
"...op het afnemen en vervoeren naar de galge van Hekendorp...." 

Poging tot reconstructie van een merkwaardig sodomieproces in 

1732 

door G.A.F. Maatje 

De wat cynische titelzin is een citaat uit de "Memorie" van de drossaard van IJsselvere inzake 
het proces tegen Adrianus van Nieuwenhuisen. Een citaat dat vragen oproept: een proces in 
IJsselvere, een galg in Hekendorp....hoe zit dat? 

Hekendorp was vanouds een hoge heerlijkheid en had een bestuurlijke samenhang met de hoge 
heerlijkheden van IJsselvere (het bij Oudewater horende stukje gebied ten zuiden van de IJssel 
en ten westen van de stad), Snelrewaard en Lange Linschoten. Ze hadden alle vier dezelfde hoge 
heer; in de tijd van de hierna te beschrijven gebeurtenissen was dat Jan Hendrik Strick van 
Linschoten. De rechtbank van zo'n hoge heerlijkheid had ook de bevoegdheid om inzake "hals
misdrijven" doodvonnissen uit te spreken en te voltrekken. Nu kwam dit in dergelijke landelij
ke gebieden, waar nauwelijks sprake was van dorpskernen, zelden voor. Recentelijk' werd zelfs 
gesteld, dat Hekendorp zelf geen galg had en als er iemand gehangen moest worden, er een galg 
van Haastrecht werd geleend. IJsselvere had wel een galg, maar die was op een bepaald moment 
zo totaal verrot, dat hij in 1668 een storm niet overleefde en omwaaide.2 Er werd toen geen nieu
we galg meer opgericht, want waarom zou men....hij werd toch nooit gebruikt. 

Archiefonderzoek leert echter dat op 17 oktober 1732 Adrianus van Nieuwenhuisen werd 
gehangen aan de galg van Hekendorp. Over deze zaak is tot dusver weinig gepubliceerd.3 De 
man werd gehangen vanwege een veroordeling voor sodomie, een oude naam voor homosek
sualiteit. De naam is afgeleid van de bijbelse geschiedenis van Lot, die in conflict kwam met de 
mannen van Sodom, een stad ten zuiden van de Dode Zee (Genesis 19:1-22). De "sonde der 
sodomie", ook wel genoemd "de sonde van de onnatuurlijke vuyligheden" was al sinds eeuwen 
in Holland verboden, alhoewel de toenmalige samenleving tamelijk tolerant was ten aanzien 
van het bedrijven van seks met leden van hetzelfde geslacht. Maar als er in de praktijk aangif
te werd gedaan bij de schout, dan gold het als een zwaar misdrijf, dat vaak met de dood werd 
bestraft. Eensluidende regels of wetten waren er echter niet. 

Het plakkaat 
Onduidelijke situaties, vooral op bestuurlijk gebied, vragen om heldere richtlijnen of wetten en 
vooral bij de bestraffing van sodomie waren er nogal wat plaatselijke verschillen in strafmaat en 
uitvoering ervan. De Staten van Holland vaardigden daarom na rijp beraad op 21 juli 1730 een 
"plakkaat" of wet uit, die een richtlijn vormde voor de bestrijding en bestraffing van sodomie. 
In feite was de wet een compromis tussen stedelijk vastgestelde regels en een centrale wetge
ving, die voor het gehele gewest van Holland gold. Het kwam vaak voor dat per stad een ver
schillende strafmaat voor hetzelfde vergrijp werd gehanteerd. Dat was vooral van belang voor 
vergrijpen, die door mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats in het gewest werden 
gepleegd. Voorbeelden van zulke vergrijpen waren ondermeer landloperij, bedelarij en sodomie. 
Het plakkaat stelde allereerst vast, dat sodomie een misdrijf was waarop de doodstraf stond. 
Onduidelijk bleef echter de vraag wat men precies onder sodomie diende te verstaan. Gelet op 
de eis van doodstraf, die in diverse processen werd uitgesproken, blijkt dat men hier onder sodo-
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mie vooral de anale seks tussen mannen bedoelde. Andere vormen van sodomie bleven daardoor 
toch weer ter beoordeling van de plaatselijke overheden. De doodstraf voor het bedrijven van 
anale seks was in Holland al eeuwenlang gebruikelijk; het werd nu echter centraal vastgelegd. 
Nieuw was wel de bepaling in het derde artikel van het plakkaat, dat ook mensen strafbaar wer
den gesteld, die anderen tot sodomie hadden verleid of hun huis daarvoor ter beschikking had
den gesteld. De wet schreef ook voor wat er na de terechtstelling met het stoffelijk overschot 
diende te gebeuren: het moest verdwijnen. Dit kon door het in zee te gooien, het te verbranden 
of, wat meestal gebeurde, het aan een zogenaamde buitengalg op het plaatselijk galgenveld ter 
ontbinding te laten hangen. Dan was het tevens een waarschuwend signaal voor ogen en neus 
van de passanten ! 

