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Bij de toekenning van stadsrechten om-
streeks het begin van de dertiende eeuw kre-
gen de steden in Holland een eigen bestuur, 
een eigen rechtskring en een eigen wetge-
ving. De rechtspraak werd toevertrouwd aan 
de burgemeester en de schepenbank. In 1272 
werd voor wat betreft de wetgeving in de 
Goudse oorkonde kortheidshalve verwezen 
naar de uitgebreide versie van Leiden.1 Het 
stadsrecht van de oudste steden van Holland 

Van zoen naar tucht
een onderzoek naar conflictbeheersing binnen de stad gouda 

in de late middeleeuwen en de nieuwe tijd

A.G. Bontenbal

Het Goudse kasteel werd enige tijd als gevangenis gebruikt. (sahm)

en Zeeland met name van Middelburg (1217), 
Dordrecht (1220) en Leiden (1266) was onder 
invloed het recht van de Brabantse steden 
hoofdzakelijk gebaseerd op strafrechtelijke 
bepalingen.2 De andere steden in Holland, 
Zeeland en West-Friesland ontvingen vanaf 
1213 ordelijk opgetekende handvesten die 
eveneens waren gebaseerd op de stadsrecht-
oorkonden van de Brabantse steden.3
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In 1410 verstrekte Leiden aan Gouda de rechtsregels voor 
het vrederecht, de zogenaamde zoenprocedure.4 Door 
deze vrederechtspraak in de steden van Holland, Zee-
land en West-Friesland waren de conflicten min of meer 
beheersbaar, waardoor ‘vrijheidsstraffen’ geen enkel al-
ternatief hoefden te bieden. 

De zoen als conflictbeheersing

Het Leidse recht decreteerde dat bij conflicten tussen 
burgers binnen de stad, de partijen elkaar, in het bij-
zijn van schout en schepenen, voor hun deur plechtig 
beloofden de ander en zijn familie geen kwaad te doen. 
Dit noemde men de zoenprocedure. Daarnaast kon men 
altijd een beroep doen op het vrederecht, wat op een 
bepaald wel erg veel beslag legde op de tijd van de magi-
straat. In 1427 nam de magistraat van Gouda daarom wat 
meer de touwtjes in handen en regelde het vrederecht 
wat strakker. Viermaal per jaar op vaste dagen kreeg  
men de kans om officieel vrede te leggen en zich met 
elkaar verzoenen. De Gouwenaars meldden zich op één 

van de vier rechtsdagen ’s morgens bij een klerk om hun 
zaak in te laten schrijven en ’s middags werd dit publie-
kelijk bekend gemaakt en was de gelofte rechtsgeldig. 
De verzoening duurde tot de volgende rechtsdag en werd 
iedere keer weer vernieuwd. Brak men de eed dan ver-
volgde het gerecht die persoon wegens zoenbreuk.5 

De conflicten waarvoor een zoenprocedure gold va-
rieerden. Ruzies en mishandeling binnen het huwelijk, 
mannen of vrouwen die elkaar naar het leven stonden 
over zakelijke kwesties of over schulden, ruzies van bur-
gers met overheidsdienaren, overmatig drankgebruik en 
vechtpartijen en onmin tussen buurlieden of families. 
De magistraat van Gouda legde vrede op tot in de acht-
tiende eeuw en de zogenaamde ‘zoen’ werd in de loop 
der tijd juridisch aangeduid als ‘interdictie’. Deze inter-
dicties, rechterlijke geboden om correct met elkaar om 
te gaan, zijn in groten getale te vinden in de zogenaamde 
‘camerboeken’.6 

Vóór 1563 strafte het gerecht een zoenbreuk soms 
door bedevaarten op te leggen.7 Van de in totaal 485 
opgelegde bedevaarten in Gouda werden elf van deze 
straffen uitgesproken wegens zoenbreuk. Dit was een 
uitnemende straf om de partijen de tijd te geven tot rust 
en inzicht te komen. Meestal moest men op bedevaart 
naar Stein in Limburg, ’s Gravenzande, Eisiedeln of Picar-
dië en terugkomen met een schriftelijk bewijs, dat men 
er geweest was. Deze bewijzen werden geschreven door 
de priesters van de kerk in de bedevaartsplaats. Meestal 
volgde na de bedevaart nog eens een verbanning voor 
bepaalde tijd. Een voorwaardelijke straf was ook nog een 
tweede bedevaart naar Rome of Santiago de Compos-
tella die dan ook weer werd gevolgd door een verban-
ningsstraf. 

Van de zoenprocedure is tot het begin van de achttien-
de eeuw gebruik gemaakt om in Gouda orde en veiligheid 
te handhaven bij kleinere conflicten. Een voordeel van 
het vrederecht was, dat het voorkwam dat mensen op-
gesloten werden, wat alleen maar nadelig zou zijn voor 
het maatschappelijke leven. 

1. J. Walvis, Beschrijving der stad Gouda, bevattende een Verhaal van 
Stadsgrondlegginge, etc. ,Gouda en Leiden 1714,  4 – ‘Voort soo heb-
ben wij onse voorz. poorters van der Goude gegeven alle dat recht 
dat die poorters van Leyden hebben’.
2. H.P.H. Jansen, Middeleeuwse geschiedenis der Nederlanden. 
Utrecht/Antwerpen 1977, 116-117 Zie ook J. Kruisheer, Het ontstaan 
van de oudste Leidse stadsrechtbronnen, in: Feestbundel aangebo-
den aan prof.dr. D.P.Blok ( Hilversum 1990) 182-203.
3. J.G.Kruisheer, De oorkonden en de kanselarij van de graven van Hol-
land tot 1299 II. , ’s –Gravenhage/Haarlem. regest nr 467.
4. L. M. Rollin Couquerque en A. Meerkamp van Embden (ed), 
Rechtsbronnen der stad Gouda. ’s –Gravenhage 1917, 48.
5. Rechtsbronnen Gouda, 87. De eindtekst die de schout oplas Nota: 
‘dese vreden --- die gebiede ic van mijns heren wegen etc. enen 
ygeliken te houden op sijn lijf ende sijn goet.
6. J. E. J. Geselschap, Inventaris van het Oud-Archief van Gouda (Gou-
da 1965) Streek Archief Midden Holland afgekort samh-oa. De ka-
merboeken waren eerst opgezet als memoriaal van de resoluties, 
ordonnanties en bevelen van de burgemeesters en de magistraat. 
Daarna kregen zij langzamerhand meer het karakter van resolutie-
boeken. De kamerboeken, 1590-1794, 44 banden nrs. 91-134.
7. L. A. Kesper, Inventaris der Oude Rechterlijke Archieven van Gouda,  
( z.j.) voortaan samh-ora nrs 176 en 177.
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Geen zoenbreuk, maar wel een verplichte bedevaart

Vóór 1563 was de opgelegde bedevaart een prach-
tige manier om als straf individuen of groepen mensen 
voor bepaalde tijd uit de Goudse samenleving verban-
nen. Deze vorm van conflictbeheersing binnen een stad 
van ongeveer 9000 inwoners8 moet bij uitstek gewerkt 
hebben en bovendien waren er vrijwel geen kosten aan 
verbonden voor de stad. Veruit de meeste bedevaarten 
werden opgelegd wegens bedreigingen van overheids-
instanties en overheidsdienaren. Dan volgden huisvre-
debreuk, straatschenderij en een enkele keer doodslag. 
De bedevaarten voerde over het algemeen naar plaatsen 
die op minder dan 150 kilometer van Gouda lagen. Maar 
soms voerde de gedwongen reis ook verder; naar Rome 
of Santiago de Compostela.

Zo kreeg een Gouwenaar die de burgemeester ern-
stig bedreigde een bedevaart opgelegd naar Rome. Drie 
mannen die gevonnist werden voor groepsverkrachting 
en mishandeling van een meisje, moesten naar diezelfde 
bestemming afreizen.

Geen zoen en bedevaart, maar tucht 

Aan de relatieve rust die er in Nederland heerste kwam in 
de loop van de tweede helft van de zestiende eeuw. Dat 
was het gevolg van een samenstel van demografische, 
economische en politieke factoren. In de zeven grote 
steden van Holland verdubbelde het bevolkingsaantal. 
In enkele gevallen was er zelfs sprake van een verdrie-
voudiging. Waar Gouda rond 1560 nog 9.000 inwoners 
telde, was dit aantal in 1670 opgelopen tot ongeveer 
15.000. Amsterdam, Haarlem en Leiden overtroffen dit 
aantal met respectievelijk 219.000, 38.000 en 67.000 
inwoners.

De bevolkingsgroei was vooral het gevolg van migratie. 
Die migratie werd onder meer in de hand gewerkt door 
de afsluiting van de Sont waardoor de graantoevoer naar 
West Europa nagenoeg stil kwam te liggen. Er ontstond 
hongersnood waardoor grote aantallen mensen op zoek 
gingen naar betere leefomstandigheden.

Het centralistische bestuur van Karel V en zijn zoon 

Een galgenveld. De doodstraf was het harde antwoord op de toenemen-
de onveiligheid en criminaliteit in de zestiende eeuw (Geocoaching)

Philips II lokte in de Nederlanden zodanig protest uit dat 
buitenlandse kooplui de haven van Antwerpen gingen 
mijden uit angst voor politieke onrust. De consequentie 
hiervan was een dramatische achteruitgang van de tex-
tielnijverheid in Vlaanderen en Noord-Frankrijk. Die cri-
sis bracht een stroom van zo’n 50.000 mensen op gang 
die op zoek ging naar werk in de Nederlanden. Uitwassen 
van deze migratiebeweging waren een toenemende be-
delarij, landloperij en criminaliteit die zowel op het plat-
teland als in de steden voelbaar was. 

Onder deze veranderende omstandigheden vormde 
de zoenprocedure niet langer een sluitend antwoord op 
de toenemende sociale conflicten binnen Gouda. In de 
hoop paal en perk te kunnen stellen aan deze problemen 
begon de centrale overheid strengere straffen op te leg-
gen. Heel wat landlopers werden ter dood veroordeeld. 
Ook in Gouda was die tendens merkbaar. Het aantal ter 
dood veroordeelden in de stad loog er niet om, want 
vanaf 1567 tot 1594 werden alleen al 67 personen geëxe-
cuteerd. Het afschuwelijke verschil van het aantal execu-
ties is zichtbaar als men weet dat er in de twee volgende 
eeuwen zo’n dertig personen de doodstraf kregen.9 Het 
galgenveld waar de vonnissen werden voltrokken zou ge-
legen hebben aan de kop van de Lage Gouwe tussen de 
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gen de doodstraf van jeugdigen. Als oplossing stelden zij 
voor een huis van ‘castiment’ op te richten.10 In Gouda 
zag men al langer heil in vrijheidsstraffen. Onder druk 
van de bevolking besloot de vroedschap in 1530 een paar 
huizen te verbouwen tot ‘castimentshuizen.11 Deze cas-
timentshuizen waren voor ‘rebelligen en inobedienten 
(ongehoorzame) kinderen ende jonghe luyden die hoir-
luyder ouders groete last aendoen’. Om die kinderen te 
plaatsen was wel toestemming van de magistraat nodig. 
In 1545 kreeg de eerste volwassene een gevangenisstraf  
van veertien dagen op water en brood in een castiments-
huis opgelegd. Vanaf die tijd werden hoofdzakelijk vol-
wassenen in castimentshuizen geplaatst. Plaatsing als 
straf in een castimentshuis bleef tot in de negentiende 
eeuw gehandhaafd.

De toenmalige gevangenisruimten werden tot halver-
wege de zestiende eeuw alleen gebruikt voor voorarrest, 
preventieve hechtenis en gijzeling. In Gouda gebeurde 
dit in de toren van het kasteel aan de Haven.12 Later wer-
den ook de diverse poortgevangenissen in de vier stads-
poorten als castimentshuizen benut: de Dijkspoort, de 
Potterspoort, de Kleiwegspoort en de Tiendewegspoort. 
Ook de kelder van het stadhuis deed dienst als gevan-
genis. Gedurende de achttiende en negentiende eeuw 
werd alleen nog de Tiendewegspoort als castimentshuis 
en als stadsgevangenis gebruikt. Hier verbleef de ver-
dachte in afwachting van zijn proces. In de gevangenis  

Nieuwe Haven en het Regentesseplantsoen. 
Een aantal zestiende eeuwse rechtsgeleerden en en-

kele individuele bestuurders gruwden van de vele execu-
ties. Zij zochten naar oplossingen ten einde de vele uit-
gesproken doodvonnissen zoveel mogelijk om te buigen 
naar vrijheidsstraffen. In die straffen stonden discipline-
ring en het verrichten van arbeid centraal als een manier 
om de gevangenen te resocialiseren. Hierdoor wist deze 
groep van vooral humanistische denkers de gedachte-
gang omtrent misdaad en bestraffing in belangrijke mate 
te beïnvloedden. Het begin van de bouw van strafinrich-
tingen tegen het einde van de zestiende eeuw in de Ne-
derlanden liet een andere strafrechtmentaliteit zien. 

