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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. 
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‘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


