Om dese sonde es God gram. Sodomie en
lekendevotie in de Zuidelijke Nederlanden
Jonas Roelens
‘Ten VIste so esser noch een groete sonde ende die sonde es gheheeten die
sonde ieghen natuere. De leeraers en willen hopenbaer van dier sonde niet
spreken want sou es so groet datmer niet af spreken en mach. Ende diere af
sprake hij mochte besmet werden.’1 Deze onheilspellende omschrijving koos
een Dominicaanse monnik uit Gent tijdens een preek in 1463 voor sodomie,
het grootste taboe onder de zonden in de late middeleeuwen. De leraren waar
hij naar verwees, waren in feite de Kerkvaders, wat impliceerde dat de
beoogde sluier der geheimzinnigheid een lange voorgeschiedenis had. Dat
was inderdaad het geval. Van de vroegste conciliebesluiten tot latere
scholastieke veroordelingen werd het religieuze discours omtrent sodomie
gekenmerkt door een aantal terugkerende aspecten. Absolute stilte en
goddelijke vergelding voerden hierbij de boventoon.
Dat was zeker ook in de Zuidelijke Nederlanden het geval. Tot voor
kort was sodomie in deze regio een weinig bestudeerd onderwerp.
Desalniettemin blijkt dat de Zuidelijke Nederlanden een van de meest actieve
regio’s was in West-Europa tijdens de late middeleeuwen en vroegmoderne
tijd wat betreft het vervolgen van sodomieten. Tussen 1400 en 1700 vonden
maar liefst 207 processen plaats waarbij 406 individuen beschuldigd werden
van de ‘stomme zonde’. Maar liefst 252 van hen lieten daarbij het leven op de
brandstapel.2 Dit artikel wijst op de impact van het religieuze discours over
sodomie op de vervolging van sodomie binnen de stedelijke samenlevingen
van de Zuidelijke Nederlanden. De apocalyptische waarschuwingen over de
mogelijke goddelijke vergelding waren immers een onweerstaanbare bron van
inspiratie voor zowel theologen, predikers en lekenauteurs. Opmerkelijk
hierbij is dat, ondanks een kerkelijke oproep tot stilte, het vooral dankzij dit
religieuze discours was dat stedelijke gemeenschappen in aanraking kwamen
met het concept sodomie. Heel wat van deze teksten waren immers in het
Middelnederlands opgesteld en expliciet gericht tot de stedelijke bevolking.
Universiteitsbibliotheek Gent (hierna: GUB), Ms. 2422 ‘Sermoenen over de Tien
Geboden in 1463 gepredikt te Gent door een Dominicaan “meester lesenciaat in der
godheid”,’ fol. 131v.
2 J. Roelens, Citizens & Sodomites. Perception and Persecution of Sodomy in the Southern Low
Countries (1400-1700) Ongepubliceerde doctoraatsverhandeling (Gent 2018) 64-65.
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Kerkelijke verontwaardiging over de ‘onnatuurlijke zonde’ zou dan ook een
langdurige stempel drukken op de repressie en perceptie van sodomie in de
laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Zuidelijke Nederlanden.
Een taboe definiëren
De term sodomie heeft uiteraard een religieuze oorsprong en verwijst naar
het Bijbelse verhaal van Sodom en Gomorra. Beide steden werden door God
vernietigd als gevolg van de tegennatuurlijke seksuele handelingen die de
mannelijke inwoners er hadden verricht. Tijdens de late middeleeuwen
evolueerde de religieuze term tot een containerbegrip om een reeks
‘tegennatuurlijke’ seksuele handelingen te omschrijven, gaande van
masturbatie tot kindermisbruik, heteroseksuele anale seks, bestialiteit, maar
eerst en vooral homoseksualiteit. In zijn baanbrekende studie Christianity,
Social Tolerance, and Homosexuality beweert John Boswell nogal voortvarend dat
de geestelijke elite tot de twaalfde eeuw amper bezorgdheid toonde over
sodomie: ‘Neither Christian society nor Christian theology as a whole evinced
or supported any particular hostility to homosexuality’.3 Sinds het verschijnen
van Boswells beruchte studie 35 jaar geleden, kon zijn stelling op heel wat
kritiek rekenen door verschillende historici die betogen dat Boswell de
tolerantie van de katholieke kerk schromelijk overschatte. De ‘zonde tegen
de natuur’ wordt immers veroordeeld in heel wat Bijbelse passages (onder
andere Genesis 13-19, Leviticus 18:22, Romeinen 1:24-26 en Corinthiërs 911, hoewel Boswell deze veroordelingen wijdde aan foute vertalingen). 4
Bovendien veroordeelden heel wat vroegchristelijke theologen en Kerkvaders,
onder wie Augustinus van Hippo, Ambrosius van Milaan, Hiëronymus,
Gregorius de Grote en Johannes Chrysostomus, sodomie ten stelligste in hun
geschriften.5
J. Boswell, Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality. Gay People in Western Europe
from the Beginning of the Christian Era to the Fourteenth Century (Chicago 1980) 333.
