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In jun i 1797 veroorzaakte de arrestatie van vier van sodomie verdachte 

mannen grote opschudding in de stad Utrecht. H u n aanhouding in de 

nacht was het begin van het Utrechtse aandeel in de vervolging van 

sodomieten in een aantal steden in de Bataafse Republiek. De gearres-

I teerde mannen noemden tijdens h u n 

H. (Erik) Tigelaar (1965) voigde de opleiding tot 

middelbaar archiefambtenaar aan de 

Rijksarchiefschool te Den Haag en is sinds 1990 die vervolgens o o k opgepakt werden 

werkzaam bij de Gemeentelijke Archiefdienst 

Utrecht. Hij publiceerde eerder een artikel over de 

geschiedenis van een metselaarsbedrijf en schrijft t igen aanwezen. U i t e i nde l i j k veroor-

een boek over de geschiedenis en de verklaring van 

de straatnamen van Utrecht. 

mannen tot langdurige tuchthuis

proces namen van medeplichtigen 

die vervolgens ook opgepakt werde 

en die op h u n beurt weer medeplich

tigen aanwezen. Uiteindelijk verooi 

deelde het Utrechtse gerecht zeven 

straffen. Het was de laatste omvangrijke sodomietenvervolging die in 

Utrecht plaatsvond voordat de invoering van de Code Pénal'm 1811 

een einde maakte aan de strafbaarheid van sodomie. Di t artikel behan

delt de achtergronden en het verloop van deze vervolging en de lotge

vallen van de vervolgden na afloop van de processen. 
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Inleiding 

AI in de middeleeuwen werden in de stad Utrecht mannen ter dood veroordeeld 

wegens sodomie (seksuele omgang tussen personen van hetzelfde geslacht). Maar 

tot het einde van de zeventiende eeuw kwamen sodomieprocessen in Utrecht 

slechts sporadisch voor1. Enkele juristen stelden in 1676 dan ook dat 'het onmen-

schelicke crimen van sodomie [...] in dese landen voor desen niet of weynich 

gehoort' was. De processen die het Utrechtse gerecht in dat jaar voerde tegen 

oud-burgemeester mr Dirk de Goyer en twee jongemannen, brachten daar veran

dering in. De gevluchte De Goyer werd bij verstek veroordeeld tot levenslange 

verbanning. Hij had met beide jongemannen vanaf hun jeugd seksuele contacten 

onderhouden. Eén van hen werd ter dood veroordeeld. De ander werd voor tien 

jaar naar Indië gestuurd en levenslang verbannen2. 

Na 1676 werden in Utrecht vaker dan voordien sodomieprocessen gevoerd. Deze 

ontwikkeling deed zich ook voor in andere plaatsen en werd veroorzaakt door een 

veranderde moraal op het gebied van huwelijk en seksualiteit. Het huwelijk kreeg 

meer gewicht met als gevolg dat strenger tegen allerlei vormen van buitenechtelijke 

seksualiteit werd opgetreden3. Voor zover bekend zijn in Utrecht tegen vrouwen 

geen processen gevoerd wegens gelijkgeslachtelijke seksuele activiteiten. Dergelijke 

handelingen tussen vrouwen stonden buiten de denkwereld van de meeste men

sen4. 

De Utrechtse justitie beschikte over te weinig mankracht om opsporingsarbeid van 

voldoende omvang te verrichten. Men ging dan ook pas tot vervolging wegens 

sodomie over als burgers aangifte hadden gedaan, bijvoorbeeld omdat zij waren las

tiggevallen of omdat zij mannen op heterdaad hadden betrapt. Ook kon belastende 

informatie die uit andere steden werd aangereikt, arrestaties tot gevolg hebben. 

Een enkele keer kwamen gevallen van sodomie aan het licht tijdens processen tegen 

personen die wegens andere criminele daden waren gearresteerd. Het strafproces 

dat volgde op de aanhouding van verdachte personen was gericht op het achterha

len van de ware toedracht van het misdrijf en het verkrijgen van een bekentenis van 

de verdachten. Daarbij mocht tot 1798 in sommige gevallen de pijnbank (tortuur) 

worden toegepast'. Tijdens de verhoren van een van sodomie verdachte persoon 

probeerde men te achterhalen welke seksuele handelingen deze had verricht en 

met wie. De genoemde medeplichtigen werden vervolgens ook gearresteerd. Zo 

kon één aanhouding een hele reeks van processen, soms in meerdere plaatsen, tot 

gevolg hebben. Zeer bekend zijn de processen die in 1730-1733 werden gevoerd en 

die in Utrecht resulteerden in elf doodvonnissen, zes verbanningen en twee levens

lange opsluitingen, terwijl ongeveer honderd verdachten op de vlucht waren gesla

gen6. Vrijwel onbekend is echter dat in 1797/1798 in Utrecht ook een omvangrijke 

sodomietenvervolging heeft plaatsgevonden. Pas zeer onlangs verscheen een publi-

katie die zijdelings aandacht besteedt aan deze vervolging". Dat er nog nooit eerder 
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onderzoek naar was gedaan, is niet verwonderlijk. Alle procesdossiers die op deze 

vervolging betrekking hadden, zijn tussen 1809 en 1817 zoekgeraakt of vernietigd8. 

Een register met criminele vonnissen over deze jaren is evenmin aanwezig. Er zijn 

alleen twee registers met namen van gevangenen bewaard gebleven: één voor het 

huis Hazenberg en één voor het tuchthuis. Hierin heeft men echter ten tijde van de 

vervolging alleen straffen aangetekend. De misdaden van de gevangenen zijn hierin 

niet vermeld'. 

De aanleiding voor het onderzoek naar deze vervolging was de vondst van een in 

1809 opgestelde lijst met namen van alle door het gerecht van Utrecht veroordeel

de gevangenen in het tuchthuis. De vijf gevangenen die het langst vastzaten, bleken 

allemaal op 17 februari 1798 veroordeeld te zijn wegens sodomie. Volgens de 

gevangenenregisters waren op die dag in totaal zeven mannen veroordeeld tot lang

durige tuchthuisstraffen. Bij de namen van al deze mannen had men in het tucht-

huisregister aangetekend dat zij hun straf in eenzame opsluiting moesten uitzitten, 

een gebruikelijke bepaling in vonnissen tegen sodomieten 10. 

Nader onderzoek in het archief van het Utrechtse gerecht wees uit dat slechts 

twee gerechtelijke verklaringen en enkele brieven betreffende deze processen 

bewaard waren gebleven " . Uit een brief van veel later datum uit hetzelfde archief 

kon echter worden opgemaakt dat de processen in Utrecht niet op zichzelf ston

den, maar onderdeel uitmaakten van een reeks processen die in Dordrecht was 

begonnen 12. In Dordrecht waren wel voldoende processtukken aanwezig die infor

matie konden verschaffen over het ontstaan van de vervolging in Utrecht. Deze 

informatie vormde de basis voor het verdere onderzoek. 

In dit artikel worden de verschillende aspecten van de vervolging besproken. Eerst 

wordt kort uiteengezet wat men precies onder sodomie verstond, op welke 

rechtsgronden de vervolgingen gebaseerd waren en welk vervolgingsbeleid het 

Utrechtse gerecht in de periode 1785-181 I voerde. Vervolgens wordt uitgebreider 

aandacht besteed aan de aanleiding tot en het verloop van de vervolging. Daarbij 

zijn de relaties tussen de vervolgden, voor zover mogelijk, gereconstrueerd. 

Tenslotte worden de lotgevallen van de vervolgden na afloop van de processen 

beschreven. 

Sodc 

Het begrip 'sodomie' is niet gelijk aan het huidige begrip 'homoseksualiteit'. Met 

homoseksualiteit wordt vooral een seksuele gerichtheid bedoeld, terwijl sodomie 

tot in de negentiende eeuw de gebruikelijke aanduiding was voor seksuele handelin

gen tussen personen van hetzelfde geslacht of van mensen met dieren. Bij sodomie 

stond oorspronkelijk niet het verlangen, maar de daad centraal. Volgens de heer

sende opvattingen ten tijde van de Republiek en de Bataafse Republiek was sodomie 
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niet alleen een zware zonde, maar ook een misdaad. Deze misdaad stond ook te 

boek als crimen nefandum (misdaad waarvan niet gesproken mag worden); gelijkge-

slachtelijke seksuele handelingen werden als zo schandelijk beschouwd, dat het 

rechtstreeks noemen ervan vermeden behoorde te worden 13. 

Sodomie werd vrijwel uitsluitend met mannen in verband gebracht. Mannen die 

seksueel met mannen verkeerden, werden in Utrecht omstreeks 1800 'sodomieten' 

of 'sodomiters' genoemd, zowel door henzelf als door anderen H. Doorgaans wer

den in die tijd alle seksuele handelingen die mannen met elkaar konden verrichten, 

bestempeld als sodomie. Bij de berechting van sodomieten onderscheidde men ech

ter wel verschillende graden van sodomie, die twee afzonderlijke delicten oplever

den. 'Complete sodomie' of sodomie, dat wil zeggen actief of passief anaal contact 

met ejaculatie in het lichaam, was het 'crimen nefandum in den hoogsten graad'. 

Wederzijdse masturbatie werd als een mindere graad van sodomie beschouwd15. 

Men bezigde nogal wat woorden en uitdrukkingen om de verschillende seksuele 

activiteiten aan te duiden. 'Mastupreeren' kwam voor naast 'braleeren', 'branieeren' 

(Frans: branler), 'een kaaleboer laten maken' en 'een calembour slaan'. Anaal con

tact kon aangeduid worden als 'vuile zonde van sodomie'. Daarnaast kon men 

iemand of elkaar 'completelijk' of 'als een meysje' gebruiken. Soms werd de daad 

omschreven als: elkaar van achteren over en weer als man en vrouw gebruiken ,6. 

Rechtsgronden voor strafvervolging 

Vóór de invoering van het eerste nationaal geldende wetboek in 1809 was strafwet

geving een plaatselijke en gewestelijke aangelegenheid. Wanneer de plaatselijke of 

gewestelijke wetten niet in bestraffing van een delict voorzagen, konden andere 

rechtsbronnen gebruikt worden: vroegere rechtspraak, de rechtsgewoonten, com

mentaren van geleerde juristen, het Romeinse recht en het bijbelse recht. 

