GOUDA GAAT OVER
NAAR DEN PRINS
- 21 JUNI 1572

Bij het uitbreken van den tachtigjarigen oorlog, in 1568, was de
bloeitijd van Gouda reeds voorbij . Door het verzanden van de
IJsel was de vaart vanuit de zee naar de stad steeds moeilijker geworden; verschillende zeeschepen konden dan ook niet verder komen
dan Rotterdam. Het gevolg was, '-dat Rotterdam was vooruit
gegaan ten koste van Gouda. Wel was Gouda, omdat de vaart
over den Leidschendam niet mogelijk was, nog een belangrijke stad
voor de binnenvaart, maar de hieraan verbonden voordeelen wogen
niet op tegen de verliezen, die laken- en bierbedrijven door het
steeds kleiner worden van hun afzetgebied leden. Nu was hierbij
nog de oorlog gekomen, die een ernstige ·b elemmering was voor
den bierhandel op Vlaanderen en Brabant. En evenals in dezen
tijd ging de achteruitgang in inkomsten gepaard met stijgen-de belastingen. De hertog van Alva had de tiende en twintigste penning
ingevoerd en hoewel hiertegen van alle kanten verzet was gerezen, was htj vastbesloten de inning van deze belastingen desnoods
met geweld door te zetten. E~n groot deel .;,an de Goudsche bevolking had dus tal van redenen om ontevreden te zijn en weet,
zooals dit steeds gaat, den ongelukkigen toestand aan de landsregeering. Hierbij kwamen dan nog -de strenge plakkaten tegen de
nieuwe leer, die door Roomsch en niet-Roomsch als in strijd met
de aloude privilegiën werden beschouwd. De Magistraat, het dagelijksch bestuur, bestaande uit de vier burgemeesters en de zeven
schepenen was echter in meerderheid nog altijd op de hand van
de bestaande regeering. Dit was logisch. In het algemeen waren
de regeerende Heeren welgesteld. Dan waren de meesten van hen
al op eenigszins gevorderden leeftijd en dientengevolge aan de
traditie gehecht. Verder hingen zij het oude geloof aan. Ten slotte
hing hun positie met het heerschende regime samen. Niemand kon
dan ook verwachten, dat zij dadelijk bij een opkomende volksbeweging hun huik naar den wind zouden hangen. Daar kwam nog wat
anders bij ook. Op · het kasteel op de Punt zetelde als vertegenwoordiger van den koning van Spanje en graaf van Holland, de
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baljuw en slotvoogd Cornelis van der Mijle en deze was een toe~
gewijd dienaar van zijn Heer.
Onder een deel van -de Goudsche bevolking heerschte echter een
andere geest, die voor de overheid niet verborgen bleef. Dit bleek in
het begin van 1572, toen de Magistraat een van de vier schuttersvendels opriep om de schutters te polsen over hun houding voor
het geval de inning van de I 0e en 20e penning in Gouda onlusten
zou veroorzaken. Duidelijk lieten -de officieren, als woordvoerders
van hun vendel blijken, dat zij "noch om tiende noch om twintigste
penning een voet souden verzetten". Deze weigering werd evenwel
zoodanig ingekleed, dat zij niet als een bewijs van ongehoorzaamheid aan "Zijne Majesteit van Spanje" kon worden beschouwd.
Die tiende en twintigste penning, zoo zei Jan Vlacq ter toelichting,
,,zijn niet anders dan het werk van het Spaansche Hof te Brussel''.
Het was het liedje, dat toen nog gezongen werd. maar dat spoedig
in het vergeetboek zou geraken: ,,De koning is goed, maar zijn
raadgevers deugen niet."
De slotvoogd merkte naar aanleiding van de woorden van Vlacq
op: ,,Maar indien de koning het zoo wil." Vlacq antwoordde hierop,
dat -de schutterij zich dan met de wapens zou verzetten. De Magistraat koos toen de wijste partij en zag van een eventueel oproepen van de schutterij af.
Korten tijd hierna bracht een van de burgemeesters een bezoek
aan den slotvoogd. Hij bleef wat lans in het kasteel, zóó lang, dat
onder de burgerij het vermoeden rees, dat men hem gevangen
hield. Met wilgenboomen, die op de Spieringstraat voor het huis
van "een stoeldrayer" lagen, rameide het volk de voorpoort van
het slot en eischte - zonder hiertoe evenwel gemachtigd te zijn uit naam van de burgemeesters het kasteel op. De ,,gevangen" burgemeester kwam echter dadelijk voor den dag en wist de menigte te
kalmeeren.