Een ander element van de wet was de bepaling, dat iedere man die zijn huis of werkplaats zon
der bekende reden had verlaten, voor sodomie kon worden aangeklaagd. Met deze bepaling kon 
men een veel groter aantal personen dagvaarden dan voorheen. Het artikel riep echter ook pro
blemen op: wat gebeurde er bijvoorbeeld als de man op zakenreis was geweest? Kort samenge
vat: de nieuwe wet was in feite een soort gelegenheidsreglement, dat niet volledig was, dat veel 
vragen onbeantwoord liet, maar dat wel de oorzaak werd van een nieuwe, landelijke golf van 
processen. Noordam noemt in zijn boek 231 processen in Holland, 47 in Utrecht en enkele in 
andere gewesten.4 In totaal zijn er in de periode 1730-1733 366 processen bekend en beschre
ven, waaronder vier in het baljuwschap Woerden en één in IJsselvere. De processen in Woerden, 
waaronder het spraakmakende proces tegen de Bodegraver Pieter Gerritsz Ravensberg, werden 
al eerder in dit tijdschrift door C. Hamoen beschreven.5 De zaak in IJsselvere vraagt nu de aan
dacht: het betrof hier geen rijke heer, maar een arme drommel die een proces van maar liefst 
acht maanden moest ondergaan, waar een of twee maanden de gebruikelijke duur was. 

De hoofdpersonen 
De gedaagde was de uit Utrecht afkomstige Adrianus van Nieuwenhuisen, een man die al eer
der in de stad Utrecht voor de rechter was geweest en uit de stad verbannen was. In die tijd werd 
een banneling vaak een echte verschoppeling, die in de praktijk tot het zwervend bestaan van 
een bedelaar was veroordeeld. De aanklager was de drossaard6 van IJsselvere, Martinus Maas, 
geneesheer te Oudewater, lid van de vroedschap, schepen en burgemeester aldaar en tevens 
schout en ontvanger van Hekendorp, IJsselvere en Snelrewaard. Rechters waren de 
Landgenoten van IJsselvere7, het rechtscollege dat de drossaard bijstond in zijn taak. 
Zoals later zal blijken hadden noch Maas noch de Landgenoten enige ervaring met een derge
lijk proces en wisten ze eigenlijk niet goed hoe ze de zaak moesten aanpakken. De voornaam
ste persoon, die uiteindelijk de beslissende rol in de zaak speelde, was de ambachtsheer Jan 
Hendrik Strick van Linschoten. De plaats van handeling voor de verhoren was Oudewater, met 
name de toren aldaar waarin Van Nieuwenhuisen was gekerkerd. IJsselvere was een boeren-
buurtje dat daarvoor geen gelegenheid en faciliteiten had. 
Verder speelden ook de mannen met wie Van Nieuwenhuisen de sodomie bedreven zou hebben 
een rol: Tol Timaat en Arnoldus Pinckenij, die beiden in Utrecht gevangen zaten. Ook de schout 
van Amsterdam, juristen en bestuurders in Den Haag, Rotterdam, Delft en Middelburg en voor
al de schout van Utrecht en zijn medewerkers droegen bij aan de procesgang. 

Van het langdurige en breed uitgemeten proces zijn helaas de stukken verloren gegaan. 
Gelukkig kunnen we toch een vrij goed beeld krijgen van de procesgang, omdat Martinus Maas 
een soort "postboek" heeft bijgehouden. Hij noemde het zelf een "Memorie van vacatiën, kos
ten en misen van justitie, gevallen in de zake van den Drossaard van IJsselvere contra Adrianus 
van Nieuwenhuisen, 's Heeren gevangene, gecondemneerde en geëxecuteerde". Deze 26 blad
zijden lange onkostenrekening bevind zich in het huisarchief Linschoten.8 Onder hetzelfde 
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nummer bevinden zich ook drie stukken correspondentie. Dat is helaas alles wat er bewaard is 
gebleven van dit merkwaardige proces. Ook in het oud-rechterlijk archief van Hekendorp en 
IJsselvere is uit die tijd niets bewaard gebleven. Zal dit weinige voldoende zijn om tot een ver
antwoorde reconstructie van de gang van zaken te komen? In veel andere gevallen zijn er wel 
processtukken bewaard gebleven, maar die beperken zich vrijwel uitsluitend tot de verhoren van 
de verdachte en het uitgesproken vonnis. Wat er achter de schermen gebeurde komen we veel
al niet te weten. In de zaak IJsselvere is het juist andersom: over de verhoren weten we weinig 
of niets, maar over de gang van zaken, de correspondentie9 en de gesprekken met vele lieden, 
de reizen van de drossaard en alles wat er te regelen was voor de uiteindelijke executie, weten 
we in deze zaak vrij veel. Reden om dit alles eens op een rijtje te zetten en te proberen tot een 
helaas soms wat fragmentarische reconstructie te komen. 

Jt. Haitztr Sxcudit. 

Het proces 
Oudewater in 1746. In de cirkel is globaal het 
gebied IJsselvere aangegeven. 