Bovendien liet men zich in de meeste provincies nog leiden door de Constitutie/ 

Criminalis Carolina, een wetboek dat keizer Karel V in 1532 voor het Duitse rijk had 

laten samenstellen. 

Omdat de wetten in de provincie Utrecht geen bepalingen kenden tegen sodomie, 

moest het Utrechtse gerecht bij de berechting van sodomieten gebruik maken van 

het aanvullend recht. Alle aanvullende rechtsbronnen stelden de doodstraf op 

'complete sodomie'. Zij verschilden alleen in de manier waarop dit doodvonnis vol

trokken zou moeten worden. Over de strafbaarheid van wederzijdse masturbatie 

bestond geen overeenstemming. Volgens sommige rechtsgeleerden was masturba

tie in het geheel niet strafbaar. Anderen daarentegen vonden dat ook masturbatie 

met de dood bestraft moest worden. Door deze verscheidenheid aan opvattingen 

over wederzijdse masturbatie was dus met name bij de berechting van dit delict de 

vrije beleidsruimte' van het gerecht zeer groot17. 
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Vervolgingsbeleid van het Utrechtse gerecht 1785-1811 

Voor het Utrechtse gerecht was al meer dan twintig jaar geen sodomieproces meer 

gevoerd, toen in 1785 Hubertus van Monsjou, 'gedimitteerd predikant van Buren', 

werd gearresteerd. Drie mannen hadden verklaard dat Van Monsjou tijdens kerk

diensten in verschillende kerken naast hen was komen zitten en geprobeerd had in 

hun broek te tasten. Op 2 juni 1785 werd Van Monsjou wegens deze handtastelijk

heden veroordeeld tot veertien jaar tuchthuis18. Het gerecht bestrafte deze hande

lingen in dit geval zwaarder dan voorheen. In 1763 was een van handtastelijkheden 

beschuldigde man nog voorwaardelijk ontslagen, terwijl deze met zijn handelingen 

veel verder was gegaan " . Het proces tegen Hubertus van Monsjou luidde dan ook 

een periode in waarin voor het gerecht veel vaker dan in de voorgaande decennia 

processen werden gevoerd wegens sodomie of verleidingspogingen en waarin ook 

deze pogingen, de zogenaamde 'tentamina', met langdurige opsluiting werden 

bestraft. Wederzijdse masturbatie diende volgens het gerecht eveneens met 'lang-

duurig confinement, afgezonderd van alle andere menschen' bestraft te worden, 

terwijl 'de volbrachte misdaad van sodomie' met de dood werd bestraft. In de pe

riode 1785-181 I werden voor het Utrechtse gerecht twintig processen gevoerd20. 

De processen wegens verleidingspogingen vonden plaats op zeer twijfelachtige 

rechtsgronden. Toch moest een verdachte wel over heel goede contacten beschik

ken om aan veroordeling te ontkomen21. Het lijkt er bovendien op dat men het 

steeds minder nauw nam met de 

bewijsvoering. Zo werd in 1806 

de 51-jarige kleermaker Jan Ja-

cobse slechts op basis van de 

verklaring van één persoon we

gens een verleidingspoging ver

oordeeld tot zes jaar tuchthuis. 

En dat terwijl hij volledig ontken

de!22 

De reden voor het strengere op

treden werd door enkele 

Utrechtse juristen uitdrukkelijk 

opgegeven. Zij waren van mening 

dat het zedenverval steeds ern

stiger vormen aannam. Ook so-

Noordbeuk van het koor van de Domkerk. 

Deze kerk was in de achttiende en het begin 

van de negentiende eeuw een van de vaste 

ontmoetingsplaatsen van sodomieten. Teke

ning door J. Jelgerhuis, 1821. Particuliere 

collectie. Foto GAU, TA, He38; neg. C 2.928. 
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domie scheen steeds vaker voor te komen en kon daarom niet streng genoeg 

bestraft worden: 'immers ondervind men niet dagelijks dat deeze gruweldaden, 

zekerlijk doordien men alle gronden van godsdienst omverre werpt, aan geene eeu

wige straffe of beloning meer geloof geeft, en dus doende zijne driften den vrijen 

teugel durft te geeven, meer en meer voorvallen'23. Een afdoende verklaring voor 

de zwaardere bestraffing van verleidingspogingen lijkt dit echter niet te zijn. 

Van der Meer, die dezelfde veranderingen in het vervolgingsbeleid in Amsterdam 

opmerkte, schrijft deze onder meer toe aan veranderde percepties. Niet langer 

waren het daden die een man als sodomiet identificeerden. Een sodomiet was een 

man met bepaalde verlangens die andere mannen niet hadden. Het uiting geven aan 

die verlangens kon nu ook tot strafvervolging leiden y'. Ook voor de Utrechtse 

koerswijziging in het vervolgingsbeleid lijkt dit een aannemelijke verklaring te zijn. 

Uit enkele Utrechtse processtukken blijkt namelijk dat men onderscheid ging maken 

tussen 'noodsex', bedreven door mannen die liever met vrouwen van doen hadden, 

en seks die voortgekomen was uit verlangens naar mannen. Mannen die zich 'met 

agterstelling en verachting van de vrouwlijke sexe' te buiten gingen aan 'tegennatuur

lijke liefkoserijen met mannen, volgens eene gecontracteerde gewoonte' en 'deezen 

weg als de eenigste om de natuurbehoeftens te voldoen' kozen, beschouwde men 

duidelijk als veel verwerpelijker dan mannen die dit uit nood deden23. 

De verandering van opvattingen over sodomieten bleef niet beperkt tot Utrecht en 

Amsterdam. In Dordrecht bijvoorbeeld moet deze eveneens hebben plaatsgevon

den. Een voorval dat zich daar in 1790 voordeed, is in dit verband heel illustratief. In 

1802 schreef de hoofdofficier van Dordrecht aan zijn Utrechtse collega: 'In het jaar 

1790 ontmoetede de toenmalige hoofdofficier Van der Brandeier, die vrij driftig in 

alles te werk ging, alhier een persoon op straat uit welkers physiognomie hij meen

de op te maken dat dezelve eene sodomiter was. Op geene andere dan deese 

grond nam hij denzelven met zich na huis en onderhield hem ten allersterksten. 

Gelukkig dat de kaerel confus wierd en beleed dat hij aan die misdaad schuldig was 

en daardoor het vermoeden bevestigde'. Deze persoon belandde daarop in de 

gevangenis, waaruit hij overigens na enige tijd wist te ontsnappen26. 

Zeven jaar later had de justitie in Dordrecht weer succes, want in dezelfde brief uit 

1802 schreef de hoofdofficier: 'In 1797 is alhier toevallig ontdekt een associatie van 

diergelijke booswichten, welke zoveele ontdekkingen in deese en andere plaatsen 

ten gevolge heeft gehad'. Een incident ten huize van een dominee bracht deze zaak 

in de maand april van datzelfde jaar aan het rollen. 

Chantage in Dordrecht 

In Dordrecht werden op 15 april 1797 ten huize van de predikant Robertus Alber-

thoma Chevallier twee mannen gearresteerd 'weegens het pleegen van eenige on-
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geregeldheeden en resistentie aan de justitie'. Het betrof de 23-jarige koopman in 

manufacturen Johannes Gerardus Beeldemaker, 'middelmatig van postuur, pokdalig 

en vol van aangezigt', en de zeer gezette voormalige logementhouder Mathieu 

Nolté, die 37 jaar oud was. Zij waren op 13 april 1797 in Dordrecht aangekomen 

en hadden daarna ds Chevallier met brieven bestookt en met bezoeken aan zijn 

huis lastiggevallen om te proberen ƒ. 50,- voor Nolté los te krijgen. Toen dit op 

niets uitliep, gingen zij in de namiddag van zaterdag 15 april 1797 opnieuw naar het 

huis van ds Chevallier. Nolté drong vervolgens het huis binnen en weigerde te ver

trekken alvorens geld te hebben gekregen. De vrouw van Chevallier liet vervolgens 

een gerechtsdienaar komen, waarna Beeldemaker ook naar binnen ging en zich 

ermee ging bemoeien. Uiteindelijk werden Nolté en Beeldemaker door drie 

gerechtsdienaars afgevoerd27. 

Bij het eerste verhoor op 20 april 1797 vroeg de baljuw (officier) aan Nolté waar

aan hij het recht dacht te ontlenen om geld van Chevallier te vragen. Hierop ant

woordde hij dat het uit vriendschap was. Dit werd door Beeldemaker bevestigd. 

De baljuw nam echter geen genoegen met dit antwoord. Spoedig werd dan ook 

duidelijk dat Nolté had geprobeerd Chevallier te chanteren. 

Tussen de papieren van Beeldemaker werden brieven gevonden waaruit men 

opmaakte dat hij schuldig was aan het plegen van 'de vuile zonden, hetzij dan in 

eene meerdere of mindere graad met andere mansperzoonen'. Nolté bleek in het 

bezit te zijn van een in het Frans gestelde liefdesbrief, waarvan hij zelf ook toegaf 

dat het duidelijk was dat deze geschreven was 'van den eenen sodomiet aan den 

anderen'. Bovendien vond men in zijn bagage een voor Chevallier bestemde brief 

waarin hij onder meer schreef: 'of zijn het over zwakheeden, die ik niet alleen met 

u en duizende gemeen heb, maar welke ik met u bedreven heb'. Het onderzoek 

nam hierdoor een geheel andere wending. 