4 Boswell, Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality, 99. Toegegeven, over de
exacte inhoud en betekenis van deze passages wordt tot op vandaag heel wat
gedebatteerd onder theologen.
5 Zie onder andere: M. Kuefler, The Manly Eunuch. Masculinity, Gender Ambiguity, and
Christian Ideology in Late Antiquity (Chicago 2001); M. Jordan, The Invention of Sodomy in
Christian Theology (Chicago 1997); Chris de Wet, ‘John Chrysostom on
Homoeroticism’, Neotestamentica 48.1 (2014) 187-218.
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Zelfs tijdens de allereerste concilies uitte het ontluikende Christendom
reeds een duidelijke afkeuring tegenover de ‘tegennatuurlijke zonde’. 6 Het
Concilie van Ancyra van 314 n.C. vaardigde al een veroordeling uit tegen
bestialiteit en homo-erotische handelingen: individuen die zich aan dit
‘irrationele gedrag’ hadden bezondigd, moesten, afhankelijk van hun leeftijd
en huwelijksstatus, voor een welbepaalde periode geëxcommuniceerd
worden. 7 In het Karolingische tijdperk vaardigden diverse concilies
ordinanties uit die seks tussen mannen veroordeelden.8 In 829 verklaarde het
Concilie van Parijs dat deze zonden brandhaarden, oorlogsnederlagen en
zondvloeden uitlokten. Bijgevolg oordeelde het Concilie dat sodomieten de
doodstraf verdienden. 9 Verder wees Pierre Payer erop dat Boswell het
bestaan negeerde van zogenaamde boeteboeken, geschreven handleidingen
die priesters konden gebruiken tijdens het afnemen van de biecht. De meeste
boeteboeken werden geschreven door Ierse monniken vanaf de zesde eeuw
en bevatten een thematische onderverdeling van zonden, elk met een
bijhorende straf. Dit systeem geeft ons een goed inzicht in de evolutie van de
kerkelijke houding tegenover bepaalde zonden, inclusief de morele afkeur van
sodomie.10
Rond 1049 was Petrus Damianus (ca. 1007-1072/73), een Italiaanse
monnik die kardinaal werd en later tot Kerkleraar verklaard werd, de eerste
om de term ‘sodomia’ te gebruiken. Eerdere commentatoren hadden
uiteraard ook al bericht over Sodom en Gomorra, die door God met vuur en
zwavel vernietigd werden omdat de mannen in beide steden tegennatuurlijke
seks hadden gepleegd. Deze auteurs hadden het echter over daden ‘contra
naturam’ of ‘luxuria’, terwijl Damianus een specifieke term hanteerde voor
Voor de evolutie van het begrip ‘contra naturam’, zie: J. Chiffoleau, ‘Contra naturam.
Pour une approche casuistique et procédurale de la nature médiévale’, Micrologus.
Nature, Sciences and Medieval Societies 4 (1996) 265-312.
7 M. Goodich, ‘Sodomy in Ecclesiastical Law and Theory’, Journal of Homosexuality 1.4
(1976) 427-434: 432.
8 D. Bailey, Homosexuality and the Western Tradition (Londen 1955) 94-95.
9 Volgens Louis Crompton was deze strikte veroordeling het gevolg van een politieke
en militaire crisis door een reeks Karolingische nederlagen tegen de Saracenen,
Bulgaren en Vikingen. L. Crompton, Homosexuality & Civilization (Cambridge 2003)
158.
10 P. Payer, Sex and the Penitentials. The Development of a Sexual Code 550-1150 (Toronto
1984) 40-47, 135-39. Zie ook: P. Payer, Sex and the New Medieval Literature of Confession,
1150-1300 (Toronto 2009).
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een specifieke zonde.11 In zijn Liber Ghomorrianus, een tekst gericht aan paus
Leo IX, identificeert Damianus vier soorten sodomie: zelfbevlekking,
mannen die hun geslachtsdelen tegen elkaar schuren, interfemorale seks en
anaal geslachtsverkeer. Damianus herhaalde veelvuldig dat de zonde een
onnoembaar misdrijf was en dat het schandelijk was om erover te spreken.