Slot en slotvoogd waren en bleven de bevolking doornen in het
vleesch, want de Gouwenaars begrepen heel goed, dat hij, die het
kasteel in handen had, ook de stad beheerschte.
Achter het Slot, waar nu de Vijverstraat is, stond in 1572 het
Minderbroederklooster. Door een achterpoort kon men uit het Slot
in dat klooster komen. De Goudsche bevolking was nu bevreesd,
dat van der Mijle van uit den IJsel vreemd krijgsvolk zou innemen
en dit door het klooster heen de stad zou laten binnenvallen. Vandaar dat vanaf de "bevrijding" van den burgemeester de burgerij
bij die achterpoort de wacht betrok.
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Aan den Prins van Oranje bleven deze gebeurtenissen niet onbekend. Toch was het nog niet duidelijk, wie van de beide partijen
de overhand had. Zooals steeds. stond er ook in dien tijd in Gouda
een kleurlooze middengroep gereed om de partijen van den overwinnaar te kiezen.
Intusschen hadden op 1 April de Watergeuzen den Briel veroverd
en vervolgens het geheele eiland Voorne in bezit genomen. Een
negental waaghalzen, onder aanvoering van Jonkheer Adriaan van
Swieten, besloot vervolgens Holland binnen te dringen en een of
meer plaatsen bij verrassing voor den Prins in te nemen.
Vier van die negen, waaronder drie gebroeders Munter, waren uit
Oudewater. Van de andere vijf had Simon Pietersz. van Velden
vroeger in Gouda gewoond. Het . lag dus wel eenigszins voor de
hand, dat Oudewater het eerste doel was. Gezamenlijk voeren die
negen mannen van den Briel op Geervliet aan, vervolgens door
het Spui naar Puttershoek en zoo naar Zwijndrecht. Per Vlieboot
vertrokken zij vandaar naar Papendrecht. Twee gehuurde wagens
brachten hen naar Nieuwpoort. Daar lieten zij zich overzetten naar
Schoonhoven. In Schoonhoven huurden zij weer twee wagens. die
hen naar Oudewater vervoerden. Bij Oudewater splitsten zij zich
in twee groepen, die door twee verschillende poorten de stad binnentrokken. Met hulp van bevriende poorters wisten zij hierop
Oudewater te verrassen. De inneming van deze stad speelde zich af
in den avond van den 19en Juni 1572.
Het bericht van de verrassing van Oudewater was spoedig in
Gouda bekend. Een van de aanvoerders van de prinsgezinde partij,
Herman Sterre, die reeds vroeger met Adriaan van Swieten in
verbinding had gestaan, schreef, zoodra hem den volgenden morgen
de gebeurtenissen te Oudewater bekend waren geworden, een briefje
aan Sivert Evertsz. Munter, waarin stond. dat deze zich "morgen
vroeg de klok 4 ure voor de Kleiwegspoort zou voegen". Munter
gaf dit briefje dadelijk aan Jonkheer van Swieten. Deze liet onmiddlellijk twee wagens huren en met in totaal negen en zestig man
trok men in den nacht van den 20en op den 21en Juni op Gouda
aan. De troep was slecht gewapend en bestond. behalve uit veertien vreemdelingen, uit Oudewatersche en Goudsche burgers. De
uiterlijke figuur ontbrak niet. Elk van de drie afdeelingen, waarin
de troep was verdeeld. werd vergezeld door een vaanqel. Twee
hiervan waren stadsvaandels van Oudewater; het derde was inderhaast gemaakt en voerde de kleuren oranje, blanje, bleu.
In den vroegen morgen van den 21 en Juni verscheen het legertje
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voor de Kleiwegspoort. Herman Sterre, die in de stad reeds zijn
maatregelen had genomen, riep hun van over de stadsmuur het "Wie
daar?" toe. Na het antwoord: ,.Wij zijn het", werd dadelijk van
buiten en van binnen uit begonnen met de poort open te breken.
Nadat dit gebeurd was, trok van Swieten met zijn krijgsmacht de
stad binnen.