Februari 1732 
Op de tweede dag van die maand werd Adrianus van Nieuwenhuisen in IJsselvere, een buurt
schap onder de rook van het stadje Oudewater, in de kraag gevat en in het gevang geworpen. Al 
de volgende dag werd hij door drossaard Maas verhoord. Maas ging met de aldus verkregen 
kennis naar Utrecht om de schout aldaar op de hoogte te stellen van wat hij vernomen had, maar 
ook om te vragen wat ze in Utrecht over Van Nieuwenhuisen wisten en vooral wat hij daar op 
zijn kerfstok had staan. Het bleek dat tegen hem aldaar een vonnis tot verbanning uit stad en 
gewest was uitgesproken. Voor dit alles was Maas twee dagen van huis geweest en als eerste 
onkosten noteerde hij dan ook twee maal vier gulden aan reis- en verblijfkosten. Terug in 
Oudewater stelde hij een lijst op van 19 vragen of artikelen10, die hij de volgende dag aan Van 
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Nieuwenhuisen wilde voorleggen. De gevangene werd inderdaad de volgende dag verhoord, of, 
zoals men dat toen noemde, "geëxamineerd". Maas wist kennelijk niet goed wat hij met de zaak 
aan moest. Had Van Nieuwenhuisen misschien ook op andere plaatsen delicten gepleegd? 
Waarop precies kon hij aangeklaagd worden? 
Maas sneed zich een nieuwe ganzenveer en schreef een brief aan de heer Soestdijk in Delft en 
een niet nader genoemde heer in Middelburg. Per kerende post kreeg hij antwoord uit Delft, 
maar tevreden was hij er nog niet mee, zodat hij een tweede brief naar Soestdijk moest schrij
ven. Een dag later, het was toen 11 februari, ging hij wederom naar Utrecht om te proberen daar 
aanvullende informatie los te krijgen. Voor kosten noteerde hij opnieuw vier gulden. Van deze 
brieven is noch in Oudewater noch elders iets bewaard gebleven. 
Martinus Maas wist nog steeds niet wat hij wilde weten. Hij ging nu drie dagen naar Haarlem 
om daar inlichtingen in te winnen; wie hij daar heeft bezocht is niet bekend. Misschien heeft hij 
(ook) een bezoek gebracht aan de scherprechter van Holland, die daar woonde, een man die 
ervaring had met sodomiezaken, vooral met het laatste stadium ervan! Maar Maas ging niet over 
één nacht ijs. Hij schreef ook nog brieven aan de Procureur-Fiscaal van het Hof van Holland in 
Den Haag en aan de schepen Boone in Rotterdam. Tenslotte ging de drossaard weer naar 
Utrecht, waar hem beloofd werd, dat hem de gevraagde inlichtingen bezorgd zouden worden. 

Aan de hand van alle tot dusver verkregen gegevens stelde Maas nu een lijst van 43 "grote arti
kelen" op, waarover hij de gevangene wilde ondervragen. Precies als hij was vermeldde hij 
daarbij dat hij de vragen "in het net overschreef'. De volgende dag registreerde hij, dat hij Van 
Nieuwenhuisen "seer lange heeft geëxamineerd". Dat moet dan wel een zeer pittig en uitput
tend verhoor zijn geweest. 
De laatste dagen van februari bracht Maas door met het lezen van de brieven, die hij inmiddels 
als antwoord op al zijn vragen had ontvangen. Tussendoor werd de beklaagde nogmaals ver
hoord. Van Nieuwenhuisen zat opgesloten in de toren bij de Romeinsbrug, waarvan de gewelf
de kelder als gevangenis dienst deed. Volgens een oude afspraak had de heer van Hekendorp, 
IJsselvere enz. het recht om zijn eventuele gevangenen binnen de stad Oudewater te mogen 
opsluiten, verhoren en berechten. 

Maart 1732 
Had Maas in februari al een lijst met 43 artikelen voor de ondervraging en aanklacht opgesteld, 
nu werd de lijst uitgebreid tot 46 artikelen en wederom "in het net gesteld". Na dit karwei werd 
Van Nieuwenhuisen weer uit de kerker onder de toren gehaald en, zoals Maas het op 7 maart 
beschreef, weer "seer lange geëxamineerd". Ondanks al die voorbereidingen en ondervragingen 
kreeg Maas nog steeds geen schuldbekentenis uit de gevangene los. Hij schreef nu een lange 
brief naar de schout van Utrecht, waarbij hij afschriften insloot van de drie "interrogatoriën en 
responsieven", ofwel van de ondervraging en de bekomen antwoorden tot dan toe. De drossaard 
kwam echter al met al geen stap verder. Hij besloot nu om naar Den Haag te reizen om bij de 
Advocaat-Fiscaal Nobeling, de aanklager bij het Hof van Holland, alles nog eens door te nemen 
en vooral om hem advies te vragen hoe nu verder te handelen. De Advocaat-Fiscaal, door Maas 
steevast "De Heer Fiscaal" genoemd, gaf hem inderdaad instructies en Maas keerde, kennelijk 
tevreden, huiswaarts. Thuis gekomen schreef hij eerst 15 gulden bij op de rekening voor reis
geld en vertering. Hij had vermoedelijk in Den Haag vernomen, dat Van Nieuwenhuisen ook 
door de schout van Amsterdam werd gezocht. Schout van Amsterdam was van 1726 tot 1736 
mr. Jan Backer. Deze man wist nogal wat van sodomiezaken af, want, pikant detail, Backers 
broer mr. Jacob Cornelisz Backer, die onder meer drost van Buren was, stond tot in de hoogste 
kringen van de Republiek bekend als sodomiet." Uit de zeer schaarse stukken blijkt, dat Van 
Nieuwenhuisen in Amsterdam gezocht werd voor een kwestie van afpersing. Per kerende post 
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kwam er antwoord uit Amsterdam. Maar uit de mond van Van Nieuwenhuisen kwam nog steeds 
geen bekentenis.... 

