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‘Bende stal geen bijbel, maar beitel’

Adri den Boer

In het huis-aan-huisblad Hart van Hollend 
publiceerde ik op 19 juni 2013 een column 
met bovenstaande kop. Dit was deels een re-
actie op een stuk dat eerder in de Tidinge 
van 1989 is gepubliceerd, over een doodstraf 
die voltrokken werd in 1756 op het schavot 
van het stadhuis. Hierin staat een merk-
waardige fout, die ik in dit volgende stuk zal 
rechtzetten.

De bende van Jan van Santen was een berucht drietal in 
Holland. Jan zelf werd op 13 november 1756 terechtge-
steld. Over de misdaden en de executie is veel geschre-
ven. Op 9 november 1756 verscheen in Amsterdam al een 
pamflet van twaalf pagina’s met de sententie oftewel het 
vonnis. In 1949 kwam in een bundel van de Oudheidkun-
dige kring Die Goude een stuk van G.J.J. Pot, getiteld 
‘Uit de oude rechtspleging’, met over Van Santen zelfs 
de declaratie van de ingehuurde beul. In 1989 verscheen 
van Theo de Jong in het blad Tidinge van Die Goude het 
verhaal ‘Misdadig drietal terroriseerde in 1754 Goudse 
streek’. 
Dat laatste artikel bevat die merkwaardige passage, 
waarin wordt gesproken over een gestolen bijbel. Ook 
duurde het terroriseren langer dan een jaar! Vanaf 1736 
heeft Jan van Santen de regio onveilig gemaakt. Tegen 
1750 braken de broers Jan en Willem van Santen in Nieu-
werkerk in. Uit een schuur namen zij ‘een bijbel, een es-

sen stok en een plank’ mee, aldus het artikel van 1989. 
Wie daaruit concludeert dat Nieuwerkerkers toen zelfs 
in de schuur een bijbel hadden liggen zit er naast. Wie 
ter controle de gedrukte sententie uit 1756 leest consta-
teert dat het geen bijbel, maar een ‘Bytel’ was die in de 
schuur lag... De gestolen plank gebruikten de broers Van 
Santen om over een sloot naar het huis van schipper Ary 
Bos te komen. Daar braken ze met die beitel het kelder-
raam open. Jan hield het slapende echtpaar Bos met een 
pistool onder schot. Willem haalde uit de rok van vrouw 
Bos een sleutel. Deze bleek op een kast te passen. Ze 
stalen daaruit een zilveren snuifdoos en een Eau de la 
Reinedoosje. De bedreigde Ary Bos sprong toch uit bed 
en liep naar boven om zijn zoon te halen. Hij sloeg op 
een ketel en de inbrekers sloegen op de vlucht. 
Zo ging het maar door. Na een diefstal in Lekkerkerk op 
24 september 1756 werd Jan van Santen in Gouda gear-
resteerd. Hij droeg een paar zilveren gespen van die dief-
stal op zijn schoenen.... Het doodvonnis van de Goudse 
schepenen bevatte naast vergelding het stellen van een 
afschrikwekkend voorbeeld. Het was bij de bende niet 
alleen bij inbraak gebleven, ook mishandeling en zelfs 
een moord hadden ze op hun kerfstok. Broer Willem 
werd later in Rotterdam terechtgesteld.

Martelwerktuigen in Museum Gouda. In de 18e eeuw was het martelen 
van verdachten gebruikelijk om bekentenissen af te dwingen.
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