
Unie van Utrecht, 23 januari 1579 

Alsoemen bevyndt dat zedert die Pacificatie tot Ghendt gemaeckt, by dwelc-
ke genouch alle die Provinciën van desen Nederlanden hem verbonden heb
ben, malcanderen met lijff ende goet by te staen, om die Spaengaerden ende 
anderen uytheemsche natiën met haeren aenhang uyt desen Landen te ver
drijven, dzelve Spaengaerden met Don Johan d'Austrice, ende anderen haer-
luyden hoeffden ende capiteynen, alle middelen gesocht hebben, ende noch 
daegelicx soucken, om die voorsz. Provinciën soe int geheel als int deel te 
brenghen onder haer subjectie, tirannische regieringhe, ende slavernye, ende 
die zelve Provinciën soe met wapenen als practycque van den anderen te 
scheyden, dismembreren, ende die Unie by de voorsz. Pacificatie gemaeckt, 
te nyette te doen ende subverteren, tot uterlicke ruine ende bederffenisse van 
den voorsz. Landen ende Provinciën, gelijck men metter daet bevyndt dat si-
luyden, in tvoorsz. voornemen volhardende, noch onlancx enyge steden ende 
quartieren met brieven gesolliciteert, enyge, namentlick van den landen van 
Gelre, met wapenen aengegrepen ende overvallen hebben, soo ist dat die van 
den furstendomme van Gelre ende graeffschappe Zutphen, die van de graeff-
schappen ende landen van Hollandt, Zeelant, Utrecht, ende die Vriesche Om
melanden tusschen die Eems ende Lauwerts, geraetsaem gevonden hebben 
sich naerder ende particulierlicker metten anderen te verbynden, ende veree-
nyghen, nyet omme hem van de voorsz. generael Unie bij de Pacificatie tot 
Ghendt gemaeckt te scheyden, maer om dzelve noch meer te stereken, ende 
hem selven te versien jegens alle inconvenienten, daerinne si souden moegen 
vallen door enyge practycque, aenslaegen, ofte gewelt van haeren vianden, 
om te weten hoe ende in wat manieren die voorsz. Provinciën hem in sulcke 
gevalle sullen hebben te draeghen, ende jegens tgewelt van hun vianden con-
nen beschermen, ende om vorder separatie van den voorsz. Provinciën ende 
particulier leden van dyen te schouwen, blijvende anders die voorsz. generael 
Unie ende Pacificatie van Ghendt in weerden. Sijn dien volgende by de Gede
puteerden van voorsz. Provinciën, volcomelick by den haeren respective hier 
toe geauthoriseert, gearresteert ende gesloeten die poincten ende articulen 
hier nae volgende, sonder in allen gevalle hem by desen te willen ontrecken 
van oft uyt den heylighe Roomsche Rijcque. 

1. Ende eerst, dat die voorsz. Provinciën sich met den anderen verbynden, 
confedereren, ende vereenyghen sullen, gelijck si hem verbynden, confédéré-



Unie van Utrecht, in modern Nederlands* 

Het is duidelijk dat sinds het sluiten van de Pacificatie van Gent, volgens 
welke bijna alle provincies van deze Nederlanden zich verbonden hebben el
kaar met lijf en goed bij te staan om de Spanjaarden en andere vreemde naties 
en hun aanhang uit deze landen te verdrijven, deze Spanjaarden met Don 
Juan van Oostenrijk en andere hunner leiders en kapiteins, alle middelen ge
zocht hebben en nog dagelijks zoeken, om deze provincies geheel of ten dele 
te onderwerpen aan hun tirannieke regering en slavernij. Door wapengeweld 
zowel als list trachten zij hen van elkaar te scheiden, en de bij de Pacificatie 
gemaakte Unie te vernietigen en omver te werpen, ten einde deze landen en 
provincies uiteindelijk tot ondergang en vernietiging te brengen. 
Inderdaad is het bekend dat zij, volhardend in voornoemd voornemen, nog 
onlangs enige steden en kwartieren met brieven getracht hebben over te halen 
en andere, met name in Gelre, aangevallen en verrast hebben. 
Zo hebben het hertogdom Gelre en het graafschap Zutphen, en de graaf
schappen en landen van Holland, Zeeland, Utrecht en de Friese Ommelanden 
tussen Eems en Lauwers het raadzaam gevonden zich nauwer en meer in het 
bijzonder met elkaar te verbinden, niet met de bedoeling zich af te scheiden 
van de bij de Pacificatie van Gent gesloten algemene Unie, maar juist om deze 
te versterken en zich te beschermen tegen alle moeilijkheden waarin zij zou
den kunnen geraken, ten gevolge van de listen, aanslagen of het geweld van 
hun vijanden, om te weten hoe zij zich in dergelijke gevallen zullen hebben te 
gedragen en zich tegen het geweld van hun vijanden kunnen beschermen, en 
om verdere scheiding van de provincies en haar afzonderlijke delen te voor
komen, waarbij overigens de algemene Unie en Pacificatie van Gent van 
kracht blijven. 

Om deze redenen hebben de gedeputeerden van voornoemde provincies, 
hiertoe volkomen gevolmachtigd door hun lastgevers, de volgende punten en 
artikelen goedgekeurd en besloten, zonder zich in elk geval uit het Heilige 
Roomse Rijk te willen terugtrekken. 

