


Op 30 juni 1653 beschuldigde Caerel Ryckaertsinne, een zeventienjarige 
kleermakersleerling uit Brussel, niemand minder dan Guiliëlmus Maes, de 
prior van het Brusselse augustijnenklooster van ‘de abominabele sonde van 
sodomie’. Pater Maes zou Caerel namelijk verschillende keren naar zijn 
kloostercel gelokt hebben om hem seksueel te misbruiken. De beschuldi-
ging van een hoge kerkelijke autoriteit veroorzaakte de nodige controverse, 
niet in het minst omdat Caerels verklaringen kaderden in een complex 
kluwen van moordcomplotten en anonieme laster, maar ook omdat het 
schandaal op den duur zelfs aartshertog Leopold Willem bereikte. De casus 
Maes-Ryckaertsinne spreekt niet alleen tot de verbeelding, hij illustreert ook 
hoe de vroegmoderne samenleving omging met de ‘tegennatuurlijke’ 
verlangens van mannen van God.

Twee weken eerder was Caerel Ryckaertsinne zoals gewoonlijk aan het 
werk in de winkel van zijn werkgever, die op een boogscheut van zijn 
ouderlijk huis lag.2 Plots kwam een bevriende tapijtweversknecht de winkel 
binnen en vroeg Caerel om mee te komen naar ‘seekeren heer die hem 
geerne soude gesproken hebben’. De heer in kwestie bleek een ‘fray 
jonckman’ die als klerk werkte bij secretaris Steenwinckel, waar Caerels 
vader weleens over de vloer kwam. Met zijn rijzige gestalte, lang haar, 
baardloos gezicht en mooie kledij maakte hij duidelijk de nodige indruk op 
Caerel. Na de welluidende begroeting ‘Wel Carelken, waer blyffdy soo 
langh, t’is al naer u dat ick desireere’, stak de knappe jongeling zijn avon-
tuurlijke verhaal van wal. Hij bleek een relatie te hebben met een meisje uit 
Holland, maar haar moeder probeerde daar een stokje voor te steken en 
zag haar dochter liever in een klooster eindigen. Caerel werd verzocht om 
in naam van de onbekende jongeman brieven naar het meisje te brengen. 
In ruil hiervoor zou Caerel ‘gouwe ende sylvere gelt’ bovenop een nieuwe 
outfit krijgen. Caerel stond weigerachtig tegenover dit voorstel, maar 
draaide bij toen hij toestemming kreeg van zijn vader om de jongen te 
vergezellen, indien hij ’s middags terug thuis was. Om zich niet verdacht te 
maken, besliste de jonge klerk dat ze elkaar als ‘neve’ en ‘neffken’ zouden 
aan spreken. Op 17 juni vertrokken de ‘neven’ in alle vroegte op zoek naar 
het Hollandse meisje, dat zich blijkbaar in Laken bevond. 

Na een verkwikkend ontbijt in een lokale herberg, kregen ze echter te horen 
dat het meisje in kwestie ondertussen reeds richting Duffel getrokken was. 

Anoniem, Voormalige 
Augustijnen kerk te Brussel 
(ca. 1880) (Wikimedia Commons).

2 Alle informatie over deze zaak komt uit het 
procesdossier dat bewaard wordt in het 
Rijksarchief te Brussel (dat in 2017 van 
Anderlecht naar Vorst verhuisde), Officie-
Fiscaal van de Raad van Brabant: Portefeuilles, 
nr. 860, ongefolieerd. Met hartelijke dank aan 
prof. Katlijne Van der Stighelen om me op 
deze fascinerende bron te wijzen.

Geestelijk genot
Clerici en sodomie in de vroegmoderne 
 Zuidelijke Nederlanden

Jonas Roelens1

1 Dit artikel kwam tot stand dankzij de financiële 
steun van het Fonds Wetenschappelijk Onder-
zoek-Vlaanderen (FWO). 

Foto links: Adriaen Brouwer, De rokers (ca. 1636) (New York, Metropolitan Museum of Art, 32.100.21).
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Caerel zag op tegen een nieuwe verplaatsing maar werd gepaaid met de 
belofte dat de anonieme jonkman hem zou ‘monteren gelijck eenen prins’. 
In Duffel dronken ze wijn en maakte ‘de voorseide gast’ indruk op een 
‘schoone weerdinne’ door zijn twee zakpistolen leeg te schieten. Omdat het 
meisje ook hier echter nergens te bespeuren was, trok het duo verder naar 
Lier, waar ze logeerden in de herberg ‘het Nachtegaelken’. De knappe 
jongeling stuurde een bode met een brief naar het Brusselse thuisfront en 
bleef ter plaatse wachten op een antwoord. Volgens Caerel scheen hij het 
in de daaropvolgende dagen behoorlijk naar zijn zin te hebben, want hij 
bracht er zijn tijd door met ‘verscheyde vrouwpersoonen vuytte gebuerte’ 
waarmee hij vrolijk dronk terwijl hij Caerel opgesloten had in een kamer.  
Na drie dagen keerde de bode terug met een antwoord, waarna beslist 
werd om nogmaals verder te trekken, naar Tongerlo dit keer. Met veel 
vertoon betaalde hij zijn schulden in de herberg met klinkende munt, die  
hij ‘met heele hantsvollen was uyt syne sacken nemende’.

Verhoor Caerel Ryckaertsinne, (Rijksarchief te Brussel (Vorst), Officie-Fiscaal van de Raad van Brabant - 
Portefeuilles, nr. 860, ongefolieerd).
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Onderweg naar Tongerlo begon Caerel te protesteren dat hij ‘geerne te 
rugge’ zou gaan, maar zijn mysterieuze metgezel begon geweld te gebruiken 
en dwong hem met een stok verder te trekken. Wat later veranderde hij 
echter van strategie en bood Caerel twee potten bier aan. Bovendien werd 
Caerel ‘gecarresseert, blommekens ende roosen in de handt gegeven (…) 
minnelick ende vrindelyck soo het schene met de hant genomen’ om hun 
weg te vervolgen. Na een kwartiertje stappen besliste Caerels compagnon 
dat het tijd werd voor een middagdutje in het korenveld langs de kant van 
de weg. Caerel kon de slaap naar eigen zeggen niet vatten aangezien hij 
vond dat ze ‘beter lesen ende bidden souden, om dat se de misse soo 
langen tyt versuympt hadden’. Toen ze aanstalten maakten om opnieuw te 
vertrekken, leidde de fraaie jonkman Caerels aandacht af door te wijzen op 
een kasteeltoren in de verte waar het meisje zich zou bevinden. Meteen 
daarna greep hij echter naar zijn zakpistool en loste een paar schoten 
richting Caerel waardoor ‘hem het haer van het hooft is gebrant ende hem 
de oore ende mont vol vlamme ende roock was’. Caerel riep verbijsterd de 
hulp in van de Maagd Maria en de Heilige Barbara, maar werd alsnog 
gevloerd door zijn geweldenaar die hem verschillende messteken in de nek 
toebracht. Ook deze moordpoging overleefde Caerel, aangezien de 
messteken ‘door de balleynen van den wambaysskrage nyet en hebben 
gegaen’. Hevig bloedend bleef Caerel voor dood neerliggen terwijl ‘den 
moordenaer hem in het aensicht comen kijcken, ende syne hant voor synen 
mont gehouden, om syne aessem te voelen, die hy declarant op hadde 
gehouden’. De jonge klerk liet Caerel voor dood achter en verdween met de 
noorderzon. Na een poos durfde Caerel het korenveld te verlaten en werd 
hij geholpen door een man die hem aan een bed hielp in Zoerle-Parwijs (een 
deelgemeente van het huidige Westerlo), ervoor zorgde dat een lokale 
priester hem het laatste sacrament gaf, de plaatselijke barbier hem verzorgde 
en de drossaard van het land van Geel zich over de zaak boog. 

