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Alzo myne Heeren van den Gerechte der Stad Amsterdam in ervaring gekomen zyn / dat 

verscheide Courantiers en andere Schryvers van Nieuws-Tydingen / in hunne Geschriften / 

van tyd tot tyd / niet alleen onwaarheden stellen / maar ook zich veroorloven aanmerkingen te 

plaatzen / 't zy van hun zelven / 't zy uit andere binnen of buitenlandsche Papieren 

overgenoomen / die dikwils / schoon onder bedekte en dubbelzinnige termen voorgesteld / 

zeer laesief zyn voor Vorsten / Regeeringen / en Leden van dien / en geschikt om de Leezers 

verkeerde denkbeelden in te boezemen / en zulks / niet tegenstaande by onderscheiden 

Placaaten van den Lande daar tegen te meermaalen is voorzien. 

Zoo is 't / dat Myne Heeren voornoemt / ten einde de Courantiers en andere Nieuws-

schryvers te beter tot hunnen pligt te houden / en met de daad te doen gehoorzaamen Hun 

Edele Groot Mogende Placaat van den 9 December van den Jaare 1702 / het welk expresselyk 

verbiedt / dat geene Couranten, Gazettes, of andere Nouvelles, onder wat naam zulks zouden 

mogen weezen, gedrukt, verkogt en gedivulgeert mogen worden, zonder daar toe te hebben 

bekomen permissie van de Magistraat van de Plaats hunner Residentie, en zodanige permissie 

bekomen hebbende , in dezelve eenige Gekroonde Hoofden, Uitheemsche Hooge 

Personagien, ofte anderen, van wat Staat of Conditie die zouden mogen zyn, eenige de minste 

aanstoot te geeven, op poene van arbitralyk, en naar exigentie van zaaken, aan den Lyve te 

zullen worden gecorrigeerd en gestraft; hebben goedgevonden en verstaan te statueeren / zo 

als Hun Edele Achtbaare statueeren by deezen: 

 Dat van den 1 April 1791 en voortaan geene Couranten / Gazettes / of soortgelyke 

Geschriften / onder wat naam zulks zoude mogen weezen / binnen deeze Stad en Jurisdictie 

van dien / zullen mogen worden gebruikt / verkogt of gedivulgeert / dan na dat de Schryvers / 

of Uitgeevers van dezelve permissie daar toe aan Heeren Regeerende Burgemeesteren zullen 

hebben verzogt en van Hun Edele Groot Achtbaare  bekomen / ofschoon zy al zodanige 

permissie van de Magistraat der Plaats / alwaar de voorsz. Geschriften gedrukt / geschreeven / 

of uitgegeeven worden / mogten hebben bekomen. 

 Dat mede / van nu voortaan / wanneer bevonden mogt worden / dat in eenige 

Couranten / Gazettes of andere Geschriften eenige laesive of steekende periodes waren 

geinsereerd / door welke eenige aanstoot aan gekroonde Hoofden / Hooge Personagien of 

anderen / van welken Staat of Conditie die zouden mogen zyn / zoude kunnen worden 

gegeeven / het drukken en uitgeeven van zodanige Geschriften aan stonds voor altoos zal 

worden verboden / en de permissie / wanneer zulks na het verleenen van dezelve mogt 
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geschieden / aanstonds zal worden ingetrokken: - alles onvermindert de straffen by Hun Edele 

Groot Mogende bovengem. Placaat daar tegen gestatueerd. 

 Verbiedende Hun Edele Achtbaare dien volgens aan alle de Boekdrukkers / 

Boekverkoopers / Boekbinders / Koffyschenkers / Logementhouders / Societeithouders / 

Herbergiers / Cappers / of ander dergelyke neering doende Lieden / binnen deeze Stad en 

deszelfs Jurisdictie / eenige Couranten of soortgelyke Schriften / onder welken naam zulks 

ook zoude mogen weezen / waar van 't drukken / uitgeeven / of divulgeeren door Heeren 

Burgemeesteren deezer Stad niet zal zyn gepermitteerd / door te hangen / noch ter leezing te 

leggen of te geeven; zullende dezelve gehouden zyn de Exemplaaren van zodanige niet 

gepermitteerde Couranten / welke aan hun gezonden / of ter hand gesteld zouden mogen 

worden / zonder eenig verzuim / te stellen in handen van den Heer Hoofd-Officier deezer Stad 

/ alles op verbeurte van een boete van f 50 / voor de eerste reize / f 100 voor de tweede reize / 

en suspentie van derzelver neering / voor altyd / voor de derde reize: welke boetens zullen 

worden geappliceerd voor een derde ten behoeve van den Aanbrenger / voor een derde ten 

behoeve van den Heer Hoofd-Officier / en voor een derde ten behoeve van de Nederduitsche 

Gereformeerde Dia[co?]nie Armen deezer Stad. 

 Wordende voorts ook wel expresselyk verboden het omloopen met / bestellen en rond 

brengen van zodanige niet gepermitteerde Couranten / of soortgelyke Geschriften / op poene 

van arbritraire Correctie. 

 

Aldus gearresteerd den 27 January 1791. Praesentibus den Wel Edelen Gestrengen Heer Mr. 

Willem Cornelis Backer, Hoofd-Officier, alle de Heeren Burgemeesteren, en alle de Heeren 

Schepenen. 

 

En gepubliceert ten zelven dage, Praesentibus den Wel Edelen Gestrengen Heer Mr. Willem 

Cornelis Backer, Hoofd-Officier, den Heer Mr. Matthys Straalman, Heer van Duyst &c., 

Burgemeester, en de Heeren Sebastiaan van Nooten Jansz., en Mr. Pieter Elias, 

Praesideerende Schepenen. 

 

       In kennis van my Secretaris 

 

         P.S. Dedel. 

 

Te Amsterdam, by Pieter Hendrik Dronsberg Stads Drukker, 1791. Met Privilegie. 

 

 