Hij legt dan ook een letterlijk verband tussen het noodlot van beide steden
en de ernst van het misdrijf.12
Dit soort teksten ondermijnt Boswell’s claim dat vroege Christenen
eerder welwillend aankeken tegenover homo-erotische handelingen. Hij heeft
echter wel een punt wanneer hij stelt dat de verbetenheid waarmee de
katholieke kerk sodomie veroordeelde scherp toenam vanaf de twaalfde en
dertiende eeuw. In 1120, op het Concilie van Nablus (nabij Jeruzalem) werd
beslist dat sodomieten (zowel actieve als passieve) op de brandstapel moesten
eindigen.13 Op het Europese continent stelde de Italiaanse monnik Gratianus
zijn Decretum Gratianum op, een vroeg overzicht van canonieke wetgeving
waarbij de zonde tegen de natuur als de ergst mogelijk zonde werd
omschreven. 14 Belangrijker was dat sodomie ongeveer gelijktijdig werd
veroordeeld door een reeks scholastieke theologen zoals Petrus Cantor
(†1197), Paulus Hungarus (1180-1241), Albertus Magnus (ca. 1200-1280) en
Thomas van Aquino (1225-1274). 15 Heel wat van deze schriftelijke

Glenn Olsen beweert echter dat de term ‘sodomia’ al twee eeuwen voor Damianus
in omloop was. G. Olsen, Of Sodomites, Effeminates, Hermaphrodites, and Androgynes.
Sodomy in the Ages of Peter Damian (Toronto 2011) 34.
12 Zie o.a.: Jordan, The Invention of Sodomy, 46; C. Leyser, ‘Cities of the Plain. The
Rhetoric of Sodomy in Peter Damian’s “Book of Gomorrah”,’ Romanic Review 86.2
(1995) 191-212: 211; D. Boyd, ‘Disrupting the Norm. Sodomy, Culture and the Male
Body in Peter Damian’s Liber Gomorrhianus’, Essays in Medieval Studies 11 (1994) 6372.
13 V. Bullough, ‘The Sin Against Nature and Homosexuality’, in: V. Bullough en J.
Brundage ed., Sexual Practices and the Medieval Church (Buffalo, NY 1982) 55-71: 63; W.
Johansson en W. Percy, ‘Homosexuality’, in: V. Bullough en J. Brundage ed.,
Handbook of Medieval Sexuality (New York 1996) 155-189: 168.
14 J. Brundage, ‘Sex and Canon Law’, in: V. Bullough en J. Brundage ed., Handbook of
Medieval Sexuality (New York 1996) 33-50: 40-41.
15 M. Goodich, The Unmentionable Vice. Homosexuality in the Later Medieval Period (Santa
Barbara, CA 1979) 62-63.
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veroordelingen waren wijdverspreid over het Europese continent en dus ook
in de Zuidelijke Nederlanden.16
Van bijzonder belang was Alanus van Rijssel (1128-1202/03), geboren
in het graafschap Vlaanderen en professor theologie in Parijs. In de
openingsregels van zijn beroemde De Planctu Naturae of ‘De klacht van de
natuur’ (ca. 1160), beklaagt de allegorische figuur ‘Natuur’ zich over sodomie.
Vooral mannen die de ‘inferieure’ passieve rol op zich nemen, moeten het
ontgelden. Het voornaamste doel van seks is immers kinderen voortbrengen
volgens Alanus van Rijssel.17 Interessant aan deze tekst is dat de auteur zijn
afkeer van homo-erotische handelingen consequent duidelijk maakt via de
trope van ‘onuitspreekbaarheid’. 18 Hoewel sodomie al van meet af aan
geboekstaafd stond als een misdrijf dat niet benoemd mocht worden, heeft
de systematische manier waarop Alanus van Rijssel sodomie als ‘stomme
zonde’ aanduidt en dus in de taboesfeer brengt, een fundamentele impact
gehad op het discours rond sodomie in de Zuidelijke Nederlanden.19
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In de geestelijke veroordelingen van de zonde tegen natuur die we tot nu toe
tegenkwamen, kunnen we een aantal vaste discursieve kenmerken vaststellen.
Ten eerste werd sodomie in toenemende mate als de ergste aller zonden
Over de verspreiding van scholastieke literatuur in de Bourgondische Nederlanden,
zie: C. van Hoorebeeck, Livres et lectures des fonctionnaires des ducs de Bourgogne (ca. 14201520) (Turnhout 2014) 85-96; Zie ook: N. Dumalin, ‘Contra naturam. Een
verkenning van de aandacht voor sodomie bij de Bourgondische hertogen en hun
politieke intellectuele elite (ca. 1384-1504)’, (Ongepubliceerde masterscriptie
Universiteit Gent 2009) en het themanummer over boekcollecties in de
middeleeuwse Lage Landen van Queeste, onder redactie van S. Folkerts en R. Gabriël:
Queeste. 20.2 (2013).
17 W. Burgwinkle, Sodomy, Masculinity and Law in Medieval Literature. France and England,
1050-1230 (Cambridge 2004) 170-99; S. Schibanoff, ‘Sodomy’s Mark. Alain of Lille,
Jean de Meun, and the Medieval Theory of Authorship,’ in: G. Burger en S. Kruger
ed., Queering the Middle Ages (Minneapolis, MN 2001) 28-56: 28.
18 L. Scanlon, ‘Speaking the Unspeakable. Sexual Regulation and the Priesthood of
Genius’, Romanic Review 86.2 (1995) 213-242: 218-219; J. Chiffoleau, ‘Dire l’indicible.
