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Jan van Santen, een berucht misdadiger dieJan van Santen, een berucht misdadiger die
ruim twee eeuwen geleden vooral in ‘t Goudseruim twee eeuwen geleden vooral in ‘t Goudse
actief was, werd op 13 november 1756 op hetactief was, werd op 13 november 1756 op het
schavot - achter het stadhuis van Gouda op
gruwelijke wijze terechtgesteld.

Wat die Jan van Santen dan wel had mis-
dreven om zo’n tragische dood te sterven,
blijkt uit een 12-pagina’s  tellend pamflet dat
op 9 november 1756 in Amsterdam werd uit-
gegeven en over het hele land werd verspreid.

“Griezelen over Gouda”, zou je het kunnen
noemen. Het misdaad-verhaal van Jan van
Santen is daarin in zulke schrille tinten be-
schreven, dat het ook nu nog best boeiend is
om die criminele historie op te halen.

Uit het oude pamflet blijkt dat Jan van
Santen (geboren in het Gelderse Elst), op z’n
43-ste jaar, in 1736 met een jongeman van wie
alleen de voornaam Jan bekend was, in
Ommoord  bij Rotterdam tot tweemaal toe een
stuk pekelspek had gestolen. Daarna hadden

zij, met een stuk ijzer dat in een hooiberg was
gevonden, in het dorpje Berkel  een kelder-
raam opengebroken, Uit die kelder stalen ze
een roodkoperen melkketel, met daarin drie à
“vier stucken  Runder-vlees”, om de volgende

schavot - achter het stadhuis van Gouda op gon echter zo hard te schreeuwen dat de mis-
gruwelijke wijze terechtgesteld. dadige broers de vlucht moesten nemen.

Wat die Jan van Santen dan wel had mis- De broers Jan en Barend kregen daarna ver-
dreven om zo’n tragische dood te sterven, sterking, want ook een derde broer, Willem,
blijkt uit een 12-pagina’s  tellend pamflet dat trad toe tot de groep. Jan, Barend en Willem
op 9 november 1756 in Amsterdam werd uit- zaten niet stil, ruim twee eeuwen geleden. In
gegeven en over het hele land werd verspreid. 1740 verschaften zij zich toegang tot een huis

“Griezelen over Gouda”, zou je het kunnen aan de Achterstraat in Weesp en braken een
noemen. Het misdaad-verhaal van Jan van ouderwetse kist open, waaruit ze 70 à 80
Santen is daarin in zulke schrille tinten be- guldens aan zilvergeld stalen Voorts werden
schreven, dat het ook nu nog best boeiend is ontvreemd: een bruyne sergie hembtrok met
om die criminele historie op te halen. silvere knopen. Totale buit: 36 gulden.

Uit het oude pamflet blijkt dat Jan van Intussen bleken Jan en Willem de smaak
Santen (geboren in het Gelderse Elst), op z’n pas goed te pakken te krijgen. Eveneens in
43-ste jaar, in 1736 met een jongeman van wie Weesp, op de hoek van een steegje, zagen ze
alleen de voornaam Jan bekend was, in ‘s morgens rond 4 uur een deur van een huis
Ommoord  bij Rotterdam tot tweemaal toe een open staan. Ze vonden daar een oude kast met
stuk pekelspek had gestolen. Daarna hadden een niet-gesloten lade, waaruit ze wegnamen:
zij, met een stuk ijzer dat in een hooiberg was agt goude Ducate, twee en een halve goude
gevonden, in het dorpje Berkel  een kelder- Pistool, en een Calaminke Hembtrok met
raam opengebroken, Uit die kelder stalen ze Silvere Knopen.
een roodkoperen melkketel, met daarin drie à Na een spoor van inbraken getrokken te
“vier stucken  Runder-vlees”, om de volgende hebben in gemeenten als Maassluis, Maas-
dag de ketel in Dordrecht, bij een koperslager, dijk, Blankenburg, Stroowaart, West-Ijssel-
te verkopen voor dertien en eenhalve  gulden. monde, Bleiswijk, Charlois, Rijsoord en