1. De voornoemde provincies zullen zich met elkaar verbinden, confedere-
ren en verenigen - zoals ze bij deze doen - om ten eeuwigen dage bijeen te blij-



ren ende vereenyghen mits desen, ten ewygen daeghen by den anderen te blij
ven in alle forme ende maniere als off siluyden maer een Provincie waeren, 
sonder dat deselve hem tenyger tijde van den anderen sullen scheyden, laeten 
scheyden, ofte separeren by testamente, codicille, donatie, cessie, wisselin-
ghe, vercopinghe, tractaeten van peys, van huwelick noch om geen anderen 
oorzaecken, hoe dat het gebeuren soude moegen, onvermindert nochtans een 
ygelick Provinciën ende die particulier steden, leden ende ingesetenen van 
dyen haerluyden spetiaele ende particuliere privilegiën, vrijheyden, exemp-
tien, rechten, statuten, loffelicke ende welheergebrochte costumen, usantien, 
ende allen anderen haerluyden gerechticheyden, waerinne siluyden den ande
ren nyet alleen geen prejudicie, hynder ofte letsel doen sullen, maer sullen 
den anderen daerinne met alle behoirlicke ende moegelicke middelen, ja met 
lijff en goet (ist noot) helpen handthouden, stijven, ende stereken, ende oick 
beschudden ende beschermen tegens allen ende een ygelick wie ende hoeda-
nich die souden moegen wezen, die hem daerinne enich datelicke imbreecke 
soude willen doen, welverstaende dat die questie, die enyge van den voorsz. 
Provinciën, leden ofte steden van dese Unie wesende, met den anderen heb
ben ofte naemaels souden moegen crijgen, nopende haerluyden particulier 
ende spetiael privilegiën, vrijheyden, exemptien, rechten, statuten, loffelicke 
ende welheergebrachte costumen, usantien ende anderen haerluyden gerech
ticheyden, dat dselve by ordinaris justicie, arbiters, oft minlick accort besucht 
sullen worden, sonder dat dandere Landen ofte Provinciën, steden ofte leden 
van dyen (soe lange sich beyde partien het recht submitteren) hem des sullen 
hebben te moyen, ten waere hem gelieffden te intercéderen tot accordt. 

II. Item dat die voorsz. Provinciën in conformiteyt ende tot voltreckking 
van de voorsz. enicheydt ende verbant gehouden sullen wesen malcanderen 
met lijff, goet ende bloet by te staen jegens alle fortsen ende geweiden die 
hem yemant souden moegen aendoen uyt ende onder dexel van den naem van 
de Co. Ma. ofte van sinentwegen, het waere ter cause van(t) tractaet van peys 
tot Ghendt gemaeckt, van dat si die wapenen jegens Don Johan d'Austrice 
aengenoemen, den Eertshertoge Matthias tot Gouverneur ontfangen hebben, 
met alle tghene datter aen cleeft, van dependeert, ofte uyt gevolcht es ofte uyt 
volgen sal moegen, al waert oick onder coleur alleene van de catholicque 
Roomsche Religie met wapenen te willen restablisseren, restaureren ofte in
voeren, ofte oick van eenyge nyuwicheyden ofte alteratien, die binnen enyge 
van de voorsz. Provinciën, steden ofte leden van dien sedert den jaere 1558 
gebeurt sijn, ofte oick ter cause van dese jegenwoirdige Unie ende confedera
tie, ofte andere diergelycke oorsaecke, ende dit soe wel in gevalle men di 
voorsz. fortsen ende geweiden souden willen gebruyeken op een van de 
voorsz. Provinciën, Staten, steden, ofte leden van dien alleen, als op alle int 
generael. 

III. Dat die voorsz. Provinciën oick gehouden sullen wesen in gelycke ma
niere malcanderen te assisteren ende helpen defenderen jegens alle uytheem-
sche ende inheemsche Heeren, Vorsten ofte Princen, Landen, Provinciën, 
steden ofte leden van dien, die hem int generael ofte particulier enyge fortsen, 
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ven in alle vormen en op alle manieren alsof zij slechts één provincie waren, 
en zij zullen zich niet te eniger tijd scheiden of laten scheiden door testament, 
codicil, schenking, afstand, ruil, verkoop, verdragen van vrede en huwelijk, of 
om enige andere oorzaak, wat er ook zou mogen gebeuren. Dit wordt evenwel 
overeengekomen onverminderd de speciale en afzonderlijke privileges, vrij
heden, uitzonderingsrechten, rechten, statuten, loffelijke en traditionele ge
woonten, gebruiken en alle andere rechten van iedere provincie en van haar 
afzonderlijke steden, leden en haar inwoners. Zij zullen elkaar in de uitoefe
ning van deze rechten niet alleen geen afbreuk, hinder of schade doen, maar 
elkaar daarin met alle geëigende en mogelijke middelen, indien nodig met lijf 
en goed, helpen handhaven en sterken, als ook behoeden en beschermen te
gen allen en ieder - wie en in welke hoedanigheid hij ook zou mogen zijn - die 
daadwerkelijk inbreuk daarop zou willen maken. Wel te verstaan is echter, 
dat de geschillen die nu bestaan of in de toekomst zouden mogen rijzen tussen 
enige provincies, leden of steden van deze Unie, betreffende haar afzonder
lijke en speciale privileges, vrijheden, uitzonderingsrechten, rechten, statu
ten, loffelijke en traditionele gewoonten, gebruiken en andere rechten be
slecht zullen worden door gewone gerechtshoven, arbiters of door minnelijke 
schikking. De andere landen of provincies en haar steden en leden hebben 
zich daarmee niet te bemoeien, zolang beide partijen zich aan de rechtsgang 
onderwerpen, tenzij de andere provinies tussenbeide zouden willen komen 
om een accoord tot stand te brengen. 

2. In overeenstemming met en ter verwezenlijking van dit verbond van 
eenheid zullen de provincies gehouden zijn elkaar met lijf, goed en bloed bij 
te staan tegen alle geweldplegingen die iemand hen zou mogen aandoen uit 
naam of onder dekmantel van de naam van Zijne Majesteit de Koning, of na
mens hem. Dit is van toepassing wanneer tot dit geweld overgegaan zou wor
den, hetzij uit oorzaak van het vredesverdrag van Gent, omdat de provincies 
toen de wapens hebben opgenomen tegen Don Juan van Oostenrijk en aarts
hertog Matthias als hun landvoogd hebben aanvaard, met alle tegenwoordige 
en toekomstige gevolgen, hetzij slechts onder het voorwendsel de Rooms-Ka-
tholieke godsdienst met wapengeweld weer te willen invoeren en herstellen, 
hetzij uit oorzaak van enige vernieuwingen of veranderingen, die sinds 1558 
in sommige der provincies, haar steden of leden hebben plaatsgevonden, het
zij uit oorzaak van deze tegenwoordige Unie en confederatie of uit dergelijke 
oorzaken. In al deze gevallen zijn de provincies, staten en haar steden en le
den gehouden om elkaar bij te staan, zowel wanneer geweld tegen één van 
haar als tegen allen gebruikt zou worden. 