April 1732 
Al op de eerste dag van die maand werd Van Nieuwenhuisen weer voorgeleid en ondervraagd, 
kennelijk opnieuw zonder resultaat. Wel kwam er op 7 april een brief uit Utrecht met het bericht 
dat Tol Timaat, het Utrechtse vriendje van Van Nieuwenhuisen, zijn zonde had bekend. Direct 
na ontvangst van dit bericht werd de gevangene uit zijn hok gehaald en met deze bekentenis 
geconfronteerd. Hij werd verder ondervraagd, maar nu door Maas alleen; dat wijst erop dat de 
voorgaande verhoren in het bijzijn van één of meerdere Landgenoten van IJsselvere hadden 
plaatsgevonden. 
Echte problemen ontstonden er voor de drossaard toen de schout van Utrecht hem schriftelijk 
verzocht om "overlevering van de gevangene en van de acte van prejuditie (akte van bekente
nis)". Het was Maas bekend geworden, dat men in Utrecht dit soort gevangenen meestal niet in 
het openbaar ophing, zoals het plakkaat eiste, maar ze binnenskamers wurgde. Kon Maas zijn 
gevangene dit risico laten lopen? Wat moest hij doen? 
Hij begon met het schrijven van brieven aan de Advocaat-Fiscaal in Den Haag en aan zijn 
ambachtsheer, die hij per expresse liet bezorgen. De ambachtsheer, Jan Hendrik Strick van 
Linschoten, verbleef op dat moment op het Huis te Linschoten, waar Maas vervolgens in 
audiëntie werd ontvangen. De heren spraken uitvoerig over de zaak en kwamen tot de conclu
sie, de gevangene niet aan Utrecht uit te leveren. Terug van zijn bezoek aan Linschoten volgde 
er overleg tussen de drossaard en de Landgenoten van IJsselvere, wat resulteerde in een twee
de bezoek aan de ambachtsheer. Die heeft toen een aantal beleidspunten inzake deze kwestie op 
papier gezet: het is een eigenhandig door Strick van Linschoten geschreven stuk van tien pun
ten. Het is niet gedateerd en er wordt ook niet vermeld voor wie het bestemd was. Wel komt 
tweemaal de uitdrukking "mijn bailliuw" er in voor, hetgeen duidelijk maakt, dat Strick van 
Linschoten er de schrijver van is. Samengevat luiden de tien punten als volgt. 
1. Volgens het plakkaat moeten mensen die eenzelfde overtreding hebben begaan in het open

baar worden gestraft. 
2. Het was in verschillende plaatsen gewoonte geworden geen openbare executies te doen uit

voeren; hij (de ambachtsheer) wilde een voorbeeld of "exempel" stellen. 
3. In IJsselvere of in de naburige hoge heerlijkheden waren geen voorbeelden van het op zo'n 

gruwelijke en verfoeilijke wijze van executeren. 
4. Hij benadrukt zijn recht als heer om in criminele zaken executies te laten uitvoeren. 
5. De Landgenoten willen ook, dat er op de juiste wijze justitie wordt gedaan. 
6. De heren van Utrecht hebben bij brief van 17 februari 1732 beloofd, dat de tenlastelegging 

tegen hun gevangene ook aan IJsselvere zal worden toegezonden. 
7. Strick verbaast zich over het verzoek tot meezending van de akte van veroordeling: het 

onderzoek loopt pas twee maanden, waarbij gewezen wordt op de verhoren, de moeite en 
de kosten die tot dan toe gemaakt zijn. 

8. Drossaard en Landgenoten hebben nog steeds geen antwoord ontvangen op hun eerder 
gedaan verzoek inzake een mogelijke confrontatie met Arnoldus Pinckenij. 

9. Drossaard en Landgenoten stellen, dat hun beslissing inzake de uitlevering toestemming 
van de heer van de hoge heerlijkheid behoeft. 

10. Een heer van een hoge heerlijkheid, zoals Strick, is niet verplicht om redenen aan te geven 
waarom hij zijn recht niet wil of moet "rementeren" (overdragen), maar moet er alleen op 
toezien, dat er goede justitie gepleegd wordt. Gewezen wordt op het feit dat de drossaard 
meer dan eens het advies van de Advocaat-Fiscaal Nobeling heeft ingewonnen en dat hij 
aanneemt, dat in deze niets gedaan zal worden zonder diens advies. Dus als de "Edele 
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Groot Achtbare" heren in Utrecht zo nodig met de gevangene willen spreken, dan moeten 
ze maar naar Oudewater komen, waar Strick van Linschoten dan een kamer in het Stadhuis 
zal laten vrijmaken. 

Op het eerste gezicht lijkt het erop, dat de ambachtsheer begaan is met het lot dat Van 
Nieuwenhuisen ongetwijfeld in Utrecht wacht. De echte reden voor het weigeren van de uitle
vering was echter, dat Strick de zaak vooral zelf tot een einde wilde brengen, netjes volgens de 
regels. 