Nog dezelfde winter brak Jan van Santen, Zoeterwoude verlegden zij hun werkterrein
met zijn diefjesmaat Jan, in Bergschenhoek naar ‘t Goudse.
in. Tussen 10 en 11 uur braken zij, met een In cafe  ‘t Baarsje - in de huidige stadswijkcafe  ‘t Baarsje - in de huidige stadswijk
beitel, een keldervenster open. Gestolen werd Bloemendaal - toentertijd nog Nieuwen Baarsnendaal - toentertijd nog Nieuwen Baars
een geelkoperen waterketel, een oude rode bij de Bloemendaalse Brug geheten, meldden
scharlakense hemdsrok met zilveren knopen Jan, Willem en Barend van Santen zich met
en een paarse hemdsrok met zilveren knopen, het smoesje dat ze daar wilden overnachten.

Jan van Santen koos daarna, in 1736, een Ze gingen gewoon met de overige gasten
andere gezel: zijn broer Barend van Santen. ‘s avonds naar bed, maar stonden ‘s  nachts
Hij trok met die broer naar het dorpje Zeven- stilletjes op. Jan ging naar de keuken. Willem
huizen om ‘s morgens-vroeg rond 4 uur, toenhuizen om ‘s morgens-vroeg rond 4 uur, toen en Barend hielden de wacht bij de slaapplaatsen Barendhielden de wacht bij de slaapplaats
het werkvolk naar het land was gegaan om tehet werkvolk naar het land was gegaan om te van de hospes en de hospita om te zien of zevan de hospes en de hospita om te zien of ze
melken, een open huis binnen te lopen. Eenmelken, een open huis binnen te lopen. Een niet. wakker werden De hospes, ofwel baasniet wakker werden. De hospes, ofwel baas
oude vrouw, die daar was achtergebleven,oude vrouw, die daar was achtergebleven, van het Bloemendaalse café, ontwaakte echtervan het Bloemendaalse café, ontwaakte echter
werd door Jan aangesproken om geld. Toenwerd door Jan aangesproken om geld. Toen wel, “Lange tijd worstelde de hospes met dewel, “Lange tijd worstelde de hospes met de
zij antwoordde van geen geld te weten werd zij gebroeders Willem en Barend om zijn broek,
‘aangegrepen’. Jan van Dam hield haar een die de broers reeds vast hadden, en waarin, zo
doek voor de mond en haar handen vast,UU~K  voor ue  monu  en naar nanaen vast, I het had geschenen, alnet naa gescnenen,  ar eenig gera  was. iotaaneenig geld was. Totdan

waarna broer Barend uit de bedstede eenwaarna broer Barend uit de bedstede een
kistje haalde en daaruit vier of vijf goudenkistje haalde en daaruit vier of vijf gouden
ducatons en wat zilvergeld stal. De vrouw be-ducatons en wat zilvergeld,stal.  De vrouw be-
gon echter zo hard te schreeuwen dat de mis-
dadige broers de vlucht moesten nemen.

De broers Jan en Barend kregen daarna ver-
sterking, want ook een derde broer, Willem,
trad toe tot de groep. Jan, Barend en Willem
zaten niet stil, ruim twee eeuwen geleden. In
1740 verschaften zij zich toegang tot een huis.aan de Achterstraat m Weesp en braken een
ouderwetse kist open, waaruit ze 70 à 80
guldens aan zilvergeld stalen Voorts werden
ontvreemd: een bruyne sergie hembtrok met
silvere knopen. Totale buit: 36 gulden.

Intussen bleken Jan en Willem de smaak
pas goed te pakken te krijgen. Eveneens in
Weesp, op de hoek van een steegje, zagen ze
‘s morgens rond 4 uur een deur van een huis
open staan. Ze vonden daar een oude kast met
een niet-gesloten lade, waaruit ze wegnamen:
agt goude Ducate, twee en een halve goude
Pistool, en een Calaminke Hembtrok met
Silvere Knopen.

