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In mijn boekje "Hugo de Groot en Gouda" 1) heb ik op blz. 
20-21 gewezen op de spanning, welke er te Gouda heerste, toen 
men er vóórvoelde, dat bij het algemeen "verzetten van de wet" 
in 1618 ook onze stad aan de beurt zou komen. Deze spanning 
was begrijpelijk in het zo Remonstrants-gezinde Gouda. Toen 
dan ook Prins Maurits op 31 October 1618 in de stad bvam, 
was het bijna tot een uitbarsting gekomen. De Lange van Wijn
gaerden vertelt ons in het .2de deel van zijn werk (bladz. 183) 
"dat bedaarde lieden de burgerij moesten overreden geen geweld 
te doen, terwijl men de straatsteenen op de markt reeds uit den 
grond begon te halen, om de ruiters daarmede te verdrijven" . 
Toen de Prins eenmaal op het Stadhuis was, hield Burgemeester 
Gerrit Cornelisz. de Lange een toespraak, die moest strekken 
om Maurits van zijn voornemen af te brengen. De gevoelens van 
de Goudse regenten uit die dagen zijn in de V roedschapsresolu
ties ~ vaak zulke dorre opsommingen van feiten ~ zó levendig 
verteld, dat het mij wel de moeite ,vaard leek enkele fragmenten 
uit die resoluties in extenso weer te geven. 

Eerst een extract uit het "Vroetschapsboeck 1601-1619" 
{G. A. Gouda III C 6, f 238v en 239): men is van plan om een 
commissie naar Maurits te zenden met de bedoeling hem van zijn 
voornemen ten aanzien van Gouda te doen afzien. 

{Hoofd) Vroedtschap gehouden op Vrijdagh den 26en Octobris 
anno 1618. 

(In margine) Veranderinghe van Vroetschap. 

,, ... Is mede geproponeert, nadyen Zijn Excellentie in meest 
alle de steden de wetten ende· vroedtschappen verzet heeft, 
ende men mitsdyen beducht, dat hij sulcxs hyer mede zoude 
mogen doen, da ertegen te verhoopen is, dat men hem daervan 
zoude mogen diverteren, nadyen hyer geen onrust en is in de 
kercke nochte onder de regenten nochte borgherie ende dat 
Zijn Excellentie zelffs oock dickwils verclaert heeft, dat de 
zaecke van der Goude een ander zaecke is als dye van andere 
steden, ende ommegevraecht off nyet raedtsaem zij eenighe 
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persoonen 1n competenten getaele te committeeren, omme te 
gaen aen Zijne E~cellentie ende hem dit op 't gevouchelickste 
te remonstreren, ten eijnde dese stadt gelijck se tot noch toe 
bij zijn heer Vader ende Zijn Excellentie zelffs in heure privi
legiën, vrijheden ende gerechticheden is gemaincteneert, alsoo 
voort gemaincteneerdt zoude moghen worden ende gheen ver
anderinghe gedaen van regenten, opdat de stadt, dye nu in rust 
-is, nyet en zoude worden geturbeert. Waerop gedelibereert 
zijnde, is eenpaerlicken ende eenstemmelicken verstaen, dat men 
deputatie doen zal aen Zijn Excellentie van een competent getal 
van persoonen, om alle beleeffde manieren van inductie te ge
bruijcken ten fine de stadt in heur jegenwoordighe rust zonder 
veranderinghe van regenten zoude moghen blijven. Ende omme
vraech gedaen zijnde van de nombre, is geresolveert datter reijsen 
sullen ten minsten ses, te weten de drye, dye lest opte daghvaert 
geweest zijn, ende daer beneffens den burgermeester Gerardt 
Cornelisz. de Langhe, den oudt-burgermeester Gijsbrecht A el
brechtsz. ende den oudt-schepen Johan Vlacq de oude, mits dat 
men daertoe noch een zal moghen nemen dyet de burgermeesteren 
belyeft . . . ". 

Ik twijfel er aan, of deze commissie Prins Maurits nog bereikt 
heeft. Aan hetzelfde register ontleen ik nu het een en ander 
over de vergadering van 1 November 1618, waarin de Prins 
zelf verscheen. 

(Hoofd). Vroedtschap, gehouden op Donderdagh de n eersten 
Novembris, anno 1618, ten acht uyren . 

(In margine). Veranderinghe van Vroetschap. 