Mathieu Nolté, geboren in Amsterdam, bekende in de loop der jaren in tal van 

plaatsen seksuele contacten met mannen onderhouden te hebben. Met Chevallier, 

'die hij voor een sodomiet kende', had hij in 1790 in Den Bosch, waar Chevallier op 

dat moment predikant was, seksueel contact gehad. Daarna had Nolté hem ƒ. 700,-

weten af te persen. Naderhand had hij in Den Bosch nog ƒ. 50,- en in Dordrecht 

ook nog drie keer wat geld van hem ontvangen. In 1792 verhuisde Nolté naar 

Ravenstein waar hij met één van zijn 'kennissen' een logement hield. Dit werd geen 

succes, wellicht omdat zij in Ravenstein en omgeving als sodomieters bekend ston

den. Toen Nolté in 1796 in Den Haag Beeldemaker ontmoette, zat hij volledig aan 

de grond. 

De loopbaan van de Hagenaar Johannes Gerardus Beeldemaker was evenmin suc

cesvol verlopen. Hij verklaarde dat hij als kind eerst als klerk bij een schout en 

daarna als schilder in het bedrijf van zijn vader gewerkt had. Een poging om vervol

gens 'in de keuken van de prins' te leren koken, was op niets uitgelopen, zodat hij 
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daarna weer bij zijn vader terechtgekomen was. Met de iets jongere Samuel 

Rijnhardt, die als knecht bij zijn vader werkte, begon hij omstreeks I 793 een handel 

in manufacturen. Met hem onderhield hij niet alleen een zakelijke, maar ook een 

seksuele relatie. In mei 1796 huurden zij gezamenlijk een huis in Den Haag en zij 

gingen vervolgens met een kraam reizen. Tot groot verdriet van Rijnhardt beëindig

de Beeldemaker niet lang daarna vanwege een zakelijk conflict de samenwerking en 

de vriendschap. Nog in dezelfde zomer raakte hij bevriend met Nolté. Ook met 

hem had Beeldemaker een seksuele relatie, maar deze was van korte duur, omdat 

Beeldemaker geen genegenheid voor Nolté voelde. Zij sloegen aan het zwerven. In 

Den Bosch en Utrecht maakten zij Beeldemakers handelswaar, die op krediet 

gekocht was, te gelde en zij leefden daar nog enige maanden van. Tijdens hun ver

blijf in Utrecht verloor Beeldemaker drie wissels die door de zakkendrager Willem 

Kok gevonden en bij hem terugbezorgd werden. Dit was het begin van een vriend

schap en liefdesrelatie. Met deze Willem Kok maakte hij een reis naar Antwerpen. 

Eind maart waren Beeldemaker en Nolté volledig door het geld heen. Beeldema

kers vader had hen toen uit barmhartigheid in zijn huis opgenomen. Daar hadden zij 

het plan opgevat om Chevallier om geld te gaan vragen. Zij hoopten van hem vol

doende geld te krijgen om een ordentelijke jas voor Nolté te kopen en om naar 

Parijs te kunnen gaan. Daarop vertrokken zij naar Dordrecht. 

Samuel Rijnhardt was steeds brieven blijven schrijven en hij hoopte op een verzoe

ning. Zijn brieven werden in Dordrecht in Beeldemakers bagage aangetroffen. Hun 

inhoud loog er niet om: 'lieven vrint, het seynt dan dat gij soo verhart op mijn blijft, 

maar og, hoe kent gij soo weesen, gij weet wel datter bij God nog eens vergeeven is 

en dan bey geen mens, og wat is het ongelukkig. Lieven Jan, vergeeft mijn nog eens, 

ik beloof u ... weer te leeven als in de eerste dagen ... lieven Jan, ik ken 's nagts niet 

slaapen, gij bent geen half uur uyt mijn gedagten' en 'als ik saavens mijn deur sluyt 

en gij bent daar niet, dat doet mijn peyn'. En wat moest men wel niet denken van: 

'maar gaf God dat gij nog eens anderen sinnen kreeg, og ik sou niet weeten wat ik 

doen sou, ik wou [uw] voeten wel soenen'. 

Eén passage uit een brief van 24 maart 1797, die werd aangehaald tijdens Beeldema

kers tweede verhoor op 25 april I 797, werd hem noodlottig. Deze bevatte een 

expliciete verwijzing naar de seksuele voorkeur van de mannen: 'wat sal het ook 

sijn om weer bey malkaar te sijn, daar u moeder daar zooveel teegen heeft en mijn 

zulks verweyt, te seggen gij dat ik mieterssaai hou, op soo maanier sou u moeder 

ons beyde naa de donder helpen sey see het rontuyt, maar dat zal ik noot vergee-

ten'. 

Na voorlezing van deze passage werd hem gevraagd of hij niet moest bekennen 'die 

misdaad ten minste zeker met Samuel Rijnhardt te hebben gepleegd'. Beeldemaker 

bekende dat hij niet alleen met Samuel Rijnhardt, Mathieu Nolté en Willem Kok 

seksueel contact gehad had, maar dat hij in de voorgaande drie jaren eveneens 
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regelmatig heren tegen vergoeding aan hun gerief geholpen had. Hij ontmoette 

deze heren op straat en verklaarde 'dat hij des avonds met dit oogmerk langs de 

straaten ging wandelen om lieden te vinden die zig wilden laaten branieeren en 

daardoor een stuiver geld te verdienen'. Als klanten noemde hij louter vooraan

staande heren: de heer Van Bijland, 'geweezen camerheer bij de princes', de heer 

Van der Duyn, voormalig lid van de Hollandse ridderschap, de graaf Heyden van 

Reynesteyn, 'camerheer van zijn hoogheid' en Otto Schuylenburg, allen te Den 

Haag, en ene Vermeulen, voormalig schepen van Rotterdam. Daarnaast ontving hij 

zeer vaak het lid van de Nationale Vergadering Willem Anne Lestevenon van 

Berkenrode aan huis, totdat deze medio 1796 naar Parijs afgevaardigd werd. Deze 

had hij via Rijnhardt leren kennen. Lestevenon had er veel plezier in om Beelde

maker 'als een meysje' te gebruiken en had beloofd voor hem te zullen zorgen. 

Beeldemaker verklaarde vanwege Lestevenon naar Antwerpen gegaan te zijn28. 

Intussen moet het gerecht van Den Haag op de hoogte gebracht zijn van de beken

tenissen van Beeldemaker en het verzocht al spoedig om zijn overlevering. Op 6 

juni 1797 besloot het gerecht van Dordrecht aan dit verzoek te voldoen. Maar vóór 

de feitelijke overbrenging werden Nolté en Beeldemaker eerst nog met elkaar 

geconfronteerd29. Ook het Utrechtse gerecht moet in kennis gesteld zijn van de 

belastende informatie die de verhoren betreffende de Utrechtse medeplichtigen 

opgeleverd hadden. De gerechten stuurden elkaar gewoonlijk gewaarmerkte 

afschriften van of uittreksels uit de verhoren, leder gerecht besliste vervolgens zelf 

over eventuele strafvervolging van in de verhoren genoemde personen. 

Vervolging in Utrecht 

Al tijdens Beeldemakers eerste verhoor op 20 april vroeg men hem wie toch die 

Willem was die in sommige brieven van Rijnhardt genoemd werd. Hij antwoordde 

naar waarheid dat dat Willem Kok uit Utrecht was. Op 25 april, vlak voordat in 

hetzelfde verhoor 'de vuile zonden' ter sprake zouden komen, vroeg men hem om 

meer bijzonderheden betreffende Kok. Ook wilde men weten of de zeven brieven 

die inmiddels tussen zijn papieren aangetroffen waren, door Willem Kok aan hem 

geschreven waren en wie in die brieven met B. bedoeld werd. Beeldemaker ver

klaarde dat Willem Kok zakkendrager van beroep was en in Utrecht woonde op 

een gracht waarvan hij de naam niet kende. Hij bevestigde dat de brieven van 

Willem Kok waren. Met B. werd 'zekere Bor, te Utrecht op 't Vreeburg wonende 

op kamers en leevende van zijn geld' bedoeld. Kort daarna bekende Beeldemaker 

dat hij ook met Kok seksueel contact gehad had. De volgende dag lichtte hij toe 

waar, wanneer, hoe vaak en op welke wijze hij de 'sodomitische zonden' met hem 

bedreven had: 'over 9 weeken in Utrecht en op zijne reyze met hem, verscheyde 

maaien met branieeren over en weder' en zo voegde hij daaraan toe: 'dat Willem 
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Kok tevooren zulks al bij de hand heeft gehad en hem verteld heeft dat hij met de 

heer Bor dit gedaan had'. 

De volgende verhoren van Beeldemaker zijn niet bewaard gebleven. Tussen 26 april 

en I juni moet hij echter eveneens zekere Palland en Van Teylingen aangewezen 

hebben als Utrechtse sodomieten, want aan Nolté werd tijdens een verhoor op 

I juni 1797 gevraagd: 'of hij gevangen, toen hij gepasseerde jaar met Beeldemaaker 

in Utrecht geweest is, niet heeft ontdekt wat voor omstandigheeden en familiaritei-

ten er plaats hebben gehadt tusschen Beeldemaker en Willem Kok, zekeren heer 

Bor, eenen Palland en Van Teylingen?'. Hij gaf hierop als antwoord: 'dat hij te 

Utrecht zijnde wel gezien heeft dat Beeldemaker en Willem Kok met elkander zeer 

familiair waren en malkander kuschten; dat hij Bor slegts eens op de kamer van 

Beeldemaker aant soupé gerencontreerd heeft en wel gehoord had dat denzelven 

een vriend van Kok was en veel van hem hield; dat hij Palland slegts eens op de 

kamer van Beeldemaker heeft gezien ter gelegenheid dat hij dertig gld. van denzel

ven ontfangen moest; dog dat hij Van Teylingen nimmer ergens dan op straat ont

moet heeft, dan alleen eens in zijn logement te Ravesteyn'. Hij ontkende zelf 'met 

die luiden tot Utrecht' van doen gehad te hebben3". 