Een voorbeeld hiervan is de situatie in Amsterdam 
waar de schepenen zich in 1589 heftig verweerden te-

8. P. Lourens en J. Lucassen, Inwoneraantallen van Nederlandse Ste-
den ca. 1300-1800. (Amsterdam 1997). Voor Gouda, zie p. 107-108.
9. samh-ora , nr. 177 voor de 16e eeuw en nrs. 179 en 180 voor 17e 
en 18e eeuw. 
10. J. Wagenaar, Amsterdam in zijne opkomst, aanwas, geschiedenissen, 
etc. (Amsterdam 1767). Wagenaar, Deel II, p 234.
11. Rechtsbronnen Gouda,  p. 574-575.
12. Nationaal Archief, Archief van de graven van Holland 3.01.01 on-
der rentmeesters van Gouda en Schoonhoven inv. nr. 1765 f53.

Bedelarij, het schrikbeeld van de burgerij (Rembrandt van Rijn) 

De Tiendewegspoort fungeerde onder meer als bewaarplaats voor ge-
vangenen. (sahm)
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vond ook de zogenaamde scherpe examinatie door de 
beul plaats.   

Korte vrijheidsstraffen in een castimentshuis werden 
tot en met het begin van de negentiende de eeuw zo’n 
75 maal uitgesproken. Meestal voor openbare dronken-
schap, straatschennis, landloperij, tuindiefstal, overspel 
en bedreiging met geweld. Deze delicten komen niet ge-
heel overeen met de doelstelling uit 1530 om alleen kin-
deren en jeugdigen te straffen door opsluiting van een 
week tot veertien dagen alleen op water en brood. Later 
zal blijken dat jeugdigen vaker geplaatst werden in het 
Goudse tuchthuis.

De komst van het Goudse tuchthuis

In september 1610 besloot de Goudse vroedschap dat 
het Katharinaklooster wel kon dienen als spinhuis voor 
alcoholistische en ‘slechte’ vrouwen. De locatie was 
een vreemde keuze, omdat omstreeks 1600 het gehele 
klooster door de Goudse overheid al was verkocht voor 
een totaalbedrag van 12.264 gulden.13 De verkoop van de 
afzonderlijke kloostergebouwen was vanaf 1583 gestart. 
Het laatst verkochte deel was het erf achter de kerk met 
een keldertje onder het koor van de Katharinakerk. 

Aanleiding voor de stichting van een apart tuchthuis 
was de veroordeling van Marritgen Aarts die vanwege 
een losbandig leven een gevangenisstraf kreeg opgelegd. 

Dit gaf een onverwacht probleem. Voor mannen was er 
namelijk een castimentshuis, maar voor vrouwen waren 
er geen opvangmogelijkheden. Marritgen werd in eerste 
instantie in een huisje van het gasthuis geplaatst, waar 
zij de keuze kreeg tussen spinnen of zitten op water en 
brood. Blijkbaar was dit niet zo’n goede oplossing en 
werd besloten haar over te plaatsen naar het huis van 
Claas de diender. Enkele weken later werd zij in de to-
ren van de Tiendewegspoort gezet waar een bed stond. 
Uiteindelijk bedacht de magistraat dat er toch maar een 
vrouwentuchthuis zou moeten komen. Het patershuis 
van het ex-Katharinaklooster leek een goede oplossing. 
Het gebouw verkeerde weliswaar in slechte staat, maar 
wanneer men de ramen dichtte, dan kon het voorlopig 
in afwachting van een definitief besluit dienstdoen als 
gevangenis. 

Een volgend probleem was dat een deel van het pa-

Het Katharinaklooster (sahm)

Reglement van het tuchthuis (sahm)
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tershuis nog bleek te worden verhuurd. De huurder kreeg 
vier dagen de tijd om naar een ander huis uit te zien. De 
verantwoordelijke schepen zorgde, gezien de korte tijd 
die hem gegeven was, voor een vervangende woning in 
de Kuipersteeg. 

In deze omstandigheden werden de eerste twee vrou-
wen in de nieuwe gevangenis geplaatst. Het waren Maar-
itgen Aarts en een vrouw van ‘quat regiment’: een wedu-
we die een kind had gekregen. De ’s herendienaar, een 
agent van politie in dienst van de baljuw, werd voorlopig 
aangesteld als tuchthuismeester.

Op 15 oktober 1610 besloten de baljuw, de vier burge-
meesters en alle schepenen definitief tot oprichting van 
een tuchthuis dat ook zo genoemd zou worden. Evenals 
het Aalmoezeniershuis,  de Heilige Geest, het Leprozen-
huis en het Gasthuis viel het tuchthuis onder de categorie 
van godshuizen binnen de stad. Dit betekende dat wan-
neer men armlastig was, men op last van de magistraat 
‘om godswille’, gratis werd opgenomen in het tuchthuis. 
Was iemand wel in staat een eigen bijdrage te leveren 
dan werd dit bedrag omgeslagen over de inkomsten of 
bezittingen van de aanvrager. 

Het is duidelijk dat er bij de oprichting van het tucht-
huis nauwelijks een vast plan bestond welke personen in 
het tuchthuis geplaatst moesten worden. Het eigenlijke 
doel was een strafinrichting voor vrouwen. Van begin 
af aan werden echter beide geslachten in de gevange-
nis ondergebracht. Het gebouw was er in het begin ook 
geenszins op ingericht om als tuchthuis te dienen. Er was 
geen accommodatie aanwezig en er was geen selectie-
beleid voor de binnenkomende bewoners. Alleen over de 
kosten van verblijf was men het eens. 

Tucht
Schrik niet, Ik wreek geen quaet: maer dwing tot goet.
Straf is mijn hant: maar lieflijk mijn gemoet.14

De dagelijkse leiding in het tuchthuis was in handen 
van een zogeheten binnenvader en moeder. Om hen 
houvast te bieden bij de dagelijkse werkzaamheden en 
de bewaking van de gevangenen zorgde de magistraat in 
1611 al voor een reglement voor het tuchthuis. Dit regle-
ment getuigde van de idealen van de zestiende eeuwse 
progressieve denkers. Volgens dit gedachtengoed kreeg 
men dagelijks onderricht en ook het belang van lichame-
lijke hygiëne en gemeenschapszin telde volop mee.

Voor en na het eten werd verplicht gebeden en dage-
lijks kregen de tuchtelingen één uur bijbelles. Op zondag 
werd er tweemaal uit de bijbel gelezen. De regenten van 

13. samh-oa  3609 f92-98.
14. Amsterdam in zijne opkomst. Dit zijn dichtregels van P. C. Hooft 
boven ingang van het spinhuis, Deel III, Boek IV, p. 258. Rekening van het Tuchthuis uit 1665 (sahm)
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het tuchthuis mochten straffen opleggen. Dit waren on-
der andere geseling, vastkluistering van de gestrafte aan 
ijzers en kettingen, vasten op water en brood en een-
zame opsluiting. Het was de tuchtelingen verboden om 
contact te hebben met de buitenwereld. 

Bij opname hoefden mensen met een laag inkomen al-
leen voor een matras en beddengoed te zorgen, maar 
als men het huis verliet, werd het beddengoed eigendom 
van het tuchthuis. In het begin als er armlastige vrouwen 
binnenkwamen kocht de tuchtmeester meteen bedden, 
vaak bij het gasthuis en zorgde hij voor spinnewielen. 
Voor  moeilijk opvoedbare jongens moesten de ouders 
zelf een bed en een matras aanschaffen en voor hun zoon 
voor werk zorgen. Voor iemand die door het gerecht was 
geplaatst hoefde de stad niet te betalen, want in het 
vonnis stond nadrukkelijk dat hij met zijn handen de kost 
moest verdienen. Deze zinsnede kwam honderden ma-

len voor, en wat dat betreft kwam de Goudse overheid 
er goedkoop vanaf. 

Vooral in de beginperiode liepen nogal wat jongeren 
het tuchthuis uit. Blijkbaar had dit toen nog geen conse-
quenties. David Robberts geplaatst door het Aalmoese-
niershuis wegens onaangepast gedrag in februari 1611 
was alweer in augustus 1611 verdwenen. Waarschijnlijk 
zal de slechte staat van het tuchthuis aan het vele weg-
lopen debet zijn geweest. In 1611 werd het tuchthuis dan 
ook voor 5.053 gulden verbouwd.

Hoe zag de bevolking van het 
Goudse tuchthuis eruit?

Richtlijnen voor opname in een van de tuchthuizen in 
de Nederlanden verschilden vaak als dag en nacht. In 
Amsterdam bestonden drie soorten tuchthuizen, het 

De lokatie van het toenmalige tuchthuis aan de Groeneweg. Hier staat nu de Casimirschool (foto Cornelis de Keizer, Empire Imaging)

�
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mannentuchthuis, het vrouwentuchthuis en het nieuwe 
werkhuis. Vóór de bouw van een apart krankzinnigenhuis 
plaatste de stad Amsterdam psychiatrische patiënten in  
het gasthuis of het pesthuis, dit in tegenstelling tot het 
plaatsingsbeleid van de stad Gouda die de psychiatrische 
patiënten zowel in het gasthuis als in het tuchthuis en in 
de andere godshuizen onderbracht.

In Utrecht bestond de lijst van gevangenen hoofdza-
kelijk uit mannen met een tuchthuisstraf. Van de vrou-
welijke gedetineerden was de helft geplaatst met een 
machtiging van de magistraat op verzoek van familiele-
den en verder via het gerecht.15 Het blijft vaak moeilijk 
aan te geven wie en waarom in de vele tuchthuizen in de 
Nederlanden werden opgenomen, omdat de plaatsingen 
vrijwel niet werden geregistreerd of slechts incidenteel 
wat in Amsterdam het geval was.

Voor Gouda zijn echter heel wat bronnen beschik-
baar, in het bijzonder de zogenaamde ‘camerboeken’. 
Deze boeken hebben het karakter van resolutieboeken, 
waarin de dagelijkse besluiten van de magistraat werden 
bijgehouden. De boeken beslaan de periode van 1590 tot 
en met 1795.16 De plaatsingen en de ontslagen van de 
tuchtelingen werden dus vrijwel altijd opgetekend in de 
‘camerboeken’, zodat er een goed overzicht bestaat van 
de bevolking van het tuchthuis in de periode van 1611 
tot 1811. Op 1 maart 1811 hielden de oude rechtelijke au-
toriteiten op te bestaan en werd vanaf die datum recht 

gesproken in de rechtbanken volgens de Franse Code Pé-
nal. De magistraat verloor toen definitief zijn taak. Vóór 
die tijd was de Goudse magistraat zo als bekend verant-
woordelijk voor de  plaatsing in of ontslag uit één van de 
godshuizen, hetzij het Gasthuis, het Aalmoezeniershuis, 
het Leprooshuis, het Heilige Geesthuis of het Tuchthuis. 

Meteen na de ‘opening’ van het tuchthuis in 1611 re-
gende het aanvragen van ouders om hun kinderen te 
mogen plaatsen, van de baljuw om personen voorlopig 
onder te brengen en van de schepenbank om gevonniste 
personen onder te brengen. Landlopers, bedelaars, va-
gebonden en mensen zonder vaste verblijfplaats, voor 
wie in eerste aanleg een tuchthuis eigenlijk ook bedoeld 
was, kwamen maar mondjesmaat binnen en dan waren 
het nog heel vaak mensen zonder vaste verblijfplaats uit 
Gouda en omstreken. 

Landlopers en bedelaars kregen in hoofdzaak een 
verbanningstraf opgelegd vaak gepaard met geseling. 
Verbanningen van landlopers verergerden daarom het 
probleem van de landloperij en bedelarij, doordat deze 
mensen zo vaak verbannen waren uit steden en lands-
delen.

In totaal vermelden de boeken over de periode 1611 
en 1811 zo’n 1953 besluiten tot opname of ontslag: de 
besluiten betroffen 1018 mannen en 935 vrouwen. De 
gerechtelijke veroordelingen van de mannen bedroegen 
in aantal 111 plaatsingen met een gemiddelde straftijd 
van 7,6 jaar. Zeventien mannen moesten tot discretie 
van het gerecht voor onbepaalde tijd in het tuchthuis 
doorbrengen, totdat zij wegens goed gedrag in vrijheid 
werden gesteld. Vier mannen kregen een levenslange 
tuchthuisstraf voor onder andere bedreiging met de 
dood van de stadhouder. En twee lieden voor leider-
schap van een criminele organisatie. Dan waren er ook 
nog zogenaamde meervoudige criminelen, mensen die 
wij nu als draaideurcriminelen aanduiden. Zij hadden zo-
veel verbanningen en banbreuken en geweldadigheden 
op hun geweten, dat het gerecht hen uiteindelijk maar 
een levenslange vrijheidsstraf oplegde. 