Op het moment dat Caerel Ryckaertsinne zijn relaas over de mislukte 
moordaanslag deed, beschikte de drossaard van Geel dankzij de schout  
van Lier blijkbaar al over een ondervraging van Franchois Claes, de bode  
die door Caerels anonieme metgezel naar Brussel was gestuurd om een 
brief te bezorgen. Franchois verklaarde dat de brief in kwestie bestemd was 
voor de prior van de Brusselse augustijnen. Indien iemand hem vroeg waar 
deze brief vandaan kwam, moest hij beweren dat de brief omtrent Antwerpen 
verstuurd was. In Brussel kreeg hij van prior Maes zelf de opdracht om een 
antwoord te bezorgen aan de anonieme klerk. De prior drukte Franchois op 
het hart dat, indien een van zijn medebroeders vragen stelde over deze 
correspondentie, hij moest beweren dat de brief ‘vuyt Duytslant’ afkomstig 
was. Het kwam er voor beide heren dus duidelijk op aan om deze 
correspon dentie geheim te houden. Aangezien de drossaard toch op de 
hoogte was dat Caerels mysterieuze medereiziger brieven verstuurd had 
naar het Brusselse augustijnenklooster, vroeg hij aan Caerel ‘oft hy in het 
voorseide clooster met yemanden yet vuytstaende heeft, daeromme hy 
soude mogen vervolght worden’. Caerels antwoord op die vraag liet aan 
duidelijkheid niets te wensen over.

Zeven maanden eerder was hij naar eigen zeggen immers ‘met soeticheyt 
ende met vermaninge’ meegelokt naar de kloostercel van prior Maes, die 
Caerels ouders al een lange tijd kende. Met wat zakgeld bracht de prior 
Caerel zo ver dat hij ‘hem de broeck by den voorseiden pater heeft laeten 
los vinden ende afftrekken, hebbende syn mannelyckheyt van achter 
gebrocht in syns declarants vuyl fondament ende daer gedaen tgene hem 
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lustte’. Voor Caerel de kloostercel weer mocht verlaten, moest hij zweren 
‘fideel’ te zijn en tegen niemand te spreken over wat zich precies had 
voorgedaan. In totaal vonden drie gelijkaardige ontmoetingen plaats waarbij 
de prior Caerel ‘heeft op syne celle gecregen ende syn lichaem misbruyckt 
als dierste reyse’. Caerel stopte zijn kloosterbezoekjes echter toen zijn 
biechtvader na het horen van zijn tegennatuurlijke zonden ‘swaricheyt 
maeckte in hem te absolveren’. Voor geestelijke bijstand kon Caerel echter 
wel nog terecht bij Catherine Murales, bijgenaamd juffrouw Catho, een 
kwezel of ‘geestelyke dochtere van de augustynen’ in Brussel. Geestelijke 
dochters waren ongehuwde vrouwen of weduwes die weliswaar beloofden 
godsdienstig te leven en de zuiverheid te bewaren, maar niet tot een 
religieuze orde behoorden. Ze konden zich in een gemeenschap groeperen, 
maar ook alleen leven.3 Juffrouw Catho zou later nog een belangrijke rol 
spelen tijdens het proces. Zij gaf Caerel te kennen dat de seksuele contacten 
tussen hem en de prior aan het licht waren gekomen binnen het klooster en 
dat ‘pater Maes hem daerover was dreijgende’.

Met deze woorden eindigde Caerel zijn verklaring aan de drossaard van het 
land van Geel, die ervoor koos om het onderzoek uit handen te geven. 
Aangezien Caerel in Brussel en dus ‘buyten syne jurisdictie’ woonde, zou 
het voor de drossaard ‘seer costelyck’ worden om dit feit te onderzoeken. 
Daarom bracht hij de Raad van Brabant op 19 juli op de hoogte van deze 
ontluisterende zaak. De Raad van Brabant was het hoogste rechtscollege in 

3 M. De Vroede, “Kwezels” en “Zusters”.  
De geestelijke dochters in de Zuidelijke 
Nederlanden, 17de en 18de eeuw (Brussel 
1994) 26-27.

Jan Harmensz Muller (naar Peter Rubens), Portret van Isabella Clara 
Eugenia, infante van Spanje (1615) (Amsterdam Rijksmuseum, 
RP-P-OB-32.184). 
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het hertogdom en behandelde voornamelijk de casus reservati, zaken 
waarin de belangen van de vorst, maar ook andere hoogwaardigheids-
bekleders en kerkelijke instellingen in het gedrang waren.4 Het Brusselse 
augustijnenklooster past perfect binnen dat rijtje. Sinds 1589 hadden de 
augustijnen zich in Brussel gevestigd en hun belang in de stad groeide 
stelselmatig tijdens de zeventiende eeuw. Een van hun hoofdactiviteiten 
was immers om via het onderwijs de stedelijke jeugd de idealen van de 
Contrareformatie bij te brengen. Brussel werd in die tijd bovendien over-
spoeld door een religieuze bouwwoede.5 Dankzij de actieve steun van 
aartshertogin Isabella groeide het Brusselse augustijnenklooster uit tot een 
indrukwekkend complex met een rijkversierde kloosterkerk.6 De procureur-
generaal was dus niet meteen geneigd om de beschuldiging tegen de prior 
van de Brusselse augustijnen te laten rusten. Caerel werd opgesloten in de 
Brusselse Treurenbergpoort, waar hij officieel beschuldigd werd van het feit 
‘dat den gevangene hem soe verre heeft vergeten dat hy in diverssche tijden 
ende tot verscheyden reijsen syn lichaem heeft laeten misbruycken door 
pater Maes, teghenwoordich prior van de augustijnen binnen deser stadt, 
op sijnen celle, ende alsoe gecommitteert ende laeten committeren, die 
abominabele sonde van sodomie’.

4 E. Put, ‘Raad van Brabant’, in: R. Van Uytven, 
e.a. (red.), De gewestelijke en lokale 
overheidsinstellingen in Brabant en 
Mechelen tot 1795 (Brussel 2000) 158.

5 R. Jacobs, Een geschiedenis van Brussel 
(Tielt 2004) 192.

6 A. De Vos, ‘Het augustijnenklooster van 
Brussel (1598-1796). Reconstructie van een 
bouwgeschiedenis’, in: K. De Jonge, A. De Vos 
en J. Snaet (red.), Bellissimi ingegni, 
grandissimo splendore. Studies over de 
religieuze architectuur in de Zuidelijke 
Nederlanden tijdens de 17de eeuw (Leuven 
2000) 91-126.

