Bericht van de redactie
De geïnteresseerde lezer die kennis neemt
van het dagelijks nieuws, wordt wel eens
overvallen door het gevoel dat er niets dan
oorlog, geweld en ellende in deze wereld
is. In zo'n geval kan het verleidelijk zijn een
blik terug in het verleden te werpen, waarin
het leven rustiger, geordender en met
meer zekerheden omgeven, een stuk
aangenamer schijnt. Toch zou dit een
vertekening zijn van de historische
werkelijkheid. Ook vroeger kende de
maatschappij haar negatieve kanten. Over
de kommer en kwel in het leven van onze
voorouders gaat dit nummer van het
tijdschrift. Geopend wordt met "Een 16e
eeuwse kroegruzie te Hagenstein" van de
heer Leeuwenberg, waarin deze een uit
1517 daterend getuigenverhoor, afgelegd
voor de schepenrechtbank van die plaats,
voor het voetlicht brengt.
Mw. Quak beschrijft in haar artikel "Een
Utrechtenaer in Vianen. Kroniek van een
sodomieproces" de gebeurtenissen, die
zich in 1730 en 1731 te Vianen rond
dominee Valk afspeelden. Deze predikant
werd ervan beschuldigd in zijn vorige
standplaats ontuchtige homosexuele
handelingen te hebben gepleegd. Een en
ander kan niet los worden gezien van de
sodomietenvervolgingen, die tezelfder tijd
elders in de Republiek der Verenigde
Nederlanden plaatsvonden.
Weer geheel ander leed komt aan de orde
in de bijdrage van mw. LeeuwenbergSteegh, getiteld "Huwelijksperikelen".
Aan de hand van enkele ontvoeringszaken
uit de 17e en 18e eeuw, waarbij Vianen als
toevluchtsoord diende, wordt
geïllustreerd dat ook toen het arrangeren
van huwelijken door ouders voor hun
kinderen en het doen van trouwbeloften
tot grote problemen kon leiden.
Deze eerste aflevering van de jaargang
1987 wordt besloten met de kroniek
nieuwe stijl. Wat daaronder moet worden
verstaan, wordt ter plaatse uiteengezet.
De redactie wenst U veel leesplezier.

Een 16e eeuwse kroegruzie
te Hagestein
De hier volgende tekst in oud-nederlands
is afkomstig uit nr. 30 van het rechterlijk
archief van Hagestein, dat wordt bewaard
in het Algemeen Rijksarchief in Den Haag.
Behalve in zaken betreffende de vrijwillige
rechtspraak (overdracht van onroerend
goed, schenkingen, machtigingen e.d.)
trad de schepenbank van Hagestein ook
op bij minder ernstige geweldszaken. Dit
soort misdrijven werd in het oude
vaderlandse recht omschreven met de
term "aan de haren trekken", omdat er
geen bloed had gevloeid, of althans niet in
ernstige mate. In het onderhavige verslag
uit 1517 van een getuigenverhoor is
weliswaar sprake van messentrekkerij,
maar het ging in feite slechts om een
ordinaire caféruzie. De aanleiding daartoe
komt niet uit de verf, wel wordt er op
gezinspeeld dat hier een oude vete werd
uitgevochten tussen de koster Jan, tevens
secretaris van Hagestein (een vaak
voorkomende combinatie van functies in
de 16e eeuw) en Willem Willemss.
Costers. De koster had een bondgenoot in
de persoon van Hendrik de Wever, die
hem zijn mes aanreikte, maar verder is de
kluwen van over de vloer rollende
vechtersbazen niet licht uiteen te rafelen.
Veel doet dat er ook niet toe. De reden om
dit stukje tekst de lezer voor te leggen is
dat hier in woorden een tafereeltje wordt
geschilderd waarmee wij zeer vertrouwd
zijn door de gepenseelde genrestukken
van Pieter Breugel, Adriaan van Ostade,
Jan Steen en vele andere Zuid- en
Noord-Nederlandse meesters. Het brengt
ons tevens tot het inzicht dat plus ça
change, plus ça reste la même chose, of
op zijn nederlands uitgedrukt, dat er niets
nieuws onder de zon is.
Die heere spreekt aen [= gerechtelijk
vervolgen] alle desse nae bescreven die
tegen die secretario gevochten hebben.
die coster Johannes
Willem Willemss
Frans Heyn neefszoen
Gherrit Dirck Aertss
Henrick Dirckss

Wessel Willemss
Thomas Janss
Peter Jan Willemss
Die schepenen wesen [= uitspraak doen,
vonnissen] alle die ghene die nyet hem
verantwoerd en hebben van hoere
broecken [= misdrijf, boeten] die syn
gewesen in broecken naeden rechte
vanden lande te weten die gevochten
hebben tegen den coster.
Die schepenen wesen den coster in
broecken.
Die schepen wesen dat die coster mit den
here deengen [= in rechte optreden
procederen] sel tierst hy can en mach.
Die here spreect Willem Costers tegen
Scoenvelt.
Van getuygenisse van broecken.
Die heer sprect aen Henrick van
Schoenvelt tegen Willem Willemss.
Costers.
Getuygenisse vande secretario ende die
ionge geselle gevochten tot poete.
ClaesDirckJeliss.
Jan Rutgerss.
Gherrit Andriess.
DirckToniss.
Henrick die Wever.

