
'JT-.-r PLACAAT VAN DE TOLLEN

OJBTÏLD or

DE INKOMENDE EN DE UITGAANDE GOEDEREN

VAN DE BETALING OP DE TAPPERS.

H e t volgend Plakkaat, hetwelk mij niet in druk bekend is, verdient, mijns

inziens, wel eene plaats in de Bijdragen van het Koninkl. Instituut v. L.

en V. K. van N. I. Niet onaardig is het na te gaan, welke waren en

producten, spoedig na onze definitive vestiging op Java, aan in- en uitko-

mende regten werden onderworpen. Dewijl de ow-p/woere ook op de lijst

voorkomt, levert dit stuk tevens nog eene bijdrage tot de geschiedenis van

den handel en het verbruik van opium in Neêrlandsch Indië. •

. , 1 4 Junij 1 8 6 4 . • • - - . ^ ^ <,

JAN FIETEBZ. COEN, Gouverneur-Generaal over alle landen, eilanden, ste-

den, forten, comptoiren, schepen, jachten, chaloupen en volkeren in Indien,

wegens de Hoog-Mogende Heeren Staten-Generaal, Zijne Princelijke Ex-

cellentie en de heeren Bewindhebberen der Generale Oost-Indische Compag-

nie van de Vereenichde Nederlanden, allen dengenen die dezen zullen zien

of hooren lezen saluijt: <fo«» fe toefe»'.- Aangezien wij na de conqueste van

't Koningrijk van /acrafra tot bescherming van onze onderdanen en ten beste

van de gemeene zake, genoodzaakt zijn geweest tot groote last en onuit-
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sprekelij ke excessive kosten van de Ver. Ned. Comp., die geschapen zijn

zoo langer zoo meer te vermeerderen, het verkregene niet alleen te bewa-

ren, maar ook dagelijks te vermeerderen, zulks wij naar onze goede gene-

genheid gaarne gevorderd zagen, waarin, opdat met meerder ijver en lust

gearbeid en de onkosten voortaan te dragen beter vervallen zouden mogen

worden, van noode zijnde subsidien en sustentatien volgens de regten van

alle natiën en volkeren, zoowel van de ingezetenen, als die om hare profijte

haar van alle kwartieren herrewaarts vervoegen, en wij aan onzer burgeren

goede genegenheid niet twijfelende, haar tot verscheiden malen voor dezen

door onze gecommitteerden doen voordragen hebben de noodwendigheid tot

eenigc subsidien, waartoe wij hen tot onzen grooten welgevalle altoos ge-

vonden hebben volgens alle redenen te incliueren; derhalve zoo is 't dat

wij, met advijze van onzen rade, op alles rijpelijk gelet en goede inzicht

genomen hebbende, goed gevonden en over zulks geordonneerd hebben, ge-

lijk goed vinden en ordonneren mits dezen, dat van de goederen, waren,

en koopmanschappen, hierna genoemd, alsmede anderen, die hier in of uit-

gebragt zouden mogen worden, geene exempt, betaald zullen worden a!

zulke lasten als in de volgende lijsten gesteld, als te weten:

VAN GOEDEREN, WAEEN, KOOPMANSCHAPPEN, PROVISIE, ALS

ANJ5EKSINT8, VAN BUITEN INKOMENDE, GELIJK:

Potten.

Pannen.

Rottangh.

Gorgeletten.

Stroomatten.

Cadut.

Cadjangh.

Rottanghmatten.

Credroogt zaad.

Houtskool.

Arpuijs.

Salpeter.

Swavel.

Smitskolen.

Boras.

Lood.

IJzer.

Staal.

Ijzeren pannen.

Parangs en bijltjes.

Sisser.

Sissicq.

Cassomba.

Koper (gewrocht en on-

gewrocht.)

Ingo.

Porcelein.'

Gomme.

Gouddraad.

Allerhande Javaansclif.

kramerijen.

Allerhande garen.

Capock.

Capas.

Conget. •

Gedroogd hertenvleesch.

Sagu.

Groene Gember.
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Oude Pinangh. Gezouten kuit. Kinosserhoom.

Toupy (eene spetie die Oude cocus. Vogelnesten.

men in den Aracq Aijuin. Hoornkens (zeker geld

brandt.) Look. van Siam.)

Toback. Orangieappelen. Oliphantstanden.

Indigo. Gezouten en vcrsche li- Buffels.

Poulout. moenen, Koebeestcn.