Zeventiende-eeuws zicht op het Brusselse augustijnenklooster, Antonius Sanderus, Chorographia sacra Brabantiae (Den Haag, 1727, p. 193).
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Jan Ryckaertsinne, Caerels vader en ‘hovenier oft bloemenist’, was alvast 
niet van plan om bij de pakken neer te blijven zitten. Op 2 augustus trok hij 
naar notaris Van Stiphout, die verzocht werd Caerel te ondervragen en een 
officiële verklaring op te stellen. Caerel beweerde plots dat zijn beschuldi-
gingen ‘valschelyck ende tegen de waerheijt’ waren. Hij smeekte om 
vergiffenis bij pater Maes en verklaarde zich bereid een passende straf te 
zullen ondergaan. Met ‘groote teechenen van leetwesen’ verklaarde Caerel 
dat geestelijke dochter Catho hem had aangespoord om zijn leugens over 
de augustijnenprior te verspreiden. Daar had ze een goede reden voor: 
verschillende monniken in het klooster hadden een belastend feit ‘over-
gedraeghen ende te kennen gegeven (…) waer door sy soude geraecken 
gediffameert te worden’. Om haar reputatieschade te beperken, had de 
geestelijke dochter er alle belang bij om ‘oock yet te doen publiceren tegen 
den voorseide eerwaerde pater Maes’. Daarom had ze Caerel wijsgemaakt 
dat Maes met verschillende andere jongens seks had gehad in zijn klooster-
cel en dat het geen kwaad zou kunnen indien hij zou verklaren dat hetzelfde 
ook met hem gebeurd was. Notaris Van Stiphout benadrukte nogmaals dat 
het ‘vuyt pure onnooselheyt’ was dat de jonge Caerel deze onwaarschijnlijke 
verklaringen had afgelegd.

Caerel herhaalde dit standpunt op 13 oktober. Hoewel hij ‘vallende op zijn 
knien met gevouwen handen’ om vergiffenis smeekte voor zijn valse 
beschuldigingen, adviseerde het Officie-Fiscaal toch om Caerel een exem-
plarische straf te geven. Ook het pleidooi van zijn advocaat een paar dagen 
later bracht weinig verandering. De Raad werd nogmaals gewezen op 
Caerels jeugdige onschuld: hij was ten slotte slechts zeventien jaar oud en 
‘bij gebrec van genocksaem verstant’ en door ‘quaeden raet ende instigatie’ 
van derden had hij pater Maes valselijk van sodomie beschuldigd, een feit 
waarvoor hij een ‘oitmoedighen knieval’ wenste te maken. Op 20 oktober 
1653 werd Catherine Morales ondervraagd over haar aandeel in de zaak. Zij 
ontkende echter formeel dat ze Caerel ertoe had aangezet om te beweren 
dat prior Maes ‘hem soude hebben gelocxt ofte geinduceert tot oneerlicken 
misbruycken synen lichaems’.

Op 15 november formuleerde het Officie-Fiscaal zijn advies over de zaak. 
Men liet geen twijfel bestaan over het belang van dit onderzoek, er waren 
immers zware beschuldigingen gericht tegen een ‘treffelyck religieux ende 
aensienelyk predicant geconstitueert van de digniteyt van syn orde’. De 
procureur-generaal achtte het weinig waarschijnlijk dat Caerel het gerecht 
had ingelicht over het misbruik van pater Maes op instigatie van juffrouw 
Catho. Immers, ‘niemande twerelt’ kon vermoeden dat Caerel zou worden 
neergeschoten door de onbekende jongeling en dat hij daardoor als gevolg 
ondervraagd zou worden door de autoriteiten. Aangezien hij voor deze 
dramatische gebeurtenissen met niemand over het voorval gesproken had, 
leek het weinig waarschijnlijk dat hij zijn lasterlijke uitspraken in opdracht 
van iemand anders gedaan had. Aangezien de hele zaak ondertussen wel 
een publiek schandaal geworden was, ‘nyet alleenelyck binnen deser stadt 
maer oick in vele andere omligghende plaetsen’, kon men het niet simpel-
weg bij een kwijtschelding van de straf laten, maar ‘moet die waerheyt 
naerder ondersocht worden’.

Het vinden van de knappe jonkman die Caerel wilde vermoorden was hierbij 
essentieel. Het onderzoek leidde al gauw naar een zekere Joos Vergal, die 
als portier bij de augustijnen zou gewerkt hebben en zich onder andere in 
de abdij van Villers als augustijn had voorgedaan. Joos was echter met de 

Anoniem, Portret van een jonge man (ca. 1650) 
(Melbourne, National Gallery of Victoria, E3-1976).

Ferdinand Voet, portret van Augusto Chigi (?)  
(ca. 1670) (Alençon, Musée des Beaux-arts et de la 
Dentelle d’Alençon. Foto: David Commenchal).
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noorderzon richting Holland verdwenen en liet daarbij een meisje waarmee 
hij in ondertrouw was achter in het kraambed. Verschillende betrokkenen 
werden ondervraagd: de tapijtweversknecht die Caerel in contact had 
gebracht met de jonkman, Caerels vader, de secretaris waar Caerels reis-
gezel beweerde als klerk te werken en de waarden van de verschillende 
herbergen waar de jongens tijdens hun reis hadden verbleven. Geen van 
deze ondervragingen kon echter een doorbraak forceren. 

De zaak werd nog wat complexer toen er plots een anonieme brief werd 
gericht aan aartshertog Leopold Willem, landvoogd in de Habsburgse 
Nederlanden. Deze brief berichtte uitvoerig over het groot schandaal dat 
‘pretre Maes augustin’ veroorzaakt had. Volgens de brief was de prior een 
schande voor het priesterschap en de augustijnengemeenschap. Hij had 
namelijk lange tijd in concubinaat geleefd met een jong meisje en seks 
gehad met verschillende jongens, wat volgens de brief een aanslag was op 

Pieter II de Jode, Portret van Leopold Willem van Oostenrijk (1628-1670) (Amsterdam, Rijksmuseum, 
RP-P-1908-699). 
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zowel hun lichaam als hun ziel. Maes stapelde misdrijf na misdrijf op door 
de jongens wijs te maken dat sodomie geen zonde was, maar eerder als 
een offer aan God moest worden beschouwd. De briefschrijver vreesde dan 
ook voor de veiligheid van de jongeren die les volgden bij de augustijnen en 
voor de onschuld van de jongste monniken.

Uit de correspondentie tussen de aartshertog en de Raad van Brabant van  
5 januari 1654 valt op te maken dat Leopold Willem zich wel degelijk had 
laten informeren over dit publiek schandaal. De landvoogd verklaarde 
tevreden te zijn met de manier waarop de Raad het dossier behandeld had. 
Hoewel de pogingen vruchteloos bleken, had men er alles aan gedaan om 
de jonge man die geprobeerd had om Caerel te vermoorden op te sporen. 
Wat betreft de beschuldigingen van het ‘crime enorme’ aan het adres van  
het augustijnenklooster, moest de procureur-generaal de nodige procedures 
volgen zodat het schandaal uitgewist kon worden en de prior ontslagen 
werd van alle schuld tegenover God en de gemeenschap. Een maand 
eerder al had het hof een beslissing genomen die hier zeker bij zou helpen. 

