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Placcaet. 

Die Staten Generael der Vereenichde Nederlanden / Allen den genen die dese jegenwoordige 

sullen sien / oft hooren lesen saluyt / Doen [te] weeten. Also alle de Werelt kennelijck is / dat 

die vereenichde Nederlanden  / onder de jegenwoordige regeringe / (wesende die outste en 

wettelijckste der selver landen) inde naeste twintich jaren / van Gode den Heere Almachtich 

in voorspoet / ende reputatie sonderlinge sijn ghesegent / oock mette vrientschap alliancie / 

ende assistentie vande grootste Coninghen van Europea vereert / Ende dat onder de selve 

Regeringhe deur Godts ghenade / ende goede beleydinghe / tot hanthoudinghe vande ware 

Christelijcke Religie / eensamentlijck die vry- ende gherechticheden der voorsz landen / meer 

middelen inde voorz twintich jaren / zijn opghebracht / ende noch opghebracht worden / als 

oyt te vooren gheduyrende den Oorloge / ofte daer vooren heeft kunnen te weghe ghebracht 

worden / oock niet tegenstaende de groote / ende extraordinaris instantien by de machtighe 

ende gerenommeerde Princen der voorsz Landen van tijt tot tijt / daer toe gedaen / Ende 

hoewel daeromme een yeghelijck hem te meer opte voorsichticheyt / ende belydinghe van 

hare wettelijcke Overicheyden / behoorde te betrouwen / sonder daer jeghens eenighe 

onbehoorlijcke / ende in goede Regeringhe verboden weghen / te ghebruycken / Soo ist 

nochtans dat inde lest verleden / ende loopende jaren / eenighe curieuse / ongeruste / ende 

twistgierighe Menschen (tot nieuwicheyden ende veranderinghe van Regeringhe trachtende) 

onderstaen hebben / verscheyden gheschriften te dichten / fabriceren / doen drucken / ende 

onder de Ghemeente te stroyen / daer by niet alleen op ende van de wettelijcke Regeringhe 

der voorsz Landen int generael ende particulier / end die actien vanden selven / onbehoorlijck 

wort ghesproken / gediscoureert / ende geoordeelt / oock geaerbeyt omme de goede 

inghesetenen en inwoonderen (die haer opte experientie / getrouwicheyt stantvasticheyt / end 

voorsichticheyt van hare wettelijcke Overicheyden betrouwende / in goede gerusticheyt 

leven) tot ongerusticheyt en mistrouwen te verwecke / maer daerbeneffens van groote 

Coningen / en Potentaten / ende namentlijck vanden genen / met wiens vruntschap / alliancie 

/ ende assistentie dese Landen vereert zijn / Ende van hare Rijcken ende actien / anders als 

die eere / danckbaerheyt ende respect / t’welc dese Landen den selven voor hare faveuren / 

ende assistentie schuldich zijn / te schrijven ende oordeelen / Als is seker ghedicht 

geintituleert den Nederlantschen Bicorff met alle gheschriften daer inne verhaelt (by publique 

authoriteyt / volghende de specificatie hier na ghedaen / niet toeghestaen) ende in specie het 
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gheschrifte geintituleert Naerder bedenckinghen / item het buyrpraetgen / het Libel hebbende 

buyten affmalinghe van eenighe Personnagien / ende beginnende een oudt Schipper / Ende 

namaels herdruckt / sonder Personnagien / geintituleert Getrouwen Raedt / het libel 

beginnende dees wonder etc. Item de Echoos / en alle andere van gelijcken stoffe. ENDE 

alsoo sulcx in Landen van goede regeringe niet en behoort getollereert / maer als naer 

Rechten / ende voorgaende  Placcaten / wetten / ende ghebruycken vande vereenichde 

Landen / beleth ende ghestraft te wordden / SOO hebben wy nae voorgaende rijpe 

beraetslaginghe ende deliberatie verclaert / ende verclaren by desen / alle d’voorsz 

gheschriften diffamatoiren / ondienstelijck voor de vereenichde Landen / ende den goeden 

inghesetenen der selver / Ordonneren ende belasten oversulcx / dat die alomme soo inden 