Na een spoor van inbraken getrokken te
hebben in gemeenten als Maassluis. Maas- \
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den Hospes hun dezelve broek ontworstelende Tot dan toe was het bij diefstallen en inbra-
en losrakende, door een keldervenster vluch- ken gebleven. Maar het zou niet lang duren,
tende,  en vervolgens buurengerugt makende, of de drie misdadige broers zouden lichame-
zij met hun drieën daar op hadden moeten lijk geweld en martelingen in het Goudse gaan/

I:
vluchten, zonder ietwes te hebben kunnen gebruiken
mede neemen”  - aldus de letterlijke tekst van Aanvankelijk richtte de beruchte Jan van

- -

het historische pamflet over hun misdaden. Santen, vergezeld door zijn broers-in-de-mis-

l
Het drietal hield zich een tijdlang stil, maar daad Willem en Barend, de schreden richting

na ‘n poosje, in 1746, ging men weer tot actie Maasland en Knollemanshoek (boven Mont-
over. Ze gingen eerst naar Blankenburg maar foort), Vlaardingen en Nieuwerkerk a.d.

I kwamen al snel terecht in Lekkerkerk, waar ze IJssel.
in het huis van ene Seymen den Hoekersheyn, In Nieuwerkerk brak Jan in, met broer
‘s middags onder melktijd, de boel overhoop

l
Willem: uit een schuur namen zij “een bijbel,

haalde. Met een ter plaatse aangetroffen bijl een essen stok en een plank” mee. Die plank
werd een kast opengehakt, waaruit vijftig gebruikten ze daarna om over een sloot te ko-
gulden en, een kerkboek met zilverbeslag en men, naar het huis van ene schipper, Ary Bos.
-sloten werden gestolen. Het kerkboek bracht Terwijl Bos en zijn vrouw lagen te slapen, ont-
later 9 gulden op. Vervolgens zette men koers vreemdde  broer Willem de rok van de vrouw,
naar Maassluis’ en Vlaardingen, en verder en haalde daar een sleutel uit. Die bleek te
naar Montfoort en Benschop. Wederom on- passen op een kast, waaruit een silveren
der melkenstijd werd een kist in het voorhuys snuyfdoos en een Eau de la Reine doosje wer-

I in Benschop  vernield. “Zij stolen daaruyt tus- den gestolen. Jan van Dam hield intussen,
schen  de 20 en 30 guldens aan geld, een met een geladen pistool, de wacht voor het

I damaste hembtrok met silvere knoopen, een bed van het echtpaar en hield ze onder schot.
boerewambuys en een broek van bruyn la- Niettemin sprong Ary Bos uit bed, liep naar
ken”. boven om zijn zoon te halen, sloeg hard op

/ een ketel - waarna, door het lawaai, de inbre-
kers op de vlucht sloegen.

Vervolgens stonden Berkel  en Wypoort (een
gehucht onder Zoeterwoude) op het pro-
gramma, In Zoeterwoude werd met een hand-

l bijltje een venster opengebroken. Bij het
zwakke licht van een zwavelstokie (dat ze had-
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l van het gedruis. Nadat hem om geld was ge-
vraagd, wilde de boer opspringen. “Broeder
Barend schoot echter een geladen pistool op
hem af, en sloeg voorts denzelven man met
het pistool zodanig op zijn hoofd, dat het-
zelfde pistool daardoor aan stukken was ge-

% broken”.
De boer verzette zich niettemin hevig tegen

Willem en Barend. Daarop schoot ook Jan
van Dam met een pistool op het slachtoffer,

. “en quetste gemelde man in de rechterzijde” i
Hierop ontstond een kluwen van vechtenden:
de drie broers en de .gewonde  boer, die op den
duur buiten de slaapkamer terechtkwamen.

“Onder het worstelen hadden de broers niet
opgehouden met de man, met groot gewelt,  te
slaan op het hoofd en elders waar ze hem
raken konden - zowel met de tromp van het
gebroke pistool, als met het hele”. “Barend

@ Man  boven een foltervuur. vatte vervolgens de boer vast, gooide een touw
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om den hals, en sleepte hem met het touw tot Printen  Dyk - onder melkenstijd. Gestolen
aan de karnmolen. Jan van Santen bond de werden: een Chintse hembdrok met grootsil-
boer, met een sackeband, de handen aan de vere doorlugtige knoopen, een paar silvere
voeten. Broer Willem maakte, de nog eenig- schoenen, een paar dito broekgespen, een
sints levende man, met het touw aan de karn- bombasyne broek met eenig kleyn geld daarin
molen vast, waarna broer Barend de man - en uyt een kist - een sware silverhoekige beu-
wederom met een pistool op het hoofd gad ge- gel met een tas daaraan, een riempje met een
slagen!’ silvere gesp, twee goude ringen met steentjes,