Veel meer dan het bovenstaande kan het onderzoek in Dordrecht niet opgeleverd 

hebben aan belastende informatie betreffende Utrechtenaren. Op grond hiervan 

was alleen de arrestatie van Willem Kok gerechtvaardigd. Niettemin moet het 

Utrechtse gerecht31 na ontvangst van deze informatie besloten hebben ook de 

andere genoemde sodomieten te laten oppakken. Op 16 juni 1797 ging men tot 

actie over, waarschijnlijk tegelijk met enige andere gerechten. Op die dag noteerde 

de voormalige procureur-generaal bij het Utrechtse Hof N.C. van Cleeff in zijn aan

tekenboek: 'Heden nacht werden elf manspersoonen, daaronder ook verscheiden 

burgers van Utrecht, wegens het crimen nefandum geapprehendeerd, gelijk ook 

vanwegens het hof op deszelfs buitenplaats aan de Bildsche Steenstraat, de heer 

Van Teylingen, weleer raad in de vroedschap in s-Bosch, die vervolgens door het 

hof aan het gerecht der stad Utrecht werdt overgegeven'32. 

In Utrecht werden Gijsbert Bor, Willem Kok, Nicolaas Palland en Reinier van 

Teylingen in het huis Hazenberg gevangen gezet33. De 52-jarige ongehuwde Gijs

bert Bor was deurwaarder van het Provinciaal Bestuur en woonde op het Vreden-

burg. Hij was in goeden doen en van zijn jeugd af aan zeer genegen geweest om sek

sueel met mannen te verkeren '4. Volgens de verklaringen van Beeldemaker en 

Nolté was Bor goed bevriend met en medeplichtige van de 24-jarige zakkendrager 

Willem Kok, die eveneens ongehuwd was 3 \ Hij had voor Willem Kok, die de 

schrijfkunst blijkbaar nauwelijks machtig was, de zeven brieven aan Beeldemaker 

geschreven. Ook Nicolaas Palland moet voor hem geen onbekende geweest zijn: in 

1793 woonde Gijsbert Bor met zijn moeder en drie zusters slechts enkele huizen 

verwijderd van Pallands ouders 36. De 26-jarige ongehuwde Nicolaas Palland was 
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De voorgevel van het stadhuis. Het rechter 

gebouw is het huis Hazenberg dat dienst deed 

als gevangenis. Aquarel door P. van Oort, 

1824. GAU, TA, Na 2.27; neg. C 7.870. 

ook een gezamenlijke kennis van 

Beeldemaker en Rijnhardt, die in 

één van zijn brieven schreef: 'en 

dan srijft gij mijn van Pallant ... 

daar heb ik soo lang ik in Den 

Haag ben geweest nog maar één 

brief van gehat'. Palland werkte 

als knecht bij de voormalige raad 

in de vroedschap Rudolph Hen

drik Nahuys en woonde ook bij 

hem en zijn gezin in hun huis 

Achter Sint-Pieter. Hij had met 

verscheidene mannen seksueel 

contact gehad. Eén van hen was 

zijn medegevangene Reinier van 

Teylingen, de aanzienlijkste van 

de vier arrestanten37. 

Uit de aantekeningen van N.C. van Cleeff blijkt dat vooral Van Teylingens arrestatie 

opzien baarde. Reinier van Teylingen, ongeveer 38 jaar oud, was afkomstig uit een 

welgestelde, van oorsprong Rotterdamse, familie. Hij was in Den Bosch schepen 

geweest en woonde al enkele jaren met zijn vrouw en enig dienstpersoneel op de 

buitenplaats Groenestein aan de Biltse Steenstraat, net buiten de jurisdictie van het 

gerecht van Utrecht38. Zijn contacten met mannen moeten voor een deel in de stad 

plaatsgevonden hebben, want Van Teylingen werd op verzoek van het gerecht van 

Utrecht gearresteerd en door het Hof meteen overgeleverd. Hij was in het 

Utrechtse sodomietencircuit vermoedelijk een bekende figuur. Eén van zijn mede

plichtigen zou verklaren dat hij voor het eerst door Van Teylingen verleid was. En 

hij was de enige niet. Nog in 1816 zou een Utrechtenaar tijdens een proces beken

nen dat hij door Van Teylingen voor het eerst 'tot het pleegen der onnatuurlijke 

zonde' verleid was3''. Dit vermoeden wordt bevestigd door een terloopse opmer

king die Nolté tijdens een van zijn verhoren maakte. Hij verklaarde dat hij ds 

Chevallier in I 789 in Amsterdam voor het eerst ontmoet had. Zij waren elkaar op 

straat tegengekomen en hadden enige tijd met elkaar gewandeld en gesproken: 'tot

dat ds Chevalier hem vragende of hij Van Hoorn en Testard te Amsterdam en Van 

der Hoeven en Van Teylingen in 's H-Bosch wel kende, eyndelijk zij zig zooverre 

aan elkander expliceerden dat zij over en weder wisten dat zij die zaken waren toe-
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gedaan en alsdoen van elkander zijn afgescheyden'40. Het is heel goed mogelijk dat 

Van Teylingens reputatie bij justitie bekend was. Zijn orangistische gezindheid zal 

hem ook geen goed gedaan hebben. Dit laatste gold vermoedelijk ook voor Gijs-

bert Bor41. Overigens behoorde de Hagenaar Samuel Rijnhardt eveneens tot de 

kennissenkring van Van Teylingen en hij was zeer waarschijnlijk één van zijn mede

plichtigen42. 

Op 17 juni 1797, de dag na de arrestaties, gaf het gerecht opdracht de papieren van 

de gevangenen te verzegelen en naar het huis Hazenberg over te laten brengen. 

Men had een goede reden om hier haast mee te maken: brieven waren in 

Dordrecht immers van doorslaggevend belang geweest bij de bewijsvoering tegen 

de gevangen sodomieten. Ook in Utrecht bleek het onderzoek succesvol te zijn. In 

ieder geval tussen de papieren van Gijsbert Bor werden 'strafwaardige' brieven 

gevonden43. Ongetwijfeld zijn de gevangenen ook zeer spoedig aan een eerste ver

hoor onderworpen. Het onderzoek heeft waarschijnlijk al snel namen van mede

plichtigen opgeleverd, want de Utrechtse officier verwachtte een aantal verdachten 

te kunnen inrekenen. Hij verzocht het stedelijk bestuur de nodige nieuwe gevange

niscellen op het stadhuis te laten timmeren. Al op 19 juni werd hiervoor toestem

ming verleend44. Het gerecht ging zeer voortvarend te werk. Blijkbaar probeerde 

men te voorkomen dat medeplichtigen lucht van de zaak zouden krijgen en de wijk 

zouden nemen. Deze vrees bleek niet ongegrond. Toen op 20 juni besloten werd 

tot gevangenneming van de twee verdachten Jan de Fremery en Cornells Romswin

kel, was de laatste reeds gevlucht. Romswinkel werd drie dagen later in Amsterdam 

gesignaleerd door een Utrechtse schippersknecht. Hij zou echter pas een maand 

later ingerekend worden45. 

De 48-jarige timmermansbaas Jan de Fremery was ongehuwd en woonde al jaren 

op de Steenweg, in dezelfde buurt waar Gijsbert Bor en de ouders van Nicolaas 

Palland in 1793 woonden46. Het zal de leden van het gerecht niet verbaasd hebben 

dat een van de gevangenen De Fremery als medeplichtige noemde. Al in 1792 had 

zijn 16-jarige knecht Jan Esser aangifte gedaan van handtastelijkheden. Jan de 

Fremery moest een paar dagen de stad uit en had hem gevraagd in zijn huis te sla

pen. Hij was een dag later dan afgesproken teruggekomen, zo laat op de avond dat 

Jan Esser al in de bedstede in het achtervertrek lag te slapen. Hij had hem gewekt 

om te zeggen dat hij teruggekeerd was en was later bij hem gaan liggen. Midden in 

de nacht was Jan Esser wakker geworden door de beweging die De Fremery maak

te. Deze had zijn been over hem heengelegd, waarna hij, zo had Jan Esser verklaard, 

'de mannelijkheid van hem Jan Esser aanvatte en dezelve even met de hand drukte'. 

Jan Esser was nog dezelfde nacht ontsteld naar zijn ouders gegaan en had zijn vader 

het gebeurde verteld. De volgende dag had deze De Fremery aangesproken en hem 

onder meer voor 'sodomiter' uitgemaakt. De Fremery had echter ontkend dat er 

iets voorgevallen was4". Na de aangifte was het gerecht niet tot rechtsvervolging 
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overgegaan, maar het voorval zal er zeker toe bijgedragen hebben dat Jan de Fre-

mery in Utrecht 'een kwade naam' kreeg. 

Op 24 juni werd de 44-jarige schildersbaas Gerardus Lubré opgepakt. Hij was in 

I 788 getrouwd met een weduwe die al twee kinderen had en woonde met hen aan 

de Nieuwegracht. Lubré was in ieder geval een medeplichtige van Nicolaas Palland. 

Zij hadden een poging gedaan om 'de complete zonde van sodomie' te bedrijven48. 

De volgende die gearresteerd werd, op S juli, was Hendrik van de Lijgragt. Hij had 

een winkel in manufacturen in de Vinkenburgsteeg en was 64 jaar oud. Het had hem 

in zijn leven niet meegezeten. Zijn vrouw en twee dochtertjes waren in 1779 en 

1780 kort na elkaar overleden. Zo was hij vier jaar na zijn huwelijk alleen achterge

bleven en hij was daarna niet hertrouwd. Bovendien verkeerde hij op het moment 

van zijn arrestatie in ernstige financiële problemen 4'). Vermoedelijk had Van de 

Lijgragt ook koopwaar aan Samuel Rijnhardt geleverd. Rijnhardt schreef in een van 

zijn brieven aan Beeldemaker dat hij onmogelijk op zijn uitnodiging om naar Utrecht 

te komen kon ingaan omdat 'gij weet wat Henderik van mijn moet hebben als ik 

daar vanaf ben dan ben ik vrey ... noot kom ik bey u of Henderik moet betaalt sijn'50. 

Overigens kan Van de Lijgragt niet op aangifte van Beeldemaker of Rijnhardt gevan

gen genomen zijn. In Den Haag lag het proces tegen Beeldemaker al enige tijd stil 

vanwege politieke strubbelingen, zodat deze geen nieuwe Utrechtse medeplichtigen 

genoemd kan hebben. Rijnhardt was begin juni gewaarschuwd en op de vlucht ge

slagen. Hij zou pas op 19 juli in Heusden gearresteerd worden". 