Hoewel de pogingen vruchteloos 
bleken, had men er alles aan 
 gedaan om de jonge man die 
geprobeerd had om Caerel te 
vermoorden op te sporen.

Peter Paul Rubens, De vlucht van Lot en zijn familie uit Sodom (1613-1615) (Sarasota (Florida), John 
and Mable Ringling Museum of Art, SN218).
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Op 9 december 1653 werd Caerel verbannen ‘vuyt alle de landen van de 
gehoorsaemheyt van syne majesteijt’ op straffe van de galg omdat hij pater 
Maes valselijk beschuldigd had van zijn ‘lichaem tot verscheyde reysen 
misbruyckt te hebben’. Hierdoor stierf het schandaal uiteindelijk een stille 
dood. Het is bijvoorbeeld opvallend dat pater Maes tijdens het volledige 
onderzoek nergens zelf aan het woord kwam. Uit de priorlijst van het 
Brusselse augustijnenklooster blijkt overigens dat Maes zijn functie uit-
oefende tussen 1652 en 1655, een termijn die in het verlengde ligt van die 
van zijn voorgangers.7 Niets wijst er dus op dat deze affaire Maes enigszins 
geschaad heeft.

Een microgeschiedenis van sodomie
Heel wat vragen blijven onbeantwoord in deze intrigerende casus en het is 
aanlokkelijk om te speculeren over de voorgevallen feiten: werd Caerel 
effectief seksueel misbruikt door prior Maes? Gebeurde de aanslag op 
Caerel misschien in opdracht van diezelfde Maes in een poging om het 
schandaal in de doofpot te stoppen? Of werd Caerel opgejut om valse 
verklaringen af te leggen door juffrouw Catho die een eitje te pellen had 
met de augustijnen? Het lijkt erop dat er weinig conclusies te trekken vallen 
uit bronnenmateriaal dat meer vragen oproept dan antwoorden biedt. Toch 
biedt de historiografische methode van de microgeschiedenis een uitweg. 
Microgeschiedenis wil vanuit een specifieke casus een inkijk bieden in een 
algemeen sociaal wereldbeeld uit het verleden. Op een trefzekere manier 
worden lokale, kleinschalige gebeurtenissen gebruikt om diepere inzichten 
te krijgen in structurele historische evoluties. Beroemde voorbeelden zijn 
Montaillou, waarin Emmanuel Le Roy Ladurie het dagelijkse leven van een 
veertiende-eeuws dorp in de Pyreneeën omschrijft om een beeld te krijgen 
van de middeleeuwse samenleving; De kaas en de wormen door Carlo 
Ginzburg, waarin de analyse van een specifiek Italiaans inquisitieproces uit 
de zestiende eeuw aantoont hoe toenmalige religieuze denkbeelden ingang 
vonden bij de brede bevolking; of De terugkeer van Martin Guerre waarin 
Natalie Zemon Davis verslag doet over een zestiende-eeuws familiedrama 
wanneer blijkt dat een dood gewaande man, Martin, terugkeert in zijn dorp 
en merkt dat zijn vrouw al jaren samenleeft met een man die zich voor 
Martin uitgeeft.8 Ook over de Zuidelijke Nederlanden zijn er heel wat 
intrigerende microgeschiedenissen geschreven die met name getuigen over 
de erotische kanten van het religieuze leven.9 Sodomie ontbreekt echter 
grotendeels in deze bijdragen. 

Sodomie is een breed begrip met een Bijbelse oorsprong. Het is namelijk 
afgeleid van het Oudtestamentische verhaal over Sodom en Gomorra, twee 
steden waar de mannelijke inwoners zich de woede Gods op de hals 
haalden door seksueel contact met elkaar te hebben. Als gevolg van deze 
tegennatuurlijke zonde werden beide steden door God met vuur en zwavel 
vernietigd. In premodern Europa werd de term gebruikt om elke vorm van 
seksueel contact dat niet op voortplanting gericht was te omschrijven, zoals 
masturbatie, homoseksualiteit, bestialiteit, maar ook anaal geslachtsverkeer 
tussen man en vrouw. In de Zuidelijke Nederlanden werden sodomieten 
doorgaans tot de brandstapel veroordeeld, al werden sommige individuen 
ook gegeseld, verbannen, beboet of vrijgesproken. Van een consequent 
vervolgingsbeleid was er bovendien zelden sprake: het aantal sodomie-
processen kende een piek in verschillende steden tijdens de vijftiende en 
zestiende eeuw, maar tijdens de zeventiende eeuw werden brandstapels 
wegens de ‘tegennatuurlijke zonde’ steeds zeldzamer.10

7 D. Leyder, Monasticon Augustinianum 
Belgicum (Brussel 1998) 173.

8 E. Le Roy Ladurie, Montaillou. Een ketters 
dorp in de Pyreneeën (1294-1324) 
(Amsterdam 1984); C. Ginzburg, De kaas en 
de wormen: het wereldbeeld van een 
zestiende-eeuwse molenaar (Amsterdam 
1982); N. Zemon Davis, De terugkeer van 
Martin Guerre. Historische reconstructie van 
een legende, 1548-1560 (Amsterdam 1985).

9 L. Milis, De indiscrete charme van Jan 
Schuermans, pastoor van Ename (1645-
1655) (Antwerpen 1994); C. Harline, De 
verzoekingen van zuster Margriet. Het 
Vlaamse kloosterleven in de zeventiende 
eeuw (Antwerpen 1997); F. Vanhoof, De zeer 
kwade uren van zuster Rosa Ubens 
(1746-1797) (Leuven 2004).

10 J. Roelens, ‘Middeleeuwse brandstapels’, in  
W. Dupont, E. Hofman en J. Roelens (red.), 
Verzwegen verlangen. Een geschiedenis van 
homoseksualiteit in Belgie (Antwerpen 2017), 
23-58.
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Het onderzoek naar Caerel en pater Maes dateert dus uit een periode waarin 
sodomie steeds minder vaak opduikt in de bronnen. Wat het bronnen-
materiaal bovendien extra bijzonder maakt is de omvang ervan. Sodomie 
werd immers ook wel de ‘stomme zonde’ genoemd, het was een misdrijf dat 
zo afgrijselijk was dat het niet vernoemd mocht worden onder christenen.11 
Dat had ook zijn weerslag op de vroegmoderne juridische bronnen, waarin 
sodomie doorgaans heel beknopt en cryptisch omschreven wordt. In heel 
wat gevallen vermelden de bronnen enkel de naam van de dader en de 
strafmaat zonder meer. Het dossier uit 1653 omvat echter ondervragingen, 
juridische adviezen, getuigenverslagen enzovoort, wat ons toelaat om de 
vroegmoderne mentaliteit rond dit seksuele misdrijf te analyseren. 