Op 11 april overlegde Maas weer met de Landgenoten en werd vastgesteld dat de gevangene 
niet aan Utrecht zou worden uitgeleverd. Er werd een antwoord aan de Utrechtse schout opge
steld, een brief waarvan wel een afschrift bewaard gebleven is. In die brief werd gesteld, dat Van 
Nieuwenhuisen door zijn verbanning uit stad en gewest van Utrecht geen ingeschreven burger 
van Utrecht meer was en derhalve niet kon worden uitgeleverd, met andere woorden: Utrecht 
had geen rechten meer op de man. Verder stelden de schrijvers, dat er al twee maanden gepro
cedeerd was, er veel gereisd was en er dus ook kosten waren gemaakt, maar dat er al wel veel 
materiaal is vergaard. Ze verwezen naar het plakkaat van 1730 en schreven dat dat een speciaal 
beval bevatte om de schuldige in het openbaar met de dood te bestraffen "daar in tegendeel in 
Uwe Ed. Grootachtbare stad zodanige delinquenten in 't geheimlijk worden geëxecuteerd". 
Inzake Arnoldus Pinckenij werd gesteld, dat volgens de Utrechtse secretaris Wilsema, die al 15 
jaar sodomie met Van Nieuwenhuisen had gepleegd en dat drossaard en Landgenoten daarover 
graag nadere gegevens zouden willen ontvangen. 
De brief werd opnieuw met Strick van Linschoten besproken, die hem goedkeurde. Drie dagen 
later, op 14 april, was er al antwoord uit Utrecht. Die brief werd eveneens met de ambachtsheer 
en de Landgenoten besproken. De dag daarna werd de gevangene ondervraagd, kennelijk 
opnieuw zonder resultaat, want kort daarna ging Maas weer naar den Haag om met de 
Advocaat-Fiscaal en met de jurist Bisdom te praten. De twee heren steunden het besluit om de 
gevangene niet uit te leveren. 
Terug in Oudewater vervoegde Maas zich weer bij Strick van Linschoten om verslag te doen. 
Een door Bisdom opgestelde brief werd "gearresteerd" of goedgekeurd. Op 18 april schreef 
Maas opnieuw naar Utrecht en ook deze brief is bewaard gebleven. Hij bevat in feite een her
haling van de bekende argumenten; ook vroeg Maas begrip voor het standpunt van IJsselvere in 
deze. Uit de brief blijkt, dat Van Nieuwenhuisen al in 1722 uit Utrecht was verbannen en dat hij 
sedertdien "vagebonderend" heeft rondgezworven. 

Mei 1732 
Op 7 en 8 mei was Maas weer in Den Haag om daar verder te praten over de uitlevering van 
Van Nieuwenhuisen. Ook dit uitstapje werd voor 20 gulden in de boeken geregistreerd. 
Inmiddels was de toestand van de gevangene er niet op vooruit gegaan. De arme man was ken
nelijk te vies om beet te pakken en zat onder het ongedierte, zodat er een barbier werd besteld 
voor het afknippen van de "luysebaart" van de gevangene. Hiervoor werd elf stuiver betaald 
inclusief de jenever: voor wie de borrel bestemd was is echter niet duidelijk! Maas schreef 
ondertussen weer twee brieven naar Delft, die kort daarna werden beantwoord. Op 19 mei werd 
Van Nieuwenhuisen in de toren ondervraagd. Tien dagen later, op 29 mei, kreeg Maas vanuit 
Utrecht de "confessie" of schuldbekentenis van Arnoldus Pinckenij. Met dit bericht toog Maas 
naar Strick van Linschoten en stelde vervolgens weer acht nieuwe artikelen of verhoorvragen 
op. Ook deed Maas een schriftelijk verzoek aan het gerecht in Utrecht om Tol Timaat voor con
frontatie te mogen ophalen: zowel Timaat als Pinckenij hadden sodomie (anale seks) met Van 
Nieuwenhuisen bedreven. 
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Juni 1732 
Op 6 juni kreeg Maas een goed bericht uit Utrecht: Tol Timaat zou ter confrontatie naar 
Oudewater worden gebracht. Er ontstond, na overleg met de Landgenoten, een briefwisseling 
met Utrecht, die kennelijk niet bevredigend was, want op 11 mei ging Maas naar Utrecht om te 
horen wanneer Tol Timaat naar Oudewater gebracht kon worden. Hij besprak een en ander met 
de schout van Utrecht en twee dagen later was het dan zover. Tol Timaat kwam naar Oudewater 
en de confrontatie vond plaats. Daar kwam nog heel wat bij kijken. Maas noteerde negen gul
den en elf stuivers aan onkosten. Dat geld was betaald voor verteringen van de schout, de deur
waarder, de gerechtsdienaars, de voerman en de paarden in "De Doelen" te Oudewater. Apart 
werd vermeld, dat Maas de schout en de deurwaarder uit Utrecht alsmede de secretaris een mid
dagmaal had voorgezet, waarvoor de baars speciaal uit Gouda gehaald was. 
De confrontatie met Van Nieuwenhuisen had blijkbaar weinig resultaat, want die weigerde nog 
steeds te bekennen. Daarom besloot men Van Nieuwenhuisen nu aan een "scherper examen" 
oftewel aan tortuur te mogen onderwerpen. Voor dat men hiertoe zou overgaan ging Maas nog 
een keer naar Den Haag om met de Advocaat-Fiscaal Nobeling te overleggen. 

Juli 1732 
De julimaand was voor Maas met betrekking tot de zaak Van Nieuwenhuisen een bijzonder rus
tige maand. Op 29 juli was er weer overleg met Strick van Linschoten en als resultaat daarvan 
ging Maas voor de zoveelste keer naar Utrecht, nu om te horen waarom er zo lang gedraald werd 
met de executie van Tol Timaat. Hij sprak er opnieuw met de schout en kreeg van hem advie
zen over hoe verder te gaan. 

