ONLUSTEN TE GOUDA IN 1672
EEN PRINS VAN ORANJE BRENGT UITKOMST

Wie herinnert zich niet het beruchte jaar 1672!
Oorlog met Engeland. Frankrijk, Munster en Keulen. Tweespalt
onder de eigen bevolking, eenerzijds de Regentenpartij, anderzijds
de Prinsgezinden. Het leger in een slechte toestand; de vesting~
werken vervallen, de grachten droog. gebrek aan ammunitie en
geschut!
Groot was de verslagenheid; de ambachten stonden stil. handel
werd er niet meer gedreven, de rechtbanken spraken geen recht
meer, die het betalen konden, zonden vrouw en kinderen naar
veiliger oorden.
De Prins van Oranje. die inmiddels door de Staten tot Kapitein
Generaal was benoemd voor één veldtocht. onder toezicht van 8
gedeputeerden 1) die het leger te velde moesten volgen, kon met
't zwakke legertje niets uitrichten. Maastricht, Rijnberg. Burik,
Wezel en Emmerik moesten zich overgeven en het duurde niet
lang of geheel Gelderland ,Overijssel en Utrecht waren in 's vijands
macht. Ons hoofdleger, ongeveer 20.000 man sterk, onder aan~
voering van den Prins moest zich achter de Hollandsche Waterlinie
terug trekken. Den 18en Juni was de Prins verplicht Utrecht te
verlaten. Woerden gaf zich den 23sten Juni aan de Franschen
over, gevolgd door Oudewater op den 24sten. Het hoofdkwartier
van den Prins werd daarop te Bodegraven gevestigd.
Pogingen om vrede te sluiten mislukten door de buitengewone
zware en vernederde eischen van onze tegenstanders.
Het volk werd hoe langer hoe ontevredener. Meer dan ooit te
voren voelde de burgerij de bezwaren van den oorlog aan den lijve
door allerlei maatregelen van de Stedelijke Regenten. De burgers
werden gedwongen om "ter wagt'' te komen eensdeels tot voor~
koming van plunderingen die op vele plaatsen dreigden of reeds
hadden plaats gehad, anderdeels zooals b.v. te Gouda om de stad
te beveiligen tegen een gevreesden overval. Zoo werd alhier op den
26en des avonds om 9 uur een vergadering van de Vroedschap
1) Waaronder de oud-Burgemeester van Gouda Hieronymus van Beverningh.
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gehouden. In 't vroedschapsboek lezen we hieromtrent: ,.De Heeren
"Burgms hebben oàck voorgestelt alsoo by haer Ed. gr. mog, hier
"was gesonden patent voor 200 burgers na de post van Goe Jan
"Verwellesluys omme tselve te helpen defendeeren ofte tselve sal
"werden gerepareert, waarop gedelibereert synde is goedgevonden
,,eenige vrywillige schutters te doen werven ende deselve ten spoe.,dichste derwaerts na gemelde post te sen den".
Ook de inundatie van het vlakke land zette veel kwaad bloed.
Van deze omstandigheden maakte de . Oranjepartij een dankbaar
gebruik om te trachten het Oranjehuis weer in 't stadhouderschap
te herstellen.
In 't laatst van Juni kwam het ook te Gouda tot een uitbarsting
tengevolge van d_e voorgenomen inundatie.
Zoodra de boeren van Moordrecht, Waddinxveen, Boskoop,
Ouderkerk, Capelle en andere dorpen het onderwater zetten bemerkten, wapenden zij zich en trokken zij naar Gouda. Daar vonden
zij de poorten gesloten. Hun eisch om de Sluis te sluiten werd
niet ingewilligd. Zoo lieten zij zich echter niet afschepen! Met
geweld braken zij in den avond van 27 Juni de Tolpoort open,
waarna zij met honderden de stad introkken en het stadhuis,
waarin de Baljuw en -de burgemeesters met nog enkele personen
vergaderd waren, bezetten. Deze bezetting heeft ongeveer 24 uur
geduurd. In dien tusschentijd h,adden zoowel de boeren als de stad
eenige afgevaardigden naar den Prins gezonden. De eersten vroegen
of het met 's Prinsen voorkennis en goedkeuring was dat het water
ingelaten werd. H et antwoord was dat de inundatie stop gezet zou
worden, doch tevens beval de Prins dat de Boeren de stad zouden
verlaten.
Inmiddels moesten ook eenige huizen het ontgelden o.a. het huis
van den Burgemeester Cinq, die zelf afwezig was, daar hij als
Gedeputeerde der stad de vergadering der Staten v.an Holland
bijwoonde. Deze die een verstokt anti-Prinsgezinde was, had zijn
huis achtergelaten in de hoede v-a n een bediende, welke zich in
een onbewaakt oogenblik kleineerend over den Prins zou hebben
uitgelaten ten aanhoore van Prinsgezinde boeren. Dit werkte als een
lont in een kruitvat en niettegenstaande het huis door een compagnie
ruiters bezet was, ·werd het grondig •geplunderd. Meerdere panden
liepen dit gevaar, doch toen de burgerij door de Magistraat in
het geweer werd geroepen verlieten de boeren haastig de stad.