Eén hellebaardier had zijn plicht gedaan en zich tegen den aanval
op het wettig gezag verzet; hij had hierbij een lichte hoofcl-wond
bekomen. Dit was het eenige bloed, dat bij de inneming van de stad
is gevloeid.
Van Swieten rukte vervolgens met zijn troepen langs den Kleiweg
op naar de Markt.
Intusschen was de alarmklok geluid en waren de vier schuttersvendels onder de wapenen gekomen. Jonkheer van Swieten vond
dan ook bij zijn aankomst op de Markt -de schutterij vóór het stadhuis opgesteld. Eén schutter wilde nog vuren, maar een medeschutter beduidde hem, dat de vijand uit eigen burgers bestond.
In korten tijd voegden zich nog een aantal Gouwenaars bij van
Swieten, zoodat deze ongeveer twee uur later over een troepenmacht van tusschen de zes- en 'zevenhonderd man beschikte.
Van Swieten liet hierop de vroedschap, waarvan ·enkele leden
de vlucht hadden genomen, bij elkaar komen en hield een toespraak,
waarin hij vooral van zijn afkeer van den hertog van Alva deed
blijken. Hij nam vervolgens de vroedschap den eed van trouw aan den
Koning en den Prins, als Stadhouder van Zijne Majesteit, af. Nog
steeds werd Filips als wettige graaf beschouwd. Ook de schutterij
werd beëedigd. Alva en diens Spaansche aanhang, benevens de
tiende en twintigste penning, werden afgezworen. Tot slot sloot
van Swieten met -de vroedschap een overeenkomst, waarbij bepaald
werd da t "over wedersij den ( aan weerszij den) wesen sal de liberteyt
(vrijheid) van den religie, sonder dat nochtans yemandt van de
religie eenyge kercken, cloosteren ofte godtshuysen sullen mogen
invaderen (binnendringen) ofte eenichsins beschadigen, noch deck
deen <lander, tsy geestelicken ofte weerlicken, te misdoen aen lijff
ofte goet, hoe tselve soude mogen geschieden". Van d eze overeenkomst is in de practijk echter niet veel terecht. gekomen.
Het kasteel was evenwel nog in Spaansche handen en de
"castelein". Jonkheer van der Mijle w ilde beproeven het voor den
koning te behouden. De bezetting, in totaal veertig man, was echter
te zwak om het tegen een overmacht vol te houden. Van d er Mijle
zond dan ook eeen bode naar Utrecht om hulptroepen te ontbieden.
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Die bode, die achter aan de Ilsel uit het slot was gelaten, werd
echter gegrepen. De kans op hulp van buiten was hiermede verkeken.
De troepen van van Swieten maakten zich vervolgens gereed om
het Slot vanaf de Westhaven, nabij de brouwerij "Het Ossenhooft"
en vanaf de Spieringstraat met licht geschut te bestoken.
Ter plaatse van deze brouwerij staat tegenwoordig een heerenhuis.
dat nog altijd den ouden naam voert.
Nélf eenig onderhandelen, liet van der Mijle, die wel zag, dat
hij de inneming toch niet kon beletten, een veertigtal burgers in het
Slot toe, een even groot aantal als de bezetting. Hiermee waren de
Gouwenaars nog niet tevreden. De vroedschap ontbood hierop
van der Mijle naar hie t stadhuis. En toen deze het slot uit was,
stroomde het volk naar binnen. Van der Mijle keerde na ,de confe~
rentie op het stadhuis niet meer in het slot terug en betrok met zijn
gezin een particuliere woning . Stad en Slot waren nu in handen
van den Prins, en de geuzenvlag woei boven Gouda . Het Spaan~
sche juk was afgeschud en nooit zou men zich hier meer onder dit
juk bukken.
De Kleiwegspoort is later gerestaureerd en als herinnering aan het
feit dat men door die poort het beloofde land is binnengetreden,
heeft men daarin toen een b eeld van Jozua geplaatst. Dit beeld,
waarnaar de Kleiwegspoort lange tijden ook wel Jozua's poort is
genoemd, bestaat nog altijd en bevindt zich in het Goudsche
museum.
Natuurlijk zijn de Gouwenaars. op dien gedenkwaardigen Junidag
niet het beloofde land binnengetr,e den, maar zeker is het, dat met
den 21en Juni 1572 een nieuw tijdperk van durf en roem is aan~
gevangen.
Gouda, 15 April 1933.
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