Er kwamen in totaal 37 vrouwelijke delinquenten in 
het tuchthuis met een gemiddelde straftijd van 7,6 jaar. 
Deze vrouwen hadden zich onder meer schuldig gemaakt 

15. A. Hallema, Geschiedenis van het gevangeniswezen. Hoofdzakelijk 
in Nederland (’s-Gravenhage 1958) 120. Zie noot 1. De diverse on-
derscheidingen in de Nederlandse tuchthuizen. in Nederland (’s 
Gravenhage 1958).
16.  samh-oa nrs. 91-134. In 1795 legde men de notulen van de ver-
gaderingen van de Municipaliteit, de Raad en de Provisionele Raad 
anders vast. Zie samh-oa nrs. 223-232.Van belang is ook het inven-
taris van het tuchthuis, OA 195-219 de ‘requestboeken’ van 1611-1795 
waarin de schriftelijke aanvragen van de ouders, familieleden en 
soms buren staan. In OA 2750-2762 staan wat bijeengesprokkelde 
documenten waarvan de belangrijkste de ‘balancen’ zijn. Dit is een 
overzicht winst en verlies rekeningen over bepaalde jaren. ora 
167-181 de vonnisboeken waarin ook de tuchthuisstraffen zijn op-
getekend. Deze vonnisboeken zijn door C. Doedeijns en onderge-
tekende uitgewerkt in regestvorm en staan op de website van het 
Streekarchief.
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De ‘Lange Mooie’ en Frans Majoor werden respectievelijk 
al na een maand en anderhalve maand uit het tuchthuis 
ontslagen. Dat wil niet zeggen dat de plaatsingen in het 
tuchthuis voor onaangepast gedrag altijd van zo’n korte 
duur waren, want soms zaten vrouwen en mannen jaren-
lang in het tuchthuis. Het aantal veroordelingen wegens 
‘quaad gedrag’ bedroeg 92 mannen en 324 vrouwen. 

Ook krankzinnigen vonden in het tuchthuis onderdak. 
In geval van krankzinnigheid was plaatsing niet eenvou-
dig, zeker niet wanneer dit op verzoek van een echtge-
noot gebeurde. De persoon die het verzoek tot plaatsing 
indiende moest zich altijd bij laten staan door getuigen. 
Een voorbeeld van een psychiatrisch patiënt was Corne-
lis de Lange die in 1761 op verzoek van zijn vrouw Emme-
rentia van Oyen in het tuchthuis werd geplaatst wegens 
krankzinnigheid. Een half jaar later werd hij eveneens op 
verzoek van zijn vrouw ontslagen, om al na zes dagen 
weer in het tuchthuis te worden opgenomen. Na een 
nieuwe periode thuis werd hij in 1793 met een dokters-
attest in het gasthuis opgenomen. Drie maanden later 
werd hij weer ontslagen.18 Uit de verzoekschriften van 
de vrouw van Cornelis de Lange bleek namelijk dat zijn 
vrouw het kwaadaardig gedrag tijdens zijn ziekteperi-
oden niet aankon, maar hem achter slot en grendel te 
zien, viel haar blijkbaar even zwaar.

De taak van de bewaarders van het het tuchthuis moet 
soms redelijk zwaar geweest zijn. Dat was vooral het 
geval toen er drie krankzinnige vrouwen in hun huis op-
genomen moesten worden. De godshuizen bekostigden 
dan wel het levensonderhoud, maar het werk moest toch 
door het personeel van het tuchthuis worden gedaan.19 
In totaal werden 25 krankzinnige mannen in het tucht-
huis geplaatst en 49 vrouwen.

Een bijzondere groep van bewoners werd gevormd 
door de proveniers. In totaal verbleven 111 proveniers 
onder wie 86 mannen en 35 vrouwen in het tuchthuis 

aan landloperij, meervoudige diefstal, prostitutie, be-
delarij, heling en ontucht, sommigen onder hen zaten 
straffen uit van 25 jaar.

Het grootste aantal personen kreeg opsluiting wegens 
‘quaad gedrag’. Dit kan het best worden vertaald als 
ontspoord gedrag. Deze mensen werden veelal op ver-
zoek van een echtgenote, familieleden, buren of de bal-
juw geplaatst. De magistraat willigde de verzoeken dus 
bijna altijd in. Zij kregen alleen ontslag op advies van de 
regenten. Zo werd in 1745 Adam Hammevel op verzoek 
van zijn vader en moeder en naaste verwanten ‘om sijn 
quaat gedrag’ in het tuchthuis opgenomen. In datzelfde 
jaar werd ook Marrigje Jans alias ‘de Lange Mooie’ om 
‘quaad gedrag’ in het tuchthuis opgesloten om met haar 
handen de kost te verdienen. Het gebeurde geregeld dat 
volwassenen of kinderen uit een andere instelling voor 
straf werden geplaatst in het tuchthuis. Dat overkwam 
Frans Majoor die vanwege ‘sijn quaad gedrag’ vanuit 
het weeshuis werd overgeplaatst naar het tuchthuis. De 
regenten van het tuchthuis gingen in zo’n geval slechts 
akkoord als zij van zo’n instelling de kosten voor het le-
vensonderhoud van de overgeplaatste vergoed kregen.17 

17. samh-oa 122 f 8, 20v en21v.
18. samh-oa 126 Het jaar 1761 f 68v, het jaar 1762 f17-18 en 26 en het 
jaar 1793 f59v en 69.
19. samh-oa 125 Het jaar 1758 f29v en het jaar 1759 f6v en 54v.
20. samh-oa 2754.

Reglement van de Proveniers
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Men veronderstelt dat een tuchthuis een penitentiair 
karakter heeft, maar zoals bleek was het Goudse tuchthuis 
in eerste instantie een plaats waar ontspoorde kinderen, 
vrouwen en mannen door discipline en het verrichten 
van arbeid zich weer enigszins in het maatschappelijk 
verkeer zich konden handhaven. Voor deze groep de-
den honderden ouders, broers, zusters en familieleden 
uit wanhoop een beroep op de Goudse magistraat om 
lastige personen uit hun naaste kring op te sluiten. Zover 
bekend weigerde de magistraat slechts één enkele maal 
om toestemming tot plaatsing te geven. Het totaalpak-
ket, met name de disciplinering door arbeid te verrich-
ten, het onderricht in lezen en schrijven en aanpassing 
van het gedrag, dat aangeboden werd in het tuchthuis 
bood waarschijnlijk ook wel de nodige voordelen. Er was 
in die twee eeuwen van het bestaan van het tuchthuis 
dus sprake van heropvoeding en scholing. Een deel van 
die aanpak ging in de tweede helft van de negentiende 
eeuw teloor met de komst van strafinrichtingen.  

sinds 1660. De regenten van het tuchthuis hadden 
toestemming gekregen om vanwege de belabberde fi-
nanciële toestand van het huis proveniers te mogen op-
nemen zonder akkoord van de magistraat. 20 

Tot besluit

Het vrederecht was een goede methode om in een sa-
menleving, waarin vaak primair werd gereageerd, so-
ciaal-maatschappelijke conflicten te kanaliseren. Voor 
schuldkwesties, conflicten binnen het zakelijk verkeer en 
huwelijksproblemen bood het vrederecht een luisterend 
oor. Hierdoor had de een overheid de regie binnen de 
stad ferm in handen. 

De grote demografische en sociale veranderingen van 
de zestiende eeuw vroegen echter om een ander strafsy-
steem. Op strafrechtelijk gebied beperkte de schepen-
bank zich dan ook steeds meer tot plaatsing in het tucht-
huis, waardoor lijfstraffen minder toegepast werden. De 
veroordeelden maakten echter ongeveer 30% van de 
tuchthuisbevolking uit. 

Statistiek waarin de bovenstaande cijfers zijn verwerkt.
In de statistiek is de periode van 1611-1811 verwerkt.
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Het Goudse tuchthuis huisvestte ook ge-
straften van buiten Gouda. Een klein aantal 
gevangenen was afkomstig uit Dordrecht. 
Zij waren tot een aantal jaren verblijf in het 
tuchthuis in Gouda veroordeeld. Hoewel 
Gouda, met ongeveer twaalfduizend vijf-
honderd inwoners in 1815, kleiner was dan 
Dordrecht, was er in Dordt geen tuchthuis 
ook al telde die stad rond 1790 circa 17.500 
inwoners. 
Dit artikel gaat over klachten van delinquen-
ten over hun behandeling in het tuchthuis 
en de reactie van de Dordtse rechtbank. Het 
is ontleend aan de rechtelijke archieven van 
Dordrecht en vormt niet alleen een fraaie 
aanvulling op de geschiedenis van het da-
gelijks leven in het Goudse tuchthuis, maar 
geeft ook een inkijk in de wijze waarop de 
achttiende eeuwse autoriteiten met klachten 
omgingen. 

Op dinsdag 28 december 1790 leest schout Johan van 
den Brandeler in de vergadering van de Groot Achtbare 
Heren van den Gerechte in Dordrecht een briefje van Pie-
ter Toorenburg voor, gedetineerd in het Goudse tucht-
huis over ‘de zeer verregaande en veelvuldige mishande-

Klachtenbehandeling in het tuchthuis 
in Gouda, 1790

Hans Blok

Gezicht op Dordrecht van Aelbert Cuyp (Dordrechts Museum)

lingen hem en zijn medegedetineerden aangedaan’. Hij 
verzoekt ‘zeer eerbiedig’ in staat gesteld te worden om 
aan te geven waarin die mishandelingen bestaan om zo 
verlichting van hun ‘allerbitterst leven’ te krijgen, zowel  
voor hem en zijn medegedetineerden. De Groot Acht-
bare Heren stemmen toe in een nader onderzoek van 
de klachten en geven een commissie bestaande uit de 
heren den Bandt, Bax en van der Werff, plus de schout 
en een der stadssecretarissen opdracht zich bij de eer-
ste geschikte gelegenheid naar Gouda te begeven om te 
onderzoeken of de klachten van Toorenburg gegrond zijn 
en of die ook gedeeld werden door de andere gedeti-
neerden  en of er  gepaste voorzieningen ter verlichting 
getroffen kunnen worden. 

De commissie, geassisteerd door secretaris Rees en de 
procureur Anthony Bax vertrekt op donderdag  6 januari 
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’s morgens met het jacht naar Gouda waar zij in de mid-
dag om drie uur aankomen. ‘Om alle mogelijke spoed te 
maken’ gaan zij nog op donderdagavond om zes uur naar 
het tuchthuis. Ze verschijnen er bewust onaangekondigd: 
ze willen enerzijds ‘conspiratie’ tussen de gevangenen 
voorkomen en anderzijds bedreigingen door de binnen-
vader verhinderen. De commissie wordt in afwachting 
van de regenten en de binnenvader verzocht plaats te 
nemen in de regentenkamer. Na ‘een weinig vertoevens’ 
verschijnen de heren en na het uitwisselen van weder-
zijdse complimenten deelt de commissie het doel van 
het bezoek mee. Zij willen met een aantal gevangenen 
spreken maar zonder de regenten en de binnenvader. 

De regenten maken daartegen ‘enige zwarigheid’: dit 
soort zaken wordt normaliter behandeld door de Fiscaal 
van het Hof en van de Admiraliteit in aanwezigheid van 

de regenten. Na enig aandringen krijgen de commissie-
leden toch hun zin. Nadat de binnenvader de gevange-
nen heeft binnengebracht verlaat hij de regentenkamer 
waarna ook de regenten vertrekken. Direct daarna begint 
de commissie met de verhoren. Wie waren deze gevan-
genen en wat hadden zij op hun kerfstok?  

Anna van den Berg werd in haar vonnis in 1778 om-
schreven als een ‘onverbeterlijke en allergevaarlijkste 
vagebond en landloopster’. Ze was eerder veroordeeld 
wegens diefstal en had zich bediend van valse namen 
en was gestraft met geseling en verbanning. Ze werd in 
1786 in Dordrecht veroordeeld wegens landlopen en ver-
breking van het bannissement en gestraft met zes jaar 
tuchthuis en levenslange verbanning. 

Johanna van den Bender was in 1786 veroordeeld 
wegens diefstal bij Meindert Loos, koffiehuishouder in 

Het Goudse Katharinaklooster dat vanaf 1610 dienst deed als tuchthuis (sahm)
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Gouda en bij Maria de Jong, weduwe van Jan Zoet in 
Gouda. Ze is toen gestraft met drie jaar tuchthuis en 
acht jaar verbanning. In 1790 is ze veroordeeld wegens 
verbreking van het bannissement en gestraft met strenge 
geseling met de roeden, twee jaar tuchthuis en verban-
ning tot 1809.

Jacob Bonte, in 1790 veroordeeld tot twee jaar tucht-
huis, delict onbekend, waarschijnlijk niet in Dordrecht 
veroordeeld.

Martinus Roozekrans (Roodkrans). Is tweemaal eerder 
veroordeeld wegens landloperij, diefstal en verbreking 
van het bannissement en het gebruiken van een valse 
naam. Is in 1765 gestraft om ‘met een strop om de hals 
strengelijk met de roeden te worden gegeseld’ plus vijf-
tig jaar tuchthuis.

Gerardus Rijnekers, veroordeeld tot acht jaar, delict on-
bekend. Misschien is hij niet in Dordrecht veroordeeld.

Pieter Toor(n)enburg, eerder veroordeeld wegens dief-
stal en breuk van zijn bannissement. In Dordrecht gepakt 
voor diefstal. Gestraft in 1786 met geseling met de roe-
den, vijftien jaar tuchthuis en levenslange verbanning uit 
Holland en West-Friesland.

Willem de Leeuw, veroordeeld in 1785 voor openbare 
geweldpleging tegen verschillende personen op straat en 
in café de Fontein, gewelddadig optreden en het verwon-
den met een mes van justitiedienaren. Hij wordt gestraft 
met geseling met de roeden, tien jaar tuchthuis gevolgd 
door levenslange verbanning uit Dordrecht, de jurisdictie 
van de Merwede  en het baljuwschap van Zuid-Holland. 