Jan Rutgerss. tuygde by sinen ede dat wy
voors. tsamen saeten droncken int
voerhuys ende Willem Costers in ons
gelach [= gezelschap, drinkgelag] quam
ongeroepen ende die coster opstont ende
Willem Costers hem naevolchde ende van
stonde aen quam die coster in huys
gespringt ende die Wever hem temoet
quam ende coster nam hem tmes wt sin
hant ende mit dien quamen alle die inder
cameren zaeten mit stocken, cuyssen [=
knodsen,, kolven], gavelinen [= gaffels]
ende knodssen ende sloegen tegen
malcanderen ende coster iii reyssen [= 3
keer] onder die voet ende worpen mit
cannen nae die coster ende hy werde hem
[= weerde zich] als hy best [...].
Gherrit Andriesz. tuygde hoe dat Willem by
hem int gelach quam ende vrachde nae
syn broder Wessel, ende seide hem dat hy
daer vlus (?) was ende van stonde aen
quam ie van buyten in ende scloech van
my ende doe viel ie onder die voet ende die
cannen [= bierkannen] socht men opter
straete.
Claes Dirck Jeliss. tuygde by sine ede dat
Jan Henrick seyde tegen hem int gelach
die coster sel desen avont noch gesclegen
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(in de kantlijn toegevoegd: want hy heft
noch mit Willem Costers wat te schicken)
ende hy sat by den coster callende [= te
praten, kletsen] ende die coster stont op
en maeckte syn water ende van stonde
quam die coster in ende was hantgemeyn
buytten gewest mit Willem Willemss
Costers ende van stonde aen quamen alle
die inder cameren waren mit een st[..
.]ynge ende mit schoetgavelen [=
hooivorken], mit cuze [= knodsen] ende
andere stocken ende sloegen den coster
ende hy werde hem [= weerde zich]
wederom ende daer worde een can wt syn
ghelaech geworpen op die coster en
Willem lach boven op die coster.

steecken noch gesclagen. Dan hy had ii
cannen die een nam hem Frans wtter hand
ende worp daer mede ende die ander
behielt hy in syn hant ende hy sach den
Wever van buytten in . . . stecken. Ende
Tomas die stack ende sloech mitter
gaveline nae den coster.

Wessel tuychde dat hy stont by Claes
Dirckss ende had syn gavelynn inder hant
ende begerde mede te schyen ende sach
datzy all tsamen wtter cameren quamen
mit stocken cuyssen ende sloegen tegen
die coster.

In de jaren 1730-1731 vonden er in ons
land, de toenmalige Republiek der
Verenigde Nederlanden, een aantal
processen plaats tegen van sodomie
verdachte personen. De rechtbank in de
stad Utrecht gaf de stoot tot een reeks van
aanhoudingen en vervolgingen in het hele
land. Het laatste proces in deze reeks
vond in 1731 te Vianen plaats. Het betrof
hier de van sodomie beschuldigde
predikant ds. Emanuel Valk. In dit artikel
wil ik me allereerst bezighouden met de
term sodomie. Vervolgens zal ik aandacht
schenken aan de sodomieprocessen uit
de jaren 1730-1731 om tenslotte te
eindigen met de gebeurtenissen rondom
Emanuel Valk.

Jan Henrickz. tuychde by sine ede dat hy
den Wever ierst sloech mit een stoel ende
do [= toen] sloech die coster hem mit een
cord [= kort] mes ende do nam hy een
stock ende sloech die coster wederom
ende dede syn best.
Henrick die Wever tuychde by sinen ede
dat hy hoerde een romuer [= rumoer]
buytten den huysse dae die coster was
ende meacte syn water ende hy stont op
ende brocht die coster syn mes ende word
een can op syn borst geworpen ende sach
dat zy al tesamen vier tegen den coster
scloegen ende hy quam daernae van
buytten ende stiet die doer wtten geheng
[= hengsel] ende die coster viel mit een
slach ende worp onder die voeten öfter
d[...].
Peter Janss tuychde dat hy nyet den
coster en heft sien sclaen. Dan int lest
sach hy den coster onder die voeten
liggen ende hy hoerde roepen: slaet doet,
slaet doet. Mer hy en heft selve nyet
gedaen.
Gherrit Dirck Aertss tuychde by sinen ede
dat hy den coster in ghenen dinge
misdaen en heft mit werpen noch

H.L.Ph. Leeuwenberg.

Een "Utrechtenaer" in Vianen.
Kroniek van een sodomieproces

De oorsprong van de term sodomie is
terug te voeren op Genesis 19:1 -29.
Volgens een uitleg van dit bijbelgedeelte
had God de steden Sodom en Ghomorra
vernietigd, omdat mannen in die steden
zich schuldig gemaakt hadden aan
homoseksuele handelingen. Het
achttiende eeuwse Woordenboek van
konsten en wetenschappen van Eg bert us
Buys zegt: sodomie is een ontucht tegen
de natuur, die met personen van hetzelfde
geslacht of zelfs met redenlooze dieren
gepleegd wordt. Het achttiende eeuwse
justitiële apparaat hanteerde een beperkte
definitie van sodomie: het verstond daar
uitsluitend onder anaal contact tussen
personen van het zelfde geslacht1.