3. De provincies zullen gehouden zijn elkaar gelijkelijk te ondersteunen en 
te helpen verdedigen tegen alle vreemde en inheemse heren, vorsten of prin
sen, landen, provincies, en haar leden of steden, die gewelddaden tegen allen 
of enige afzonderlijk zouden willen plegen, haar tekort zouden willen doen of 
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geweiden, ofte ongelijck souden willen aendoen ofte oorloge maecken, behel-
telick dat die assistentie bij de generaliteyt van dese Unie gedecerneert sal 
worden met kennisse ende naer gelegentheyt van der saecke. 

IV. Item ende omme die voorsz. Provinciën, steden ende leden van dien bat 
jegens alle macht te moegen verseeckeren, dat die frontiersteden, ende oick 
andere daer men des van noode vynden sal, tsi van wat Provinciën die sijn, by 
advys ende ter ordonnantie van deze geünieerde Provinciën sullen vast ge-
maeckt ende gesterckt worden tot costen van de steden ende Provinciën daer-
inne die gelegen sijn, mits hebbende daertoe assistentie van de generaliteyt 
voor deen helft; beheltelick dat soe verre by de voorsz. Provinciën raedtsaem 
bevonden wordt eenyge nyuwe forten ofte sterckten in enyge van de voorsz. 
Provinciën te leggen, ofte die nu leggen te veranderen oft äffte werpen, dat 
die costen daartoe van node by alle die voorsz. Provinciën int generaal ge-
draegen sullen worden. 

V. Ende omme te versien tot die costen, die men van noode hebben sal in 
gevalle als boeven tot defentie van de voorsz. Provinciën, es overcommen dat 
in alle voorsz. geünieerde Provinciën eenpaerlick ende op eenen voet tot ge
meen defentie der selver Provinciën opgestelt, gehewen, ende openbaerlick 
den meest daer voor biedende van dxiê maenden tot drie maenden ofte eeny
ge andere bequaeme tijden verpacht oftgecollecteert sullen worden allomme 
binnen die voorsz. geünieerde Provinciën, steden ende leden van dien, seec-
kere Imposten op alderhande wijnen, binnen ende buyten gebrouwen bieren, 
op het gemael van coorn ende greynen, opt sout, goude, sylveren, sijde ende 
wolle lakenen, op de horenbeesten, ende besayde landen, op de beesten die 
geslacht worden, paerden, ossen die vercoft ofte verpangelt worden, of de 
goeden ter waege commende, ende sulcke andere als men naemaels by ge
meen advys ende consent ghoet vinden sal, ende dat achtervolgende dordon-
nantie die men daerop concipiëren ende maeken sal; - dat men oick hiertoe 
employeren sal den incoemen van de domeynen van de Co. Ma., die lasten 
daer op staende afgetoegen. 

VI. Welcke middelen by gemeen advyse verhoecht ende verleecht sullen 
worden, naedat de noot ende gelegentheyt van der,saecke vereyschen sal, 
ende alleenlicken verstreckt tot die gemeene defentie, ende tot hetghene die 
generaliteyt gehauden sal wesen te draegen, zonder dat die selve middelen tot 
enyge andere saecken sullen mogen worden bekeert. 

VII. Dat die voorsz. frontiersteden ende oick andere als den noot verey
schen sal tallen tijden gehauden sullen wesen te ontfangen alsulcke garnisoe-
nen, als die selve geünieerde Provinciën goet vynden, ende hemluyden by ad
vys van den Gouverneur van de Provincie daer het garnisoen geleyt sal wor
den, ordonneren sullen, sonder dat sie des sullen mogen weygeren; welver-
staende dat die voorsz. garnisoenen by de voorsz. geünieerde Provinciën be-
taelt sullen worden van haerluyden soldie, ende dat die cappiteynen ende sol-
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haar zouden willen beoorlogen. De beslissing tot hulpverlening zal door de 
generaliteit van deze Unie met kennis en naar gelang van zaken genomen 
worden. 

4. Ten einde de provincies en haar steden en leden beter tegen alle geweld 
te verzekeren zullen de grenssteden en andere steden waar dit nodig geacht 
zal worden - tot welke provincie zij ook mogen behoren - gefortificeerd en 
versterkt worden op advies en bevel van deze verenigde provincies. De steden 
zelf en de provincies waarin zij gelegen zijn zullen aansprakelijk zijn voor de 
kosten, met dien verstande dat de generaliteit de helft voor haar rekening 
neemt. Wanneer de provincies het echter raadzaam achten nieuwe vestingen 
of versterkingen te bouwen in enige provincie, of de bestaande te veranderen 
ofte verlaten, zullen de noodzakelijke kosten door alle provincies gezamen
lijk gedragen worden. 

5. Ten einde te voorzien in de noodzakelijke uitgaven voor de verdediging 
der provincies in gevallen als bovengenoemd, is overeengekomen dat in alle 
verenigde provincies zullen worden geheven, openbaar verpacht aan de meest 
biedende voor een periode van drie maanden of enige andere geschikte perio
de, of geïnd, overal in de verenigde provincies, haar steden en leden, uniform 
en op dezelfde voet, tot gezamenlijke verdediging van deze provincies, 
zekere accijnzen op allerhande soorten wijn, uitheemse en inheemse soorten 
bier, het malen van koren en graan, op zout, goud, zilver, zijden en wollen 
stoffen, op hoornvee, zaailand, slachtvee, paarden of ossen die verkocht 
of geruild worden, en op goederen die naar de waag worden gebracht, en 
zulke andere belastingen als waar men naderhand nog met eenparigheid van 
stemmen in zal toestemmen, in overeenstemming met de daarop van betrek
king zijnde verordening, die opgesteld zal worden. Het inkomen van de do
meinen van Zijne Majesteit de Koning zal, na aftrek van lasten, eveneens 
hiertoe worden gebruikt. 