Remarques sur la catégorie du nefandum du XIIe au XVe siècle’, Annales. Économies,
Sociétés, Civilisations 45.2 (1990) 289-324: 295-296.
19 J. Goldberg, Reclaiming Sodom (New York 1994) 5.
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gekarakteriseerd. Ten tweede was het van het allergrootste belang om deze
zonde met de mantel der stilte toe te dekken, aangezien de zonde rechtstreeks
de toorn Gods kon opwekken zoals te merken is in het Bijbelse voorbeeld
van Sodom en Gomorra. Dergelijke redeneringen vinden we ook terug in het
religieuze discours in de Zuidelijke Nederlanden, zoals in de geschriften van
Jean Gerson (1363-1429). Hoewel de theoloog in de historiografie
tegenwoordig meer bekendheid geniet als kanselier van de Universiteit van
Parijs, stelde de Bourgondische hertog Filips de Stoute hem ook aan als
decaan van het kapittel van Sint-Donaas in Brugge van 1394 tot 1411.20
Gerson valt op door zijn bijzonder strikte visie op sodomie. Daar waar
de meeste theologen masturbatie slechts als een minder ernstige vorm van
sodomie omschreven, beschouwde Gerson dit als een zodanig grote zonde
dat slechts bisschoppen de autoriteit hadden om zondaars hiervoor clementie
te verlenen.21 Hij schreef zelfs een traktaat volledig gewijd aan de ‘solitaire
zonde’: De confessione mollitiei. 22 In deze tekst wijdde Gerson uit over de
gevaren die gepaard gingen met masturbatie, suggereerde hij vragen die
priesters die de biecht afnamen konden stellen met betrekking tot het heikele
onderwerp, en riep hij op tot een strikte regelgeving voor jongeren.23 Gerson
vreesde namelijk dat als jongens startten met masturberen, ze op oudere
leeftijd automatisch vatbaar zouden zijn voor sodomie. Daarom drong hij
B. McGuire, Jean Gerson and the Last Medieval Reformation (University Park, PA 2005)
96-97; N. McLoughlin, Jean Gerson and Gender. Rhetoric and Politics in Fifteenth-Century
France (Houndmills 2015) 53.
21 Brundage, ‘Sex and Canon Law’, 41.
22 De toeschrijving van dit traktaat wordt echter niet unaniem geaccepteerd. Zie T.
Trentler, Sin and Confession on the Eve of the Reformation (Princeton, NJ 1977) 91.
23 Dat deze voorgeschreven vragen uitgebreid circuleerden wordt geïllustreerd door
het feit dat ze ook in andere manuscripten opduiken. Het ‘Geraardbergse handschrift’,
een manuscript van omstreeks 1460, bevat een kopie van Gersons vragenlijst en
beweert dat deze lijst in elke Parijse parochie opgehangen werd. Zo werd de boeteling
bijvoorbeeld gevraagd of hij zijn geslachtsdelen betast of gestreeld had om vleselijk
genot te bereiken: ‘Of ghi midts dien hebt ghedaen eenighe tastinghe of onheerelike
streekinghe up u schamelheden tot den vulcommene vander vulheit vleescheliker
ghenouchten ende in wat manieren.’ Anoniem, Het Geraardbergse handschrift. Hs. Brussel,
Koninklijke Bibliotheek Albert I, 837-845, M.J. Govers et al ed. (Hilversum 1994) fol.
139r; C. Burger, ‘Jean Gerson (1363-1429). Zonder strenge seksuele opvoeding van
de jeugd geen hervorming van de kerk’, in: L. Groenendijk en B. Roberts ed.
Losbandige jeugd. Jongeren en moraal in de Nederlanden tijdens de late Middeleeuwen en de
Vroegmoderne tijd (Hilversum 2004) 39-52.
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erop aan dat jongeren expliciet gewaarschuwd moesten worden voor deze
zonde.24 Hiermee ging hij lijnrecht in tegen de mening van veel tijdgenoten.
Zij vonden namelijk dat hoe meer kinderen hierover te weten kwamen, hoe
groter de kans was dat ze de neiging zouden krijgen om te gaan
experimenteren.25
Hoewel Gersons pleidooi lijkt in te gaan tegen het gebruikelijke
stilzwijgen, hield ook hij een slag om de arm. Het peccatum mutum werd volgens
Gerson bij voorkeur tijdens de biecht ontdekt opdat ‘pure en onschuldige’
individuen niet ingelicht hoefden te worden over deze zondige moraal. 26
Gerson herhaalde deze visie in verschillende van zijn andere geschriften en
sermoenen.27 Sommige werden min of meer gelijktijdig met het verschijnen
van de originele Latijnse tekst vertaald in de volkstaal. Op die manier waren
zijn publicaties dus beschikbaar voor een breed lekenpubliek in de Zuidelijke
Nederlanden. Een van deze teksten was Gersons drieledige Opus tripartitum,
een internationaal gewaardeerde gids voor spirituele redding die hij naar alle
waarschijnlijkheid in Brugge schreef.28 De eerste tekst van dit drieluik is Miroir
de l’ame of ‘spiegel van de ziel’: een samenvatting van hoe een christen er hoort
uit te zien. Opnieuw veroordeelde Gerson sodomie – met name masturbatie,
homo-erotische handelingen en bestialiteit – weer in bevlogen bewoordingen.