G.M. Kleinknegt was  in 1789 veroordeeld wegens dief-
stal met inbraak. Als straf wordt hij ontkleed en met een 
strop om de hals met de roeden gegeseld en gebrand-
merkt, voor  25 jaar in een tuchthuis geplaatst en na 
afloop levenslang uit Holland en West-Friesland verban-
nen.

Pieter Kroon, beschuldigd van sodomie met twee ge-
vangenen met wie hij in dezelfde kamer opgesloten zat, 
belediging van een officier en brutaal gedrag tegen de 
rechter. Hij werd omschreven als een subject zonder 
vrees, achting of respect voor de rechter. In 1790 per 
politique resolutie gestraft met een jaar tuchthuis plus 

levenslange ontzegging tot Dordrecht plus een mijl er-
omheen.

Op deze donderdagavond worden de eerste zes gevan-
genen verhoord. Voor aller veiligheid zijn twee dienaars 
van de Justitie van Dordrecht aanwezig die een nieuwe 
in Dordrecht gevonniste hadden afgeleverd, Cornelis ’t 
Hoen. Op vrijdagmorgen volgde om half elf het verhoor 
van de resterende drie.

Wat waren de klachten van de gevangen?

De klachten betroffen het eten, de ‘verversingen en ver-
snaperingen’ van thuis en de behandeling door de bin-
nenvader. Met name de mannen klaagden erover dat ze 
harde grauwe erwten en bonen en ongewassen aard-
appelen te eten kregen. Ten tweede mochten zij geen 
versnaperingen van thuis meer ontvangen. Sommigen 
ontvingen iets van thuis, anderen lieten hun familie dat 
doen  ‘uit hun overwinst’. Kennelijk hadden de gevan-
genen taakstellende arbeid. Als ze meer produceerden 
dan hun taak kregen ze blijkbaar meer loon]. Nu dat niet 
meer mocht moesten ze verplicht en ‘ten allerduursten’ 
kopen bij de binnenvader. Zo moest voor koffie 32 en 
voor thee 48 stuivers per pond worden betaald. Ten-
slotte werd de binnenvader beschuldigd van vriendjes-
politiek, hij maakte onderscheid tussen de gevangenen, 
sloeg en mishandelde hen en uitte beledigingen. Dat was 
begonnen ten tijde van een voorgaande President regent 
en was sindsdien alleen maar erger geworden. 

De commissie zegt in het verslag dat hoewel zij be-
greep dat de misnoegdheid vanwege het gemis van de 
vrijheid en de ‘eenzelvigheid van de spijze (maar dat kan 
in zodanig huis niet anders)’ aan de klachten ten grond-
slag konden liggen, zij de klachten niet als ongefundeerd 
beschouwde en ze deze met de regenten wilden bespre-
ken. Dat gesprek vond plaats op vrijdagavond 7 januari 
om zes uur. De commissie werd opnieuw ‘allervrien-
delijkst’ ontvangen. De reactie van de regenten op de 
klachten over het eten was dat zij altijd van alles het bes-
te inkochten maar dat zij niet uitsloten dat de bereiding 
van het eten tekort schoot. Zij hadden al eerder klachten 
gekregen en hadden de binnenvader daarover ‘serieus-
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lijk onderhouden en ten sterkste gereprimandeerd’. Het 
had direct effect gesorteerd. De gevangenen hadden ge-
dacht dat ze nieuwe erwten hadden gekregen maar het 
waren dezelfde, alleen beter klaargemaakt. De regenten 
lieten monsters van groene en grauwe erwten, witte bo-
nen, brood, boter en kaas zien. Toen de commissieleden 
er van geproefd hadden waren ze van mening dat dit het 
best mogelijke was en dat er niets over te klagen viel. 
De klacht van Pieter Kroon [kennelijk de belangrijkste 
klager, en niet de briefschrijver Toornenburg] ging tegen 
rede en billijkheid in. Geen van de gevangenen klaagde  
over de grootte van de dagelijkse porties. 

Wat betreft de ‘woekerwinsten’ van de binnenvader 
deelden de regenten mede dat zij onlangs besloten had-
den tot stopzetting van het ontvangen van versnaperin-
gen om misbruik te voorkomen en om te verhinderen dat 
ongeoorloofde of ongewenste zaken of instrumenten 
met de verversingen zouden worden meegestuurd zoals 
meermalen was gebeurd. Dat nam niet weg dat de woe-
kerwinsten niet gepermitteerd konden worden. De re-
genten zegden nauwkeurig onderzoek toe gevolgd door 
maatregelen die de aan ‘de excessieve winzucht  van de 
binnenvader paal en perk’ zouden stellen.

De kwade bejegening en de mishandelingen door de bin-
nenvader waren nieuw voor de regenten. De binnenvader 
had niet geklaagd over het gedrag van de gevangenen, 
de onvriendelijke bejegening, de ‘castigatien’ en mis-
handelingen waren buiten hen om gegaan. Maar zij zou-
den de zaak nauwkeurig onderzoeken en de binnenvader 
reprimanderen en corrigeren als dat naar bevind van za-
ken nodig zou zijn. De binnenvader mocht de gevange-
nen niet langer zonder voorkennis van de regenten ‘cor-
rigeren of castigeren’ en indien de gevangenen zich ‘niet 
subordinaat’ gedroegen of zich hier of daarin kwamen te 
misgrijpen, moest de correctie geheel ter beslissing van 
de regenten staan. De commissieleden spraken het ver-
trouwen uit dat de bezwaren voor zover die gefundeerd 
waren, zouden worden weggenomen en dat de gevan-
genis en het gemis van vrijheid voor de gevangenen ‘zo 
draaglijk mogelijk’ wordt gemaakt. Hiermee menen zij 
aan de opdracht van de Groot Achtbare Heren  te hebben 
voldaan. 

De commissie wilde zaterdag met het jacht vertrek-
ken maar ‘onreisbaar weer en contraire wind’ maakten 
dat zij niet voor zondagmiddag met een boeier naar huis 
konden. Hiermee had de commissie de opdracht als be-
eindigd kunnen beschouwen als niet Anna van den Berg, 
Johanna van den Bender, Martinus Roozekrans, George 
Michel Kleinknecht en Pieter Toorenburg de commissie-
leden ‘op ’t nederigst’ hadden verzocht enige verminde-
ring van hun confinement te vragen bij de Groot Achtbare 
Heren. Pieter Toorenburg wees ter ondersteuning op de 
diensten die hij in Amsterdam en Rotterdam [voor Jus-
titie] waarheen hij zou zijn overgebracht, hebben, zou 
hebben gedaan. De commissie zou de Edele Groot Acht-
baren ‘favorabel’ adviseren.

In Dordrecht werd de commissie op dinsdag 11 januari 
1791 geprezen voor de manier waarop zij zich van haar 
taak had gekweten. Zij  werd verzocht de Groot Achtbare 
Heren  van advies te dienen over het verzoek tot straf-
vermindering. Of het tot strafvermindering is gekomen is 
in de stukken niet te vinden.

Bron: Oud-rechterlijk archief Dordrecht, toegangsnum-
mer 9 inventarisnummer 162. 

Een boeier, het scheepstype waarmee de Dordtse commissie baar Gouda 
reisde (http://www.vaartips.nl/extra/boeier.htm)
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ventiende eeuw een twijfelachtige reputatie 
in de ogen van rechtzinnig-gereformeerde 
Hollanders. Door een tolerante opstelling 
van het stadsbestuur kregen vrijzinnige 
denkers hier alle ruimte om te belijden, te 
zeggen en te (laten) drukken wat zij wilden. 
De stad werd zo een toevluchtsoord voor al-
lerlei vrijgeesten, die elders om hun opvat-
tingen vervolgd of verjaagd waren. Een van 
hen was Dirck Volckersz Coornhert, die hier 
in 1588 een gastvrij onthaal kreeg nadat hem 
een langer verblijf in Delft onmogelijk was 
gemaakt. Aan deze humanist ontleende het 
Goudse stadsbestuur ook zijn politieke mot-
to, Vrijheid van Consciëntie, dat steeds op-
nieuw als absolute voorwaarde werd gesteld 
bij het nemen van politieke besluiten in de 
eigen stad en tijdens vergaderingen van de 
Staten van Holland. 

Toen deze Staten in 1596 het eerste gebrandschilderde 
glas voor het verhoogde schip van de Sint-Janskerk aan 
de stad wilden schenken, was er voor het stadsbestuur 
dan ook maar één thema dat in aanmerking kon komen: 
de Vrijheid van het Geweten. Bij het ontwerp voor dit 
glas greep de Utrechtse kunstenaar Joachim Wttewael 

terug op een klassiek thema, de triumfalia, triomfale 
huldigingen van vorsten en veldheren die het zoet van 
de overwinning hadden gesmaakt. Zij werden daarbij op 
een zegekar geplaatst, die werd omringd of getrokken 
door personen die belangrijke deugden verbeeldden. In 
het Statenglas triomfeert de Het Vrije Geweten, geper-
sonifieerd door een vrouw. Zij zit op zo’n zegekar, die de 
op de grond liggende ‘Tirannie’ overrijdt. De kar wordt 
getrokken door de kardinale deugden Liefde, Eendracht, 
Gerechtigheid, Getrouwheid en Standvastigheid.1

Goudse remonstranten in beeld: 
van zegekar tot mestkar

Paul H.A.M. Abels

goudana

92

De St. Janskerk gezien vanaf de Markt (foto: Cornelis de Keizer, Empire 
Imaging)

1. P.H.A.M. Abels, Vensters des hemels en vensters op de wereld. De ‘pro-
testantse glazen’ als politiek manifest [Goudse Glazenlezing 2 oktober 
1999] (Gouda 1999).
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tolerantie, die de weg baande voor Gouda’s keuze te-
gen scherpslijperij en onverdraagzaamheid.  Tijdens het 
Twaalfjarig Bestand (1609-1621), toen de jonge Republiek 
der Verenigde Nederlanden verzeild raakte in een heftige 
interne strijd over het gereformeerde dogma van de pre-

De mestkar met alle hoofdpersonen (foto: Stijn Dekker)

Het genoemde Statenglas in de Sint-Janskerk draagt 
van alle glazen niet toevallig het nummer 1. Zelfs in 
de nummering van de glazen benadrukte het Goudse 
stadsbestuur het politieke én kerkelijke belang van dit 
principe. Het glas illustreert en symboliseert de Goudse 
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destinatie (voorbeschikking), koos Gouda dan ook geheel 
in lijn met de tot dan toe gehuldigde principes partij voor 
de ‘rekkelijken’ tegenover de ‘preciezen’. Eerstgenoem-
den, naar hun theologische inspirator Jacobus Arminius 
aangeduid als arminianen, dichtten de mens een vrije wil 
toe in het aanvaarden of verwerpen van het eeuwig heil. 
Hun tegenstanders, aangeduid als gomaristen naar de 
theoloog Franciscus Gomarus, hielden vast aan de cal-
vinistische interpretatie van het leerstuk door te stellen 
dat de mens volledig overgeleverd was aan de absolute 
wil van God. 

Toen de arminianen om hun opvattingen uit de gere-
formeerde kerk dreigden te worden gestoten, riepen zij 
in januari 1610 hulp en bescherming in van de politiek 
door middel van het indienen van een verzoekschrift 
of remonstrantie. Het is onbekend waar de onderteke-
naars, 44 predikanten in getal, tot dit besluit zijn ge-
komen, maar alles wijst erop dat dit in Gouda moet zijn 
gebeurd. Hun tegenstanders reageerden met een contra-
remonstrantie. Met deze acties werd een van oorsprong 
theologisch geschil aan de Leidse universiteit ook in het 
politieke domein getrokken, waardoor op den duur een 
burgeroorlog dreigde, vooral toen de twee grote poli-
tieke tegenstanders van die dagen – raadspensionaris 
Johan van Oldenbarnevelt en prins Maurits – partij kozen 
voor respectievelijk de remonstranten (arminianen) en 
contra-remonstranten (gomaristen). 

De eigen(zinnige) politieke en kerkelijke koers van het 
Goudse stadsbestuur kwam meer en meer in het gedrang 
toen de arminianen het onderspit dreigden te delven. 
De arrestatie van hun politieke beschermheer Johan van 
Oldebarnevelt, die werd beschuldigd van hoogverraad, 
maakte voor prins Maurits de weg vrij voor een militaire 
machtsgreep. Als opperbevelhebber van de strijdkrach-
ten zette hij zijn soldaten in om de macht en invloed van 
de individuele Hollandse steden en van de Staten van 
Holland binnen de bredere Republiek der Zeven Provinci-
en in te dammen. In een zorgvuldig uitgestippelde cam-
pagne trok hij met zijn soldaten alle remonstrantsgezinde 
steden langs om daar onder dreiging van geweld ‘de wet 
te verzetten’. Wetverzettingen waren politieke zuiverin-
gen van de stadsbesturen, waarbij tegenstanders van de 

kussens werden verdreven en medestanders benoemd. 
Gouda, als grootste remonstrantsgezinde bolwerk in de 
Nederlanden, kwam daarbij als laatste aan bod. Op 1 no-
vember 1618 was het gedaan met de Goudse vrijheid.

