present 

C. S. Neethling, Secret!>. 

Resolution D'A0 1779· Vol. 71, p. 35· 
Den 25 Septbr. Zeekeren lang absent gebleevenen 
Sold.t in naame Hendrik Jacob Wffaardt van 
Amsterdam, wederom employabel verklaard. 

Resolution. Vol. 71, p. 387-389. 
Saturdag den 25 Sept. 1779. 

Vermits uijt de door den Heer Secunde Pieter Hacker, 
als praesident des Raeds van J ustitie op heeden 
g' Exhibeerde en Sub datis 9 en 23• deezer,. in gemelde 
Jusfitieelen Raede gehoudene notulen, mits." fiet by 
laatsgemelde aanteekening geinseerde declaratoir des 
Heer Independents Fiscaal, Mr. Willem Cornelis 
Boers, is komen te blijken, dat zeekeren Hendrik Jacob 
Wickard, van Amsterdam, die als schryver in 's 
E.Comp.r •• Hospitaal bescheiden geweest zynde, zich 
in den Jaare 1775 van desselfs ged• post geabsenteerd, 
dog nu onlangs zelve weederom ten deesen Casteele 
gesisteerd neeft altoos hier verre in 't Land gebleeven, 
en dus niet uyt het territoir der E .Com.1

• geweeken is, 
zulx ged. Heer fiscaal zo om die als andere by desselfs 
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bovengem. declaratoir, ter needer gestelde reedenen 
heeft verclaard te renuntieeren en af te sien van 
d'lnstantie, door hem in dato 4 January 1776 teegens 
voorsz: 'Wickard, is cas van desertie ge'ntameerd, en 
waarfn bij voorn. Raad van Justitie is geacquiseert, so 
is naar omvrage by den Heeren Leeden des Raads 
gedaan, verstaan meerm. Hendrik Jacob Wickard 
weederom als soldaat in dienst der E .Comp.10 aan te 
neemen, en de daartoe staande gagie van fg.- ter 
maand, van dato deeser te la ten cours neemen. 

Aldus Geresolveerd ende Gearresteerd in 't Casteel 
de goede Hoop, ten dage en Jaare voorsz. (was 
geteekend.) J. van Plettenberg, P. Hacker, W . C. 
Boerts, H . v. Prehn, 0. M. Bergh, r .t en Secret.8 A. v. 
Schoor, I. I. Le Sueur, D. H. Staring. 