Volgens Gerson zullen diegenen die zich hieraan bezondigen ‘nooit gered
kunnen worden. Zelfs niet als ze alle goede daden in de wereld verrichten’.29
Sodomie veroorzaakt namelijk zondvloeden en steden zoals ‘Sodom en
D. Clark, ‘Discourses of Masturbation. The (Non)solitary Pleasures of the
(Medieval) Text’, Men and Masculinities 20.4 (2017) 460.
25 T. Laqueur, Solitary Sex. A Cultural History of Masturbation (New York, NY 2003)
164.
26 ‘Om dat suvere horen ende onnosele niet en moeten qualic geleert sijn ende ten
quaden zeden gesticht’, J. Gerson, ‘Miroir de l’ame’, in: H. Kienhorst en K. Schepers
ed., Het Wiesbadense handschrift. Hs. Wiesbaden, Hessisches Hauptstaatsarchiv, 3004 B 10
(Hilversum 2009) 304.
27 B. McGuire, ‘Patterns of Male Affectivity in the Late Middle Ages. The Case of
Jean Gerson,’ in: S. Karant-Nunn ed., Varieties of Devotion in the Middle Ages and
Renaissance (Turnhout 2003) 163-178: 172-73.
28 Voor een overzicht van de verschillende versies van het Opus tripartitum in het
Middelnederlands, zie: K. Schepers, ‘Het Opus tripartitum van Jean Gerson in het
Middelnederlands’, Ons Geestelijk Erf 79.2 (2008) 146-188.
29 ‘ (…) hi mach seker sijn dat hi nemmermeer en sal worden behouden, al waert dat
sake dat hi alle de goede gewerken dede vander werelt (…)’ Gerson, ‘Miroir de l’ame’,
304.
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Gomorra waren te gronde ghedestrueert met den hemelschen viere’,
waardoor alle inwoners ‘vielen levende in de helle’. Alsof dat
afschrikwekkende beeld nog niet voldoende was, voegde Gerson nog toe dat
de goddelijke toorn zich ook kan laten gelden door middel van hongersnood,
oorlog, sterfte, vernietiging en andere plagen.30
Gersons grafische beschrijvingen van hellevuur en ander onheil
inspireerden duidelijk. Een van zijn opvolgers was Josse van Clichtove (14721543). Deze theoloog uit Nieuwpoort, een Vlaams kustdorpje, latiniseerde
zijn naam naar Judocus Clichtoveus en werd professor aan de Parijse
Sorbonne. Verschillende van zijn sermoenen werden in Antwerpen gedrukt.
In zo’n sermoen verwees Clichtove naar de stomme zonde, waarvan men
‘weynich ende soberlijck spreken moet int openbaer ende buyten der
biechten’. Clichtove verwees letterlijk naar Gersons Opus tripartitum door te
stellen dat God watersnood, pest, onvruchtbare bodem, oorlog enzovoort
over de mens zal storten ‘inden landen in welcken dese grouwelijcke sonde
regneert’.31
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De geschriften van Gerson weerspiegelen twee contradictorische kenmerken
die we ook al bij zijn voorgangers zagen. Aan de ene kant is sodomie telkens
weer een onnoembare zonde, een misdrijf zo gruwelijk dat ieder geschreven
of gesproken woord erover een potentiële dreiging inhield. Aan de andere
kant leverde het intrinsieke gevaar van de goddelijke toorn onuitputtelijke
bron van munitie voor theologen die hun lezers wilden aansporen tot een
zedige levenswandel. Deze twee kenmerken komen ook veelvuldig voor in
het religieuze discours in de Zuidelijke Nederlanden dat zich expliciet tot
leken richtte, met name teksten in de volkstaal over de Tien Geboden en de
Zeven Hoofdzonden. Dergelijke teksten waren een bijzonder populair genre

‘ende onvermids desen zonden de welke roept wraek aen gode, comen hongere
ende breke van lijf, voetsele, stride ende werringen, sterften, vernielten ende verlies
van lantscapen, ende andre grote plagen gelijc dat die sriftueren seggen’. Gerson,
‘Miroir de l’ame’, 304.
31 ‘Ende ghelijk Johannes Gerson seyt in sinen boeck dat hy noemt Opus tripartitum
(…)’ Judocus Clichtoveus, Hier beginnen seer schoone christelycke ende evangelische
sermoonen… (Antwerp 1554) fol. 222v-223r.
