Hof van Holland 57, folio 26v - 27r - 27v
Acte van publicatie nopende de ontdeckinge van sekere conspiratie tegens den welstant
vant landt etc.
Alsoe naer de publicatie vanden negenden deser maent ter ordonnantie van den Hove van
Hollant gedaen vanden ontdeckeninge der zeer grouwelicke ende schandelicke conspiratie
tegens den staet ende welvaren van tlant bevonden. Is daer van mede beleijdende ende
aendrijvende geweest te zijn Reijnier van Oldenbarnevelt heere van Groenevelt, Willem van
Oldenbarnevelt heere van Stoutenburch, Adriaen van der Dussen wonende tot Rotterdam,
David Corenwinder gewesen secretaris tot Berckel, Abraham Blancert ende Jan Blancert
beide wonende tot Leijden, die welcke mits dien mede alle latiterende ende zulcx nijet te
becommen en zijn. Soe ist dat tvoersz. Hoff bij desen verwitticht eenen iegelicken dat die
geene die dselve personen ofte eenige vandien sal connen te openbaren ende aenbrengen,
zulcx dat deselve levendich in handen vande justitie mogen geraken, zal vereert werden in
regardt vande voorn. Reijnier ende Willem van Oldenbarnevelt, mitsgaders Adriaen van der
Dussen, elcx mette somme van vijff duisent carolus gulden, van Coorenwinder mette somme
van vijer duisent ende van Abraham ende Jan Blancert elcx van zes hondert gelijcke guldens.
Ende zullen boven alle tselve genieten impuniteit vant zelve delict indien zij daeraen mede
schuldich bevonden zullen werden, lastende ende bevelende oock eenen iegelicken wel
expresselick die zoude mogen weten waer eenige vanden boven genomineerde persoonen hen
onthouden. (dat) Dat zij dselve datelick ende secretelick aenden hooft officier der plaetze
aenbrengen. Ende interdiceert ende verbiet anderen eenen iegelicken eenige vande
voornompde persoonen te logeren, huijsen, hoven off in eeniger manieren te bergen. Alles op
peijne van lijff ende goet te verbeuren bij den geenen die bevonden zal moeten werden
contrarie van dien gedaen te hebben, sonder dat eenich verloon van tijt al wast oock van veel
jaren, henluiden eenichsints te bate zal commen off verschoonen.
Gedaen inden Hage den 16e februarij anno 1600 drie ende twintich. Onderteijcket J Criep.
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