"Op huijden is geproponeerdt, hoe dat Zijne Excellentie op 
gisteren nae de middagh in de stadt gecomen zijnde, begeerdt 
heeft, dat men op huijden ten acht uijren vroedtschap zoude 
leggen, alwaer hij zelffs zoude compareren, omme zeeckere pro
positie te doen. Ende alsoo men vermoedt, dattet is om de ma
gistraet ende vroedtschap te veranderen, gelijcke in andere steden 
gedaen is, soo is ommegevraecht, off men eenich vermaen doen 
zal, om Zijn Excellentie te beweghen geen veranderinghe te 
doen , maer de stadt te laeten ende maincteneren in heure pri
vilegiën, off dat men zal swijghen. Waerop geresolveert is, dat 
men alle goede inductie zal doen om Zijn Excellentie te be"\ve-



ghen gheen veranderinghe te doen m comformite van de reso
lutie van de vroedtschap van den 26en Octobris lestleden. 

(In margine). Verandering wet. 

W elcken volgende Zijn Excellentie in de vroedtschap ge
compareert zijnde ende gezeijdt hebbende, dat hij zeeckere pro
positie hadde te doen, heeft den oudtsten burgermeester Gerardt 
Cornelisz. de Langhe uijten naeme ende van weghen de gemeene 
vroedtschap vermaeninghe gedaen om Zijn Excellentie te be
weghen gheen veranderinghe te doen volgende ende in confor
mite van de voorsz. resolutie. W aerop bij Zijn Excellentie zijn 
teghenredenen gezeijdt zijnde, heeft de vroedtschap affgedanct 
ende heur ontslaghen van den eedt, dye zij gedaen hadden. 

Waerop alle de vroedtschap affgegaen zijnde, heeft Zijn Ex
cellentie doen teijckenen nieuwe electie van V roedtschap, ge
lijck hyernae volcht, etc.". 

, ,Alle welcke voorsz. vroedtschappen gedaen hebben den 
eedt hyer nae volghende. 

(In mar_gine). Eed Veertig. 

Dat sweeren wij de graeffelicheijdt ende hooghe overicheijdt 
deser landen ende de stede van der Goude gehou ende getrou 
te wesen, de rechten, hoocheden ende heerlicheden van de
zelve graeffelicheijdt ende der stede privilegiën, rechten ende 
hantvesten te bewaeren ende te onderhouden, getrouwelick te 
raeden ende te vorderen den oirbaer ende 't profijt van de voorsz. 
landen ende de voorzeijde stede, ende voort alles te doen, dat 
goede, getrouwe ondersaeten, raeden ende vroedtschappen 
mogheh ende schuldich zijn te doen. Soo "vaerlicken moet ons 
Godt Almachtich helpen. 

Daernae heeft Zijn Excellentie verclaert, dat hij vercosen 
hadde: 

tot Burgermeesteren: 
G_ysbrecht Aelbrechtsz. 
Johan Vlacq de oude. 
Gerridt Adriaensz. Cool. 
Dirck J ansz. Steenwijck. 

Tot Schepenen: 
Jan Willemsz. den Halven. 



Dirck Jacobsz. Sterre. 
Adriaen Aertsz. Bos. 
Jan Adriaensz. de Vrije. 
Jan Hendricxsz, Wants lager. 
Jacob Adriaensz. Bos. 
Jan Adriaensz. de jonghe. 

De,velcke eedt gedaen hebben als naer ouder gewoonte omme 
te dyenen tot derthyen 3) avondt anno 1620. Ende naedat de 
voorsz. eeden gedaen waeren, heeft Zijn Excellentie verclaert, 
dat hij de voorsz. veranderinge gedaen hadde uijt noodt, mits 
de gelegentheijdt ofte constitutie van zaecken, daer de landen 
jegenwoordich in zijn. Ende dat 't zelve geschyede onvermin
dert de privilegiën, vrijheden ende gerechticheden van de stadt 
ende zonder prejuditie derzelver. Ende is daermede gescheijden, 
begerende dat den colonel ende capiteijnen van de schutterie 
ende van de burgerie ontboden zouden werden te comen nae de 
middagh ten vyer uijren in 't Herthuijs om eedt te doen van ge
trouwicheijdt aen de niem-ve wet, 't welck hem toegezeijdt is 
dat zoude geschyeden". 

Hiermede was de regeringsverandering v oorlopig afgedaan; 
in het volgende jaar zou Johan Ernst Casimir van Nassau de 
z.g. ,,Goudsche · zuivering" bewerkstelligen, waarbij slechts 18 
Yan de "veertigen" in functie bleven. 

1) Uitg. ,,Gouden Garven", Gouda 1946. 
2) Zie De Lange van Wijngaerden, Deel II, blz. 185. 
3) Driekoningen-avond. (Redactie). 
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