Een eerste opvallend aspect is bijvoorbeeld de notie ‘onschuld’. Het is 
veelzeggend dat Caerel naar eigen zeggen zijn bezoekjes aan Maes pas 
stopte nadat zijn biechtvader weigerde om zijn zonden te vergeven. Hoewel 
Caerel tijdens zijn getuigenis zijn uiterste best deed om zich als een vroom 
katholiek te presenteren, beweerde hij niet echt op de hoogte te zijn van 
het zondige karakter van sodomie. Het is moeilijk om in te schatten in 
hoeverre deze naïviteit voorgewend was en deel uitmaakte van Caerels 
verdedigingsstrategie, maar in heel wat vergelijkbare gevallen verklaren 
beschuldigde sodomieten, vooral minderjarigen, dat ze pas in de biecht-
stoel beseften dat ze een misdrijf op hun geweten hadden. Hun – oudere 
– partner had er hen immers van overtuigd dat sodomie helemaal niet  
zo’n kwaad kon.12 Volgens historicus Alan Bray had het vroegmoderne 
religieuze discours – dat sodomie in de meest vurige bewoordingen 
demoniseerde – als neveneffect dat de brede bevolking vaak niet goed  
op de hoogte was wat het begrip nu concreet inhield.13

Het bronnenmateriaal toont overtuigend aan dat dit religieuze discours nog 
springlevend was in de zeventiende eeuw. Vooral de anonieme briefschrijver 
bediende zich veelvuldig van religieuze argumenten om de ernst van de 
situatie duidelijk te maken aan aartshertog Leopold Willem. Sodomie wordt 
er omschreven als een ‘misdaad tegen de hemel’ dat vroeger koninkrijken 
deed wankelen en volledige steden in vuur en vlam had doen opgaan, een 
duidelijke verwijzing naar het lot van Sodom en Gomorra. Bovendien 
waarschuwde de brief de aartshertog voor het gevaar dat hij liep indien 
sodomie getolereerd werd in de samenleving: heel wat vorsten hadden al 
eerder moeten vaststellen hoe hun voorspoed en overwinningen ophielden 
als gevolg van dergelijke ‘exorbitante misdrijven.’ Sodomie werd immers 
beschouwd als een misdrijf dat de toorn Gods opwekte. De daden van 
enkelingen konden dus onomkeerbare gevolgen hebben voor de volledige 
samenleving.14

Sodomie werd immers ook wel 
de ‘stomme zonde’ genoemd, het 
was een misdrijf dat zo afgrijselijk 
was dat het niet vernoemd 
mocht worden onder christenen

11 Deze katholieke cultuur van stilzwijgen zou 
binnen de Belgische context zelfs tot en met 
de twintigste eeuw standhouden. Zie  
W. Dupont, Free-floating evils. A genealogy 
of homosexuality in Belgium (Ongepubli-
ceerde doctoraatsverhandeling Universiteit 
Antwerpen 2015).

12 E. Hofman, ‘Achter gesloten deuren’,  
in Dupont, Hofman en Roelens (red.), 
Verzwegen verlangen, 105.

13 A. Bray, Homosexuality in Renaissance 
England (New York 1992) 68, 77.

14 H. Cocks, Visions of Sodom. Religion, 
homoerotic desire, and the end of the world 
in England, c. 1550-1850 (Chicago 2017) 73.
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Tegelijk biedt het dossier ook een inkijk in de ideeën over hoe sodomie 
verspreid raakte in die samenleving. Sommigen waren overtuigd van de 
zogenaamde ‘verleidingstheorie’ die ervan uitging dat jongeren vatbaarder 
waren voor de verlokkingen van sodomie. Wie in zijn jonge jaren met 
sodomie geconfronteerd werd, liep een groter risico om later zelf homo-
erotische gevoelens te ontwikkelen. De anonieme briefschrijver vreesde dan 
ook voor het algehele zedenbederf van de jeugd. Aangezien pater Maes de 
zonde tegen de natuur had geminimaliseerd tegen Caerel viel het dan ook 
te vrezen dat die laatste de zonde die hij van Maes geleerd had ook al met 
zijn  kameraden gepleegd had. De jongelingen zouden namelijk meer 
geneigd zijn om dit misdrijf te herhalen omdat ze de toestemming hadden 
gekregen van net diegene die haar deugden moest bijbrengen. 

Anoniem (naar Boëtius Adamsz. Bolswert), De biecht (1639-1699) (Amsterdam, Rijksmuseum, 
RP-P-OB-78.210).
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Sodomie: een klerikale zonde?
Nochtans waren heel wat vroegmoderne clerici niet onbekend met de 
zogenaamde zonde tegen de goddelijke orde. In Venetië werd bijvoorbeeld 
vaak met een beschuldigende vinger gewezen naar de kloosters in de stad. 
In bepaalde kringen ging men er immers van uit dat jongelingen er door 
monniken gerekruteerd werden om sodomie te plegen.15 Ook in zeventien-
de-eeuws Spanje kwamen in verhouding tot hun aandeel in de bevolking 
onevenredig veel clerici voor de rechtbank wegens sodomie. Opvallend is 
echter wel dat ze minder streng bestraft werden dan de lekenbevolking.16 
Hun collega’s in de Zuidelijke Nederlanden konden eveneens op een milde 
behandeling rekenen. Dat heeft veel te maken met het feit dat clerici zoals 
pater Maes het privilegium fori genoten, wat betekent dat ze in principe 
beschermd waren tegen vervolging door een wereldlijke rechtbank en enkel 
voor een kerkelijke rechtbank konden terechtstaan. Elk bisdom had zo’n 

15 G. Ruggiero, The Boundaries of Eros: Sex 
crime and sexuality in renaissance Venice 
(Oxford 1985) 141-144.

16 C. Berco, Sexual hierarchies, public status. 
Men, sodomy, and society in Spain’s golden 
age (Toronto 2007) 111.

Baljuwrekening uit Veurne waarin Andrien Tailman en Guillaume de Graeve in 1616 ter dood 
veroordeeld worden wegens bestialiteit (Brussel, Algemeen Rijksarchief, Rekenkamer, 14903, fol. 39r) 
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kerkelijke rechtbank of officialiteit. Indien een clericus voor een wereldlijke 
rechtbank gedaagd werd, kon hij dus eisen om zijn zaak voor de officialiteit 
te bepleiten. Dit privilege werd echter steeds verder ingeperkt waardoor er 
in de loop van de vroegmoderne tijd ook geestelijken door een seculiere 
rechter veroordeeld werden.17 