6. Deze middelen zullen verhoogd of verlaagd worden met eenparige stem
men, naar de eisen der omstandigheden, en zij zullen slechts dienen tot de ge
meenschappelijke verdediging en de financiële verplichtingen van de genera
liteit, zonder dat ze voor enig ander doel zullen worden aangewend. 

7. De grenssteden - en andere indien nodig - zijn te allen tijde verplicht al 
zulke garnizoenen te ontvangen als de verenigde provincies goeddunken, en -
op het advies van de gouverneur van de provincie waar het garnizoen gelegd 
zal worden - zullen gebieden, zonder dat de provincies dit zullen mogen wei
geren. De soldij der garnizoenen zal echter wel door de verenigde provincies 
betaald worden, en de kapiteins en soldaten zullen niet alleen trouw zweren 
aan de verenigde provincies als geheel, maar bovendien aan de afzonderlijke 
daeten boeven den generalen eedt particulierlick die stadt ofte steden ende 
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Provincie daerinne die geleyt sullen worden eedt doen sullen, ende dat tselve 
te dien eynde in haerluyden artyckelbrieff gestelt sal worden. Dat men oick 
alsulcke ordre stellen ende discipline onder den soldaeten hauden sal dat die 
borgers ende inwoenders van de steden ende platte landen soe wel gheestelick 
als weerlick daerby boeven die redenen nyet bezwaert worden, noch enyge 
overlast lijden sullen. Ende en sullen die voorsz. garnisoenen van gheene ex-
cys ofte imposten meerder exempt wezen als die borgers ende inwoenders van 
de plaetse, daer die geleyt sullen worden, mits dat oick den selven borgers 
ende inwoenders by de generaliteyt logysgelt verstreckt sal worden, gelijck tot 
noch toe in Hollandt gebruyckt es. 

VIII. Ende ten eynde men tallen tijden sal moegen geassisteert wezen van de 
inwoenders van de Landen, sulien dingesetenen van elcke van dese geunieer-
den Provinciën, steden ende platte landen binnen den tijt van een maendt 
naer date van desen ten längsten gemonstert ende opgescreven worden, te 
weten die gheene die sijn tusschen achthien ende tzestich jaeren, om die 
hoeffden ende tgetal van dien geweten sijnde, daernaer ter eerster tsamen-
compste van dese bontgenoten vorder geordonneert te worden als tot die 
meeste bescherminge ende verseeckerheydt van dese geünieerde landen be
vonden sal worden te dienen. 

IX. Item en zal men geen accoordt van bestant oft peys maecken, noch 
oorloge aenveerden, noch enyge imposten ofte contributie instellen die gene-
raliteit van desen verbande aengaende, dan met gemeen advys ende consent 
van de voorsz. Provinciën, maer in andere saecken tbeleet van deze confede
ratie, ende tghene daer van dependeert ende uyt volgen sal, aengaende, sal 
men hem regulieren naer tghene geadviseert ende gesloten sal worden bij de 
meeste stemmen van de Provinciën in desen verbonde begrepen, die gecol-
ligeert sullen worden sulcx als men tot noch toe in de generaliteyt van de Sta
ten heeft gebruyckt, ende dit by provisie, tot dat anders sal worden geordon
neert by gemeen advys van dese bontgenoten, beheltelick dat oft gebeurden, 
dat die Provinciën in saecken van bestant, peys, oorloge, ofte contributie met 
den anderen nyet accorderen en conden, sal het geschil gerefereert ende ge-
submitteert worden by provisie aen de heeren Stadtholders van de voorsz. 
geünieerde Provinciën nu ter tijt wesende, die het voorsz. geschil tusschen 
parthyen sullen vergelijcken ofte daer van uytspreecken, sulx als siluyden be-
vynden sullen in de billicheyt te behoeren, welverstaende indien die selve hee
ren Stadtholders daerinne nyet en souden connen verdraegen, sullen tot hem-
luyden nemen ende verkiesen alsulcke onpartidige assesseurs ende adjoincten 
als hemluyden goet duncken sal, ende sullen parthyen gehouden wezen naer 
te commen tghene by de voorsz. heeren Stadholders in manieren als boeven 
uytgesproecken sal wezen. 

X. Dat geen van dese voorsz. Provinciën, Steden ofte leden van dyen enyge 
confederatien ofte verbonden met enyge naerbuerheeren ofte landen sullen 
moegen macken sonder consent van dese geünieerde Provinciën ende bont
genoten. 
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stad of steden en provincie, waarin ze gelegd zullen worden, hetgeen daartoe 
in hun aanstellingsbrief verklaard zal worden. Orde en tucht zullen onder de 
soldaten gehandhaafd dienen te worden, zodat de burgers en inwoners van 
stad en platteland - geestelijke zowel als wereldlijke - niet onredelijk belast 
zullen worden of enige overlast te lijden hebben. 
Bovendien zullen de garnizoenen niet meer vrijgesteld zijn van enige accijns 
of belasting dan de burgers en inwoners van de plaats waarin ze gelegd zullen 
worden, met dien verstande dat deze burgers en inwoners logiesgeld van de 
generaliteit zullen ontvangen, zoals dat tot nog toe in Holland gebruikelijk is. 

8. Ten einde te allen tijde verzekerd te zijn van hun steun, dienen de inwo
ners van elk dezer verenigde provincies, steden en plattelandsstreken uiterlijk 
binnen een maand na dato gemonsterd en geregistreerd te worden, te weten 
allen tussen achttien en zestig jaar. Wanneer hun aantal bekend is zullen de 
bondgenoten op de eerstvolgende vergadering verder beslissen wat tot de be
scherming en veiligheid dezer verenigde provincies het meest dienstig bevon
den zal worden. 