In Utrecht maakte men veel werk van het onderzoek. Zo had de Utrechtse officier 

op 24 juni een brief geschreven aan de procureur (officier) van Amsterdam, waarin 

hij hem vroeg de in Amsterdam gevangen zittende Utrechtenaar Cornells Vreem te 

ondervragen naar zijn eventuele contacten met de Utrechtse verdachten. De 64-

jarige Cornelis Vreem was in 1796 door het Amsterdamse gerecht wegens een ver

leidingspoging tot tien jaar opsluiting veroordeeld. De procureur van Amsterdam 

schreef in zijn antwoord aan de Utrechtse officier dat Vreem had verklaard dat Van 

Teylingen, toen deze studentwas, bij hem in huis een kamer had bewoond. Gijsbert 

Bor en Jan de Fremery kende hij wel van naam 'dog hij had nimmer met hen in 

gezelschap geweest'52. Ook in Utrecht werden getuigen en eventuele medeplichti

gen gehoord. Op 4 juli bijvoorbeeld werd de 20-jarige Cornelis de Lang voor het 

gerecht ontboden. Hij moest rekenschap afleggen over zijn contacten met Jan de 

Fremery, voor wie hij een jaar gewerkt had. Wat het gerecht vooral interesseerde, 

was het feit dat De Lang gedurende dat jaar maar liefst zeventien weken tezamen 

met De Fremery had geslapen, onder meer toen hij met hem op het huis van zeke

re Westreenen paste. Hij verklaarde dat hij niet had durven weigeren om met De 

Fremery te slapen, hoewel hij wel wist dat De Fremery een slechte naam had. De 

Lang, die vaak met De Fremery naar herbergen was gegaan, bleek met hem ook de 

herberg van ene Otterspoor bezocht te hebben. Deze herberg, zo blijkt uit de 
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vraagstelling, werd in verband gebracht met sodomieten. Dit was echter onvol

doende bewijs om hem langer vast te houden. De Lang mocht dezelfde dag weer 

gaan53. 

De gevangenen moeten geweten hebben dat zij op zijn minst een langdurige tucht-

huisstraf zouden krijgen, zeker toen op 7 juli de boedels van Gijsbert Bor en Jan de 

Fremery in bewaring gesteld werden 54. De Fremery vreesde zelfs dat hij de dood

straf zou krijgen. In de vroege morgen van 8 juli zei hij tegen een medegevangene: 

'ik sterf nooit mijn eyge dood, og wat ben ik benauwd'. Enkele uren later werd hij 

dood gevonden 'hangende met zijn aangezicht tegens de traliën van zijn klepgat aan 

een witte doek met een bandje vastgemaakt'55. 

In de tussentijd was er een briefwisseling op gang gekomen tussen de hoofdschout 

van Den Haag en zijn Utrechtse collega over het verloop van de processen in beide 

plaatsen. De hoofdschout van Den Haag liet er geen misverstand over bestaan hoe 

hij over de gevangenen dacht. Op 10 juli schreef hij: 'Het ware te wenschen dat alle 

patiënten van dien aart, als waarover wij thans handelen, het voorbeeld van 

Fremery volgden. Dit zou ons van veele moeitens en hunne familiën van hartzeer 

bevrijden'. Kort daarna werd in Den Haag het proces tegen Beeldemaker hervat. 

Op I 3 en 17 juli werd hij opnieuw verhoord. Op verzoek van de Utrechtse officier 

stelde men hem ook een aantal vragen die tot doel hadden hem een nadere beken

tenis af te laten leggen betreffende de Utrechtse medeplichtigen 'en wel voorname

lijk Willem Kok'. Beeldemaker probeerde eerst nog een deel van een vorige beken

tenis in te trekken, naar men vermoedde 'om zijn vriend Willem te verschonen', 

maar uiteindelijk gaf hij toch de gewenste antwoorden. De hoofdschout stuurde 

daarna uittreksels uit de verhoren naar Utrecht. In zijn begeleidende brief van 18 

juli stelde hij voor samen met de baljuw van Dordrecht een bijeenkomst te beleg

gen om te beraadslagen over de wijze waarop actie ondernomen moest worden 

tegen medeplichtigen die niet onder hun jurisdictie vielen. Het inlichten van andere 

gerechten alleen volstond naar zijn mening duidelijk niet. Hij voelde zich persoonlijk 

ook verantwoordelijk voor de berechting van sodomieten buiten zijn eigen rechts

gebied, omdat, zo schreef hij aan de Utrechtse officier, 'wij (naar mijn inzien) niet 

genoeg actief kunnen zijn om dit kwaad overal uit deszelfs schuilhoeken te verdrij

ven'. Op de volledige medewerking van de procureur van Amsterdam kon hij in 

ieder geval rekenen. Deze had de Utrechtse officier al op 10 juli geschreven: 'Ik ver

lang niets meerder dan dat de justitie in de gelegenheid worde gesteld om de maat

schappij van deeze monsters te verlossen'56. 

Op 26 juli arriveerde Cornells Romswinkel op het huis Hazenberg. Hij was eerder 

buiten Utrecht, vermoedelijk op Texel, gearresteerd en werd nu aan het gerecht 

overgeleverd ^ . Romswinkel was 29 jaar oud en gehuwd. Hij verklaarde dat hij ruim 

vier jaar eerder door Van Teylingen voor het eerst verleid was. In de loop der jaren 

hadden zij elkaar driemaal 'over en weder gebraleerd'. Romswinkel had daarvoor 
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De wal tussen het bolwerk Manenburg (voor

grond) en de Servaastoren (achtergrond). In 

de achttiende en het begin van de negentien

de eeuw zochten sodomieten veelvuldig de 

stadswallen op voor het hebben van seksuele 

contacten. Tekening door C. van Harden-

bergh, ca. 1830. GAU, TA, Da 4.25; neg. C 
9.033. 

steeds geld ontvangen. Ook door 

notaris Buyn, met wie hij ten 

^ Ä s ' huize van de heer Coermans 
. il- i 

JïsÉJI ' tweemaal had 'gebraleert', had hij 
• ' - jsi ' 

**~* ,*s3#!Y » z ' c n ' a t e n betalen. Met minder 

welgestelden had Cornells Roms-

« s » - , * ^ * » < . winkel eveneens seksuele betrek

kingen onderhouden. Betaling 

was hierbij echter achterwege gebleven. Zo bekende hij met de schrijnwerkers-

knecht Hendrik Tinnemans 'over en weder eikandere twee à driemalen gebraleerd' 

te hebben. Met zekere Adams, die bij De Fremery woonde, had dit eenmaal plaats

gevonden. Door deze Adams was Romswinkel toen in kennis gekomen met De 

Fremery 'die hem daarna wel getracteerd heeft en hem zoude gezegt hebben: 

waard gij geen patriot dan zoude ik uw recommandeeren bij de heer Coermans, 

Engelbert, Westreenen en Strik, dan konde gij bij die heeren uw brood hebben'. 

Blijkbaar verdiende Romswinkel de kost als herenknecht. Hij noemde ook nog 

namen van andere Utrechtse sodomieten. De koetsier Hendrik Houtzager had hem 

eens aangezocht om 'na de wal te gaan'. Willem Kok kende hij eveneens. Deze was 

zelfs een keer tezamen met Beeldemaker en Tinnemans bij hem thuis geweest. 

Volgens Romswinkel zou Kok ook met Tinnemans 'die misdaat' bedreven hebben. 

Tinnemans had hij op een avond met A. Glasmaker in de Domkerk gezien en hen 

samen zien vertrekken, wat blijkbaar voldoende was om te concluderen dat zij met 

elkaar seksueel contact gehad hadden of nog zouden hebben58. De door Romswin-

kel genoemde notaris Buyn was ook weer een bekende van Reinier van Teylingen. 

Buyn telde niet alleen veel Utrechtse familieleden van Van Teylingens echtgenote 

Gijsberta Anna Cock onder zijn cliënten, maar ook Van Teylingen zelf had van zijn 

diensten gebruik gemaakt. Gerardus Lubré had bij de aankoop van een huis even

eens een keer met Buyn te maken gehad59. 

Drie dagen na Romswinkels aankomst in Utrecht, op 29 juli, werd een bevel uitge

vaardigd tot gevangenneming van de 39-jarige ongehuwde notaris Jan Carel Buyn60. 

Een zelfde bevel volgde op 14 september voor de arrestatie van de 30-jarige 

gehuwde Hendrik Tinnemans 61. Dit was zonder twijfel mede het gevolg van de 

bekentenissen van Romswinkel. Zij zijn echter niet in handen van justitie gevallen. 

Dit was niet verwonderlijk. De gevangenneming van de overige verdachten was met 
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'veel omstandigheeden' gepaard gegaan en had de nodige opschudding veroorzaakt. 

In het najaar van 1797 sprak de hele stad over 'die misdaad'62. Buyn en Tinnemans 

waren dus tijdig gealarmeerd en hadden de benen genomen. Dit gold ook voor 

enkele medeplichtigen van Nicolaas Palland63. Door alle ruchtbaarheid was er een 

einde gekomen aan de golf van arrestaties. 

Vonnissen 

De processen duurden zeer lang. Pas in de eerste helft van december, bijna een half 

jaar na de eerste arrestaties, diende de Utrechtse officier zijn eisen in bij het 

gerecht. Waarschijnlijk had hij gewacht met het vaststellen van zijn eisen tot het 

moment waarop men inzag dat de voortvluchtige verdachten niet meer achterhaald 

zouden worden. Bekentenissen van deze verdachten zouden immers van invloed 

geweest kunnen zijn op de eisen tegen de overige verdachten. Justitie had overigens 

wel veel werk gemaakt van de opsporing van de voortvluchtigen. Dit blijkt uit enige 

geschriften die mr Cornelis Maria van Hengst, lid van het gerecht, opstelde in de 

laatste fase van het proces. Hieruit blijkt ook dat Van Teylingens echtgenote een 

volgens Van Hengst kundige jurist in de arm genomen had om haar behulpzaam te 

zijn bij het opstellen van verzoekschriften. Zo probeerde zij toch nog iets voor haar 

man te doen. Verdachten in een strafproces hadden namelijk zelf geen recht op 

rechtsbijstand, tenzij zij volhardden in een volledige ontkenning van het ten laste 

gelegde'". 