Wie de seksuele zonden van de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne 
geestelijkheid wil bestuderen, neemt dus best de bronnen van de officiali-
teiten als uitgangspunt. Vóór de oprichting van de nieuwe bisdommen in  
de Nederlanden in 1559 behoorden de Zuidelijke Nederlanden tot de 
bisdommen van Terwaan, Doornik, Kamerijk en Luik. Na 1559 waren dit de 
bisdommen Ieper, Brugge, Doornik, Kamerijk, Gent, Mechelen, Antwerpen, 
Namen en Luik.18 Verschillende bronnenreeksen voortgebracht door deze 
officialiteiten werden uitgegeven, met name door Monique van Melkebeek 
en Cyriel Vleesschouwers.19 Andere reeksen werden geïnventariseerd en 
beknopt samengevat.20 Dat heeft tot een aantal deelstudies geleid die het 
tegennatuurlijke seksuele gedrag van de vroegmoderne clerus in de Zuide-
lijke Nederlanden deels in kaart brachten. David Vergauwen vond een aantal 
klerikale sodomiegevallen in de officialiteitsrekeningen van Doornik en 
Kamerijk terwijl Hendrik Callewier een tweetal Brugse casussen opsomt.21 
Aangezien lokale overheden geacht werden om geestelijken uit te leveren 
aan de officialiteit, duiken klerikale sodomiegevallen echter ook nu en dan 
op in wereldlijke bronnen, zoals stads- en baljuwrekeningen.22

De baljuw, ook wel schout, amman of meier genoemd, vertegenwoordigde 
de vorst op lokaal niveau. Hij was verantwoordelijk voor de ordehandhaving 
en had dus als taak om misdadigers op te sporen en ervoor te zorgen dat 
vonnissen uitgevoerd werden. Hoewel hij zelf geen recht mocht spreken
dat bleef voorbehouden aan de schepenen mocht hij wel een compositie 
sluiten met een verdachte. Deze betaalde dan een boete aan de baljuw 
waardoor een rechtszaak vermeden werd.23 Om de grootschalige corruptie 
die dit systeem met zich meebracht te beperken, moesten baljuws jaarlijks 
een overzicht van hun inkomsten en onkosten voorleggen aan de vorste-
lijke rekenkamers in Rijsel of Brussel. Deze rekeningen worden vandaag de 
dag in het Algemeen Rijksarchief in Brussel bewaard en bieden een schat 
aan informatie. In veel gevallen is deze reeks namelijk zo goed als volledig 
bewaard, waardoor de criminele vervolging in een bepaald gebied over 
langere periode vergeleken kan worden. Bovendien is het voor heel wat 
steden en dorpen de enige bewaard gebleven bron die inzicht verschaft in 

17 D. Vergauwen, Over de schreef: middel-
eeuwse priesters voor de rechter (Leuven 
2004) 39.

18 M. Dierickx, De oprichting der nieuwe 
bisdommen in de Nederlanden onder Filips 
II: 1559-1570 (Utrecht 1950).

19 C. Vleeschouwers en M. Van Melkebeek, Liber 
sentenciarum van de officialiteit van Brussel 
(1448-1459) (Brussel, 1982); M. Van 
Melkebeek, Compotus sigilliferi curie 
Tornacensis: Rekeningen van de officialiteit 
van Doornik (1429-1481) (Brussel 1995);  
C. Vleeschouwers en M. Van Melkebeek, 
Registres de sentences de l’officialité de 
Cambrai (1438-1453) (Brussel 1998).

20 Zie onder andere: J. De Brouwer, De 
kerkelijke rechtspraak en haar evolutie in de 
bisdommen Antwerpen, Gent en Mechelen 
tussen 1570 en 1795 (Tielt 1972); M. Carnier, 
Inventaris van het archief van de officialiteit 
van het bisdom Gent (1445) (1559-1801) 
(Brussel 2005); T. Bervoets, Inventaris van het 
archief van de officialiteit van het aarts-
bisdom Mechelen in het Aartsbisschoppelijk 
Archief te Mechelen (1510) 1596-1796 
(Brussel 2015); S. Dubois, Inventaire des 
archives de l’Officialité de Liège (Brussel 
2015).

21 Vergauwen, Over de schreef, 73-74;  
H. Callewier, De papen van Brugge: de 
seculiere clerus in een middeleeuwse 
wereldstad (1411-1477) (Leuven 2014) 
136-137.

22 Onder andere Lievin van Bassevelde uit Gent 
in 1462, Hannekin van Malebusch uit Kortrijk 
in 1472 of een anonieme priester uit Leuven in 
1502. Brussel, Algemeen Rijksarchief, 
Rekenkamer, baljuwrekeningen nr. 14116,  
fol. 20; nr. 12659, fol. 408).

23 Voor meer info over de werking van het 
baljuwsambt, zie: J. Van Rompaey, Het 
grafelijk baljuwsambt in Vlaanderen tijdens 
de Boergondische periode (Brussel 1967). 
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lokale criminaliteitspatronen. Deze baljuwrekeningen zijn voor kleinere 
steden en heerlijkheden echter vaak nog niet in kaart gebracht. Hierdoor 
blijft er een waaier aan mogelijkheden over voor lokale historici die (seksuele) 
misdrijven in het algemeen of van geestelijken in het bijzonder willen 
onderzoeken. Het uniforme karakter van deze bron biedt een handig 
uitgangspunt voor onderzoekers om, op basis van opzoekingen in de 
baljuwrekeningen, gericht informatie op te sporen in lokaal juridisch 
bronnenmateriaal door stedelijke instellingen voortgebracht.24

Hoewel een overkoepelende studie over de seksualiteitsbeleving van 
laatmiddeleeuwse en vroegmoderne religieuzen in de Zuidelijke Nederlanden 
tot nader order ontbreekt, stellen we een grote gelijkenis vast in het be-
schikbare bronnenmateriaal wanneer het klerikale sodomiegevallen betreft. 
Betrapte geestelijken werden door de stedelijke overheid doorgaans 
uitgeleverd aan de kerkelijke rechtbank, waar ze bijzonder mild behandeld 
werden. Uitzonderlijk zorgde deze aanpak voor conflicten tussen stedelijke 
overheden onderling. In 1444 bijvoorbeeld werd priester Jehan Osterling in 
Ieper beschuldigd van sodomie, waarop hij naar de officialiteit in Terwaan 
gestuurd werd. Ondanks het feit dat Osterling niet in Ieper berecht werd, 
had de baljuw toch zijn goederen geconfisqueerd. Hierop reageerden de 
schepenen van Terwaan verontwaardigd: Osterling was officieel een burger 
van hun stad en dus hadden zij recht op Osterlings bezittingen, vond de 
schepenbank van Terwaan.25 Bovendien, zo voegden ze eraan toe, was de 
priester nog in leven.Enige tijd later bleek Osterling alsnog overleden te zijn, 
waarop de Ieperse baljuw de goederen toch in naam van de hertog te gelde 
maakte. Aangezien Karel V in 1553 Terwaan met de grond gelijk liet maken 
en het bisschoppelijk archief van de stad zo goed als verloren ging, is het 
niet duidelijk hoe Jehan Osterling aan zijn einde kwam. De kans dat hij geen 
natuurlijke dood stierf, is echter gering. In tegenstelling tot leken moesten 
priesters die sodomie gepleegd hadden zelden voor hun leven vrezen. Ze 
betaalden een milde boete en daarmee was de kous af.26 

24 Aangezien de vervolging van sodomie in de 
Zuidelijke Nederlanden piekte tijdens de 
vijftiende eeuw, bieden baljuwrekeningen  
uit deze periode de meeste kans op slagen. 
Een overzichtelijke lijst van de bewaarde 
baljuwrekeningen kan gevonden worden  
in: Louis-Prosper Gachard, Inventaire des 
archives des chambres des comptes: 
précédé d’une notice historique sur ces 
anciennes institutions (Brussel 1995). 