9. Voorts zal men geen wapenstilstand of vrede sluiten, noch een oorlog be
ginnen, noch enige belasting of contributie instellen de generaliteit van deze 
Unie betreffende, dat met eenparigheid van stemmen dezer provincies. Maar 
in andere zaken betreffende het beleid van deze confederatie, wat daar van 
afhangt en uit volgen zal, zal besloten worden in overeenstemming met het 
advies en de besluiten van de meerderheid der provincies van dit verbond. De 
stemmen zullen voorlopig opgenomen worden zoals tot nu toe te doen gebrui
kelijk is geweest in de algemene vergadering der Staten, tot dat anders be
schikt zal worden op gezamenlijk advies der bondgenoten. Maar mochten de 
provincies geen overeenstemming met elkaar kunnen bereiken ter zake van 
wapenstilstand, vrede, oorlog of contributie, dan zal het geschil voorlopig ver
wezen worden naar en onderworpen worden aan de regerende huidige heren 
stadhouders der provincies, die het geschil tussen de partijen zullen bijleggen 
of daar uitspraak over zullen doen naar eigen inzicht en billijk oordeel. Wan
neer echter de heren stadhouders het niet met elkaar eens kunnen worden, 
zuilen zij onpartijdige assessors en assistenten naar eigen inzicht kiezen, en de 
partijen zullen gehouden zijn de beslissingen der stadhouders te aanvaarden 
op bovengenoemde wijze. 

10. Geen dezer provincies of haar steden en leden zullen enige confederatie 
of verbond met enige naburige heren of landen mogen sluiten zonder toe
stemming van deze verenigde provincies en bondgenoten. 
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XI. Des es overcommen dat soe verre enyge naerbuerfursten, heeren, lan
den, ofte steden sich met dese voorsz. Provinciën begeerden te unieren, ende 
hun in dese confederatie te begeven, dat si daer toe by gemeen advyse ende 
consent van dese Provinciën ontfangen sullen moegen worden. 

XII. Ende dat die voorsz. Provinciën gehauden sullen sijn met den anderen 
te conformeren int stuck van der munte, te weten in de cours van den gelden, 
naer uytwisen sulcker ordonnantien als men daer op metten yersten maecken 
sal, dwelcke deen sonder dander nyet en sal moegen veranderen. 

XIII. Ende soe veel tpoinct van der Religie aengaet sullen hem die van Hol-
lant ende Zelant draegen naer haeriuyden goetduncken, ende dandre Provin
ciën van dese Unie sullen hem moegen reguleren naer inhoudt van de Religi-
onsvrede by den Eertshertoge Mathias, Gouverneur ende Cappiteyn Gene-
rael van dese landen, met die van sinen Rayde by advis van de Generael Sta
ten airede geconcipieert, ofte daerinne generalick oft particulierlick alsulcke 
ordre stellen als si tot rust ende welvaert van de Provinciën, Steden, ende par
ticulier leden van dyen, ende conservatie van een ygelick, gheestelick ende 
weerlick, sijn goet ende gerechticheyt doennelick vynden sullen, sonder dat 
hem hierinne bij enyge andere Provinciën enich hynder ofte belet gedaen sal 
moegen worden; mits dat een yder particulier in sijn Religie vrij sal moegen 
blijven, ende dat men nyemant ter cause van de Religie sal moegen achter-
haelen ofte ondersoucken, volgende die voorsz. Pacificatie tot Ghendt ge-
maeckt. 

XIV. Item sal men allen conventualen ende die van de gheestelicheyt vol
gende die Pacificatie laeten volgen hun goeden die si in enyge van dese geü
nieerde Provinciën reciproquelick leggende hebben, mits dat indien enyge 
geestelicke personen uyt die Provinciën, die geduerende doorloge tusschen 
die landen van Hollandt ende Zelandt jegens die Spaengaerden stonden onder 
tgebiet van den selven Spaengaerden, hem begeeven hadden uyt enyge cloos-
teren ofte collégien onder tgebiet van die van Hollandt ofte Zelandt, dat men 
die by hun conventen ofte collégien sal doen versien van behoirlijcke alimen
tatie ende onderhoudt hun leven geduerende, als oic gedaen sal worden den 
ghenen die uyt Hollant ende Zeelandt in enyge van de andere Provinciën van 
dese Unie vertoegen, ende hem onthoudende zijn. 

XV. Dat mede den ghenen die in enyge cloosteren ofte gheestelicke collé
gien van dese geünieerde landen sijn ofte geweest hebben ende die zelve uyt 
zaecke van die Religie ofte andere redelicke oorsaecke begeren te verlaeten 
ofte verlaeten hebben, uyten incompst van haeren conventen ofte collégien 
haer leven lange geduerende behoirlicke alimentatie sal worden verstreckt 
naer gelegentheyt van de goeden, welverstaende dat die naer date van desen 
hem in enyge cloosteren sullen begeven, ende dselve wederomme verlaeten, 
egeen alimentatie verstreckt sal worden, maer sullen tot haeren behouve naer 
hem moegen nemen tgheene si daerinne gebrocht hebben; dat oick die ghene 
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11. Daarom wordt overeengekomen dat, wanneer enige naburige vorsten, 
heren, landen of steden zich met deze provincies zouden willen verenigen en 
zouden willen deelnemen aan deze confederatie, zij toegelaten mogen worden 
met de eenparige stemmen van deze provincies. 

12. De provincies zullen gehouden zijn met elkaar overeenstemming te be
reiken over het muntstelsel, te weten ter zake van de muntkoers, volgende de 
verordeningen die bij eerste gelegenheid gemaakt zullen worden. Geen der 
provincies zal deze verordeningen mogen veranderen zonder toestemming 
van de andere. 

13. Wat het punt van de religie betreft: Holland en Zeeland zullen handelen 
naar eigen goeddunken. De andere provincies van deze Unie zullen zich mo
gen houden aan de Religie-vrede, zoals die reeds door aartshertog Matthias -
gouverneur en kapitein-generaal van deze landen - in samenwerking met zijn 
Raad op advies der Generale Staten is ontworpen. 
Een andere mogelijkheid is, dat zij gezamenlijk of ieder afzonderlijk - zonder 
hierin gehinderd of weerhouden te worden door enige andere provincie - zo
danige regels mogen stellen als zij, tot rust en welvaart der provincies, haar 
steden en afzonderlijke leden, en tot behoud van ieder persoonlijk - hetzij 
geestelijk of wereldlijk - zijn bezit en rechten, passend zullen vinden, mits ie
der voor zich in overeenstemming met de Pacificatie van Gent vrij in zijn reli
gie zal mogen blijven en dat niemand vervolgd of ondervraagd zal worden ter 
zake van zijn religie. 