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binnen de laatmiddeleeuwse Lage Landen. 32 Voor zover we weten,
verschenen er niet minder dan veertig Middelnederlandse teksten over de
Tien Geboden, of Decaloog, tussen 1300 en 1420. Volgens Marta Bigus
werden verschillende hiervan geschreven door individuen uit de stedelijke
gemeenschap zoals professionele klerken, lekenbroeders, ambachtslui,
mendicanten enzovoort. Auteurs die handelden uit eigen initiatief en een
specifiek stedelijk publiek in gedachten hadden. 33 Bijgevolg geven deze
teksten ons een uitstekend inzicht in de manier waarop het theologische
discours zich verspreidde door het stedelijke weefsel van de Zuidelijke
Nederlanden.
Een van de eerste voorbeelden is het Nieuwe doctrinael of spieghel van
sonden, geschreven omstreeks 1350 door Jan de Weerdt, een chirurgijn uit
Ieper. In zijn discussie over ‘luxuria’ herhaalde hij de standaardtrope dat het
‘peccatum contra naturam’ een zonde is die als geen ander Gods toorn
opwekt, wat blijkt uit het lot van Sodom en Gomorra. 34 Gelijkaardige
geluiden vinden we bij tijdgenoot Jan van Leeuwen, een veertiende-eeuwse
kok uit Brabant in zijn Dboec vanden tien gheboden.35 Dat bovendien gezwegen
moest worden over sodomie, wordt duidelijk uit een intrigerend traktaat over
de Tien Geboden dat zich tegenwoordig in Wenen bevindt en gedateerd
wordt tussen 1380 en 1399. De helaas anoniem gebleven auteur haalde heel
wat hyperbolen uit de kast om zijn lezers tot stilte te manen over de ‘stomme
zonde’: ‘Also die mont dier af sprect/Ende die oren diet horen werden daer
besmet staet gescreven’.36
Voor een algemene inleiding tot de middeleeuwse literaire behandeling van deze
onderwerpen zie: R. Newhauser, ed., In the Garden of Evil. The Vices and Cultures in the
Middle Ages (Toronto 2005).
33 M. Bigus, ‘A Pragmatic Path to Salvation. The Meaning of the Decalogue in
Fourteenth-Century Dutch Catechetical Teaching’, Queeste 24.1 (2017) 3.
34 ‘(…) Om dese sonde es God gram/want daer omme versanc Zodoma/Adama,
Gomorra ende Vala (…) Dats dootsonde boven al/ende der zielen den swaersten val
(…)’, J. de Weert, Nieuwe doctrinael of spieghel van sonden, J. Jacobs ed. (Den Haag 1915)
237. Over Jan de Weert, zie: H. Brinkman, ‘De stedelijke context in het werk van Jan
de Weert (veertiende eeuw)’ in: H. Pleij ed., Op belofte van profijt. Stadsliteratuur en
burgermoraal in de Nederlandse letterkunde van de middeleeuwen (Amsterdam 1991) 101-120.
35 ‘Maer die ten sesten male oncuuscheit doen jeghen natuere, dats es fout quader.’ P.
Stoop, ‘Dboec vanden tien gheboden van Jan van Leeuwen. Een kritische
tekstuitgave’, Ons geestelijk erf 75.2 (2001) 182-235: 220.
36
Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, MS. 2725 (Theologische
Sammelhandschrift), fol. 60v-61r.
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Sodomie als onnoembaar bestempelen en lezers of toehoorders
aanmanen om vooral niet over deze zonde te spreken, was iets wat deze
teksten in toenemende mate zouden gaan doen. Dit wordt duidelijk uit Des
conincx summe, een vijftiende-eeuwse vertaling van de Somme le roi door Jan van
Brederode, een edelman uit Holland die als lekenbroeder in een
Kartuizerklooster diende. Zijn boek van deugden en ondeugden circuleerde
wijd door de Nederlanden, aangezien er minstens twaalf manuscripten van
bekend zijn.37 Ook van Brederode karakteriseert sodomie als ‘onmenselijk
om te horen’.38 Dit soort redenering wordt ook uitvoerig aangehaald in het
populaire werk Tafel der kerstenen ghelove door Dirc van Delf (ca. 1364-1404),
een Dominicaanse theoloog die resideerde aan het hof van Holland. 39 In
eloquente bewoordingen beschreef hij sodomie als ‘so recht vervaerlic ende
onmenschelic, dat is overmits onsprekeliker lelicheit stomme sonden hieten,
datsi ghien naem en hebbe’.40 Volgens Van Delf waarschuwde Augustinus
van Hippo reeds om niet over sodomie te spreken, want hij die dit toch deed
‘zou niet langer ochtenddauw in zijn voetsporen vinden tijdens een wandeling
door het veld’, een duidelijk symbool van zijn zondig gedrag.41 Sodomie was
volgens Van Delf een te mijden onderwerp omdat het spreken erover de lucht
vervuilde en het water besmette. Het misdrijf was zo verschrikkelijk dat
sodomieten het niet eens verdienden om aan de galg te rotten.42 Net als bijna
alle auteurs van dit soort devotionele teksten verwezen zowel van Brederode
als van Delf naar het ‘bernende vier ende stinckende zwavel’ die Sodom en
Gomorra verzwolgen hadden.