25 Brussel, Algemeen Rijksarchief, Rekenkamer, 
baljuwrekening  
nr. 14548, fol. 253.

26 J. Brundage, Law, sex and society in 
medieval Europe (Chicago 1987) 537.
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De rooms-katholieke neiging om dergelijke gevallen stilzwijgend met de 
mantel der liefde te bedekken in een poging om zo schandalen te voor-
komen heeft een lange voorgeschiedenis die nauw verbonden is met de 
aloude controverse rond klerikale seksualiteit in het algemeen.27 Hoewel het 
debat over gehuwde geestelijken al woedde sinds de vroegchristelijke 
periode, werd het priestercelibaat slechts tijdens de Lateraanse Concilies van 
1123 en 1139 algemeen verplicht.28 Voorstanders van het priesterhuwelijk 
beweerden dat trouwen een uitgelezen manier was om te voorkomen dat 
geestelijken ten prooi zouden vallen aan de zonde van sodomie.29 Seksueel 
genot vormde in deze discussies slechts een marginaal gegeven. Seks was 
volgens de katholieke orthodoxie immers louter nuttig om zich voort te 
planten en genot diende hierbij niet nagestreefd te worden. Hoewel 
 verschillende middeleeuwse denkers zich wel degelijk afvroegen hoe het 
mogelijk was dat bepaalde mannen genoten van seks met elkaar, bleef het 
bijzonder moeilijk zich voor te stellen dat sodomieten hetzelfde seksuele 
genot konden ervaren als tijdens heteroseksueel geslachtsverkeer.30

Priesters die zich te buiten gingen aan sodomie zondigden dus op verschil-
lende fronten: niet alleen schonden ze het celibaat, daarenboven hadden ze 
met hun tegennatuurlijke verlangens geen voortplanting voor ogen, maar 
louter het bevredigen van hun – voor tijdgenoten onverklaarbare – lustge-
voelens.31 Toch bleven geestelijke sodomieten relatief buiten schot binnen 
de rooms-katholieke kerk. Hoewel theologen zoals Albertus Magnus en 
Thomas van Aquino vanaf de twaalfde eeuw in toenemende mate sodomie 
demoniseerden, werden priesters zelden geviseerd. De theoloog Petrus 
Damianus (1007-1072) vormt de uitzondering op de regel. In 1049 schreef 
hij het zogenaamde Liber Gomorrhianus, een felle aanklacht gericht aan 
paus Leo IX over de vele homo-erotische praktijken die volgens Damianus 
in heel wat kloosters schering en inslag waren.32 Hoewel hij opriep tot een 
strengere bestraffing van geestelijken die zich hieraan bezondigden, werden 
zijn aanbevelingen nauwelijks opgevolgd. Sterker nog, met zijn publicatie 
maakte hij behoorlijk wat katholieke vijanden die vonden dat dergelijke 
wantoestanden best op een discretere manier opgelost moesten worden.

Damianus’ pleidooi had in de daaropvolgende eeuwen dan ook weinig 
impact op de effectieve bestraffing van clerici die sodomie gepleegd 
hadden.33 De Reformatie lijkt echter een kantelpunt te zijn geweest. Deze 
hervormingsbeweging was er oorspronkelijk op gericht om de vele wan-
toestanden binnen de katholieke kerk, waaronder de niet onbesproken 
levenswandel van talloze clerici, aan te klagen. Bovendien beschuldigden 
protestantse hervormers zoals Luther de katholieke clerus doelbewust van 
sodomie in hun polemische pamfletten om de bevolking te overtuigen van 
hun reformatorische idealen.34 Deze attitudes hadden zeker ook een invloed 
op de Zuidelijke Nederlanden waar, in de context van de Tachtigjarige 
Oorlog, in verschillende steden calvinistische republieken werden gesticht. 
Onder deze protestantse regimes konden geestelijken zich uiteraard niet 
beroepen op hun bevoorrechte juridische positie. In 1578 werden dan ook 
tijdens twee groots opgezette antiklerikale showprocessen in Gent en 

28 H. Parish, Clerical celibacy in the west:  
c. 1100-1700 (Farnham 2010) 103-4.

29 J. Thibodeaux, ‘The defence of clerical 
marriage: religious identity and masculinity  
in the writings of Anglo-Norman clerics,’ in  
P. Cullum en K. Lewis (red.), Religious men 
and masculine identity in the middle ages 
(Woodbridge 2013) 60.

30 J. Cadden, Nothing natural is shameful. 
Sodomy and science in late medieval 
Europe (Philadelphia 2013); D. Neal, ‘Disorder 
of body, mind or soul: male sexual deviance in 
Jacques Despar’s commentary on Avicenna,’ 
in K. Borris en G. Rousseau (red.), The 
sciences of homosexuality in early modern 
Europe (Londen 2008) 53.

31 M. Jordan, The invention of sodomy in 
christian theology (Chicago 1997) 175.

32 G. Olsen, Of sodomites, effeminates, 
hermaphrodites, and androgynes. Sodomy 
in the age of Peter Damian (Toronto 2011).

33 M. Goodich, ‘Sodomy in ecclesiastical law and 
theory,’ Journal of homosexuality 1:4 (1976) 
427-434; H. Puff, ‘Localizing sodomy: the 
“priest and sodomite” in pre-reformation 
Germany and Switzerland’, Journal of the 
history of sexuality 8:2 (1997) 166.

34 C. Elwood, ‘A singular example of the wrath of 
God: the use of Sodom in sixteenth-century 
Exegesis’, The Harvard theological review 
98:1 (2005) 67-93.

Toch bleven geestelijke 
 sodomieten relatief buiten schot 
binnen de rooms-katholieke kerk

27 D. Elliott, ‘Sexual scandal and the clergy.  
A medieval blueprint for disaster’, in  
C. Chazelle et al (red.), Why the middle  
ages matter. Medieval light on modern 
injustice (Londen 2011) 91. 
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Brugge verschillende monniken levend verbrand wegens sodomie.35

Rome formuleerde haar antwoord op de Reformatie tijdens het Concilie 
van Trente (1545-1563). Een van de steunpilaren van dit contrareformatori-
sche initiatief was een betere opleiding van de clerus via recent opgerichte 
seminaries en een strenger toezicht op eventuele schendingen van het 
celibaat. In 1568 vaardigde paus Pius V een bul uit die het mogelijk maakte 
om geestelijke sodomieten uit te leveren aan de seculiere overheid.36 Dit had 
dramatische gevolgen voor sommige clerici. Luigi Fontino, een kanunnik in 
het Italiaanse Loreto, die seks had gehad met een minderjarige koorknaap 
werd daardoor in 1570 uit het priesterambt ontzet en onthoofd.37 In 1573 
werden twee bedelmonniken van de Orde van de Allerheiligste Drie-
Eenheid ter dood veroordeeld in Valencia.38 Dergelijke gevallen blijven 
echter uitzonderlijk, doorgaans werd de clerus als vanouds mild bestraft. 
Ook in de Zuidelijke Nederlanden werden inspanningen geleverd om de 
zonden tegen de zedelijkheid onder religieuzen te beperken. We zien ze 
weerspiegeld in de soms levendige visitatieverslagen van bisschoppen zoals 
Matthias Hovius (1542-1620) en Antonius Triest (1577-1657).39

35 J. Roelens, ‘From slurs to silence? Sodomy 
and mendicants in the writings of catholic 
laymen in early modern Ghent’, The sixteenth 
century journal 46:3 (2015) 629-649.