Toch kee-rde de rust nog niet terug. Het optreden der boeren
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was aanleiding dat thans de bewoners der stad zelf in zoo grooten
getale op de been kwamen, dat dit onder de Heeren -der Regeering
groote opschudding veroorza~kte. Het volk eischte niet alleen dat
de Prins van Oranje tot stadhouder zou benoemd worden en dat
hij geheel in de macht -die zijn voorvaderen gehad hadden, zou
hersteld worden, maar het bedreigde ook de personen en de huizen
der Regenten die anti-Prinsgezind waren.
De Vroedschap vergaderde nog ten zelfde dage om haar houding
te bepalen. Er werd besloten om de Prins te verzoeken: .,tot
"herstellinge van de gemoederen vant voors volck -de ,goetheyt te
"willen hebben van sich jegens overmorgen alhyer te willen instellen
ende de Heeren van de Regeeringe die eer te doen van de selve op
het middagma el te vergasten".
De commissie die dit verzoek zou overbrengen reisde nog denzelfden dag af. Zij bestond uit de Baljuw v. d. Mey, Burgemeester
de Lange, oud-burgemeester Floris Kant en Hieronymus van
Beverningh en de Secretaris Jacob v. cl. Tocht.
Dit besluit werd aan -de bevolking na klokgelui van de pui van
het stadhuis door den Secret,aris voorgelezen.
Het eenvoudig volk meenende -dat door dit besluit tevens was
vastgesteld dat de Prins in zijn waardigheden zou worden hersteld,
hield zich rustig totdat bleek dat de Steden Rotterdam en Dordrecht
Gedeputeerden naar -den Prins in zijn kampement te Bodegraven
hadden gezonden om hem het Stadhouderschap met evenzooveel
woorden aan te bieden.
·
Men meende door de Regeering bedrogen te zijn, zoodat weer
samenscholingen volgden. Om verdere onheilen te voorkomen werd
besloten den Prins van OranJe tot stadhouder uit te roepen. Ten
bewijze van deze verkiezing werd op aandringen van het volk de
Oranjevlag van den toren gestoken.
Den 30 Juni in den morgen vergaderde de Vroedschap opnieuw,
daar de Prins te kennen had gegeven dien dag te zullen komen. In
deze vergadering werd bepaald met welk ceremoniëel de Prins zou
worden ingehaald, terwijl tevens over -d e vraag werd gedelibereerd
of men den Prins een belofte zou doen omtrent de door de stad
aan te nemen houding indien in de Staten van Holland zijn benoeming tot Stadhouder zou worden behandeld.
Na bespreking werd besloten dat Jacob van der Tocht den Prins
met de Stadswagen tegemoet zou rijden: .. totte 't eyn-de van de
"Cleywegh ofte wel tot aan den Kerck van Reewick". Hem wordt
tevens opgedragen den Prins mede te deelen "dat Syn Hoogheyt
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"van de Heeren van de Regiering op syn arriv.ement aldaer met open
,,armen· sal werden ontfangen" .
Bovendien zal hij hem verzoeken om ter -geruststelling van het
volk: ,,de goetheyt ( te willen) hebben van in de Stadt komende
"aen den volcke te willen betuygen alle contentementen van de
"Regeringe te hebben ontfangen" of met ,andere woorden: in het
openbaar te verklaren dat hij over de houding van de Vroedschap
van Gouda -tevreden was. Of die verklaring inderdaad is uitge~
sproken heb ik niet kunnen vin.den; het is echter zeer wel mogelijk,
daar iets dergelijks te Dordrecht wel plaats vond. Wel vind ik in
't vroedschapsboek aangeteekend: ,,dat bovenstaande resolutie in
alle syne "geleden in vouge als boven geexecuteert is."
Verder zal van der Tocht den Prins de verzekering ·g even "dat
,,de heeren van de V roetschap -e enparich geinclineert syn soe wan~
"neer ordentelyk over het voorgeroerde vorder avancement van Syn
"Hoogheyt zal worden gedelibereert van wegen de voors Stadt
"Gouda te sullen uytbrengen soodanige favorable ·en satisfactoire
"stemmen dat syn Hoog•heyt 'd aarmede hebbe vokomen genougen
"en contentement." In tegenwoordig Ne-derlandsch komt dat hierop
neer: dat de stad Gouda in de Staten zoodanig zal stemmen over een
eventueele bevordering van den Prins, dat deze geheel tevreden zal
zijn.
Nog werd besloten -dat de geheele Magistraat den Prins aan de
Kleiwegspoort zal opwachten en hem aldaar een bevestigiJag van de
verklaring van van der Tocht zàl geven.