Augustus 1732 
De maand begon met correspondentie met de deurwaarder uit Utrecht, die per expresse ver
zonden was ("zijnde gebracht door een diender") en die aanleiding was tot nader overleg met 
de heer van Linschoten. 
De kleding van de gevangene, of beter gezegd de lompen van de gevangen vagebond, was der
mate slecht geworden, dat hij op kosten van de drossaard een nieuw hemd en een rok kreeg. 
Maas schreef over die kleding "alsoo de sijne vergaan waren en niemand van de dienders hem 
behandelen konden". De kosten waren drie gulden en zeventien stuivers voor het hemd en twee 
gulden en tien stuivers voor de rok. Ook werden er kosten gemaakt om advies van juristen uit 
Utrecht te krijgen; op 11 mei ging Maas in gezelschap van een van de Landgenoten naar die 
stad om het advies daar op te halen. De kosten van het advies bedroegen 49 gulden en zeven
tien stuivers, terwijl er ook nog vier gulden reisgeld werd verantwoord. 
Het advies hield kennelijk in, dat het langzamerhand tijd was geworden om de gevangene op de 
pijnbank te leggen. Drossaard en Landgenoten besloten het advies op te volgen. Er ging nu een 
brief uit naar de beul van Dordrecht, die terug schreef dat Maas "staat konde maken op sijn 
overkomst". De 24e augustus arriveerde de scherprechter in Oudewater en had daar vervolgens 
een onderhoud met Maas. De volgende dag was het zover: de gevangene werd onder foltering 
ondervraagd. Over die foltering of tortuur schrijft Noordam in zijn boek12 onder meer: "Tortuur 
kon niet zo maar, als de schout het wenselijk achtte, worden toegepast. Er moesten voldoende 
aanwijzingen voor schuld, het 'half bewijs' zijn, om een verdachte met dit rechtsmiddel te con
fronteren". Over het algemeen ging er al van de aanwezigheid van de beul met zijn gereed
schappen een dreigende werking uit. Als die aanblik niet voldoende was, werden veelal eerst de 
duimschroeven aangedraaid en als dat nog niet hielp, kwamen ook de scheenschroeven eraan te 
pas. Noordam zegt verder dat zo'n onder pijniging gedane bekentenis geen enkele rechtskracht 
had. Daarom moest een bezwarende verklaring, afgelegd onder tortuur, altijd later herhaald 
worden, "buiten pijn van banden". De scherprechter vroeg achttien gulden voor zijn werk, ter-
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wijl aan de diender van Benschop, die er ter assistentie was bijgehaald, elf stuivers werden uit
betaald. De scherprechter en zijn knecht verteerden bovendien ten huize van Jan Vergouw nog 
eens voor zeven gulden en zestien stuivers aan spijs en drank. 
Nadat de volgende dag Van Nieuwenhuisen nogmaals verhoord was volgde er een intensievere 
briefwisseling met de Amsterdamse schout Backer. Van Nieuwenhuisen had zich in Amsterdam 
schuldig gemaakt aan afpersing en Backer wilde hem hierover nader aan de tand voelen. Hij 
diende daarom bij Maas een verzoek in of hij de gevangene een dag in Amsterdam kon krijgen 
voor nader verhoor. Van Nieuwenhuisen zat in de kerker van Oudewater en Backer moest daar
om ook aan het bestuur van die stad om toestemming voor dit uitstapje vragen. Na veel geschrijf 
en overleg werd Van Nieuwenhuisen op 31 augustus opgehaald en in Amsterdam verhoord. 
Tussen de bedrijven door waren op 27 augustus Maas en de Landgenoten naar Leidschendam 
gereisd om daar met de Advocaat-Fiscaal te overleggen. Die bleek echter niet thuis te zijn en 
daarom reisde het gezelschap maar door naar Rotterdam om bij een andere jurist advies in te 
winnen. De kosten van deze slecht geplande expeditie liepen op tot ruim achttien gulden. 

September 1732 
Op 3 september werd Van Nieuwenhuisen door de Amsterdammers teruggebracht in de toren 
van Oudewater. Ondertussen waren er brieven de deur uitgegaan naar de Dordtse beul en naar 
Utrecht. Ook de Woerdense procureur Willem van Vianen werd aangeschreven over niet nader 
genoemde kosten; ook schreef Maas nog een bedrag van twee gulden op voor het gebruik van 
een chaisse of koets, die de Landgenoten van Jan Vergouw hadden gehuurd. In de "Memorie" 
schrijft Maas niets over een bekentenis van Van Nieuwenhuisen, maar die schijnt in die tijd zijn 
zonde wel te hebben toegegeven. Op 8 september namelijk komt het gerecht van IJsselvere bij
een om de strafeis te bespreken en het oordeel te vellen. Men kwam er nog niet helemaal uit, 
want opnieuw gingen er brieven naar Utrecht, naar Amsterdam en naar Linschoten. Op 29 sep
tember werd de gevangene weer twee keer in de toren ondervraagd en vervolgens werden de 
artikelen, de vragen en de antwoorden "gedaan grosseren en extraheren", ofwel uitgeschreven 
en samengevat. Kennelijk gebeurde dit op verzoek van het Amsterdamse gerecht, want dat kreeg 
hierover een brief van Maas. 