Nadat de eisen ingediend waren, ontstond er een uitgebreide discussie in het negen 

leden tellende gerecht. Deze discussie spitste zich vooral toe op de vraag of sodo

mie 'in den hoogsten graad' met de doodstraf bestraft moest worden. Enkele leden 

van de rechtbank wezen de doodstraf van de hand. Zij vonden dat de verbetering 

van misdadigers het best bereikt kon worden door een langdurige gevangenisstraf 

en 'dat door een gevangenis den gevangenen ook geleegenheid benomen word om 

dat kwaad verder te bedrijven'. Hiermee sloten zij zich aan bij de verlichte ideeën 

over strafrecht die in de tweede helft van de achttiende eeuw steeds meer werden 

aangehangen. Anderen, onder wie Van Hengst, deelden deze mening niet. Van 

Hengst pleitte vóór de doodstraf. Hij voerde daarbij onder meer aan dat twaalf jaar 

eerder 'ligte tentaminas' al door het Utrechtse gerecht met een langdurige gevange

nisstraf bestraft waren en dat het slechte gevolgen voor de maatschappij en de 

rechtbank zou hebben wanneer nu, in een tijd waarin de zeden niet verbeteren, 

maar 'eer slegter worden' tegen 'het volledig crimen' geen zwaardere straf gesteld 

zou worden. Bovendien haalde hij als voorbeeld aan dat keizer Jozef II een paar jaar 

daarvoor op advies van verlichte wijsgeren de doodstraf had afgeschaft, maar dat hij 

deze al snel daarna voor enkele misdaden weer had moeten invoeren 'omdat hij 

van alle kanten hoorde dat de misdaaden vermenigvuldigden en vastgestelde straf-
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fen geen te grote indruk in het algemeen op het bedorven menschdom maakte als 

wel de doodstraf. Van Hengst stelde voor Nicolaas Palland en Reinier van Teylin-

gen, schuldig bevonden aan het 'crimen nefandum in den hoogsten graad', publieke

lijk te laten onthoofden. Gerardus Lubré zou 'wegens mastupratie en poging om de 

complete zonde van sodomie te bedrijven' de straf 'proxime mortis' moeten krij

gen: geselen, brandmerken en 41 jaar gevangenisstraf. Hij conformeerde zich aan de 

eisen van de officier tegen de overige gevangenen. Deze hielden langdurige tucht-

huisstraffen in65. 

Op 12 december 1797 kwam het tot een stemming in het gerecht, waarbij zes van 

de negen leden zich uitspraken voor de doodstraf voor Van Teylingen en Palland. 

Twee leden stemden voor de doodstraf voor Lubré. Daarop werden Palland en 

Van Teylingen ter dood veroordeeld. Lubré werd veroordeeld tot geseling en veer

tig jaar tuchthuis. Over de andere verdachten werd vermoedelijk nog geen vonnis 

uitgesproken 6f'. Nadat de drie vonnissen bekend geworden waren, dienden de 

ouders van Nicolaas Palland en de echtgenotes van Van Teylingen en Lubré op 20 

december verzoekschriften in bij het Provinciaal Bestuur. Hierin verzochten zij 

respectievelijk om gratie voor Palland en Van Teylingen en ontheffing van de gese

ling voor Lubré. Alvorens op de verzoekschriften te beschikken, wilde het Provin

ciaal Bestuur advies inwinnen van het Hof. Daarom werd de tenuitvoerlegging van 

de vonnissen opgeschort. Pas op 10 januari 1798 berichtte het Provinciaal Bestuur 

aan het gerecht dat op de verzoeken gunstig was beschikt. Het bepalen van nadere 

straffen werd overgelaten aan het gerecht6". 

Uiteindelijk werden op 17 februari 1798 vonnissen geveld over alle verdachten. 

Palland en Van Teylingen werden veroordeeld tot levenslange opsluiting in het 

tuchthuis en Lubré kreeg veertig jaar. Gijsbert Bor, die geprobeerd had een jonge

ling te verleiden en met verscheidene mannen 'de misdaad van manustupratie' had 

bedreven, werd veroordeeld tot dertig jaar tuchthuis. Hij had 'strafwaardige rela

tion en correspondentie' onderhouden met mannen 'zoo hier als elders in hechte

nis'. Willem Kok, 'beschuldigd van complete sodomie doch 't welk hij niet heeft 

geconfesseerd', kreeg vijftig jaar tuchthuis opgelegd 'wegens veele herhaling van 

manustupratie'. Hendrik van de Lijgragt kreeg twintig jaar tuchthuis, ongetwijfeld 

eveneens wegens wederzijdse masturbatie, en Cornells Romswinkel tenslotte 

moest 'wegens manustrupratie' voor de tijd van veertig jaar naar het tuchthuis. 

Voor alle veroordeelden gold dat zij hun straf in het tuchthuis 'afgezonderd van alle 

andere gevangenen en buiten alle acces' moesten uitzitten. De gevangen sodomie-

ten werd de omgang met mensen belet ' tot verdere voorkoming van zulke schan

delijke daden'. Bovendien werden zij veroordeeld in de kosten van het proces68. 

Hoewel de gevangenen, uitgezonderd Palland en Van Teylingen, schuldig bevonden 

waren aan hetzelfde delict, kregen zij verschillende straffen opgelegd. Dit was een 

gevolg van het feit dat niet het delict maar de leeftijd van de verdachten de straf-
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DE VERVOLGDEN V A N 1797/1798 

naam leeftijd beroep inhoud vonnis 

Gijsbert Bor 52 deurwaarder 30 jaar tuchthuis 
jan Carel Buyn 39 notaris geen vonnis (gevlucht) 
jan de Fremery 48 timmermansbaas geen vonnis (zelfmoord) 
Willem Kok 24 zakkendrager 50 jaar tuchthuis 
Hendrik van de Lijgragt 64 winkelier 20 jaar tuchthuis 
Gerardus Lubré 44 schildersbaas 40 jaar tuchthuis 
Nicolaas Palland 26 knecht levenslang tuchthuis 
Cornells Romswinkel 29 herenknecht? 40 jaar tuchthuis 
Reinier van Teylingen ca. 3 8 voormalig schepen levenslang tuchthuis 
Hendrik Tinnemans 30 schrijnwerkersknecht geen vonnis (gevlucht) 

maat had bepaald. Uit de aantekeningen van Van Hengst blijkt dat de leden van het 

gerecht hadden uitgerekend hoe lang de gevangenisstraf moest zijn om ervoor te 

zorgen dat deze gevangenen na het uitzitten van hun straf allemaal bejaard zouden 

zijn. Blijkbaar wilden zij de kans heel klein te maken dat deze gevangenen het tucht

huis ooit nog levend zouden verlaten69. 

In het tuchthuis 'om afsonderlijk te sitten' 

Na het uitspreken van de vonnissen werden de veroordeelden overgebracht naar 

het tuchthuis70. Daar zaten op dat moment tenminste zeventig personen gevangen, 

bewaakt en verzorgd door slechts één opzichter met twee knechten. Deze gevan

genen waren niet allemaal veroordeeld door het gerecht van de stad Utrecht. Het 

tuchthuis bood plaats aan veroordeelden uit de gehele provincie. Gewoonlijk deel

den vier tot zes gevangenen één hok. Bovendien sliepen de mannelijke gevangenen 

vaak met z'n tweeën in één krib. Eenzame opsluiting van sodomieten moest verhin

deren dat zij met medegevangenen opnieuw misdrijven zouden plegen'. In februari 

1798 zaten er in ieder geval al drie mannen in een afzonderlijk hok opgesloten: de 

sodomieten Nicolaas Terneelen en Martinus Bogaard, respectievelijk in 1791 en 

1793 veroordeeld door het Utrechtse gerecht, en Jacob de Wit. De Wit, gevange

ne wegens het Hof en 25 jaar oud, had in juli 1797 zijn medegevangene Philip 

Davids ervan beschuldigd dat deze hem een jaar eerder overgehaald had om sodo

mie met hem te plegen. Terwijl de andere sodomieprocessen in volle gang waren, 

werden De Wit en Davids naar het huis Hazenberg overgebracht en daar ver

hoord. Philip Davids ontkende alle beschuldigingen. Hij verklaarde dat De Wi t 

slechts het plan volvoerde waarover hij het in het tuchthuis al had gehad: 'eer hij 

zijn 30-jarige gevangenis uithield, hij eerder zou maken met de dood te worden 

gestraft'. Omdat Jacob de Wi t pas tijdens de sodomieprocessen met zijn beschuldi

gingen kwam, lijkt deze verklaring aannemelijk. Davids werd niet veroordeeld 

wegens gebrek aan bewijs. Hij werd na een paar maanden teruggebracht naar het 

H. T1GELAAR BESCHULDIGT Z I J N D E VAN IETS DAT N I E T GENAAMD B E H O O R D E TE W O R D E N ' 



Oud-Utrecht 

tuchthuis, enige tijd later gevolgd door De Wit. Deze was ook niet veroordeeld, 

maar hij werd wel apart opgesloten72. 

In Utrecht namen de sodomieten deel aan de dwangarbeid die in het tuchthuis 

werd verricht. Dit was niet overal het geval. In Amsterdam bijvoorbeeld waren 

sodomieten uitgesloten van de dwangarbeid. Omdat de Utrechtse gevangenen met 

spinnen de kost moesten verdienen, was het heel goed mogelijk om sodomieten 

ook te laten werken zonder dat zij in contact zouden komen medegevangenen73. 