Hiermee kwam ook een einde aan de kerkelijke positie 
van Gouda als bolwerk van vrijzinnigheid. Nadat de armi-
nianen tijdens de in Dordrecht gehouden Nationale Sy-
node waren veroordeeld en uit de kerk gestoten, volgde 
ook een strafrechtelijke veroordeling. Hun voornaamste 
predikanten, onder wie twee dominees uit Gouda (Pop-
pius en Thombergius), werden op boerenkarren ge-
plaatst en het land uitgezet.2 Dit beeld van godgeleerden 
op een boerenkar prikkelde waarschijnlijk ook de fanta-
sie van spotlustige tegenstanders. Het deed denken aan 
de iconografie van de zegekar, maar dan in omgekeerde 
zin. Niet de overwinnaars, maar de verliezers namen nu 
plaats op de wagen. Hoon en spot vielen hen ten deel, in 
plaats van vreugde en lof. De praalwagen werd daarmee 
omgevormd tot een ‘drekwagen’ (mestkar).3 

Den arminiaenschen dreck-waghen

De gedachtegang van het spiegelbeeld van de zegekar 
lag waarschijnlijk ook ten grondslag aan Den arminiae-
nschen dreck-waghen,4 een in 1618 anoniem uitgegeven 

De theoloog Jacobus Arminius



95

Ti
di

ng
e 

20
11

pamflet waarin de spot werd gedreven met de remon-
stranten. De Bestandstwisten tussen remonstranten en 
contra-remonstranten zorgden voor een ware stortvloed 
van dergelijke schotschriften, ook wel pamfletten, pas-
kwillen of libellen genoemd, waarin op felle toon een 
standpunt werd uitgedragen of een tegenpartij over de 
hekel werd gehaald. Maar het genoemde dreck-wag-
hen-pamflet spande wel de kroon. De kerkhistoricus Van 
Deursen noemt het zelfs ‘een der venijnigste libellen’ uit 
die tijd.5 

Bijzonder was ook de vorm van dit pamflet. Waar in 
andere strijdschriften doorgaans getracht werd de lezer 
met behulp van het geschreven woord te overtuigen, 
moet in dit drukwerkje vooral het beeld overtuigen. De 
titelpagina bevat namelijk een bijna paginagrote hout-
gravure, met verder alleen de titel en de belofte dat de 
personen op de tekening geheel naar het leven zijn af-
gebeeld en met behulp van letters nader geduid zullen 
worden. Ook het jaar van uitgave, 1618, wordt vermeld, 
evenals een plaats van uitgave: ‘tot Amsterdam op de 
beurs’. Daaruit kan zeker niet met zekerheid geconclu-
deerd worden dat het werkje ook daadwerkelijk aldaar 
gedrukt is, want veelal werd op dergelijke vlugschriften 
een fictief adres vermeld om eventuele gerechtelijke 
procedures te ontlopen. Dat lijkt hier ook het geval te 
zijn, want ook de namen van de drukker, de graveur en 
de auteur(s) worden niet genoemd. 

Hoewel wij het pamflet met zijn ‘Amsterdamse’ oor-

sprong in strikte zin niet zouden kunnen opnemen in de 
reeks Goudana, zitten er voldoende Goudse elementen in 
het dreck-waghenpamflet om er op deze plaats toch aan-
dacht aan te besteden. De afbeelding toont een mestkar, 
die wordt getrokken door twee onstuimige paarden die 
elk een andere kant op willen. Hiermee maakt de teke-
naar de onenigheid zichtbaar die de remonstranten vol-
gens hem in het land hadden gebracht. Bovenop de kar 
zitten twee vogels, een kraai voorop en achterop een uil, 
die gezien moeten worden als tekenen van bijgeloof. 

Op de kar zitten tien personen onder een huif. Hoewel 
het opschrift ‘remonstranten’ draagt, kunnen slechts drie 
van hen feitelijk aangeduid worden als remonstranten. 
De anderen worden door de maker(s) van het pamflet 
beschouwd als voorlopers of geestverwanten en daarom 
op dezelfde mestkar geworpen. Op de bok zit de remon-
strantse leider Johannes Wtenbogaert, die een zweep 
in zijn hand houdt waarbij in spiegelschrift de naam 
‘Dwinglo’ is geschreven. Dit detail verwijst naar een an-
dere remonstrantse voorman, de Berkelse predikant Ber-
nardus Dwinglo, die grote bekendheid verwierf met een 
ander geruchtmakend pamflet, 
de Christalijnen bril. Hij hield aan 
dit geschrift zelfs de bijnaam 
‘brillenman’ over. Dit pamflet 
verscheen in 1613 en werd uitge-
geven door de Goudse drukker 
Jasper Tournay. Dat diens naam 
wel gewoon werd vermeld in het 
pamflet illustreert nog eens de 
vrijheid waarmee ook de boek-
drukkers in Gouda konden wer-
ken. Het mannetje achterop de 
mestkar, dat niet alleen een bril 
op zijn neus heeft, maar er ook 
in zijn hand houdt, lijkt een bril-
lenverkoper te zijn en is daarmee 
ongetwijfeld een verwijzing naar 
Dwinglo en zijn pamflet.6

2. Paul H.A.M. Abels, ‘Gouda: kraamkamer van de vrijzinnigheid in 
de Nederlanden’, in: M. de Baar en M. van Dijk (red.), Herinnering 
en identiteit in het vrijzinnig protestantisme. Opstellen aangeboden aan 
prof.dr. E.H. Cossee bij zijn afscheid als hoogleraar (Hilversum 2009) 
83-98.
3. M. Meijer Drees, ‘Kijken, lezen, oordelen. Prent en tekst van het 
pamflet Den arminiaenschen dreck-waghen (1618)’, in: M. Van Vaeck 
e.a. (red.), De steen van Alciato. Literatuur en visuele cultuur in de Ne-
derlanden (Leuven 2003) 507-508. 
4. Knuttel 2772.
5. A.Th. van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen. Kerk en kerkvolk ten 
tijde van Maurits en Oldebarnevelt (Assen 1974) 286.  
6. P.H.A.M. Abels, ’spreekbuis voor dissenters. De drukkerij van 
Jasper Tournay’, in: N.D.B. Habermehl e.a. (red.), In de stad van die 
Goude (Delft 1992) 221-262.

Conradus Vorstius (www.geheugen-
vannederland.nl)
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Achter de voerman zitten twee aan twee in de rij acht 
mannen die met hoofdletters kenbaar worden gemaakt. 
Als eerste in de rij met de letter B zit Jacobus Arminius, 
de genoemde Leidse theoloog die de discussie over de 
predestinatie had aangezwengeld. Hij overleed in 1609, 
nog voordat de remonstrantie werd opgesteld. Onder de 
letter C zit Petrus Bertius, predikant en regent van het 
Statencollege van de Leidse universiteit waarin theolo-
giestudenten waren gehuisvest die werden opgeleid tot 
gereformeerd predikant. Bertius ondertekende de re-
monstrantie maar zou later naar het Parijs vluchten en 
overgaan tot het rooms-katholicisme. Deze ‘afvalligheid’ 
wekte de spotlust op van een stroom pamflettisten en 
voedde de achterdocht dat remonstranten in het geniep 
een pact hadden gesloten met Rome. Diezelfde gedach-
te, dat de remonstranten ‘de schoenen van de papisten 
weer zouden aantrekken’, komt ook in deze prent wei-
nig subtiel naar voren. Voerman Wtenbogaert vraagt na-
melijk de weg aan twee jezuïeten en onder de hoeven 
van het voorste paard – dat munten poept – staat al de 
‘wech naer Rom’ geschreven.  

Onder de letter D in de kar treffen wij een persoon 
aan die op het moment van vervaardiging van de prent in 
Gouda woonde en werkte. Het is de theoloog Conradus 
Vorstius, die de overleden Arminius had moeten opvol-
gen als hoogleraar theologie in Leiden. Deze benoeming 
ging op het allerlaatste moment echter niet door omdat 
met name de contra-remonstranten grote twijfels had-
den over zijn rechtzinnigheid. Zij verdachten hem van 
socinianisme, dat wil zeggen loochening van de godde-
lijke drie-eenheid, wat gold als zware ketterij. Op expli-
ciete uitnodiging van het Goudse stadsbestuur vestigde 
Vorstius zich in 1612 in deze stad om van hieruit zijn 
schriftelijke verdediging te voeren.7 Hij kreeg niet alleen 
onderdak en een uitgever voor zijn geschriften in Gouda, 
maar mocht ook elk avondmaal aanschuiven aan de eer-
ste tafel in de Sint-Janskerk als demonstratieve onder-
streping van Gouda’s onvoorwaardelijke keuze voor de 
vrijheid van geweten.8 Voor de pamflettist was dit reden 
genoeg om in zijn tekst te schamperen dat de Leidenaars 
Vorstius gelukkig hadden kunnen lozen, maar dat hij nu 
de eer had om op een Goudse bank te mogen zitten tot 

vreugde van de een en afschuw van de ander. 
 De volgende passagier (E) in de kar is Utrechtenaar 

Johannes Taurinus. Naast Dwingelo was ook hij een be-
rucht pamflettist uit het remonstrantse kamp. Met diens 
Weegh-schael uit 1617 wist hij zijn politieke en kerke-
lijke tegenstanders zozeer uit de tent te lokken, dat het 
pamflet door de Staten-Generaal zelfs verboden werd 
verklaard. Vandaar dat de goede beschouwer van de 
dreck-waghen boven diens hoofd ook een klein weeg-
schaaltje zal ontwaren. Zijn achterbuurman (F) in de kar 
is chronologisch en theologisch een vreemde kostganger 
in dit gezelschap. Het is de Delftse ‘aartsketter’ David 
Joris, die zichzelf zag als laatste middelaar tussen God en 

De wonderlijke droom van de School-houdinghe  (foto Paul Abels)
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7. P.H.A.M. Abels, ‘Vorstius in Gouda, ‘het nest der ketters’, in: Ti-
dinge van Die Goude. Mededelingenblad Oudheidkundige Kring ‘Die 
Goude’ 6 (1988) 7-9.
8. Abels, Gouda: kraamkamer, 92.
9. S. Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude gronden.Geschiedenis 
van de dopersen in de Nederlanden 1531-1675 (Hilversum/ Leeuwarden 
(2000) 298-304.

de mensheid. Hij vluchtte naar Basel, waar hij onder een 
schuilnaam zijn laatste dagen sleet en in 1556 overleed. 
In de begeleidende tekst bij het pamflet moet de auteur 
zich in bochten wringen om de anachronistische plek van 
David Joris in de kar te verklaren, want hij geeft zelf al 
aan dat diens ketterij zelfs de ‘modd’rateurs’ (gematig-
den) niet zal behagen. Hoewel diens botten allang door 
het vuur waren verteerd (in 1559 werd het lijk van David 
Joris op last van het Baselse stadsbestuur opgegraven en 
verbrand), blijkt volgens de pamflettist uit de kerkelijke 
onenigheid in zijn dagen ‘dat helaes zijn ketterye krielt’. 
Helemaal ongelijk had hij overigens niet, want de eerder 
genoemde Goudse boekdrukker Jasper Tournay liet be-
gin zeventiende eeuw nog verschillende geschriften van 
David Joris het licht zien. Dat deed hij in dit geval echter 
zonder enige verwijzing naar zijn betrokkenheid, waaruit 
blijkt hoe gevoelig deze materie – zelfs in Gouda – lag.

De persoon met de letter G is wel weer een actuele 
personage, maar ook geen remonstrant. Het betreft 
Adolph Venator (De Jager), een predikant die een lange 
geschiedenis had van theologische conflicten met zijn 
ambtgenoten in Alkmaar. De pamflettist noemt hem 
daarom ironisch ‘Vrede-jagher’. Hij hekelt diens theo-
logische opvattingen en met name zijn afwijzing van de 
erfzonde. Daarmee wordt Venator op één lijn gesteld 
met de laatste persoon op de kar (H), die evenzeer de 
erfzonde loochende en in het pamflet veruit de meeste 
aandacht krijgt: Dirck Volckertszoon Coornhert. 

Dreckwaghen van álle ketterijen

Hoewel Coornhert op de kar een plek achteraan heeft 
gekregen, worden in de begeleidende tekst veel woor-
den gewijd aan deze in 1590 – dus bijna dertig jaar eerder 

– in Gouda overleden humanist. Van hem wordt ronduit 
beweerd dat hij ‘voor Armini leer de weghen heeft ghe-
baent’. Voor de schrijver zijn de opvattingen van Coorn-
hert zelfs zozeer vergelijkbaar met die van de arminia-
nen, dat men laatstgenoemden volgens hem met recht 
zou kunnen aanduiden als coornhertisten. Hij drukt het 
nog plastischer uit met de volgende dichtregel:

‘gh’lijck een sooch-kint suyght zijn voetsel uyt de 
mem,
Zoo is hy [Coornhert] hun de borst, sy [de arminia-
nen] hebbent al uyt hem’.

Vandaar dat Coornhert in het pamflet de volle laag krijgt 
als ‘vrye-wille-drijver’. Vol afschuw brengt de pamflet-
tist de twistgesprekken van Coornhert tegen de gerefor-
meerde predikanten in herinnering over de predestina-
tie. Dat de man van meet af aan niet te vertrouwen was, 
bleek volgens hem ook al uit diens ‘paepsche requesten’ 
uit zijn tijd in Haarlem, toen hij het nota bene opnam 

Dirk Volkertsz Coornhert (KB)
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voor de rooms-katholieken. Ook met deze verwijzing 
speelt hij weer in op de veronderstelde onbetrouwbaar-
heid van alle remonstranten en hun geestverwanten.