Boonen. alsmede allerlei andere Oliphanten.

Erwten. fruiten. • Paarden.

Gezouten en gedroogde Kleeden. ' Paauwen.

visch. • Bood en ander laken. Ganzen.

Olie. ! -.? •: -1 •.'": AllerleiChineeschewaren. Eendvogels.

Azijn. L'. J, Honig. Hoenders.

Tamorindij. — • ' Slijpsteen. Bokken.

Eijeren. Borborijsteen. Herten.

Suiker. Garnaten. Varkens.

Lackwas. Gittogomme.

Van alle welke voorschreven waren, koopmanschappen of provision, als

van andere dcrgelijken hier uitgedrukt, bij den inbrenger 5 ten honderd

zal betaald worden. En ingeval dezelve goederen of eenige derzelvc, zoo

wanneer verkocht zullen zijn, van hier weder elders vervoerd zouden mo-

gen worden, zal voor 't uitvoeren, bij den uitvoerder, zoo veel als voor't

inkomen, te weten 5 per cento, betaald worden. . ^,,„,,..,r

Belasten en bevelen dat niemand zonder expres consent alvoren verkre-

gen te hebben, eenige goederen, 't zij koopmanschappen, eetbare waren of

andersints, aan de schepen hier ter reede liggende zal mogen venten, ten

einde dat alles op de passar verkocht mag worden en geene fraude onder

zoodanig pretext geschiede.

De navolgende goederen zullen voor inkomen r^j/" en voor uitgaan to

per cento (betalen), als: , ; .
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Eijst. •

Padij.

Benjuwijn.

Peper.

Folie.

Noten.

Cocus maldive.

Goud.

Nagelen.

Was.

Sandelhout.

Campher.

Gommelacq.

Cayo Lack.

Qwickzilver.

Augulahout.

Muscus.

Chevet.

Amber.

Lapis Bezar

Diamanten.

Robijnen.

Is mede goedgevonden en gearresteerd, dat ieder herbergier die kielan,

arack en tuack tappen of verkoopen, ieder maand zullen betalen twee rea-

len van achten.

Item dat de tappers of verkoopers van Spaansche wijnen voor ieder

legger zullen betalen voor Impost twintig realen en de burger vijf realen.

En opdat deze onze ordonnantie te beter nagekomen,mag worden, zul-

len alle in- of uitgebragte goederen aan deft Sabandaar behooren aangege-

ven te worden. En alzoo noodig is tot de ontvangst van de gerechtig-

heid op de voors. goederen gesteld, dat een ontvanger gesteld worde,

om bij hem en den Sabandaar DIRCK JEMMINGH, die tot nog toe in het-

zelfde offitie gebruikt en door zijne goede comportementen goedgevonden

hebben denzelfden DIRCK JEMSIINGH in 't offitie van Sabandaar te conti-

nueren, de voors. goederen te visiteren en te taxeren, zoo is 't dat wij,

met advijs van onzen Eade, tot ontvanger van de voors. geregtigheid THY-

MON MICHIELSEN gekozen en gesteld hebben, bij welken ontvanger en Sa-

bandaar alle inkomende of uitvarende praauwcn, jonken als andere vaar-

tuigen , haar pas, bij den ontvanger en den Sabandaar beide onderteekend,

zullen moeten halen, en al voor 't zelve behoorlijk verkregen hebben, nie-

mand met eenige praauwcn, jonken, of ander vaartuig in of uit zal ver-

mogen te varen, op poene van confiscatie van alle de in- of uitvarende

goederen.

't Welk alles na de Publicatie van deze zijn begin zal nemen en ten

einde niemand van den inhoud van deze eenige ignorantie pretendere, or-

donneren en bevelen wij aan onze officieren, dat zij deze doen publiceren

en afficheren, ter plaatse daar men' gewoon is publicatie en affictie te doen,
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belastende verder aan onze officieren, den Advocaat-Fiskaal, Balliuw, Ont-

vanger, Sabandaar en andere Justiciercn van deze onze Republicque van

Jacatra, respcctivelijk en elk van hen in zijn regard, deze onze tegenwoor-

dige ordonnantien te doen onderhouden in alle zijne poinctcn en artikelen,

alzoo ten dienste van den lande, bescherming van de ingezetenen van dien

en bevordering van de gemeene zake zulks wordt vereischt en wy noodig

bevonden hebben te geschieden.

Gegeven in ' t fort Jacalra, adij primo Octob. A°. 1620.
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