Alleen Reinier van Teylingen was mogelijk vrijgesteld van de verplichting om te 

werken74. Tussen 1797 en het begin van 1799 werd het steeds drukker in het 

tuchthuis. Het aantal gevangenen groeide van ongeveer 70 in 1797 tot 110 in janu

ari 1799. De opzichter was daardoor niet meer in staat om met zijn twee knechten 

de gevangenen te bewaken en te verzorgen. Dit zal ook nadelige gevolgen gehad 

hebben voor de gevangenen. Of er een verband bestaat is niet bekend, maar kort 

nadat op 18 januari 1799 de 39-jarige Nicolaas Terneelen met afgesneden keel in 

zijn hok was aangetroffen, richtte opzichter Reus zich tot het gerecht met het ver

zoek om een derde knecht aan te mogen stellen. Dit verzoek werd gehonoreerd71. 

De 57-jarige Everardus Toelaar bracht in juni 1799 het aantal sodomieten in het 

tuchthuis weer op negen. Deze rentenierende gewezen bakker was op I juni 1799 

tot 24 jaar tuchthuis veroordeeld wegens 'menigvuldige mastupratiën'. Toelaar had 

met een aantal mannen van doen gehad. 'Ach, dat is geen zonde, dit doen wel 

dominés' had hij eens tegen één van hen gezegd. Als medeplichtigen noemde hij 

ook Romswinkel en Terneelen. Everardus Toelaar bekende dat hij ongeveer acht 

jaar daarvoor drie of vier maal met Romswinkel en verscheidene malen met 

Terneelen had gemasturbeerd. Dit werd door Cornelis Romswinkel bevestigd. 

Deze bekentenis is in meerdere opzichten opmerkelijk. Niet alleen blijkt eruit dat 

Romswinkel tijdens zijn proces een onwaarheid vertelde toen hij verklaarde dat hij 

vier jaar daarvoor door Van Teylingen voor het eerst verleid was, maar ook blijkt 

eruit dat Toelaar tot tweemaal toe de dans was ontsprongen! Zowel Romswinkel 

als Terneelen had dus een onvolledige bekentenis afgelegd ''. 

Handtekeningen van sodomieten onder het verzoekschrift uit 1800. GAU, SA III, inv.nr. 469. 
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In het jaar 1800 grepen de door 

het gerecht van Utrecht veroor

deelde gevangenen de eeuwwis

seling aan om het gerecht om 

strafvermindering te verzoeken. 

Zij attendeerden de leden van het 

gerecht op 'het in diverse landen 

allesints menschlievend gebruik 

om bij de intrede in eene volgen

de eeuw remissie van straffen aan 

gevangenen te verlenen' en de

den een beroep op hun goeder

tierenheid. Ook Van Teylingen 

had in eerste instantie onderte

kend, maar zijn handtekening is 

later doorgehaald. De sodomie-

ten kregen geen van allen straf

vermindering77. Van Teylingen diende in 1801 een eigenhandig geschreven verzoek

schrift in. Daarin vroeg hij brutaalweg om omzetting van zijn levenslange gevange

nisstraf in een gevangenisstraf van een bepaald aantal jaren en daarenboven nog om 

vermindering van die straf. Want, zo schreef de goed ingelichte Van Teylingen, 

enige jaren daarvoor hadden drie personen die 'om soortgelijke daaden' gevangen 

zaten wel strafvermindering gekregen. Reinier van Teylingen kreeg eveneens nul op 

het rekest^8. Alleen Nicolaas Palland heeft geen poging ondernomen om strafver

mindering te krijgen. Hij was krankzinnig geworden en op 7 november 1801 naar 

het Dolhuis overgebracht 9. 

Het jaar daarop ontstond commotie in het tuchthuis, toen gevangenen elkaar over 

en weer van (verleiding tot) sodomie beschuldigden. In maart 1802 verklaarden 

drie gevangenen dat hun medegevangene Nicolaas Claudy een poging gedaan had 

om de 16-jarige Anthony Wijnands te verleiden. Claudy op zijn beurt verklaarde 

dat hij twee gevangenen 's nachts op hun krib 'onbetamelijke beweginge' had horen 

maken en hen daarover vermanend had toegesproken. Ook vertelde Claudy dat hij 

door de opzichter als verklikker in hun hok was geplaatst omdat het vermoeden 

bestond dat zij plannen hadden om uit te breken. Gevangenen leenden zich daar 

maar al te graag voor, want als zij een ontsnappingspoging verijdelden, mochten zij 

rekenen op strafvermindering. Alle betrokkenen ontkenden elk seksueel contact of 

een poging daartoe. Maar uit de verhoren komt duidelijk naar voren dat er een 

broeierige sfeer heerste in hun hok en dat de beschuldigingen waarschijnlijk voort-
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kwamen uit jaloezie. De gevangenen tilden niet zo zwaar aan 'noodsex'. Eén van hen 

zou gezegd hebben 'dat het niets was zolang hij in het hok zat'. De officier dacht er 

vermoedelijk ook zo over, want hij richtte het onderzoek na enige tijd vooral op 

Nicolaas Claudy, toen het vermoeden rees dat hij 'buite' te boek had gestaan als 

sodomieter. Toen één van de gevangenen had gedreigd om zijn speciale belangstel

ling voor Wijnands ter kennis van de opzichter te brengen, zou Claudy gesmeekt 

hebben dat niet te doen 'omdat hij ervoor bekend was, zoo hij meend te Dorth'80. 

Nicolaas Claudy, die eigenlijk Nicolaas Bomblé heette, was 38 jaar oud en zat een 

12-jarige gevangenisstraf uit waartoe hij in 1799 door het gerecht van Amersfoort 

was veroordeeld 'wegens het collecteren met een valschen brief. Daarvoor had hij 

een reizend leven geleid. Claudy bleek in het tuchthuis vriendschappen aange

knoopt te hebben met Bor, Romswinkel en Van Teylingen, waarover hij zich moest 

verantwoorden. Enkele gevangenen hadden zelfs gezien dat hij een keer heimelijk 

naar boven naar het hok van Van Teylingen was gegaan 'met denzelven in het 

Fransch door het klepgat heeft gesproken en bij hun afscheyd nemen als man en 

vrouw adieu zoenden'. Op de vraag hoe hij met hen in contact was gekomen, ant

woordde Claudy: 'dat hij hun eerst heeft leeren kennen alhier in 't huis, dat bij gele

genheid dat erwten gelezen waren hij gevangene met erwten naar boven gaande 

voorbij 't hok van Van Tijlingen, zij elkander zoo in 't voorbijgaan gesproken heb

ben, dat hij eens ziek zijnde, Van Tijlingen hem gevangene wel eens wat eeten 

gezonden heeft; dat hij Bor eenvoudig kent omdat die zoo wat verkoopt als gaarn, 

suiker etc; en Romswinkel op de plaats heeft gezien en gesproken als de hokken 

gevisiteerd wierden'. Ook had hij brieven aan Bor gestuurd om hem te bedanken 

voor het lenen van boeken. Van Teylingen had hem ook wel eens geld geleend. 

GEDICHTEN, VERMOEDELIJK GESCHREVEN DOOR EEN GEVANGEN SODOMIET 

Een schipper leeft altijd in viees of in gevaare 

zoo lang zijn hulkje zwalk op een ontrouwen zee 

schoons zoms de storm wind, zwijgen de baaren. 

Een ongestoorde tust woond niet als op de zee 

zoo breng het golvend lot steeds niewen wierelingen, 

een eeuwigen onzin voord. Die wijs zoekt de kust 

ontrek zig aan 't gewoel der ondermaansen dingen 

en zak naar het zwijgend graf, de woonplaats van de rust. 

In dit tteuthol vastgeklonken 

mis ik egter ligt nog vteugt 

logt en vreugd woond en splonke 

als er wijsheid woond en vreugd 

als de nijd met bitse tanden 

aan mijn naam en daade knaagt 

lieft de eerzugt in mijn branden 

blijf mijn hard tog onverzag 

Bron: GAU, SA III, 469, (1802) 
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Blijkbaar was het de eenzaam opgesloten sodomieten toegestaan om door een 

soort luik in de deur van hun hok met medegevangenen te spreken en zelfs goede

ren uit te wisselen! Tijdens zijn verhoor op 18 mei 1802 zei men Claudy dat hij 

maar beter kon bekennen dat hij geprobeerd had om Wijnands te verleiden. De 

contacten die hij had gehad met de gevangenen die 'aan denzelven euvel ziek waa-

ren' bewezen dat hij had geprobeerd zijn medegevangene 'tot hetzelve kwaad' te 

verleiden. Claudy volhardde echter in zijn ontkenning, ook nadat nader onderzoek 

had uitgewezen dat zijn naam in 1797 genoemd was tijdens de processen tegen 

Beeldemaker en Nolté. De laatste had zelfs bekend dat hij op een kamer in de 

Houtstraat te Den Haag ten huize van Claudy een keer seksueel contact gehad had 

met Beeldemaker. Claudy bekende daarna wel dat hij daar gewoond had, maar ver

klaarde Beeldemaker en Nolté niet gekend te hebben. Uiteindelijk besloot het 

gerecht op IS oktober 1802 dat Claudy in een apart hok opgesloten moest worden 

totdat er nader bewijs van zijn misdaad gevonden zou zijn81. 

Hendrik van de Lijgragt overleed na acht jaar detentie op 23 november I80482. Bijna 

een jaar later, op de avond van 8 oktober 1805, wist Reinier van Teylingen met de 

hulp van een vrouwelijke medegevangene uit zijn hok boven de straatdeur te ont

snappen. Zij werkte in de keuken van het tuchthuis en had in een onbewaakt ogenblik 

de sieutei van zijn hok weten te bemachtigen. De straatdeur had zij met een ijzeren 

vork opengemaakt. Dezelfde avond klopten zij Achter Sint-Pieter aan bij ene Reinier 

van den Brink, een vage kennis van Van Teylingen. Deze Van den Brink ging vervol

gens naar Leiden om een neef van Van Teylingen te waarschuwen. In de tussentijd 

hielden de ontsnapten zich schuil bij de vrouw van Van den Brink. Het zou onverstan

dig geweest zijn om de straat op te gaan, want zij waren vrij makkelijk te herkennen. 