36 L. Crompton, Homosexuality and civilization 
(Cambridge 2003) 286.

37 R. Sherr, ‘A canon, a choirboy, and homo-
sexuality in late sixteenth-century Italy: a case 
study’, Journal of homosexuality 21: 3 (1991) 
1-22.

38 W. Monter, Frontiers of heresy: the Spanish 
inquisition from the Basque Lands to Sicily 
(Cambridge 1990) 137.

39 E. Put, C. Harline, Verloren schapen, 
schurftige herders. De helse dagen van 
bisschop Mathias Hovius (1542-1620) 
(Leuven 2002); M. Cloet, Itinerarium 
visitationum Antonii Triest episcopi 
Gandavensis (1623-1654) (Leuven 1976).

Hans Baldung (naar Lucas Cranach), Maarten Luther als augustijn (1521) (Londen: The British 
Museum, 1871,0812,1423).
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Het lijkt er echter op dat deze Tridentijnse ijver weinig impact had op de 
bestraffing van religieuze sodomieten. Sodomie kwam nog steeds zelden of 
nooit voor in de officialiteitsdossiers en indien dat wel gebeurde, gaf men er 
de voorkeur aan om de zaak intern te behandelen in plaats van de geeste-
lijke in kwestie over te dragen aan de stedelijke overheid. Zo werd Alexander 
Schoormans, pastoor te Aartsele, in 1639 door de Gentse officiaal van zijn 
pastoraat beroofd en voor 25 jaar uit het bisdom verbannen omdat hij 
‘wulpse handelingen’ gepleegd had met een zestal jongens.40 In 1651 moest 
een onbekende Mechelse priester zich voor de officiaal verantwoorden 
wegens sodomie met twee jongens. De uitkomst van dit proces is echter 
onbekend.41 Een paar jaar later, in 1657, werd de Luikse priester Alexandre 
Jacquet ervan beschuldigd verschillende jongens misbruikt te hebben in de 
sacristie van de Sint-Andreaskerk. De lokale broederschap nam het echter 
breedvoerig op voor de in opspraak geraakte priester.42 Bij mijn weten zijn 
er geen verdere zeventiende-eeuwse sodomiezaken bekend waarbij 
religieuzen betrokken waren. De Antwerpse bisschop verbood in 1741 wel 
priester Balthasar Rosselini om de mis te lezen omdat hij herhaaldelijk 
jongelingen had trachten te verleiden en in 1781 werd priester Nicolaus-
Franciscus Cauchois in de Antwerpse bisschoppelijke gevangenis opge-
sloten omdat hij jongeren verleidde die Franse les bij hem kwamen volgen.43

Tot dramatische executies van geestelijken kwam het in de zeventiende 
eeuw, of daarna, echter niet in de Zuidelijke Nederlanden. Prior Maes moest 
zich in 1635 zelfs niet eens verdedigen nadat Caerel Ryckaertsinne hem van 

40 De Brouwer, De kerkelijke rechtspraak, 639.

41 Mechelen, Aartsbisschoppelijk archief, 
Officialiteit, nr. 594; Bervoets, Inventaris van 
het archief van de officialiteit van het 
aartsbisdom Mechelen, 91.

42 Luik, Rijksarchief Luik, Officialiteit Luik, 
procesdossiers 1ste serie, nr. 142, ongefolieerd.

43 De Brouwer, De kerkelijke rechtspraak, 630, 
632.

Anoniem, Concilie van Trente (1565) (Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-1908-2497).
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sodomie beschuldigd had. De manier waarop de katholieke kerk in de 
Zuidelijke Nederlanden sodomie binnen de eigen rangen aanpakte, maakte 
dus weinig evolutie door in de vroegmoderne tijd. Zowel voor als na de 
Reformatie kregen clerici een vrij milde straf toebedeeld voor dit misdrijf 
met Bijbelse proporties. Sodomie werd dan wel niet noodzakelijk met de 
mantel der liefde bedekt, maar geestelijken moesten zich toch heel wat 
minder zorgen maken over hun lot dan leken die de zonde tegen God en 
natuur op hun kerfstok hadden. 

Frans Hogenberg, Terechtstelling van monniken te Gent wegens sodomie in 1578. (Antwerpen, Felixarchief 12#149).

Besluit
Toen Caerel Ryckaertsinne prior Maes van sodomie beschuldigde, veroorzaakte dat een schokgolf in Brussel en 
omgeving. Ook vandaag de dag blijft de hele zaak tot de verbeelding spreken. Hoewel het gevoel overheerst dat de 
feitelijke waarheid het in dit dossier aflegt tegen een juridisch geconstrueerde waarheid, kunnen we toch heel wat 
waardevolle elementen uit het bronnenmateriaal afleiden. Sodomie was een complex en veelzijdig begrip in de 
vroegmoderne tijd. Vanwege de goddelijke veroordeling en het grote taboe rond dit misdrijf overheerst het stil-
zwijgen in de meeste bronnen. De zeldzame sodomieprocessen die intact bewaard zijn bieden dus een uitgelezen 
kans om de attitudes omtrent dit seksuele misdrijf te analyseren. 
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Het Brussels proces van 1653 toont aan dat het religieuze discours omtrent sodomie nog steeds invloedrijk was in de 
zeventiende-eeuwse samenleving. Het schrikbeeld dat samenlevingen die al te laks omgingen met homo-erotische 
verlangens Gods toorn zouden opwekken, bleef sterk aanwezig. Sodom en Gomorra hadden een exemplarische 
straf gekregen, dus moesten de stedelijke gemeenschap en haar leiders er alles aan doen om te voorkomen dat men 
ditzelfde lot zou ondergaan. Dit voornemen werd echter niet altijd even strikt uitgevoerd. Uit verschillende sodomie-
dossiers blijkt dat geestelijken in de Zuidelijke Nederlanden doorgaans aan de brandstapel wisten te ontkomen, 
terwijl de meerderheid van de beschuldigde leken een gewisse dood wachtte. Alle Tridentijnse hervormingen ten 
spijt bleek deze aanpak de tand des tijds te doorstaan, wat een – misschien ongemakkelijke – link met het heden 
blootlegt. 

Dat sodomie tijdens de late middeleeuwen en vroegmoderne periode een taboeonderwerp bleef, heeft zijn impact 
gehad op het beschikbare bronnenmateriaal. De zoektocht naar sodomieprocessen vormt dus een heuse uitdaging 
voor de lokale historicus. Toch blijft die zoektocht de moeite waard. De manier waarop een samenleving omgaat 
met haar outcasts en daarbij soms een dubbele moraal hanteert, overstijgt immers het belang van de individuele 
historische casus.
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