De laatste persoon in de kar, voorzien van de letter I, 
is wederom een vreemde eend in de bijt. Hij heeft geen 
naam, maar wordt aangeduid als ‘afvallighe weder-doo-
per’. Uit de begeleidende tekst wordt duidelijk dat het 
hier gaat om een lid van de gemeenschap van de Huis-
kopers of Oude Vlamingen, een van de vele afsplitsingen 
die de doopsgezinden (naar hun voorman Menno Simons 
ook wel aangeduid als mennonieten) sinds het eind van 
de zestiende eeuw uit elkaar dreef.9 Deze persoon com-
pleteert het bonte gezelschap op de kar, dat gelet op 
zijn zeer uiteenlopende achtergronden eigenlijk ten on-
rechte is samengebracht onder de huif van een armini-
aanse dreck-waghen. 

Een veel toepasselijker titel voor deze afbeelding zou 
ontleend kunnen worden aan de notulen van de (contra-
remonstrantse) classis Gouda, die op 16 januari 1619 in 
Schoonhoven sprak over de vervulling van een vacante 
predikantsplaats in Gouda. De door de Goudse gerefor-
meerde gemeente voorgedragen kandidaat Simon de 
Bels werd te licht bevonden voor deze functie. De classis 
vond dat in dit remonstrantse bolwerk iemand met uit-
zonderlijke kwaliteiten beroepen diende te worden, die 
in staat zou zijn de talrijke critici de mond te snoeren. De 
classis typeerde Gouda daarbij als een stad die sinds jaar 
en dag bekendstond als ‘het rattenest ende den dreck-
waghen van alle ketterijen’.10 

Het classicale gebruik van de term ‘dreckwaghen van 
alle ketterijen’ zou een veel betere titel voor het bonte ge-
zelschap zijn dat is afgebeeld op het dreck-waghenpam-
flet, dan het veel beperktere adjectief ‘arminiaensche’. 
Zou het niet kunnen zijn dat de tekening oorspronkelijk 
eerstgenoemde titel en betekenis heeft gehad, maar on-
der invloed van de kerkelijke en politieke ontwikkelingen 
in het najaar van 1618 is veranderd in een anti-arminiaans 
schotschrift? De prent is zonder twijfel pas in de tweede 
helft van 1618 verschenen, hetgeen valt af te leiden uit de 
(later toegevoegde?) mansfiguur die met een stok in het 
vuur steekt. In spiegelschrift valt bij hem te lezen ‘stock 
uuyt’. Muller suggereert dat het hier om raadspensiona-
ris Johan van Oldenbarnevelt gaat. Dat is vreemd, aan-
gezien de figuur links onderaan de tekening volgens de 
legenda ook al Oldenbarnevelt voorstelt, aangeduid als 
‘ ’t Barnende licht’, die het voorste paard de weg wijst en 
het samen met zijn metgezel voedt. De Oldebarneveldt 
die zijn stok (als symbool voor zijn macht) in rook ziet 
opgaan, lijkt een verwijzing naar de arrestatie van deze 
raadspensionaris op 31 augustus 1618. Dat zou beteke-

10. Acta classis Gouda, 16-1-1619 (zie website paulabels.nl onder 
‘bronnen’)
11. P.H.A.M. Abels, ‘Van Vlaamse broeders, Slijkgeuzen en Predesti-
nateurs, 1615-1619’, in: P.H.A.M. Abels e.a. (red.), In en om de Sint-Jan. 
Bijdragen tot de Goudse kerkgeschiedenis (Delft 1989) 81-82.
12. Meijer Drees, ‘Kijken, lezen, oordelen’, 497-507.
13. Knuttel 2777.
14. Knuttel 2779.

De Arminiaensche Vaert (foto Paul Abels)
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nen dat de prent pas na die datum is voltooid en gedrukt. 
Daarmee zit er slechts een tijdspanne van maximaal vier 
maanden tussen de verschijning van het pamflet en de ty-
pering van Gouda als ‘dreckwaghen van alle ketterijen’ in 
de classicale acta.

Opvallend zijn verder de drie mannen rechtsonder op 
de voorgrond, voorzien van de letters (L, M en L). Uit de 
legenda blijkt dat het gaat om twee arminianen die een 
gereformeerd predikant pogen te overreden om ook op 
de wagen plaats te nemen. De consequentie van deze 
weigering is rechts bovenin de tekening te zien, waar 
bij de letter N de weigerachtige predikant de stadspoort 
wordt uitgeleid. Deze scene doet sterk denken het lot van 
de Goudse contraremonstrant Dirck Geduldich, die door 
het Goudse stadsbestuur de stad was uitgezet. Deze ge-
beurtenis werd ook afgebeeld op een andere contrare-
monstrantse spotprent, het Arminiaensch Testament, die 
als datum 16 oktober 1618 draagt en dus rond dezelfde 
tijd als de dreck-waghenprent is vervaardigd.11 

De pamflettekening bevat nóg een laatste subtiele aan-
wijzing voor een vorm van betrokkenheid van contrare-
monstranten uit Gouda of directe omgeving. Onder de  
achterwielen van de mestkar wordt namelijk een figuur 
verpletterd, die blijkens het bijschrift ‘Onnosel’ moet 
voorstellen. Hierdoor dringt zich opnieuw de vergelijking 
op met het Statenglas in de Sint-Janskerk, waarop te zien 
is hoe de Tirannie wordt vermorzeld onder de zegekar van 
de Vrijheid van Geweten. De iconografische omkering van 
de zegekar in een mestkar is op deze manier compleet.  

Daarmee mag geconcludeerd worden dat het gerucht-
makende pamflet Den arminiaenschen dreck-waghen of-
ficieel dan wel een Amsterdams stempel draagt, maar dat 
diverse details van de spotprent zoals we hebben gezien 
direct of indirect verwijzen naar Gouda. De omkering 
van het zegekar-motief in een mestkar-motief is wel de 
meest overtuigende verwijzing naar Gouda met het ge-
brandschilderde glas dat door de Staten van Holland aan 
de stad was geschonken. Dat de classis een typering als 
‘dreckwaghen van alle ketterijen’ zonder aarzeling toe-
pasbaar achtte op de stad, toont evenzeer aan dat deze 
prent op zijn minst een stevige Goudse klankkleur heeft.

Niet de enige versie

Van de dreck-waghentekening op het beschreven pam-
flet blijken overigens in hetzelfde jaar 1618 nog twee 
andere versies gedrukt te zijn, die niet als pamflet in 
kwarto-vorm zijn uitgegeven, maar als rijmprent in 
plano (een groot vel papier). Ook deze prenten dragen 
‘D’arminiaensche dreck-waghen’ als titel, zij het nu in het 
Nederlands én het Frans (‘Le char dordure d’arminies’). 
De tekeningen zijn grotendeels identiek met die op het 
pamflet, maar wijken af op enkele opvallende details en 
in enkele bijschriften. De meest opvallende verschillen 
betreffen het ontbreken van de zweep met bijschrift in 
handen van koetsier Wtenbogaert, van de brillenman 
achterop, van de vuurtje stokende Oldebarnevelt en van 
de verpletterde onnozelheid. Ook de twee vogels op de 
huif van de wagen en de stadspoort bij de uitzetting van 
de contraremonstrant ontbreken op de andere versies;12 
dus bijna alle Goudse ‘sporen’. 

De vraag welke versie de oorspronkelijke is, valt moei-
lijk te beantwoorden. Er lijkt eerder sprake van toevoe-
gingen dan van weglating onder invloed van de actualiteit 
en wellicht de beoogde afzetmarkt, zodat verondersteld 
zou kunnen worden dat het pamflet van iets latere datum 
is dan de rijmprenten en voor een andere – smallere, lo-
kale? – doelgroep is aangepast.

Deel van een trilogie?   

Het dreck-waghenpamflet kent niet alleen andere uit-
voeringen met afwijkende details, maar is waarschijn-
lijk ook nog eens onderdeel van een trilogie van gelijk-
soortige pamfletten. In hetzelfde jaar 1618 verschenen 
namelijk nog twee prentpamfletten, die opmerkelijke 
gelijkenissen vertonen wat betreft vormgeving, thema-
tiek, opbouw en partijkeuze. De overeenkomsten zijn 
zelfs dusdanig, dat verondersteld mag worden dat ze 
geheel of gedeeltelijk uit dezelfde pen, graveernaald en 
drukkerij zijn gekomen. Het betreft de pamfletten Won-
derlijcken droom vande School-houdinghe van Mr. Ian van 
Olden-barnevelt13 en De arminiaensche vaert.14 Van deze 
twee pamfletten staat zelfs onomstotelijk vast dat het 
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om dezelfde maker(s) gaat, omdat in het eerstgenoemde 
pamflet het andere wordt aangekondigd.

Beeldbepalend is dat de drie pamfletten een identieke 
vormgeving kennen, met een grote houtgravure op de 
omslag en een uitleg van de getekende personen of – in 
het laatste geval – afgebeelde schepen met behulp van 
hoofdletters aan de binnenzijde van het pamflet. Opval-
lend is verder dat in alle gevallen de stijlfiguur van een 
droom wordt gebruikt, waarin de veronderstelde slecht-
heid van de (remonstrantse) tegenpartij scherp naar vo-
ren komt. De rode draad daarbij is dat de remonstrantse 
partij heult met de rooms-katholieken en gemene zaak 
maakt met de Spaanse vijand.

In de School-houdinghe (het schoolklasje) van Olden-
barnevelt treffen we grotendeels dezelfde personen aan 
die ook een plek hebben op de dreck-waghen. Naast Jo-
hannes Wtenbogaert is ook nu weer Johannes Taurinus af-
gebeeld, met de onvermijdelijke weegschaal in zijn hand. 
Adolph Venator is ook present, maar hij wordt dit keer 
alleen genoemd bij zijn bijnaam, de ‘Vreden-Jagher’, de-
zelfde typering die ook de auteur van de Dreck-waghen 
gebruikt. Zelfs David Joris ontbreekt niet op deze prent, 
en heeft nota bene een prominente plaats op de voor-
grond gekregen. De afvallige Bertius – en vooral – Armi-
nius zijn de opvallende absenten in de klas. In plaats van 
hen zijn enkele vooraanstaande remonstrantsgezinde po-
litici aangeschoven in het klasje van Johan van Oldebarne-
velt, onder wie de beroemde Hugo de Groot.

Tot slot kan vastgesteld worden dat de twee ‘Gouwena-
ren’ uit de Dreck-wagen, Conradus Vorstius en Coornhert, 
eveneens een stoeltje hebben gekregen in de klas. Aan 
hen wordt ook in de tekst aandacht besteed. Enkele van 
de afgebeelde personen worden hierin met woordgrapjes 
aangeduid, onder wie ook Coornhert. De auteur doet dit 
door te wijzen op iemand die in een boek verzonken is 
‘gelijck een Cooren-graen, so cleyn hadd’hy een hert. Aan 
Vorstius wordt gerefereerd in een dialoog tussen burge-
meester quaet-raet en een gezel, genaamd Goosen goet 
jaer. Laatstgenoemde wijst de remonstrantsgezinde bur-
gemeester erop dat er ook vijanden van de gereformeerde 
religie van buiten de Republiek naar Holland zijn gehaald, 
zoals iemand ‘wesende van een gheheel vreemt socini-

aens ghevoelen’, die werd ingezet om theologiestuden-
ten te onderrichten en een goed salaris daarvoor kreeg. 
Zonder twijfel wordt hier gedoeld op Vorstius.15 

Achter meester Ian – ‘Van jaren wonder Old, een bar-
nende ghesicht, en een verrompelt velt’ – hangt aan de 
muur een plaat waarop te zien is hoe een schip wordt 
gebouwd. In het voorwoord aan de lezer maakt de ano-
nieme auteur duidelijk dat hij daarmee verwijst naar het 
vervolg op dit pamflet, getiteld De vaert na Spangien, dat 
weldra van de drukpers zou komen. In dit pamflet wordt 
verteld dat het klasje van Oldebarnevelt leeg is omdat 
alle leerlingen aan boord zijn gegaan van schepen die de 
steven hebben gericht naar Spanje. Op de voorzijde van 
dit derde pamflet zijn dan ook geen personen afgebeeld 
maar schepen. 