Van Teylingen, 'gezet van postuur, lang ruim vijf voet, vol en rond ook bleek van aan

gezicht, 't hair wit en kaal gesneden, lichte oogen, klein van neus', trok namelijk met 

zijn linkerbeen 'zijnde zulks veroorzaakt door eene beenbreuk, welke breuk zeer 

goed gezien kan worden, alzoo 't been min of meer over elkander geschoven is'. De 

25-jarige Jacob Jan van Teylingen bracht zijn oom en diens metgezellin een paar dagen 

later naar Emmerich. Een poging van de justitie om hen daar later te achterhalen, liep 

op niets uit83. In december 1805 zat Van Teylingen in Mülheim an der Ruhr. Zijn fami

lieleden waren intussen druk doende met het vrijmaken en verzenden van gelden. Zij 

hadden niet allemaal zoveel met hem op als zijn neef Jacob Jan. Reinier van Teylingens 

zwager Veltcamp Helbach verzuchtte in 1806: 'op R. zijn gezegdens kan men niet 

altijd aan en zeker vleid hij den eenen zowel als den anderen'84. 

Invoering van het Crimineel Wetboek voor het Koningrijk Holland 

Op I februari 1809 werd het Crimineel Wetboek voor het Koningrijk Holland van 

kracht. Art. 326 van dit wetboek bepaalde dat plegers van 'onnatuurlijke ontucht 
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met menschen of beesten' gestraft zouden worden met langdurige opsluiting in een 

afzonderlijk vertrek en eeuwige verbanning uit het koninkrijk. De maximum gevan

genisstraf die opgelegd mocht worden, was twintig jaar85. 

Nog dezelfde maand vroeg Gijsbert Bor in een verzoekschrift aan de koning om 

kwijtschelding van het resterende gedeelte van zijn straf. Hij schreef onder meer 

dat 'de eenigste fout van des ondergetekende leven' was dat hij 'in een verrassende 

ogenblik van hartstochtelijke vervoering kan vervallen' en dat 'de straf met het 

kwaad geen overeenkomen gehad heeft'. Dit gratieverzoek werd afgewezen. Het 

gerecht van Utrecht had een negatief advies uitgebracht. Men had aangevoerd dat 

Bor volgens het ten tijde van zijn veroordeling geldende recht de juiste straf had 

gekregens6. 

Merkwaardigerwijs werd er op I I juni 1809, een paar dagen voor de afwijzing van 

het gratieverzoek van Gijsbert Bor, een koninklijk besluit uitgevaardigd dat Bor als

nog zijn vurig gewenste strafvermindering zou bezorgen. De minister van Justitie en 

Politie moest onderzoeken welke personen in het koninkrijk gevangen zaten uit 

kracht van vonnissen, uitgesproken vóór de invoering van het nieuwe wetboek, wat 

hun straf was en 'den aard en omstandigheden' van de misdaden waarvoor zij die 

straf hadden gekregen. Vervolgens moesten de opgelegde straffen vergeleken wor

den met de door het nieuwe wetboek bepaalde straffen voor dezelfde misdaden. 

Indien zou blijken dat aan de betrokken personen een langduriger gevangenisstraf 

was opgelegd dan was voorgeschreven door het nieuwe wetboek, dan moest beke

ken worden of de gevonnisten in aanmerking konden komen voor gehele of gedeel

telijke kwijtschelding van hun straf. De koning zou, na de leden van het Hoog 

Nationaal Gerechtshof gehoord te hebben, uiteindelijk beslissen over de toe te 

kennen strafvermindering87. 

In het departement Utrecht werd het Departementaal Gerechtshof belast met de 

uitvoering van het besluit. Volgens een in mei 1809 opgemaakte lijst zaten er in het 

Utrechtse tuchthuis 126 personen gevangen, veroordeeld door verschillende 

gerechten. Omdat het Hof van die gerechten de benodigde informatie moest pro

beren te verkrijgen en ook de straffen moest vergelijken, nam de uitvoering van het 

besluit veel tijd in beslag. Pas op 26 augustus 1809 kon de lijst met de namen en 

overige gegevens van de gevangenen door het Hof aan de minister van Justitie en 

Politie opgestuurd worden. Op deze lijst stonden de namen van 34 door het 

gerecht van Utrecht veroordeelde gevangenen. Behalve Bor zaten nog vijf personen 

gevangen wegens sodomie: Willem Kok, Gerardus Lubré, Nicolaas Palland (in het 

Dolhuis), Cornelis Romswinkel en Jan Jacobse die in 1806 wegens een verleidings

poging tot zes jaar was veroordeeld 88. Martinus Bogaard en Everardus Toelaar 

kwamen op de lijst niet meer voor. Bogaard had zijn straf uitgezeten en Toelaar 

was op 2 juni 1808 overleden89. 

Het gerecht van Utrecht had laten weten dat geen van zijn gevangenen strafvermin-
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dering zou moeten krijgen. De langdurig gestraften, onder meer 'weegens zware 

misdaden als zonden van sodomie', dienden 'als zeer gevaarlijke leden der maat

schappij uit dezelve te werden geweerd'. Desondanks was de uitkomst van het 

onderzoek voor de meesten van deze mannen zeer gunstig. Alleen voor Jan Jacobse 

had het Hof in het nieuwe wetboek geen aanleiding tot strafvermindering gevon

den. Kok en Romswinkel zouden volgens het nieuwe wetboek met twaalf jaar 

gevangenisstraf en verbanning gestraft moeten worden. Bor en Lubré zouden zes

tien jaar en verbanning moeten krijgen en Palland de langdurigste gevangenisstraf-

twintig jaar en verbanning. Het Hof had echter bedenkingen bij de strafverminde

ring voor Palland, de enige gevangene die was veroordeeld wegens 'complete sodo

mie'90. 

Uiteindelijk werd bij het toekennen van strafvermindering nauwelijks rekening 

gehouden met de bevindingen van het Hof. Bij koninklijk besluit van 30 maart 1810 

kreeg Gijsbert Bor twintig jaar afslag, Willem Kok dertig jaar, Gerardus Lubré vijf

entwintig jaar en Cornells Romswinkel twintig jaar. Het resterende gedeelte van 

hun straf werd omgezet in een levenslange verbanning uit het koninkrijk. Nicolaas 

Palland werd in het besluit niet genoemd. Mogelijk had men hem vanwege zijn 

krankzinnigheid buiten beschouwing gelaten. Gijsbert Bor had meteen in vrijheid 

gesteld mogen worden als niet zijn reispas op zich had laten wachten. Pas na ont

vangst van dit document kon Bor uit het tuchthuis worden ontslagen. Zo zat hij 

ook na afloop van zijn straf nog enige tijd gevangen'". 

Tot besluit 

Nauwelijks een jaar na de vrijlating van Bor, op I maart 1811, werd de Franse Code 

Pénal van kracht. Dit wetboek bevatte geen enkele bepaling tegen gelijkgeslachtelij-

ke seksuele handelingen. Deze waren voortaan alleen strafbaar wanneer één van de 

artikelen betreffende de 'aantasting der zeden' van toepassing was. Hiervan was bij

voorbeeld sprake bij verkrachting (straf: vijf tot tien jaar tuchthuis) of openbare 

schennis van de eerbaarheid (straf: drie maanden tot een jaar gevangenis en een 

geldboete) '2. Niets wijst erop dat de reeds verminderde straffen van de gevange

nen opnieuw getoetst werden. Vermoedelijk zaten de overgebleven gevangen 

sodomieten hun straf uit. Het enige gevolg van het van kracht worden van de Code 

Pénal was waarschijnlijk dat de verbanning werd opgeheven. 

Gerardus Lubré overleed op 28 maart 1813, volgens zijn overlijdensakte 'in het 

Spinhuissteegje'. Dit betekent dat hij zeer waarschijnlijk in het tuchthuis was overle

den. Zijn strafwas echter al een maand eerder ten einde gelopen. Uit het register 

met namen van gevangenen in het tuchthuis blijkt waarom Lubré er nog zat. Men 

had 'per abuis' aangetekend dat zijn straf pas op 17 februari 1818 zou aflopen, tege

lijk met de straffen van Willem Kok en Cornells Romswinkel 9-\ 
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Romswinkel overleed te Utrecht in 1820 en Kok in I84694. Nicolaas Palland ver

bleef bijna veertig jaar in het krankzinnigengesticht; hij overleed in I8409 \ Gijsbert 

Bor keerde vermoedelijk niet meer naar Utrecht terug. 

Reinier van Teylingen werd in 1816 weer aangehouden. Hij bleek jaren bij een 

dominee in het Duitse Waldeck gewoond te hebben. Het jaar daarop kreeg Van 

Teylingen gratie nadat hij zich met een verzoekschrift tot koning Willem I had 

gericht96. Jan Carel Buyn kwam uiteindelijk in het Noordbrabantse Beers terecht en 

leefde daar tot zijn overlijden in 1832 onder de valse naam Jan Karel Boon97. Van 

Hendrik Tinnemans is geen spoor meer gevonden. 

De vervolging van 1797/1798 was de laatste in Utrecht waarbij een groot aantal 

mannen wegens sodomie werd vervolgd. Dat er daarna nooit meer zoveel mannen 

wegens hetzelfde delict werden vervolgd, is louter het gevolg van het feit dat de 

invoering van de Code Pénal al vrij snel een einde maakte aan de strafbaarheid van 

sodomie. Van een verandering in het denken was zeker geen sprake. Na 1811 wer

den seksuele handelingen tussen mannen nog steeds misdadig gevonden. Maar 

sodomieten konden volgens de Code Pénal slechts veroordeeld worden wanneer zij 

zich schuldig gemaakt hadden aan 'aantasting van de zeden'. Door het begrip open

baarheid in het artikel over schennis van de openbare eerbaarheid zeer ruim te 

interpreteren, kon de Utrechtse rechtbank ook na 1811 nog vele sodomieten ver

oordelen 98. Aan de zeer zware straffen was met de invoering van de Code Pénal 

echter wel een einde gekomen. 

Gebruikte afkortingen 
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R A U Rijksarchief in U t rech t 

SA II Stadsarchief, Tweede afdeling. 1577-1795 
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