14. Alle kloosterlingen en geestelijken zullen in overeenstemming met de 
Pacificatie de opbrengst behouden van hun goederen die zij in enige van deze 
verenigde provincies op basis van wederkerigheid bezitten. Dat wil zeggen 
dat, indien enige geestelijken uit die provincies die gedurende de oorlog van 
Holland en Zeeland tegen de Spanjaarden onder Spaans gezag stonden, enig 
klooster of college verlaten en zich gevestigd zouden hebben in het gebied on
der gezag van Holland of Zeeland, zij door hun eigen klooster of college gedu
rende hun leven van behoorlijk onderhoud voorzien zullen worden. Zo zal 
ook gehandeld worden ten aanzien van diegenen die uit Holland en Zeeland 
naar enige van de andere provincies van deze Unie zijn vertrokken en daar nu 
verblijf houden. 

15. Zij die in enig klooster of college in deze verenigde provincies verblijven 
of verbleven hebben en die deze om de religie of andere aanvaardbare rede
nen wensen te verlaten of verlaten hebben, zullen bovendien hun leven lang 
behoorlijke ondersteuning krijgen, naar gelang de middelen van hun klooster 
of college zulks toelaten. 
Hen die zich echter na deze datum in enig klooster begeven en het weer verla
ten, zal geen ondersteuning verstrekt worden, maar zij mogen wel voor eigen 
gebruik terugnemen hetgeen zij ingebracht hebben. Bovendien zullen zij die 
nu in kloosters of colleges verblijven of daar naderhand zullen binnenkomen, 
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die jegenwoirdelick in de conventen ofte collégien sijn ofte naemaels commen 
sullen, hebben sullen vrijheyt ende liberteyt van Religie, ende oick van clede-
ren ende habyt, beheltelick dat siluyden den overste van den convente in allen 
anderen saeken onderdanich sullen sijn. 

XVI. Ende oft gebeurden (dat God verhoeden moet) dat tusschen die 
voorsz. Provinciën enich onverstant, twist, ofte tweedracht geviele, daerinne 
siluyden den anderen nyet en conden verstaen, dat tselve soe verre het enyge 
van de Provinciën int particulier aengaet ter neder geleyt ende besucht sal 
worden by den anderen Provinciën off den ghenen die si daertoe deputeren 
sullen, ende soe verre die saecke alle die Provinciën int generael aengaet by 
de heeren Stadtholders van de Provinciën in manieren boeven in tnegende ar-
ticul verhaelt, dewelcke gehouden sullen sijn perthyen recht te doen ofte ver-
gelijcken binnen een maent ofte corter, soe verre die noot van der saecke sulx 
uyteyscht, naer interpellatie ofte versouck by deen ofte dandere parthye daer
toe gedaen; ende wes by die voorsz. anderen Provinciën ofte haerluyden Ge
deputeerden ofte dvoorsz. heeren Stadtholders alsoe uytgesproecken wordt, 
sal aengegaen ende achtervolcht worden sonder dat daer van wijder beroup 
ofte andere provisie van rechten tsi van appel, relieff, revisie, nulliteyt ofte 
enyge andere querelle, hoedanich die souden moegen wezen, versocht sal 
moegen worden. 

XVII. Dat die voorsz. Provinciën, steden ende leden van dien hem wachten 
sullen van uytheemsche fursten, heeren, landen ofte steden enyge occasie te 
geven van oorloge, ende sulcx om alle alsulcke occasien te vermijden sullen 
die voorsz. Provinciën, steden, ende leden van dyen gehouden wezen soe wel 
den uytheemschen als ingesetenen van den voorsz. Provinciën te administre
ren goet recht ende justicie; ende soe verre yemant van hem daervan in ge-
breecke blijft, sullen die andere bontgenoten die hant holden, by alle behoir-
licke wegen ende middelen, dat sulcx gedaen sal worden ende dat alle abusen, 
daerdoor sulcx belet, ende die justicie deur verachtert soude moegen worden, 
gecorrigeert ende gereformeert sullen worden als naer rechten en vermoe-
gens een yder sijn privilegiën, loffelicke en welheergebrachte costumen. 

XVIII. Item en zal deene van de Geünieerde Provinciën, steden ofte leden 
van dyen tot laste en prejudicie van dandere, ende sonder gemeen consent, 
geen imposten, convoygelden, noch andere diergelijcke lasten moegen opstel
len, noch enyge van deze bontgenoten hoeger mogen bezwaeren, dan hun ey-
gen ingesetenen. 

XIX. Item omme jegens alle opcoemende saecken ende zwaricheyden te 
versien, sullen die bontgenoten gehouden wezen op de bescrivinge van den 
ghenen die daertoe geauthoriseert sullen sijn binnen Utrecht te compareren 
tot sulken daege als hem aengescreven sal wesen omme op de voorsz. saecke 
ende zwaricheyden, die men in de brieven van bescrivinge sal exprimeren, soe 
verre des moegelick es ende die zaecke nyet secreet en dient gehouden te we
sen, by gemeen advys ende consent ofte by de meeste stemmen in manieren 
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vrijheid van religie alsook van habijt genieten, behoudens dat zij de overste 
van het klooster in alle andere zaken zullen gehoorzamen. 