Steden / als Dorpen / ende andere plaetsen binnen acht dagen nae de pulicatie van desen 

verbrant / vernielt / ofte gebracht sullen worden / in handen vande hooft Officieren aldaer / op 

peyne dat den genen die daer na bevonden sullen worden eenige behouden te hebben / 

verbeuren sal op elc stuck vijftich guldens / Lasten ende bevelen voorts allen Officieren 

terstonts  nade publicatie van desen / hen te vinden / in alle winckelen / ende plaetsen / daer 

sulcke gedruckte  stucken vercocht worden / deselve datelijck naer haer te nemen / ende 

t’samentlijcken mette overghebrachte te verbranden / Ordonneren mede een yeghelijck geen 

meer der selver te drucken / coopen / ofte vercoopen / opte verbeurte van hondert gulden 

t’elcken reyle te verbeuren / boven die libellen / ende arbitrale correctie / Ende soo eenighe 

sulcke oft diergelijcke libellen nade expiratie van vierentwintigh uyren / nae de publicatie van 

desen / ommeghedraghen worden / om te vercoopen / Lasten ende bevelen wy / dat die 

ommedraghers by geesselinghe daer over sullen worden gestraft / Lasten / Ordonneren ende 

bevelen voorts / dat van nu voortaen niemant eenige libellen / Liedekens / Refereynen / ofte 

andere gheschriften sal maecken / nochte drucken / omdraghen / coopen / oft vercoopen / 

daer by van den staet / regeringhe / ofte beleydinghe van s'lants saecken directelijck / ofte 

indirectelijck / ofte vande Coninghen deser landen geallieerden / ofte vrienden / ende hare 

actien / vermaent wort / sonder te hebben permissie van hare wettelijcke Overicheyt / ende 

stellende buyten op / den Autheur / ende Drucker met vollen name / plaetse van het drucken / 

mitsgaders die acte van permissie inden ommeslach vant eerste blat / op peyne van drye 

hondert guldens t'elcken reyle te verbeuren / ende voordere straffen als nae ghemeene 

Rechten / ende voorgaende Placcaten / soo tot last vanden Autheurs als Druckers / ende 

jeghens den ommedraghers / coopers / ende vercoopers ghelijcke penen als hier vooren 

jeghens den selven zijn gestatueert / Ende wort by desen ghestelt tot vereeringe voorden 

aenbrenghers vande Autheurs / ofte Druckers hier jegens voortaen doende / eene somme van 

hondert ponden van rl. grooten t'pont. Ordonneren ten eynde voorts alle Officiers / ende 

Justiciers dien sulcx toestaet / behoorlijc ondersouck jegens den Contraventeurs van desen 

onsen Placcate te doen / Ende op dat niemant hier van hebbe te pretenderen eenige ignorantie 

/ Versoecken ende ontbieden wy onsen lieven ende welbeminden / den Staten / 

Stadthouderen / Gecommitteerde Raden / ende Gedeputeerde Staten vande respective 

Provincien van Gelderlant ende Graeffschap Zutphen / Hollant ende West-Vrieslant / Zeelant 

/ Utrecht / Vrieslant / Overyssel / Stadt Groningen / ende Ommelanden / ende allen anderen 

Justicieren / Officieren / ende Dienaren des versocht zijnde / dat sy dese onse Ordonnantie 

alomme doen vercondighen / uytroepen / ende publiceren / daermen ghewoonlijck is 

uytroepinghe ende publicatie te doen / Procederende ende doende procederen tegen den 

overtreders van dien totte penen ende straffen hier boven verhaelt / sonder eenighe 

conniventie / dissimulatie oft verdrach / want wy tselve ten dienste vanden Lande bevonden 

hebben alsoo te behooren / Ghegheven inden Daghe ter vergaderinghe vande welghemelte 

Heeren Staten Generael den xxvii. Augusti sesthienhondert ende acht.  

Geparapheert. Sloeth 

 



Onderstont. 

 

       Ter Ordonnantie vande selve Heeren 

        Staten, geteeckent. 

 

          C. Aerssen 

 

Stucken ghemencioneert in den Bycorff die by den Heeren Staten niet verboden werden, 

 

Inden eersten den Brieff van hare Hoocheden, ende d'antwoorde vande Heeren Staten. Item 

den Brieff van verbande op den stilstant. Item d'aggreatie vanden Coninck van Spaignien 

vanden achttienden Septembris 1607. D'antwoorde vande Heeren Staten daer op, vanden 

tweeden Novembris. Den Sentbrieff vande Heeren Staten aenden Coninc van Spaignien. 

T'placcaet vande Heeren Staten daer by den Coninck van Spaignien vyant vande Nederlanden 

verclaert wort. Het discours by forme van Remonstrantie vervatende de nootlijcheyden vande 

Oost-Indische Navigatie. Den Brieff vande Keyserlijcke Mt. vanden neghenden Octobris 

1607, 

In s'Graven-Haghe, 

By Hillebrant Iacobsz. Drucker Ordinaris der Heeren Staten Generael. Anno 1608. Met 

Privilegie. 


