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Publicatie van het Hof / jegens het drucken en spargeeren van Pasquillen / Resolutien / 

Missiven / Ec. 

 

De Praesident ende Raaden over Hollandt / Zeelandt en Vrieslandt / Allen den geenen die 

deesen zullen sien ofte hooren leesen / salut. Alsoo niettegenstaande verscheyde Placaten / 

voor deesen gepubliceert ende verkondight / eenige curieuse / nieusgierige / ongeruste ende 

woelende Persoonen / noch dagelijcks derven onderneemen argerlijcke Boeckskens / 

Pasquillen ende Gedighten / mitsgaders Propositien / Resolutien / Missiven ende andere 

Geschriften / behelsende saaken van Staat / te drucken en onder de Gemeente te stroyen / en 

dat de geene / by dewelcke soodanige Exemplaren werden gevonden / om de boeten en 

straffen / daar toe staande / te ontgaan / voorgeeven / dat de selve haar in geslooten 

Pacquetten toegesonden souden zyn / sonder te konnen weeten van wie / ofte van wat Plaatse 

/ onder welck pretext soodanigen licentieusen ongebondentheyt meer en meer is toeneemende 

/ streckende het selve tot vilipendie [=minachting, beschimping] der voornoemde Placaaten / 

en tot ontrustinge van de Gemeente. SOO IST; dat het Hof daar tegens willende voorsien / 

gelast ende bevoolen heeft / last en beveelt mits desen alle Druckers / Boeckverkoopers / en 

alle anderen alhier / aan dewelcke diergelcke Pacquetten van onbekende Persoonen en 

Plaatsen / met argerlijcke Boeckskens / Pasquillen ende Gedichten / mitsgaders Propositien / 

Resolutien / Missiven ende andere Geschriften / behelsende saaken van Staat / toegesonden 

souden mogen werden / de selve aanstondts / ende sonder eenigh uytstel / aan den voors. 

Hove over te leeveren / sonder eenige Exemplaren daar uyt te verkoopen / ofte achter te 

houden / op poene / dat die geen die bevonden sullen werden daar van in gebreecke te blyven 

/ en eenige soodanige Geschriften achter gehouden te hebben / het zy die by haar verkocht 

souden mogen zyn ofte niet / voor Autheurs ende Druckers daar van sullen werden gehouden 

/ ende met alle de selve boeten ende straffen / de Autheurs ende Druckers daar van by de 

voornoemde Placaten opgeleydt / sonder eenige conniventie / ander ten exempel sullen 

werden gestraft. Ende op dat niemandt hier van eenige ignorantie en pretendere / soo werdt 

gelast daar van publicatie ende afficie sal werden gedaan / daar men  gewoon is alhier 

publicatie ende afficie te doen. Gedaan in den Haage den 18 Mey 1657 

 

      In kennisse van my / Adr. Pots. 
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