Verdere bijzonderheden omtrent dit bezoek heb ik niet kunnen
ontdekken. Alleen is in ·h et rekeningboek van 1672 een bedrag van
1080 gulden uitgetrokken voor de kosten van 2 middagmalen
waarbij de Prins tegenwoordig was. Zoeken we de bijlagen van
die rekening na dan vinden we daarbij de kwitantie van Paulus
Mant Castelein int Heerenlogement -1 ). Van dit bedrag werd op
30 Juni besteed een bedrag van 910 gulden. Een specificatie is
er aan vastgehecht. Als afkomstig van een eenvoudig man wemelt
die van taalfouten. De meest stootende ,....., waardoor dit stuk onbe~
grijpelijk zou worden ,....., zal ik zoo goed mogelijk verbeteren.
Wanneer we deze specificatie een weinig nader beschouwen dan
zien we een post van 12 gulden voor 6 tafellakens en 50 servetten.
Hieruit kan dus afgeleid worden dat ongeveer 50 personen aan de
maaltijd deelnamen.
1) Dit heette Het Harthuis en stond waar nu de zaak van Lijnkamp ge~
vestigd is.
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Wat deze heeren met elkaar opaten en ... opdronken is niet
weinig. Alvorens U hiervan een opsomming te doen wil ik nog
enkele typische posten naar voren h,alen.
In -de eerste plaats be;rekende de waard: .,voor het gebru(i)ck
van myn huys ~nde voor myn dien~t en alle myn dienstbode 100
gulden."
.
_
• Voor het ber~iden der spijzen werd " aen 3 kockxe gegeve
28-10-0." 1)
Verder liet Mant zich 20 -gulden betalen "voor hu,er van silver
en tyn (tin) en _alles dat tot de tafel behoort".
Uit het feit dat "aen wagevracht of aen verteerde koste met
2 ruyters te same 22 -gulden" betaald werd valt af te leiden dat
diverse ingredienten uit den Haag aangevoerd moesten worden.
Trouwens een van de posten vermeldt "noch aen onkoste in den
Haag vant kruije 1-16-0". Dat het niet al te rustig toeging en de
heeren blijkbaar niet al te vast van hand bleven blijkt uit een post
van 9 gulden voor "gebroocken glaese". De meeste bevreemdende
post is wel eene van 19-15-0 voor "noch verlooren een sylvere
lepel en een tyne schotel -met een tafelbort en 6 servette met een
wynpynt." Vermoedelijk waren er heeren onder ·d e aanzittenden,
die een souvenir aan deze maaltijd wenschten mede te nemen, om
maar niet aan erger te denken!
Laat ik U dan nu tot slot mogen vertellen wat deze 50 heeren
met elkaar opaten -en opdronken.
47- 0-0
,,Voor eerst aen baers en een kurpel' .
20- 0-0
.,4 groote kallekoene het stuck 5 gulde .
28-16-0
"18 jonge kallekoene het stuck 1-12-0 comt
12-16-Ó
"8 jonge ganse het stuck 1-12-0 comt
13-10-0
"3 jonge hase het stuck 4- 10-0 comt
7-10-0
"6 fejesanthoedre (fasant) het stuck 1-5-0 comt
17- 10-0
,.25 hoedre het stuck 14 stuyvers comt .
22-10-0
,,75 quartele het stuck 6 stuyvers comt .
6-10-0
"een heel lam heel ge·b rade comt
7- 0-0
"noch 30 pont lamsvlees comt
19- 4-0
,,16 koppel (dus 32) konyne het koppel 1-4-0 comt.
9- 6-0
,.aen haenekamme, mer( g) pype en kalfbor( st) jes .
12- 0-0
,,noch aen appelesyna en sytroene en kappers .
,,aen geback een vyllesoen 2) 3 konynepastye 2 ku ( i) cke1) Uitgedrukt in guldens, stuivers en penningen.
2) V ermoedelijk: venesoen d.i. gesmoord rundvleesch gekruid met peper,
gember, nootmuskaat, nagelen en saffraan en gekweekt in azijn.
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.,pastye, 3 •groote -italiaensche taerte met 4 kerssetaerte,
.. 2 amandeltaerte, 2 schootele splijs en 2 schootele boter"geback comt samme
54-16-0
.,voor aen (ma(r)sepijn en bancket comt .
75- 0-0
"noch aen fruyt
6-10-0
.,noch aen wyttebroot en terwebroot .
13-10-0"
"noch aen boter en lardeerspeck en turf en hout en asyn
"en alderhande kruyt en alderhande groente en alles dat
,,tot die k ( e) ucke -toebehoort .
42- 0-0
.,noch aen lauweryertacke .
2-10-0
.,.noch voor 83 stoop 1) rynse wyn
169- 0-0
.,noch voor 68 stoop france wyn .
85-12-0
~,noch voor 3 halfe vate bi_e r en toeback
28- 0-0
Dat de Heeren ondanks den druk der tijden het zich goed
lieten smaken zal U gebleken zijn. Andere gevolgtrekkingen wil
ik niet maken; ik laat dat gaarne aan den lezer over.

H . DE GROOT.
1) d.i. 2,42. L.

