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1672, onrust aan de Gouwe. Onrust was er sowieso in de 17e eeuw. Regelmatig kwam de burgerij in 

opstand tegen de regenten, die na de dood van Willem II in 1650 de macht in handen hadden. 

Willem III werd namelijk acht dagen na de dood van zijn vader geboren en door de anti-orangisten 

onder leiding van raadspensionaris Johan de Witt, bewust zo lang mogelijk buiten het politieke 

toneel gehouden. Het eerste stadhouderloze tijdperk duurt tot 1672.  

Vanaf 1650 regelt het stadsbestuur dus zelf het benoemen van de burgemeesters (4) en de 

schepenen (7). Het bestuur in de meeste Hollandse steden is verdeeld door tegenstellingen, niet 

politiek maar maatschappelijk gekleurd. In Gouda is het het stadsbestuur daarentegen gelukt vanaf 

1650 de eenheid te bewaren, mede door het terugbrengen van het aantal facties van veertig naar 

achtentwintig. 

Tussen de burgers en de regenten in het gewest Holland bestaat een gespannen verhouding. De 

burgers zijn enerzijds van de regenten afhankelijk voor hun baantjes, maar anderzijds vertrouwen 

ze de regenten niet. Ze worden namelijk niet geïnformeerd over belangrijke politieke besluiten, 

waardoor hen slechts één mogelijkheid blijft om invloed te hebben, namelijk door de stem van het 

verzet. 

Als in 1672, bekend als het Rampjaar, de Republiek aan alle kanten wordt bedreigd en ons 

verwaarloosde leger onder de voet wordt gelopen door het leger van Lodewijk XIV, geeft de 

woedende bevolking de regenten en in het bijzonder de raadspensionaris Johan de Witt daarvan dan 

ook de schuld. Op 24 juni vindt de eerste burgeropstand, ondersteund door de schutters, plaats in 

Dordrecht. Men roept om de terugkeer van een stadhouder van Oranje. Willem III vertrekt vanuit 

zijn hoofdkwartier in Bodegraven naar Dordrecht en wordt daar op 4 juli tot stadhouder benoemd.  

Ook in Gouda slaat de paniek om in regentenhaat. Eind juni vertrekt een vijfmans delegatie naar 

Willem III in Bodegraven met het verzoek de gemoederen van het volk te bedaren. Willem III wordt 

op 30 juni opgevangen bij de Kleiwegpoort en naar het Herenlogement aan de Kleiweg (locatie 

huidige Etos) begeleid. Het stadsbestuur vraagt de Prins het volk ervan te overtuigen dat hij 

tevreden is over burgemeesters en schepenen en het zal in ruil daarvoor de Prins als stadhouder 

erkennen. 



Binnen de kortste keren is het Franse leger tot Utrecht doorgestoten. De Hollanders zien nog maar 

één mogelijkheid zich te verdedigen, namelijk door een brede strook land tussen de Zuiderzee en 

de Biesbosch (de Oude Hollandse Waterlinie) onder water te zetten. Als Van Beverninghk (met ‘k’ 

zoals blijkt uit een getoonde brief van Van Beveringk zelf), geboren Gouwenaar en op dat moment 

in functie als gedeputeerde te velde van de Republiek, op 12 juli het stadsbestuur dwingt de sluizen 

open te zetten, komen de boeren in opstand. Op 15 juli gaat een delegatie op weg naar Willem III, 

waarna het stadsbestuur de buitensluis sluit. Ook onder de burgers ontstaat opnieuw onrust. Op 16 

juli wordt het huis van burgemeester Cincq geplunderd, waarop de schutterij de orde herstelt. Dan 

is het in augustus verder stil in Gouda. 

In andere steden is het in augustus juist onrustig. Het lukte Johan de Witt niet met de Prins samen 

te werken; op 4 augustus neemt hij ontslag en op 20 augustus wordt hij samen met zijn broer op 

gruwelijke wijze vermoord. Na de moord op de gebroeders De Witt eisen de burgers overal 

capabele regenten en een vrije krijgsraad. Dit maakt de zittende regenten zo bang dat ze Willem 

III vragen de wet te verzetten, wat inhoudt dat hij het stadsbestuur of leden ervan kan afzetten en 

vervangen. Dit gebeurt in een groot aantal steden en in Gouda op eigen verzoek van het 

stadsbestuur uiteindelijk ook. Op 25 september vervangt Willem III zeven vroedschapsleden door 

nieuwe mensen, die vaak niet in Gouda geboren waren. Vanaf dat moment ontstaan er ook in 

Gouda weer tegenstellingen binnen het stadsbestuur. Men vermoedt dat Willem III wilde profiteren 

van de verschillen tussen oude garde en nieuwkomers. De burgerbeweging leverde in Gouda 

uiteindelijk geen veranderingen op: geen nieuwe politieke structuur, geen vrije krijgsraad en geen 

inspraak.  Maria ten Tusscher 




