
TIDINGE  VAN DIE GOUDE

In de “Tidinge” van april 1988 vertelde ik u naderden! Hij werd gevolgd! Kobus had
iets over vijf verschillende versies van een begrepen langs welken weg hij ontvlucht was
historische anekdote uit 1572. Het verhaal en zette hem met een deel der bende na.
kwam er op neer, dat een voortvluchtige Lang kon die jacht niet duren. De eerste deur
burgemeester onderdak zocht in het huis van de beste, die de arme vluchteling zag open-
een Goudse weduwe. De clou van het verhaal staan, sprong hij binnen en wierp haar achter
was dat de burgemeester verborgen werd in zich toe. Een deftige, eerwaardige vrouw zat
dezelfde schuilplaats waar eens de echtgenoot daar binnen aan haar spinnewiel. Zij rees
van de weduwe verborgen was toen dezelfde dadelijk op van haar zetel, om den onver-
burgemeester het huis doorzocht. wachten bezoeker te ontvangen. ‘0, vrouwe,

In het rijke gemeente archief van Gouda edele vrouwe !” riep deze ‘ik ben de burge-
is een klein boekje van een 40-tal bladzijden meester der stad. Ik heb nooit iets anders
aanwezig, getiteld “De weduwe van Gouda, gedaan, dan wat ik mijn plicht achtte, Ik
een verhaal uit de tachtig jarige oorlog”,
geschreven door J, van Bergen en zonder

xc;qd  vervoigd door een woedende bende;
LIJ  wuien mij aooden.  Zij zijn reeds voor de

jaartal uitgegeven door A,Berends  te
‘s  Gravenhage. Gezien de uitvoering van het
boekje zal het in de eerste helft van de vorige
eeuw zijn geschreven.

We zien hier de bekende korte historische
anekdote terug, maar nu uitgewerkt tot een
uitvoerig verhaal met een sterk stichtelijke
inslag. Het is dan geen geschiedenis meer,
maar wel een aardig verhaal. Bovendien is
interessant te zien hoe er met een historisch
gegeven werd omgegaan.

Terwille van de plaatsruimte is het bewuste
gedeelte uit het boekje, de bladzijden 28 tot en
met 33 iets bekort.

Een groep mannen onder aanvoering van
een zekere Kobus, de dienstknecht van de
bewuste burgemeester, is onder het uitroepen
van strijdkreten als “leve de Geuzen, weg met
Alva” op zoek naar de burgemeester, ik citeer
nu de schrijver:
“De burgemeester kon zich niet vergissen:
dat moest hem gelden. Binnen twee minuten
zou hij de woeste bende  aan zijn deur hebben,
en zij zou wel binnen komen, ook al deed hij
haar niet open. Er was dus geen tijd te ver-
liezen. Doodsbleek en van schrik schier
buiten zichzelf, greep de burgemeester zijn
hoed, sloeg zijn mantel om en snelde, alsof
de dood hem op de hielen zat, door den tuin
naar het achterpoortje, dat in een stille steeg
uitkwam. Een hardlooper was hij nooit
geweest, en zijn krachten waren met de jaren
niet vermeerderd, maar hij vluchtte nu tot
behoud van zijn leven.. . . Dikke zweet-
droppels parelden hem op het gelaat, en
gedurig dreigde hij buiten adem neer te
zinken.. . . Maar, hoorde hij goed? Kwamen
daar geen voetstappen achter hem? Ja, zij

deur! 0, red mij, red mij ! . . , . Ik smeek u, kunt ’
gij mij niet een plaats bedenken waar gij mij
kunt verbergen?’

De vrouw, die gelijk uit haar kleed bleek,
een weduwe was, zag den ongelukkige
gejaagde een oogenblik aan. Daarna sprak zij
bedaard: “Ja mijnheer Van Brakerzeel,
Ik kan u verbergen.  Ik zal het doen op dezelfde
plaats waar mijn dierbare echtgenoot zich
verschool toen hij vervolgd werd door de
mannen die door u waren uitgezonden om
hem te vangen; - mijn echtgenoot, die door uw
toedoen den dood op den brandstapel moest
ondergaan. Ja, mijnheer Van Brakerzeel,
ik wil het doen, hoewel gij ook mijn eenig
kind, mijn beminde Greta, den marteldood
hebt doen sterven”.

De burgemeester ontstelde thans nog meer.
Het was echter hoog tijd dat hij onzichtbaar
werd, want reeds waren zijn vervolgens voor
de deur. Vrouwe Margaretha greep hem dus
bij de hand en leidde hem naar de keuken,
waar zij de verborgen provisiekast opende
en aanstonds achter hem sloot. Juist toen de
woeste hoop de voordeur binnendrong,
kwam zij uit de keuken terug, met een snede
brood in de hand. “De schurk Van Braker-
zeel is deze straat ingeloopen. Waar is hij?
riepen verschillende stemmen door elkander.
De weduwe bleef staan en zag de mannen met
een zeer verbaasd gezicht aan. “Wien bedoelt
gij” vraagde zij. “Van Brakerzeel!”
schreewde de mannen weder., . . “Hij moet
hier in huis zijn!”
“Van Brakerzeel?” riep vrouwe Margaretha,
“zoudt gij dan meenen, dat de man die mij tot
weduwe maakte en mij mijn eenig kind
beroofde- de man, die de wreedste tiran is
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geweest, die ooit in deze stad leefde, dat die
een schuilplaats zou zoeken binnen mijn deur?
Dat kan immers niet waar zijn? Ik smeek u,
haast u en zoekt hem, waar hij is! Wie zal
zeggen of hij niet in een nabijgelegen straat
ontkomt terwijl gij hier ledig staat.
Voort mannen!”