16. Mocht er tussen deze provincies - wat God verhoede - enige onenigheid, 
twist of tweedracht voorvallen waarover zij het niet met elkaar eens kunnen 
worden, dan dient de zaak, voorzover ze enige provincies afzonderlijk betreft, 
voorgelegd aan en beslecht te worden door de andere provincies of hun gede
puteerden die zij daartoe zullen afvaardigen. Gaat de zaak alle provincies in 
het algemeen aan, dan dient zij aan de heren stadhouders voorgelegd - naar de 
wijze van art. 9 - welke de partijen recht moeten verschaffen of met elkaar 
verzoenen binnen een maand of eerder indien de nood van de situatie dat ver
eist. Eén der partijen moet hierom verzoeken. 
De uitspraak van die andere provincies of haar gedeputeerden of van de he
ren stadhouders zal aanvaard en opgevolgd worden zonder zich daartegen te 
bedienen van enig hoger beroep of andere voorziening in rechte, zoals appèl, 
opschorting, revisie, nietigheid of enig ander beklag. 

17. De provincies en haar steden en leden zullen er zich voor hoeden buiten
landse vorsten, heren, landen of steden enige aanleiding tot oorlog te geven, 
en ten einde dergelijke aanleidingen te vermijden, zullen de provincies en 
haar steden en leden gehouden zijn zowel buitenlanders als ingezetenen der 
provincies goed recht en gerechtigheid te verschaffen. 
En indien enige van hen in gebreke blijft, zullen de andere bondgenoten er op 
alle behoorlijke manieren de hand aan houden dat zulks zal geschieden. Alle 
misbruiken die dat zouden verhinderen en het recht zouden belemmeren, zul
len gecorrigeerd en hervormd worden in overeenstemming met de rechten en 
krachtens ieders privileges, loffelijke en traditionele gebruiken. 

18. Geen der verenigde provincies, haar steden of leden zullen ten laste of 
ten nadele der andere en zonder algemene toestemming accijnzen, konvooi-
gelden of andere soortgelijke lasten mogen invoeren, noch enige dezer bond
genoten hoger mogen belasten dan hun eigen ingezetenen. 

19. Ten einde het hoofd te bieden aan alle kwesties en moeilijkheden die 
mochten rijzen, zullen de bondgenoten gehouden zijn - indien daartoe aange
schreven door degenen die daartoe gemachtigd zijn - te Utrecht te verschij
nen op de vastgestelde datum. 
Over genoemde kwesties en moeilijkheden, die in de beschrijvingsbrieven uit
eengezet zullen worden voor zover dat mogelijk is en de zaak niet geheim ge
houden dient te worden, zal beraadslaagd en besloten worden met eenparig-



voorsz. gedelibereert ende geresolveert te worden, al waert oick enyge nyet 
en compareerden, in welcken gevalle sullen dandere die verschijnen sullen 
evenwel moegen procederen tot sluytinge van tghene si bevynden sullen tot 
het gemeen beste van dese geünieerde Landen ende Provinciën te dienen. 
Ende sal tghene alsoe gesloten es onderhouden worden oick bij de ghenen die 
nyet gecompareert sullen wezen, ten ware die saecken seer wichtich waeren, 
ende enich vertreck mochten lijden, in welcken gevalle men den ghenen die 
nyet gecompareert en sullen sijn, andermael bescriven sal omme te compare
ren op seeckere anderen daege opt vebeuren van haerluyden stemme voor die 
reyse, ende wes alsdan by de ghenen die present sijn gesloten wordt, sal bun-
dich sijn, ende van weerden gehouden worden nyet jegenstaende d'absentie 
van enyge van dandere Provinciën, beheltelick dat die nyet gelegen en sal sijn 
te compareren, haerluyden opinie scriftelick over sullen moegen seynden 
omme daerop int collecteren van der stemmen sulcke regardt genoemen te 
worden alst behoort. 

XX. Item ten eynde voorsz. sullen allen ende een yder van de voorsz. bont
genoten gehouden sijn alle saecken die hem opcoemen, ende voorvallen sul
len, ende daer aen si hem sullen laeten duncken tgemeen wel ofte qualick vae-
ren van dese geünieerde landen ende bontgenoten gelegen te zijn, den ghenen 
die tot die bescrivinge geautoriseert sullen sijn over te scrijven omme by de-
selve daerop dandere Provinciën bescreven te worden in manieren voorsz. 

XXI. Ende soe verre enyge donckerheyt oft twijfelachticheyt in desen be
vonden worden daeruyt enyge questie ofte dispute mochten verrijsen, sal din-
terpretatie van dien staen in tseggen van dese bontgenoten, die daerop by ge
meen advys ende consent ordonneren sullen sulcx si bevynden sullen te be-
hoeren, ende soe verre siluyden daerinne nyet en conden accorderen, sullen 
haer recours nemen tot de heeren Stadtholders van de Provinciën in de forme 
boeven verhaelt. 

XXII. Insgelijcx soe verre bevonden worden van noode te sijn darticulen 
van dese Unie, confederatie ofte verbont in enyge poincten ofte articulen te 
vermeerderen ofte veranderen, sal tselve oick gedaen worden by gemeen ad
vys ende consent van de voorsz. bontgenoten, ende anders nyet. 

XXIII. Alle welcke poincten ende articulen ende een yder van dyen byzon-
der die voorsz. geünieerde Provinciën belooft hebben ende beloeven mits de
sen naer te gaen ende te achtervolgen, doen naergaen ende achtervolgen, son
der daer jegens te doen, doen doen, noch gedoegen gedaen te worden directe-
lick oft indirectelick in enyger wijs ofte manieren. Ende zoe vere yetwes by 
yemande 1er contrarie gedaen ofte geattenteert worde, tzelve verclaren siluy
den van nu alsdan nul. egeen, ende van onweerden, daer onder si verbynden 
haerluyden ende alle dingcsetenen van haerluyden provinciën, steden, ende 
leden van dien, persoonen ende goeden, omme deselve, ingevalle van contra-
ventie. voor londerhoudt van desen met tghene daer van dependeert, gearres-
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heid of bij meerderheid van stemmen, op de bovenbeschreven wijze. Wan
neer enige verbondenen niet ter vergadering verschenen zouden zijn, hebben 
de aanwezigen echter het recht zodanige besluiten te nemen als zij tot het al
gemeen welzijn van deze verenigde landen en provincies dienstig achten. 
Deze besluiten zullen ook bindend zijn voor degenen die niet aanwezig zijn, 
tenzij het zeer belangrijke zaken betreft, die enig uitstel kunnen lijden. In dit 
geval zal men degenen die niet ter vergadering verschenen zijn nogmaals aan
schrijven om op een latere datum te verschijnen op straffe van verlies van hun 
stem voor deze gelegenheid. 