De volgende dag werd de boer, vermoord, een kerkboek net silver slooten,  een paar
gevonden. Maar nog voor zijn dood had broer goude belletjes, een swart halsbantje met een
Jan met een bijl de voordeur ingehakt, op goud gespje en een dito kruys daraan, als-
zoek naar buit. Die werd dan ook gevonden: mede eenig geld, omtrent 20 gulden.
een kleyn silveren hegt-mesje, en omtrent 29 In Vlaardingen werd de volgende kraak ge-
stuivers aan geld. De boerenmeiden, op zol- zet, en voorts in Leckerland. Hun ‘faam’ was
der, maakten echter zoveel lawaai, dat de mis- inmiddels, na ruim 20 jaar van roven, plunde-
dadige broers op de vlucht moesten slaan - ren en martelen, zo wijd verbreid dat arresta-
hun dodelijk gewonde slachtoffer achterla- tie volgde.
tend. Jan van Santen werd in Gouda berecht (op

Inmiddels was het 1754 geworden. In Berkel 9 november 1756). Hij moest zich verantwoor-
werd nog een kraakje gezet, en nu was een den voor mr. Dirk Aemilius Jongkint, mr.
boerderij in het Land van Steyn aan de beurt Cornelis Adriaan van den Kerkhoven, mr.
(buit: 2 broeken met silveren knopen, een beu- Jacob Speelman, mr. Francois de Mey, mr.
gel van silver, enig klein geld, een gouden rin- Vincent van Eyk, mr, Daniel Willem Lesteve-
getje, een zilveren hecht-mesje en zeven- a non, en mr. Adriaan Prins - schepenen te
achthonderd gulden aan goud). De inbraken Gouda. Zij noemden Jan van Dam “een ten
volgden elkaar in hoog tempo op. Insluipin- alleruyterste Godloos en ontaard Booswigt,
gen in Kethel, Delft, Lekkerkerk, Zuidbroek sich  niet ontsiend hebbend op de allergewel-
en Pijnacker en wederom in den Lande van digste wyzen huysbraken op huysbraken, tot
Steyn. een verschrikkelijk aantal, op den anderen te

In Steyn kwamen Jan van Santen met broer stapelen. De goede luyden door syne horribel-
Willem door inklimming in een woning aan de ste bedreygingen als op den oever van de dood

te brengen?
Volgens de schepenen waren Jan van Dam%

daden “onmenselyk, execrabel en God om
Wraake-schreeuwend”. Hij diende te worden
gestraft, anderen ten exempel (voorbeeld) en
affschrik op het allerrigoureuste.

Zijn berechting mocht er dan ook wezen.
Op 13 november werd Jan van Dam - op bevel
van mr. Pieter Hoogwerff (baljuw en schout
van Gouda), op het schavot van het Goudse
stadhuis opgesteld. Ten aanschouwe  van een
zeer groot en gretig publiek werd hij “op een
kruys gelegd, levendig van onderen op, lang-
saam, de leden gebrooken en daarna met een
geladen pistool in zyn regterzyde geschoten.
(Als pistool werd hetzelfde wapen gebruikt,
waarmee Jan van Santen zelf zijn misdaden
h a
Wt

k a
gesteld. Daarna werd het doode lichaam met

* Er werd vroeger flink gemarteld. Op de oude prent kop op een horde naar het gerecht buyten de
een man, gezeten op het folterpaard ofwel tortuurs- stad gesleept, om daar op een rad geset te
toeltje, Hij is, door een ring met messen om zijn hals, worden. De kop werd op een spil geset. Het
tot onbeweeglijkheid gedwongen, terwijl onder de kruk pistool werd daar boven gehangen?
een vuurtje wordt gestookt. -. . Deze ingrijpende techniek Theo de Jongwerd toegepast om tot een bekentenis te dwingen.
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