Bigus, ‘A Pragmatic Path to Salvation’, 6-7.
‘(…) die quaetste ende die onreynste, die lelic te nomen is, dats sonde teghen nature
(…) die niet te nomen en sijn want die materie daer te dorper ende te onaersch sijn
ende onmenschelic is te horen (…)’, J. van Brederode, Des conincx summe, D.C.
Tinbergen ed. (Leiden 1907) 280. Zie ook: F. van Oostrom, Nobel streven. Het
onwaarschijnlijke maar waargebeurde verhaal van Jan van Brederode (Amsterdam 2017).
39 F. van Oostrom, Het woord van eer. Literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400
(Amsterdam 1992) 180.
40 D. van Delf, Tafel van den kerstenen ghelove. Deel 2. Winterstuc, L.M. Daniëls ed.
(Antwerpen 1937-1938) 226.
41 Dit verhaal was wijdverspreid in de Nederlanden via het dertiende-eeuwse boek
Bonum universal de apibus door Thomas van Cantimpré. C.M. Stutvoet-Joanknecht, Der
Byen Boeck. De Middelnederlandse vertalingen van Bonum universal de apibus van Thomas van
Cantimpré en hun achtergrond (Amsterdam 1990) 140.
42 van Delf, Tafel van den kerstenen ghelove, 226.
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De vernietiging van Bijbelse steden Sodom en Gomorra was dus een
belangrijk leitmotif in zo goed als alle devotionele lekenteksten die sodomie
behandelen. De bedoeling van de constante herhaling van dit verhaal was om
het publiek eraan te herinneren dat God in het verleden al eens rechtstreeks
had ingegrepen en dat dus evengoed in de toekomst opnieuw kon doen. Het
idee leefde dat ook bij een volgende goddelijke wraakoefening de
onschuldigen samen met de schuldigen vervloekt zouden worden. Of zoals
de vijftiende-eeuwse Gentse monnik, waarmee dit artikel werd geopend, het
verwoordde: zelfs jonge kinderen werden vervolgd ‘om dat sy de voetstappen
niet volghen en souden van haren ouders’. 43 In zijn preek over de Tien
Geboden vervolgde de Gentse monnik met nog een intrigerend exempel van
Gods wraakzuchtige natuur. Volgens de tekst ging de geboorte van Christus
in Bethlehem gepaard met allerlei mirakelen. Het meest frappante voorbeeld
was de plotse dood van alle sodomieten ter wereld op kerstavond. De
Incarnatie van Christus had volgens de monnik heel wat minder lang op zich
laten wachten, indien de aarde niet zo had gekrioeld van de onreine
sodomieten. De wereld moest immers puur zijn om de Heer te mogen
ontvangen.44 Hoewel de monnik de oorsprong van dit mirakel toeschrijft aan
de Kerkvaders, zoals gebruikelijk was bij heel wat auteurs, is het verhaal in
feite nergens te bespeuren voor de dertiende eeuw. 45 Deze middeleeuwse
legende bereikte toen echter meteen een groot publiek dankzij Jacobus de
Voragine (ca. 1230-1298), chroniqueur en aartsbisschop van Genua, die het

GUB, Ms. 2422, fol. 132r.
‘(…) Als ons lieve heeren gheboren waert, om dat de weerlt soe suuver saude sijn,
so storven alle de ghene die in die sonde besmet waeren, en dat waren de saudomieten
die waren ghepuniert in Christus gheboerte (…)’ GUB, MS. 244, fol. 131v-132r. Zie
ook: H. Pleij, Oefeningen in genot. Liefde en lust in de late middeleeuwen (Amsterdam 2020)
106.
45 Dirk van Munster, ook bekend als Dietrich Coelde (1435-1515), een Duits
missionaris die o.m. leefde in Brussel, Antwerpen en Leuven, en in het
Middelnederlands vertaald werd, citeerde in Der Christenspiegel de H. Hiëronymus als
bron: ‘Dit es sunde die God verdelghen lyet doe hij gheboeren wort, want Jheronimus
sprect dat doen alle die zodomijten ghedoot worden, op dat alsoe die vuyle sunde
inder edelder naturen die God aen hem ghenomen hadde niet meer ghevonden en
soude worden (…)’, D. van Munster, Der Christenspiegel, ed. C. Drees (Werl 1954) 15.