De prent is veel primitiever dan de andere twee, waar-
uit valt af te leiden dat hier een andere graveur aan het 
werk is geweest, terwijl de auteur dezelfde is gebleven. 
De schepen moeten een arminaanse vloot voorstellen, 
die op weg is naar Spanje. Zij zijn voorzien van tendenti-
euze opschriften, zoals Schyn van deucht, Hoop van eer, 
Wie mach ons deren, Tholl verder en Gewelt. Uit de legenda 
blijkt dat de grootste schepen de twijfelachtige namen ’t 
Hollandts verderf en Spaensch bedroch dragen, en de an-
dere schepen de namen van enkele remonstrantsgezinde 
steden. Naast Utrecht, Hoorn, Den Briel en Leiden tref-
fen wij in de rechter onderhoek ook een scheepje aan 
met de letter G, dat staat voor Gouwe (Gouda). Dit schip 
illustreert de vooraanstaande positie van Gouda in het 
remonstrantse kamp, maar afgezien van een verwijzing 
naar de aantrekkelijkheid van Goutsche Caes, bevat de 

15. Vorstius werd inderdaad uit het ‘buitenland’ gehaald. Hij werd 
geboren in Keulen en was voordat hij naar Holland kwam hoog-
leraar in Burgsteinfurt. Zie: Paul Abels, ‘Das Arnoldinum und die 
Niederlande während seiner ersten Blütezeit: Das verhältnis einer 
Hassliebe, in: 400 Jahre Arnoldinum 1588-1988’ (Greven 1988) 78-
97. Zie ook: Paul H.A.M. Abels, ‘Kweekvijver met troebel water. De 
betekenis van het Arnoldinum te Steinfurt voor de Nederlandse en 
Bentheimse gereformeerde kerk in de jaren 1588-1618’, in: P.H.A.M. 
Abels e.a. (red.), Nederland en Bentheim - Die Niederlande und Bent-
heim. Vijf eeuwen kerk aan de grens – Fünf Jahrhunderte Kirche an der 
Grenze (Delft 2003) 99-128.
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tekst verder weinig Goudse elementen. Of moeten wij enkele 
dichtregels in het afsluitende ‘Klinck-veers’ interpreteren als 
een verwijzing naar deze stad (de cursivering is van de auteur 
van het pamflet):

Siet sy ligghen heel versleghen
En ghetrapt onder de voet,
Siet sy waren seer gheneghen
Tot het Goudt, het welcke doet
Seer dickwils den mensch bederven
(…)
Gout is dickwils groot fenijn

Maar wellicht is dit te ver gezocht en zijn wij met dit scheep-
vaartpamflet inmiddels naar de randen van deze Goudana-ru-
briek afgedreven. 

Waarde

Hoewel de zeventiende-eeuwse pamfletten in grote aantal-
len zijn verspreid, zijn ze toch schaars. Hun geringe omvang 
en actueel karakter hebben het bewaren van deze geschriften 
voor het nageslacht niet bepaald bevorderd. Dat geldt ook voor 
het dreck-waghenpamflet, al lijken dergelijke boekwerkjes met 
afbeeldingen meer de bewaarzucht te hebben geprikkeld dan 
geschriften met louter tekst. De kracht van een enkele afbeel-
ding is niet zelden groter dan ontelbare bladzijden tekst, zoals 
in onze tijd nog dikwijls blijkt, bijvoorbeeld met de World Press 
Photo’s of de omstreden cartoons van de profeet Mohammed 
in Denemarken. Van de in deze aflevering van Goudana bespro-
ken pamfletten zijn vele exemplaren overgeleverd in archieven, 
bibliotheken en – vooral ook – musea. Op de antiquarische 
markt worden ze echter zelden aangeboden en zijn ze dikwijls 
ook prijzig vanwege het beeldkarakter. De prijs wordt echter 
ook beïnvloed door de staat van het drukwerk. Vaak is het pa-
pier gehavend door veelvuldig en slordig alledaags gebruik. 
Niet zelden heeft zo’n pamflet watervlekken. Voordeel voor 
de wat krappere beurs is dat slordig exemplaren van dergelijke 
populaire pamfletten nog wel betaalbaar zijn met een bedrag 
van rond de 75 euro. Een puntgaaf exemplaar brengt al snel het 
vier- of vijfvoudige op.  

Detail van het Statenglas over de ‘Vrijheid van  consciëntie’ 
op de zegekar, die de tirannie verplettert (MuseumgoudA)
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Peter van Eijkelenburg

“Het café had niet eens ’n naam toen wij er in 1955 in 
kwamen. Het was een heel kaal schipperslokaal. De zaak 
was eigendom van de erven Zaal, een familie met veel 
onroerend goed in de binnenstad. Uitbater van het café 
was Jan Lexmond, die ’s ochtend vroeg eerst een melk-
wijk liep met een handkar. In de volksmond heette de 
zaak simpelweg café Lexmond. 

Reclameplaten van dranken aan de wanden. Geen 
kleedjes op de tafels, maar wel gordijntjes voor de rui-
ten, zodat je van buiten niets kon zien. Die vitrages heb-
ben we meteen weggehaald. Met het gevolg dat we de 
vaste klanten snel kwijt waren. Want de flinke innemers 
die er elke dag zaten, wilden natuurlijk niet gezien wor-
den.

Mijn man, Cock van Ham, en ik wisten dat we er iets 
leuks van zouden kunnen maken. We hebben de zaak 
eerst gehuurd en na ‘n jaar of zo konden we het kopen, 
heel goedkoop. Toen konden we ook echt gaan veran-
deren. We hebben het meteen rijk ingericht, mooie lam-
pen opgehangen. Andere tafels en stoelen, veel antieke 
spullen. De verdere aankleding eerst met Brabants bont, 
later met persjes op de tafels.

Ook vernieuwden we het dak en alle ramen. We braken 
de opkamer open en trokken die ruimte bij het café. We 
begonnen reprodukties van schilderijen van Rembrandt 
op te hangen. We hadden die platen nu eenmaal al, en 
we gingen de collectie uitbreiden. We kochten alles wat 
we konden vinden op dat gebied. Vandaar dat we het 

Jeanne van Ham -  
van der Sanden vertelt
De historie van Gouda, verteld door mensen die het ver-
leden zelf beleefd hebben en meegebouwd hebben aan de 
ontwikkeling van de stad. Dat is de essentie van een serie 
interviews onder de titel Gouwe Verhalen.

gouwe verhalen Jeanne van Ham - vd Sanden (1930)

café voor het eerst een naam hebben gegeven, het Rem-
brandtshoekje. We lieten een nieuwe voordeur maken, 
met een onder- en een bovenkant die apart open kon-
den. En boven die deur de kop van Rembrandt in het 
glas-in-lood. Was gemaakt door Jan Gravestein, van de 
Gouwe. 

Mijn man kwam uit een Goudse horeca-familie. Zijn 
vader had het vak geleerd in restaurant Kruisheer, aan 
de Spoorstraat. Later hadden mijn schoonouders zelf 
café’s, eerst aan de Walvisstraat, daarna aan de Kleiweg, 
en tenslotte de Beursklok, aan de Markt, het pand waar-
in nu Wibra zit. Daar werkte Cock ook, als ober.

Een andere Beursklok-ober hoorde dat café Lexmond 
vrij kwam. Cock wilde graag een eigen zaak beginnen. 

106

‘We hebben verschrik-
kelijk veel gelachen in 
Rembrandtshoekje’
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Maar hij was slechtziend, 
aan één oog blind en aan 
het andere was hij veer-
tig procent ziend. Dus we 
moesten het samen doen. 
Voor mij was dat erg wen-
nen. Cock deed de zake-
lijke kant van het bedrijf. 
Ik deed het merendeel van 
het dagelijkse werk in het 
café. Ik kon flink aanpak-
ken, want ik had vanaf de 
oorlogsjaren, toen ik jong 
van school kwam, thuis het 
huishouden gedaan voor 
een groot deel.

Heel erg katholiek

Maar ik had geen enkele horeca-ervaring. Mijn vader, 
Leen van der Sanden, was begrafenisondernemer en 
verzekeringsagent. Uitsluitend voor katholieke fami-
lies. Hij werkte voor de katholieke begraafplaats aan de 
Graaf Florisweg. Mijn ouders waren heel erg katholiek, 
diep gelovig. Ons hele leven was doordrongen van het 
katholicisme. Als kind deed ik de boodschappen voor het 
gezin bij de katholieke kruidenier Van den Hondel op de 
Walestraat. Maar die Van den Hondel vertrouwde ik als 
klein meisje toen niet. Als hij de kans kreeg bedonderde 
hij je, dacht ik. Daarom ging ik ’n keer naar de winkel 
van de dames Blok, aan de Groeneweg. Daar kreeg ik een 
snoepje mee. Toen Van den Hondel dit merkte, vertelde 
hij het meteen door aan mijn ouders. Zijn zoon Gerard 
had later daar in de Walestraat een wijnhandel.

Ik ging naar de Mariaschool, bij de nonnen op de 
Westhaven. Daar bleef ik tot in de oorlog.  Na school-
tijd bracht ik soms verzetsblaadjes rond, die ik verbor-
gen hield onder mijn cape. Kinderen moesten toen van 
de Duitsers tot hun 15e of 16e jaar gewoon op de lagere 

Restaurant Kruisheer aan de Spoorstraat 
(collectie Van Ham)

school blijven, als je niet naar de Ulo kon. Dat deed mijn 
drie jaar oudere broer Jan wel, die ging naar de Ulo op de 
Nieuwehaven. En bleef tot eind van de oorlog onderge-
doken op de zolder van ons huis aan de Fluwelensingel. 
Vader had hem uit het bevolkingsregister laten schrap-
pen, dus Jan bestond eigenlijk niet. 

Onze oudste broer Piet was al op kantoor, bij aardap-
pelhandel Vabena. Hij moest weg voor de Arbeitseinsatz 
en kwam terecht in de Henschel-fabrieken in Kassel. Tot 
hij naar de Canadezen kon overlopen. Na de oorlog werd 
hij journalist en later directeur van de Nieuwe Zuidhol-
landse, de krant aan de Tiendeweg, die uiteindelijk op-
ging in de Maasbode. Piet was al van jongsaf een boe-
kenwurm. Hij heeft achttien jaar in de Tweede Kamer 
gezeten, voor de KVP.  

Meteen na de oorlog had mijn vader het heel druk  
met begrafenissen, omdat de hongerwinter veel slacht-
offers geëist had natuurlijk. In 1952 is hij uitgegleden in 
het badhuis. Hij kon niet meer werken. Een van de ‘be-
dienaren’ van mijn vader nam zijn  werk over. De kerk 

Cock van Ham (collectie 
Van Ham

Het Rembrandtshoekje aan 
de Punt, jaren zestig (sahm)
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regelde dat allemaal, mijn vader kreeg geen cent voor 
die overname. Intussen lag hij in het Sint Jozefpaviljoen, 
waar mijn moeder ook al lag, vanwege borstkanker. Later 
kwamen zij allebei thuis en deed ik, naast het huishou-
den, het grootste deel van hun verpleging. Alleen voor 
het wassen en het doen van de bedden kwam zuster Arts 
elke dag, de zus van Jan Arts.

Mijn moeder zou nog twee-en-een-half jaar leven, 
voorspelde dokter Nyst. En dat was ook zo, op de kop af. 
Op 10 juli 1955 is ze gestorven. Net een maand daarvoor 
hadden Cock en ik het Rembrandtshoekje gehuurd, van 
de erven Zaal. En op 23 november van dat jaar zijn Cock 
en ik getrouwd.  

Geen biertap

De omschakeling die we in het café brachten, ging vrij 
snel. En betekende ook een nieuwe klantenkring. Veel 
jonge mensen bijvoorbeeld, zo rond de twintig jaar. Die 
zaten altijd bij elkaar aan de grote ronde tafel. Ze dron-
ken daar een biertje, uit de fles. Cock en ik hebben nooit 
tapbier gehad. De brouwerij wilde wel een tap installe-
ren, maar daar zijn we niet in getrapt. Wij vonden dat 
we altijd baas over onze eigen portemonnee moesten 
blijven. We hebben ook nooit geld van de bank gehad 
of gevraagd

Wel hadden we als eerste café in Gouda een koelkast. 
Een Goudvink. Die kwam van de brouwerij, en die kreeg 
je als je minimaal zoveel kisten bier per week afnam. Dat 
was het enige.

Mijndert Slager was een van die stamgasten in de jaren 
zestig. Hij vertelt:

Voor onze vriendengroep was het Rembrandtshoekje de 
huiskamer van Gouda. We waren tussen de twintig en de 
dertig jaar. We vonden de antieke inrichting heel apart. 
Hoewel sommigen van ons het maar ouwe rommel vonden. 
Cock draaide klassieke muziek, ook al zo bijzonder, het 
straalde rust uit. Hij heeft ons die muziek echt leren waar-
deren. Aan de grote ronde tafel praatte iedereen met ie-
dereen. Er waren duidelijk linkse jongens bij, Wim Hommels 
en ik bijvoorbeeld, maar ook meer reactionaire. Ik herin-

ner me iemand van de jovd. De discussies werden wel eens 
luidruchtig. Daar hield Cock niet van. Hij keek dan strak 
naar onze tafel. Maar met die ogen van hem wist je nooit 
of hij jou bedoelde of een ander. Hij ging je ineens ‘meneer’ 
noemen, en dan wist je dat je even onder curatele stond. 
Soms kreeg je gewoon niets meer te drinken.

Jeanne maakte altijd onze flesjes bier open, en Cock 
schonk je dan aan tafel in. Met een keurige schuimkraag 
van twee vingers. Hoe hij dat presteerde met die slechte 
ogen van hem, hebben we nooit goed begrepen. Het bier 
was er altijd ijs- en ijskoud, daar waren we jaloers op.

We gingen kroketten en bitterballen aanbieden. Die 
kwamen van Martin Brunel, de zoon van slager Brunel 
aan de Hoge Gouwe. Die was destijds beroemd om zijn 
gekookte worst en leverworst en zat in het pand waarin 
nu al heel lang restaurant Brunel is.

