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Wij, Willem [etc] algemeen stadhouder van Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht, wensen alle Staten, heren, 
ridders, edelen, kapiteins, drossaarts, schouten, amptmannen, burgemeesteren, schepenen, rentmeesters, 
hoofdmannen, gilden, ambachten, schutterijen, burgers en goede inwoners van de Nederlanden, van welke 
stand hij ook is, zaligheid, vrijheid en verlossing uit de tegenwoordige slavernij van de wrede, buitenlandse en 
bloeddorstige onderdrukkers.

Dillenburg, 14-04-1572
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Wij zijn zeer verdrietig om de talrijke, meer dan wrede gewelddaden, de overlast […] terechtstellingen, 
gevangennemingen […] verjagingen, inbeslagnemingen […] die de algemene vijand dagelijks en hoe langer hoe 
meer, over u brengt, met zijn Spanjaarden, bisschoppen, inquisiteurs en andere aanhang, met ongehoorde 
nieuwigheid, ongenadig over u en uw echtgenotes en dochters, personen, zielen, lijf  en goed. En dat reeds zo 
veel jaren, in naam en buiten weten van de Koninklijke Majesteit, tegen zijn eed [namelijk die van de koning] 
en in tegenspraak met de vrijheden en privileges van het land

Moge God u daarvoor met Zijn genade behoeden en ons met u Zijn zegen, kracht en voorspoed geven, zodat, 
als de tirannieke verdrukkers verjaagd zijn, wij samen de Nederlanden mogen zien in hun oude vrijheid, 
zonder enig geweld, in passende gehoorzaamheid aan de koning, in gerustheid van geweten, en geregeerd met 
inspraak van de Staten-Generaal. Daartoe willen wij u helpen met al onze macht, als u helpt door onze kant 
te kiezen.

Dillenburg, 14-04-1572
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Eerste Vrije Statenvergadering 
(1572)



Wensen

• Trouw aan de koning

• Stadhouderschap

• Middelen

• De positie van Lumey vastleggen



Vergaderen, 19 – 23 juli 1572

‘met hem goet ende bloet opsetten tot 
verlossinghe haere vaderlants uuyt deese
wrede ende gruwlicke tyrannye der vremde
Spaenssche knechten’

Oranje heeft ‘alle middelen oncosten, arbeyt
ende moeyte met grooter neersticheyt ende 
aller getrouwicheyt aangewendt om de zelve 
landen van dese gruwelicke tyrannye ende 
geweldige moetwillicheyt te mogen ontslaen
ende bevrijen’



Uitwerking

• Koning

• Stadhouder

• Lumey

• Geld

• Geloof



Uitwerking

‘d’intentie van Zijne Vurstelicke Genade 
te wesen dat gehouden zal worden 
vrijheyt der religien zoe wel der 
gereformeerde als der roemssche religie 
ende in eenige kerkcken ofte capellen […] 
zal gebruycken vrije exercitie vder zelver
zonder dat daerinne yemant
empeschement, hinder ofte moeyenisse
gedaen zal worden; ende dat geestelicke
personen in haeren staet ende 
onbecommert blijven zullen’

• Koning

• Stadhouder

• Lumey

• Geld

• Geloof



Unie van Dordrecht (1575)



Verbonde tussen de Steden van Hollant en Zeelandt, onder den 
Gouvernemente en gehoorsaemheydt van den Prince van Oranje

04-06-1575

‘De voorsz Bondtgenoten sullen malkanderen
met alle getrouwigheydt assisteren, omme te 
voorkomen ende af  te weeren, oock te doen 
repareren ende straffen alle injurien ende onrecht, 
schande, schade, fortse ofte geweldt jegens ende 
tot achterdeel der voorsz Landen ofte Steden in ’t 
gemeen ofte particulier, hare Gecommitteerden 
ofte lngezetenen binnen, ofte buyten de Steden 
ten platten Lande’





Unie van Utrecht (1579)



‘Ende soeveel tpoinct van der religie aengaet, sullen hem die van Hollant ende Zelant
draegen naer haerluyden goetduncken ende dandre provincien van dese Unie sullen 
hem moegen reguleren naer inhoudt van de religionsvrede’

‘mits dat een yder particulier in sijn religie vrij sal moegen blijven ende dat men 
nyemant ter cause van de religie sal moegen achterhaelen ofte ondersoucken’

‘dat sy des niettegenstaende bereydt sullen wesen alsulcke steden ende provincien, die 
sich alleen aen de voorschreve Roomsche religie sullen willen houden, in dese Unie te 
ontfangen, by sooverre sy sich anders in de andere poincten ende articulen van de 
voorschreve Unie souden willen verbinden ende als goede patrioten dragen’

Unie van Utrecht