De beslissingen der aanwezigen op die vergadering zullen bindend zijn en als 
geldig beschouwd worden, niettegenstaande de afwezigheid van sommige 
provincies. 
Echter, zij die niet in de gelegenheid zijn te verschijnen, zullen hun opinie 
schriftelijk mogen inzenden, welke opinie bij het tellen van de stemmen in de 
beschouw ing betrokken behoort te worden. 

20. In verband met het voorgaande zullen de bondgenoten gezamenlijk en 
ieder afzonderlijk verplicht zijn, degenen die tot het bijeenroepen der verga
dering gemachtigd zijn schriftelijk op de hoogte te stellen van alle opkomende 
en voorvallende zaken die zij als belangrijk voor het algemeen welzijn van of 
als schadelijk voor deze verenigde provincies bondgenoten beschouwen. De 
andere provincies zullen daarna bijeengeroepen worden op de bovenvermel
de wijze. 

21. Indien er iets in deze artikelen onduidelijk of twijfelachtig bevonden 
wordt, waarover enig probleem of geschil zou kunnen rijzen, zal de interpre
tatie daarvan liggen in de uitspraak dezer bondgenoten, die met eenparigheid 
van stemmen zullen verordenen wat zij passend vinden. En wanneer zij het 
daarover niet eens worden, zullen zij hun toevlucht zoeken tot de heren stad
houders der provincies op de bovenbeschreven wijze. 

22. Wanneer het nodig gevonden wordt aan enige punten of artikelen van 
deze Unie, confederatie of verbond iets toe te voegen of te veranderen, zal dit 
eveneens met eenparigheid van stemmen der bondgenoten gebeuren, en op 
geen andere wijze. 

23. De verenigde provincies hebben beloofd en beloven hierbij na te leven 
en na te komen, en te doen naleven en nakomen, al deze punten en artikelen 
en elk afzonderlijk, zonder iets te doen. te laten doen of toe te staan dat iets 
gedaan zou worden dat er mee in strijd zou zijn. hetzij direct of indirect, op 
welke manier dan ook. 

En zij verklaren, wanneer iemand iels doet of onderneemt dat hiermee strijdig 
is. zulks van nu aan van nul en gener waarde te zijn. Daartoe stellen zij hun lijf 
en goed en dat van alle ingezetenen van haar provincies, steden en leden als 
onderpand. In geval van inbreuk hierop mogen zij gearresteerd, vastgehouden 
en hun goederen in beslag genomen worden, overal en door alle heren, rech-



teert, gehouden, ende becommert te moegen worden tallen plaetsen, ende by 
allen heeren, rechteren ende gerechten, daer men die sal connen ofte moegen 
becommen; ende generalick van allen anderen beneficien van rechten, die 
hemluyden enichsins ter contrarie van desen souden moegen dienen, ende by-
sonder (van) den rechten, seggende generael renuntiatie geen plaets te heb
ben, daer (en) si eerst spetiael voorgegaen. 

XXIV. Ende tot meerder vasticheyt, sullen die heeren Stadtholders van de 
voorsz. Provinciën die nu sijn ofte naemaels commen sullen, mitsgaders alle 
die Magistraten ende hooftofficiers van ygelick Provincie, Stadt, ofte leden 
van dyen dese Unie ende confederatie ende een yder articul van dyen int by-
zonder by eede moeten beloeven naer te zullen gaen ende onderhouden, doen 
naeghaen ende onderhouden. 

XXV. Insgelijkcx sullen dselve by eede moeten beloeven te onderhouden 
.alle schutteryen, broederschappen ende collégien, die in enyge steden ofte 
vlecken van dese Unie sijn. 

XXVI. Ende sullen hiervan gemaeckt worden brieven in behoirlicke forme, 
die by de heeren Stadtholders ende die voornaempste leden ende steden van 
de Provinciën, daertoe spetialick by den anderen gerequireert ende versocht 
sijnde, besegelt, ende by haerluyden respective secretarissen onderteyckent 
sullen worden. 
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ters en hoven die daartoe bij machte of gerechtigd zijn, ter nakoming van deze 
Unie en alles wat daar van afhangt. 
Voor dit doel doen de verenigde provincies afstand van alle uitzonderings-
rechten, gunsten en ontheffingen, in het algemeen van alle andere genot van 
rechten die haar op enigerlei wijze tegen de bepalingen van deze Unie in dien
stig zouden kunnen zijn, in het bijzonder van rechten die stellen dat geen alge
mene afstand van rechten mag plaatsvinden zonder voorafgaande bijzondere 
rechtsafstand. 

24. Tot meerdere versteviging zullen de huidige of toekomstige heren stad
houders van deze provincies, zowel als alle magistraten en hoofdofficieren 
van iedere provincie en haar steden en leden bij ede moeten beloven deze 
Unie en confederatie en elk van haar afzonderlijke artikelen na te komen en 
onderhouden en te doen nakomen en onderhouden. 

25. Evenzo zullen alle schutterijen, gilden en colleges die in enige stad of 
vlek van deze Unie te vinden zijn, bij ede moeten beloven deze artikelen te 
onderhouden. 

26. Er zullen brieven, bevattende deze artikelen, in de gepaste vorm opge
steld worden, die door de stadhouders en de voornaamste leden en steden der 
provincies, daartoe speciaal door de anderen gevorderd en verzocht zijnde, 
gezegeld en door hun respectieve secretarissen ondertekend zullen worden. 

• Bij de vertaling werd uitgegaan van de tekst van het Unie tractaat, zoals deze afgedrukt staat 
in R. Fruin en H. T. Colenbrander, Geschiedenis der Staatsinstellingen in Nederland tot den val 
van den Republiek, 2de druk 's-Gravenhage 1922. 
De vertaling is gemaakt door de heer P. Jobse. doctoraal-student geschiedenis aan de Rijksu
niversiteit Utrecht. 

: ? 