Domino-clubje

Er kwamen andere vaste gasten, soms in clubjes. Je had 
bijvoorbeeld de artsen, die elke maand hun vergadering 
hadden in de chirurgijnenkamer van het museum. De 
meesten van hen kwamen na afloop bij ons napraten en 
een borreltje drinken.

Op maandagmiddag hadden we het domino-clubje van 
meneer Bos, die voor de gemeente taxaties deed van ge-

Een avond in het Rembrandtshoekje (collectie Van Ham)
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bouwen. Hij kwam op donderdagmiddag ook altijd, met 
weer een ander gezelschap. Op donderdagavond het 
koor van de Jozefkerk, na hun wekelijkse repetitie. En 
zo hadden we meer clubjes die op vaste momenten in de 
week bij ons samen kwamen.

De onderste helft van de voordeur hielden we meestal op 
slot. De mensen moesten dus aanbellen en wachten tot 
ik ze goedkeurde en voor hen open deed. Er kwamen ’n 
keer vier oudere mensen uit Rotterdam, die nooit eerder 
bij ons waren geweest. Ik gaf ze een plaats in de opka-
mer. Bij het weggaan vroeg een van de vrouwen waarom 
ik toch de deur op slot hield. Om de boel netjes te hou-
den, zei ik. Nou, als jullie dan ooit failliet gaan, dan weet 
u waar het aan gelegen heeft, zei ze. Die mensen hebben 
we nooit meer teruggezien.

Een van de zonen van de bekende familie Ter Meulen 
belde aan. Hij had ‘n oude bontjas van z’n moeder aan, 
maar dan binnenstebuiten. Dat was toen hip bij bepaal-
de jongelui. Ik zei: dat doen we hier niet. Maar hij had bij 
ons afgesproken met Piet Boom, zei hij, de latere tand-
arts, zoon van de lampengrossier aan de Lange Groenen-
daal. Inderdaad zat die Piet Boom al bij ons in de zaak . 
Die schoot natuurlijk enorm in de lach. Maar ik hield vol. 
Toen zijn ze naar Het Vat van Duizend Kan gegaan, aan 
de Markt. Daar konden dat soort dingen wel. Ach ja, die 
Ter Meulen wilde ook wel een gaatje in zijn hoofd boren. 
Dat had je in die tijd, in de jaren zestig. 

Na sluitingstijd

Mensen uit de buurt kwamen natuurlijk veel bij ons. Kik 
van Vliet bijvoorbeeld, die altijd heel hard hikte als hij 
moest lachen. Als onze kinderen boven dat hikken hoor-
den, wisten ze : Van Vliet is er. Adrie van der Stam, de 
tandarts van de Oosthaven, zat er heel vaak. Hij noemde 
mij Saskia, vanwege al die Rembrandt-platen in de zaak 
natuurlijk. Van der Stam bleef nogal eens hangen tot we 
dicht gingen, een uur ’s nachts. Hij had weinig slaap no-
dig. Tegen sluitingstijd wees hij soms naar achteren, naar 
de keuken. Dat betekende dat hij nog even wilde nablij-
ven. Dan sloten wij af, deden de lichten uit en gingen in 

de keuken gewoon weer 
verder.

Van der Stam stot-
terde. En electricien 
IJsselstein, ook van de 
Oosthaven, was net zo’n 
hakkelaar. Die kwam 
niet zo regelmatig. Ik zei 
wel eens: stel dat we die 
twee ’n keer tegelijk bin-
nen hebben. En jawel: 
op zeker moment was 
het zo ver en troffen zij 
elkaar bij ons. Dat was 
natuurlijk geen gehoor, 
een gesprek tussen die 
twee stotteraars. Wij 
kwamen niet meer bij van het lachen, Cock en ik moes-
ten ons gewoon even achter de zaak terugtrekken. 

 Carla Rodenberg

Ik deed dan wel het meeste werk in het café, maar Cock 
was er ook altijd, bijvoorbeeld om met de klanten te pra-
ten. En altijd in net kostuum, met stropdas. Dat vond 
hij belangrijk. Als hij even de staat op ging, dan nooit 
zonder hoed op. Precies zoals hij staat afgebeeld op het 
portret door Carla Rodenberg. Net als ik wilde hij de zaak 
netjes houden. Vandaar geen tap en geen bar met kruk-
ken. Gewoon tafeltjes en stoelen. Daar hoorde ook bij 
dat de klanten zich gedroegen. Cock wilde absoluut geen 
ruzie. Luidruchtige discussies ook niet, en al helemaal 
niet over godsdienst of over politiek. 

De eerste jaren waren we alle dagen open. Later werd 
het verplicht om een dag in de week dicht te zijn. Dat 
werd bij ons de woensdag. Weer later bleven we ook op 
zondag dicht, voor onze eigen rust. Maar dat duurde niet 
lang. Piet Boom protesteerde: waar moeten wij dan heen 
op zondagavond? Toen zijn we bezweken, en waren we 
voortaan zondagavond weer open, vanaf acht uur tot 
een uur ’s nachts.

Cock van Ham afgebeeld door Carla Roden-
berg (collectie Van Ham)
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Mijndert Slager vertelt:
Op zondagavond om acht uur stond er vaak al een grote 

groep te wachten voor de deur. Soms kon niet iedereen er 
in. Want met dertig man was de zaak vol. Iedereen moest 
kunnen zitten, vonden Jeanne en Cock. Je mocht niet staan 
in hun café. En we mochten niet in de opkamer, die was 
alleen voor stelletjes. Pas toen ik voor het eerst met een 
vriendin kwam, mocht ik met haar deftig boven zitten.

In het Rembrandtshoekje maakten we ook plannen voor 
vakanties en voor stapavonden buiten Gouda. De eersten 
van ons kregen een auto, dus we konden weg. We gingen 
dansen in Warmond en in Noordwijk. Later naar Amster-
dam, Rotterdam en Antwerpen.

Of we gingen de boer op, zoals we dat noemden. Naar 
Lekkerkerk, of naar Brabant. Enkelen van ons, ikzelf ook, 
zijn zodoende met een Brabants meisje getrouwd. Dus 
indirect kwamen er door ons samenkomen in het Rem-
brandtshoekje ook nog huwelijken tot stand.

  
Melkkar

We hebben vaak enorm moeten lachen in het Rem-
brandtshoekje. In de opslagruimte achter de zaak stond 
nog steeds de kar met houten wielen waarmee Lexmond 
elke dag zijn melkwijk had gelopen. Van der Stam zag 
wel wat in die kar en wilde het ding kopen, als curiosi-
teit. Een keer rond sluitingstijd zei hij: ik neem die kar 
nu meteen mee naar huis. Doe dat morgen overdag, dat 
is toch veel makkelijker, zei ik. Maar nee, Adrie hield vol 
en liep al naar achteren. Ik ging intussen naar de voor-
deur, het was tijd om af te sluiten immers. Als de café-
eigenaar buiten stond, de deur open was en de laatste 
klanten zich opmaakten om te vertrekken, kon de politie 
je niets maken als het een kwartiertje uitliep.

Dus ik sta daar op de stoep, voor de zaak. Daar kwam 
Adrie met de kar van Lexmond vanaf de Punt naar bene-
den bolderen. Hij had er behoorlijk de vaart in. Stoof de 
bocht om een schepte mij pardoes in die kar. Zo duwde 
hij mij de Oosthaven over, midden in de nacht. Met veel 
lawaai natuurlijk, vanwege die houten wielen. Hij nam 
de brug en over de Westhaven gingen we terug. Daar 
woonde dokter Eijkman, pal tegenover het Rembrandts-

hoekje. Ik zag dat de vrouw van dokter Eijkman het raam 
van haar slaapkamer openschoof en naar buiten leunde 
om te kijken wat er toch aan de hand was. Weer op de 
Oosthaven reed Adrie de kar tot aan zijn eigen huis. Hij 
wilde met alle geweld het ding naar binnen hebben. Maar 
de gang achter zijn voordeur was niet breed genoeg. Dus 
door al dat duwen schuurde hij de verf van de gangmuren 
en hij kwam toch niet verder. Uiteindelijk hebben ze de 
melkkar via de achterkant, over de Spieringstraat, zijn 
perceel op gekregen.

Mijndert Slager:
Ik kwam er ’n keer binnen met m’n opa. Die kwam net van 
zijn volkstuin af. Hij had zijn laarzen nog aan. En hoe slecht 
Cock z’n ogen ook waren, hij keek zo schuin onder de tafel 
naar die laarzen, en liet duidelijk merken dat hij dat niet 
waardeerde.
Enkele namen van onze vriendengroep in de jaren zestig in 
het Rembrandtshoekje: Piet Boom, Hans Hardy, Nico van 
Schaik, Piet Zwijnenburg, Jan van Willigen, Arend Termors-
huizen, Cas Berkhout, Adrie Quist, Wim Kooy, Joop Kronen-
burg, Wim Hommels, Jan Verzijl, Huug Boot, Arie Bouter, 
André van Harten, Henk Spee, Henny Oljans, Jan Slager.

Humbug-mannetje

De Goudse café-bazen waren gewend op maandag altijd 
bij elkaar wat te drinken. Een echte kroegentocht dus, 

‘We hebben verschrikkelijk veel gelachen in Rembrandtshoekje’ (collectie 
Van Ham)
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ze gingen met z’n allen zoveel mogelijk zaken af. Ik weet 
niet waar die traditie vandaan kwam. Cock en ik voelden 
er vanaf het begin niets voor. Ik dronk al helemaal niet, 
en Cock hooguit ’n enkele keer een glaasje wijn. Hij zei 
altijd: de drank is voor m’n klanten, niet voor mezelf. 
Dus meedoen aan zo’n kroegentocht paste niet bij ons, 
vonden wij. Toch kwamen die hele groep collega’s op ‘n 
maandag bij ons binnenvallen. Maar dat is bij die ene 
keer gebleven, want ze merkten al snel dat ze ons toch 
niet konden overhalen om voortaan mee te doen.

Onze huisarts had al zo vaak tegen mij gezegd: dat 
werk in jullie café is veel te zwaar voor je, je moet er uit. 
Maar wij zagen geen andere mogelijkheden. Kan Cock 
niet vertegenwoordiger worden, voor de brouwerij mis-
schien, zei de dokter. Geen kans, vanwege z’n slechte 
zicht, zei ik meteen.

Toen kwam op zekere dag iemand binnen die zei dat-ie 
onze zaak wel wilde overnemen. Ik noem zijn naam niet, 
hij leeft volgens mij nog. We vertrouwden hem niet. Het 
was echt zo’n humbug-mannetje. Hij begon zich vrijwel 
meteen te gedragen alsof hij al de nieuwe eigenaar was. 
Ons pesten, bijvoorbeeld door expres te knoeien met 

kaarsvet op het tafelkleedje. Bovendien belazerde hij de 
boel. Want toen we het over een eventuele prijs kregen, 
bleek dat hij ons een deel van het risico wilde laten blij-
ven lopen. Hij zou de helft van de koopprijs betalen. En 
daarna de rest in jaarlijkse termijnen.

Bijna in de fik

Daarna verscheen Chris Key, van restaurant De Gouwe 
Dis in Waddinxveen. Van onze zaak wilde hij een restau-
rant maken. Hij had serieuze plannen, zag er goede kan-
sen in. Je staat met grote ogen te kijken als iemand met 
zo’n voorstel komt, maar het bleef serieus. Hij wilde het 
van ons huren voor minimaal zes jaar, en voor een goede 
prijs. Bovendien zouden wij dan gewoon boven de zaak 
kunnen blijven wonen. Zo gebeurde het.

We hebben twee afscheidsavonden gehouden in het 
café, eerst met veel vaste klanten en de tweede avond 
met familie en vrienden. Dat was op 28 februari  1977. 
Symbolisch is dat aan het eind van die avond de hele 
boel nog bijna in de fik ging. Bijna iedereen was weg, 
toen plotseling een kaars vat kreeg op een gordijn in de 
hoek. Ad Roelofsen zag het net op tijd, en wist de vlam-
men te doven. Op het nippertje aan een ramp ontsnapt, 
in onze allerlaatste minuten in het Rembrandtshoekje.

Al na anderhalf jaar besloot Key om het hele pand te 
kopen en moesten wij de bovenwoning  uit. Cock en ik 
zijn toen in de Tunnelflat gaan wonen. Vandaar af liepen 
we elke dag naar de Markt, om er samen wat te drinken 
of iets kleins te eten. We kwamen afwisselend eigenlijk 
in alle horeca-gelegenheden. De laatste jaren vooral in 
de Ratatouille.

Cock is eind december 2010 plotseling overleden. Hij 
viel hier in huis zomaar achterover, met z’n hoofd tegen 
het buffet. Nu viel hij wel eens meer onverwacht, maar 
meestal stond hij dan meteen weer op, alsof er niets ge-
beurd was. Daarom hadden we ons in laten schijven voor 
de Savelberg of de Ronssehof . Het werd de Ronssehof, 
we waren de allereerste bewoners van de nieuwbouw 
zelfs. Maar voor Cock heeft het hier helaas maar kort ge-
duurd.”   

Links: het voormalige Cafe Rembrandtshoekje, nu Restaurant De Mal-
lemolen. Rechts: het huidige interieur van het pand met achter de zoge-
heten ‘opkamer’. (foto’s Cornelis de Keizer, Empire Imaging
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