De Gevangentoren bij de Romeinsbrug, 18e-eeuwse gravure naar H. de Winter. 
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Oktober 1732 
De maand begon voor Maas met het schrijven van een brief aan de scherprechter van Haarlem. 
Het antwoord op deze brief werd met de heer van Linschoten besproken en opnieuw werden 
verhoorvragen opgesteld en aan de gevangene voorgelegd. Na verdere briefwisseling met 
Amsterdam en overleg met Strick van Linschoten naderde de zaak nu zijn hoogtepunt. De 
Landgenoten kwamen met Maas bijeen en pleegden overleg over de te stellen eis. Maas noteer
de nuchter in zijn "Memorie" dat men "tot sententie is gekomen" ofwel dat het vonnis was 
geveld. De volgende dag werd Van Nieuwenhuisen voor het gerecht van drossaard en 
Landgenoten gebracht en "hem werd de dood aangezegd". Maas schreef verder dat "alles op 
orde werd gesteld en enige omstandigheden werden nader besproken". Tot hiertoe hadden alle 
gebeurtenissen in deze zaak zich binnen de stad Oudewater afgespeeld. Nu was het oordeel 
geveld, het doodvonnis uitgesproken en het enige wat nog restte was de terechtstelling: ophan
ging tot de dood er op volgde. In de weinige stukken die van dit proces bewaard zijn gebleven 
wordt maar heel summier over de terechtstelling gesproken. Vond die ook te Oudewater plaats 
en hoe moeten we dan het citaat uit de "Memorie" verstaan, dat als titel boven dit artikel staat? 

De terechtstelling 
Een vonnis werd in die tijd of op de dag van de uitspraak of hooguit een dag later voltrokken. 
In dit geval verliepen er twee dagen na de uitspraak van de veroordeling. De eerste dag werd de 
gevangene van extra spijs en drank voorzien, het bekende galgenmaal. De tweede dag werd hij 
voorbereid op de executie. Voor zo'n terechtstelling kwam heel wat kijken. Uit de "Memorie" 
blijkt dat duidelijk. Vreemd is echter, dat de voorbereidingen al begonnen waren voordat het 
vonnis was uitgesproken! Of is de "Memorie" op dat punt niet duidelijk of volledig? Uit de 
rekeningen blijkt, dat de scherprechter uit Haarlem met zijn assistenten al vanaf 12 oktober tot 
en met de executiedag van 17 oktober in de herberg van Jan Vergouw voor 28 gulden en negen
tien stuivers hadden verteerd. Voor een aantal zaken rond de terechtstelling geeft de "Memorie" 
geen datum aan. Het bleek, dat er geen galg beschikbaar was (!), zodat de timmerman opdracht 
kreeg om een nieuwe galg en de daarbij behorende dubbele ladder te maken. In eerste aanleg is 
het niet duidelijk of dit de galg voor Oudewater was of de vervanger van de lang geleden omge
waaide galg van IJsselvere. Wel werd er voor 37 gulden aan het schavot van Oudewater gere
pareerd. Twee knechts van de genoemde timmerman hadden twee nachten doorgewerkt en ont
vingen daarvoor vier gulden en vier stuivers aan overwerkgeld. Ook de smid werd erbij gehaald 
om een herstelling aan het schavot te verrichten. Maas noteerde daarvoor vijf gulden en tien 
stuivers. De schilder werd gevraagd een bord te maken dat boven de galg werd geplaatst, waar
schijnlijk met de naam en het misdrijf van de veroordeelde erop. Van de executie zelf wordt in 
de "Memorie" van Maas geen verslag gedaan. We moeten daarom alleen uit de onkostenver-
meldingen reconstrueren wat er op die dag is gebeurd. 

De gang van zaken bij zo'n terechtstelling wordt door Noordam beschreven.13 Ter plekke werd 
in het openbaar het vonnis voorgelezen, een moment waarop dikwijls de veroordeelde, om zijn 
geweten te ontlasten, een laatste bekentenis deed, bijvoorbeeld door het noemen van namen van 
medeplichtigen. Ook de plaatselijke predikant of ziekentrooster had zijn taak: het bijstaan van 
de veroordeelde gedurende zijn laatste ogenblikken. Gebruikelijk was ook de over het algemeen 
grote publieke belangstelling voor zo'n executie. Juist hier op het platteland, waar zoiets spora
disch voorkwam, trok een terechtstelling veel nieuwsgierigen. Voor de executie waren overigens 
ook twee Goudse dienders ter assistentie ingehuurd. Verder was het gebruikelijk om kort na de 
executie het lichaam van de galg af te nemen en naar een zogenaamde buitengalg te vervoeren. 
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Enkele zinsneden uit de Memorie van Martinus Maas over de zaak tegen 
Adrianus van Nieuwenhuijsen. 
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In de "Memorie" komen we de zin tegen: "17 dito (oktober) gevaceert op de executie. Dito op 
het afnemen en vervoeren naar de galge van Hekendorp", terwijl we enkele regels verder lezen: 
"Den voerman die het doode lighaam buyte gereden heeft drie gulden en drie stuivers". Wat is 
hier gebeurd? Niets is zeker, maar de hiernavolgende reconstructie lijkt plausibel. 
Van Nieuwenhuisen is in de stad opgehangen, want stadsbode Van der Werff declareerde bij 
Maas negen gulden en negen stuivers voor "alle moeite en insennatiën, schoonmaken van het 
Stadhuis als anderen gedurende de detentie en de executie, vuur en licht voor de examinatiën". 
Dat wijst op een executie nabij het stadhuis van Oudewater, met name het schoon maakwerk 
maakt dat aannemelijk. Het kwam namelijk vaak voor dat bij een ophanging het slachtoffer 
"alles liet lopen": de sluitspieren van endeldarm en blaas ontspanden zich en het schavot werd 
bevuild. Ook de doodsangst speelde hierbij een rol. Na de executie werd, zoals gebruikelijk, het 
lijk afgenomen om het naar de buitengalg te brengen. Oudewater had echter geen buitengalg, 
IJsselvere vanouds wel. Daar zou dan ook de nieuwe galg voor gemaakt kunnen zijn. De omge
waaide galg en de latere vervanging ervan stonden net buiten de stadsmuren van Oudewater. De 
hoge heerlijkheid IJsselvere, nauwelijks 40 hectare groot, bestond oorspronkelijk uit een smal
le strook land ten zuiden van de IJssel en ten westen van de stad. In het midden van IJsselvere 
was in de loop der eeuwen een aantal huizen en herbergen gebouwd, waar goedkoper bier werd 
geschonken dan in de stad. Dat gaf boze gezichten bij de Oudewaterse kroegbazen. De hierdoor 
ontstane problemen werden opgelost door in 1562 het middendeel van IJsselvere bij de stad 
Oudewater te voegen. Hierdoor viel de oude heerlijkheid in twee delen uiteen en werd er daar
na ook gesproken over Oost- en West-IJsselvere. Het aldus sterk gereduceerde IJsselvere vorm
de samen met het grotere Hekendorp één gerecht; het archief daarvan draagt de naam "rechter
lijk archief van Hekendorp en IJsselvere". Aangaande criminele zaken is er slechts een rol met 
zaken uit de periode 1766-1810 bewaard gebleven. Hekendorp vormde het grootste deel van dit 
gecombineerde gerecht en daarom werd het gerecht ook wel alleen Hekendorp genoemd. Door 
gebrek aan bronnen is het niet te bewijzen, maar het lijkt wel aannemelijk te stellen, dat Van 
Nieuwenhuisen in Oudewater werd geëxecuteerd en dat zijn lijk daarna aan de galg van 
'Hekendorp', op het grondgebied van IJsselvere, werd opgehangen. Daar zou hij blijven han
gen totdat de natuur, de vogels en de insekten, weer en wind, het in ontbinding verkerende 
lichaam zodanig hadden aangetast dat het vanzelf uit de strop viel. Zo'n buitengalg verspreid
de een ondraaglijke stank en bood bovendien een weerzinwekkende aanblik. Dit alles naar de 
gewoonten van die tijd tot een waarschuwend voorbeeld voor een ieder die erlangs kwam. 