Door haar kalmte en gerustheid geheel
misleid stoof de bende  de straat weder op. >. .
Gedurende een aantal dagen hield vrouwe
Margaretha den burgemeester verborgen en
voedde hem van haar disch,  want hij durfde
zich niet vertoonen.
Gouda had thans ook het Spaansche juk
afgeworpen, en na eenige tijd waren orde en
rust in de stad hersteld. De weduwe deelde dit
aan Van Brakerzeel meede. “Nu, zeide zij,
“al wat ik tot vergelding van u vraag, is, dat,
zoo gij ooit uw verloren gezag terug krijgt,
gij dan barmhartiger zult zijn jegens degenen,
die in uw macht geraken. Gij zult evenwel
wijs doen, zoo spoedig mogelijk deze stad te
verlaten; want gij kunt gerust gelooven, dat
niemand in Gouda meer vijanden heeft dan
gij”.

“Maar hoe zal ik veilig van hier ont-
koomen, goede vrouw!” sprak de gewezen
burgemeester.. . . De weduwe stond een
oogenblik in gedachten, Daarna zeide zij:
“Mijn dienstmaagd Barbara is ongeveer van
dezelfden omvang en grootte als gij mijnheer.
Ik zal u de kleeding van haar geven, en
waarschijnlijk kunt gij dan in de avond-
schemering de stad verlaten...,. En neem dan
mijn raad aan; zie aan boord van een schip te
komen en verlaat het land. Ik zal u een mandje
met etenswaren meegeven., . . en hier is een
beurs, Ik heb nog meer vermogen, dan gij
misschien wel gedacht hebt. Moge God u
beschermen en geleiden op uw weg, en boven-
al u een nieuw hart geven.”

De burgemeester zag de weduwe vol ver-
bazing aan.. . / “Spreekt gij in ernst, vrouwe
Brandt?” riep hij uit. “Wat kan u bewegen mij
zooveel goedheid te bewijzen?”
“Ik meen oprecht wat ik zeg,” antwoordde
vrouwe Margaretha, “ik dien den Heere die
mij leert: ‘hebt uw vijanden lief, doet wel
degenen  die u haten en bidt voor degenen  die

een Heiland, die voor mij stierf,u vervolgen’ -
en mij in Zijn bloed van al mijn zonden
gewasschen heeft”
“Welke wondervolle leer is deze?” vraagde
de burgemeester bewogen
“Het is de zuivere leer des Evangelies,
mijnheer” was haar antwoord. “Ik wenschte
dat gij die reeds lang geleden hadt aange-
nomen! zuchte zij.. . .
In weinig tijds stond de burgemeester in
vrouwengewaad voor haar en geleek
sprekend op een stevige, bejaarde Hol-

landsche dienstmaagd, krachtig van leden en
zwaar van tred. Vrouwe Margaretha bezag
hem aan alle zijden, en verschikte en ver-
beterde hier en daar nog wat aan de
vermomming. “Nu kunt gij gerust gaan”. . . j
“Hier is het mandje met levensmiddelen,
hang dit aan uw arm, gelijk de dienstboden
gewoon zijn het te dragen. Doe nu verder
gelijk ik u gezegd heb.. . .”
Na nog eenige woorden van dank gestameld
te hebben, sloop de verkleede burgemeester
het huis uit en verdween in de schemering
van de avond.

Eenige jaren gingen voorbij en de weduwe
hoorde van den heer Van Brakerzeel niets.
Zij leefde intusschen stil voort.. . .
. . . , Zij had een aantal verlaten kinderen in
haar ruime woning opgenomen. Zulke arme
weezen waren er in dien tijd zeer veel. De
aanhangers van Rome deden in den beginne
hun best om de kinderen der om hun geloof
verbrande of op een andere wijze gedoodde
ketters voor de Roomsche kerk op te voeden,
doch hun aantal werd bij de toenemende
vervolging zoo groot, dat velen hulpeloos
rondzwierven. Het kostte vrouwe Margaretha
dus weinig moeite een twaalftal dezer arme
kleine zwervers rondom zich te verzamelen,. .

Zoo verliepen een aantal jaren. Het gezag
van den prins van Oranje was in Holland voor
goed gevestigd.. . .
Op zekeren dag, dat de weduwe Brandt bezig
was haar pleegkinderen te onderwijzen, -
werd er iemand, een vreemde, bij haar aange-
diend. Zij maakte een beleefde neiging, toen
de bezoeker binnenkwam, en het oudste der
meisjes haaste zich om hem een stoel te geven.
“Gij kent mij zeker niet meer, vrouwe
Margaretha?” sprak de binnengekomene,
“Nu, dat verwondert mij niet. Ik ben zeer
veranderd, doch ik dank God, te mogen
zeggen, dat de verandering niet alleen uit-
wendig is, maar ook inwendig. Ik heb
leeren verstaan de heerlijke waarheid,
waarvan gij het eerst tot mij gesproken
hebt. . . .”
“0,  nu herken ik u,  mijnheer Van Brakerzeel”
zeide de weduwe met een stem die geen
geringe aandoening verried.. . .

Tot zover het citaat uit het boekje van
J.van  Bergen. Eind goed, al goed dus.

Nogmaals, beslist geen echte geschiedenis,
maar een op een historische gebeurtenis, die
in de kronieken slechts enkele regels omvat,
met verzinsels aangevuld stichtelijk verhaal.
Toch is het aardig om te lezen. Het boekje
heeft in het gemeentearchief als inventaris-
nummer: 401 D 55.
Vraag het eens aan, het zal u beslist een prettig
uurtje leesgenot verschaffen!

G.A,F.Maatje