Maas was met zijn "Memorie" echter nog niet klaar. Er viel nog het een en ander te verrekenen. 
De Haarlemse beul ontving voor zijn luguber handwerk 205 gulden. Ter assistentie van de 
scherprechter en zijn knechten waren ook twee Goudse dienders ingehuurd. De Landgenoten 
van IJsselvere waren ook bij de terechtstelling aanwezig en werden "met wijn beschonken". De 
schout, de secretaris en de predikant of ziekentrooster kregen na afloop een maaltijd voorgezet, 
waarvoor men ook nu weer de baars uit Gouda had laten halen. De indruk wordt gewekt, dat er 
bij zo'n gelegenheid een stevige borrel werd ingenomen. 

Besluit 
De zaak tegen Adrianus van Nieuwenhuisen was ten einde. Het vonnis was uitgesproken er ten 
uitvoer gebracht, maar de rekeningen bleven binnenkomen. Zo vroegen twee dienaars van jus
titie 75 gulden voor "het sluiten en ontsluiten van de gevangene sedert sijn apprehentie (hech
tenis) tot de executie". Voor het "verscheidene nachten waken" ontvingen ze nogmaals datzelf
de bedrag. De procureur Gouset ontving 21 gulden en drie stuivers voor salaris en de procureur 
Willem van Vianen kreeg zeven gulden en tien stuivers voor verstrekte inlichtingen "inclusief 
de briefporte en een reis naar Lexmond". Een flinke post was het "kostgeld" van de gevangene: 
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259 dagen a tien stuivers per dag maakte een som van 128 gulden en tien stuivers. Merkwaardig 
is de laatste post: "Aan Jacob voor een tweede hemd voor de gevangene, een gulden en zestien 
stuivers": dat was dan zijn laatste hemd, waarvan gezegd wordt dat er geen zakken in zitten. In 
totaal bedroegen de kosten van proces en terechtstelling het voor die tijd bijzonder hoge bedrag 
van 1259 gulden en veertien stuivers. De ambachtsheer van Hekendorp, IJsselvere en 
Snelrewaard betaalde hiervan op 10 juli 1733 uit eigen zak 727 gulden, elf stuivers en negen 
penningen. Het resterende deel werd volgens een aantekening van de zoon en opvolger van 
Martinus Maas op 11 juli 1736 bij minnelijke schikking voldaan. 

Als we dit merkwaardige proces nog eens nalopen springt een aantal zaken er duidelijk uit. 
Allereerst de bijzonder lange tijd van het proces: acht maanden ofwel 259 dagen. Vervolgens de 
enorme kosten die het met zich meebracht en de vele brieven en reizen die Maas schreef en 
maakte voor het onderzoek. De conclusie is gerechtvaardigd dat de drossaard met de zaak geen 
raad wist. Het was het eerste en enige sodomieproces dat hij ooit te voeren kreeg. Maas werk
te dan ook heel precies, vroeg voor elke stap die hij zette raad en was duidelijk bang om fouten 
te maken. In totaal heeft Martinus Maas 36 brieven geschreven, is hij zeven keer naar Utrecht 
gereisd, vier keer naar Den Haag en een keer naar Haarlem en een keer naar Rotterdam. Maar 
al deze inspanningen hadden resultaat: het recht kreeg zijn loop en de schuldige werd gehangen 
in Oudewater. En zijn lijk? Dat werd gehangen in Hekendorp  
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