Over Coelde, zie: B.U. Hergemöler, Sodom and Gomorrah. on the Everyday Reality and
Persecution of Homosexuals in the Middle Ages (Londen 2001) 146-158.
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verhaal opnam in zijn beroemde Legenda Aurea. 46 Deze compilatie van
heiligenlevens was waanzinnig populair door heel Europa. Bijgevolg werd het
boek ook vertaald in de volkstaal en verspreid in de Zuidelijke Nederlanden.47
Dankzij sermoenen als deze was het idee dat de aanwezigheid van sodomieten
onherroepelijk gepaard ging met goddelijke vergelding sterk aanwezig in de
regio.48 Een mentaliteit die de drempel om tot eigenlijke sodomievervolging
over te gaan alleen maar kleiner maakte. De meerderheid van dergelijke
devotionele teksten dateert uit de late veertiende en vijftiende eeuw, een
periode waarin het aantal vervolgingen in de Zuidelijke Nederlanden piekte.49
Het lijkt er dus op dat het wijdverspreide religieuze discours rond Sodom en
Gomorra een effect heeft gehad op de wereldlijke repressie van sodomie in
de regio.
Toch moeten we ons hoeden voor een een-op-eenrelatie. Preken
over de Decaloog en de Zeven Hoofdzonden bleven populair in de
vroegmoderne periode en heel wat middeleeuwse discursieve aspecten
leefden eeuwenlang door. Ook in de zeventiende eeuw hanteerden heel wat
auteurs dreigende taal om hun publiek te waarschuwen. Toch stellen we vast
dat in die periode amper nog sodomieprocessen voorkwamen in de regio.
Desalniettemin wordt als vanouds het standaardvoorbeeld van Sodom van
S. Epstein, The Talents of Jacopo Da Varagine. A Genoese Mind in Medieval Europe (Ithaca
2016) 77-78.
47 Bijvoorbeeld via Petrus Naghel, een veertiende-eeuwse kartuizermonnik uit Herne:
‘Aldus wert Cristus gheboorte oec vertoghet biden bugghers, die in Kerstnachte al
de werelt dore alle ghedoodt waren, also Jeronimus seit (…)’ Petrus Naghel, Gulden
legende. De Middelnederlandse vertaling van de Legenda aurea door Petrus Naghel, A. Berteloot,
G. Claassens en W. Kuiper eds. (Turnhout 2017) vol. 1 63.
48 Een ander voorbeeld van goddelijke wraak vinden we in Een nuttelijc boec den
kerstenen menschen, een ruime collectie zondagspreken bewaard in 33 manuscripten. De
tekst wordt door sommige historici gekoppeld aan Willem de Biechtvader, een
vijftiende-eeuwse karmeliet die zowel in Haarlem, Den Haag als in Mechelen actief
was. Hij vermeldt in één van die preken hoe sodomieten niet enkel verantwoordelijk
waren voor de vernietiging van hun stad, maar ook voor de Zondvloed waarbij God
aan Noah had opgedragen om een ark te bouwen omwille van de onnatuurlijke zonde
die op aarde heerste. Kopenhagen, Det Kongelige Bibliothek, THOTT 70 fol, fol.
173r. Zie ook: D. Ermens, ‘Een nuttelijc boec den kerstenen menschen (ca. 1400).
Heilsgeschiedenis voor beginners’, in: F. Hendrickx en K. Schepers eds. De letter levend
maken. Opstellen aangeboden aan Guido de Baere bij zijn zeventigste verjaardag (Leuven 2010)
263-282.
49 Roelens, ‘Citizens & Sodomites’, 64-71.
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onder het stof gehaald om te verklaren waarom zowel het individu als de
voltallige gemeenschap getroffen zal worden door Gods toorn als men ingaat
tegen de goddelijke orde. 50 Een opmerkelijk voorbeeld is de Christeliicken
waerseggher uit 1603 van Jan David, een Kortrijkse jezuïet.51 Verbazend genoeg
refereert hij niet naar sodomie als een stomme of onnoembare zonde.
Integendeel, hij noemt sodomie een roepende zonde, omdat dergelijke daden
Gods wraak over zich afroepen. Ondanks de discursieve omkering,
doorstond het basisidee de tand des tijds. Ook voor David was sodomie een
onmenselijke zonde waardoor ernstige plagen de samenleving zouden
teisteren zoals een onverwachte ‘slagh-reghen’ (wolkbreuk) plots kan
openbarsten.52
De roepende metafoor van Jan David bleef echter een uitzondering.
Vele zeventiende-eeuwse auteurs bleven vasthouden aan de omschrijving van
sodomie als stille zonde. Onder hen was ook Petrus Vanden Bossche, prior
van de Dominicanen in Mechelen. Hij schreef in 1685 een catechismus
getiteld Den catholyken pedagoge. In de tekst beschrijft hij uitvoerig dat hij
vleselijke zonden tegen de natuur eigenlijk niet wil bespreken. 53 In een
opvallendere passage probeert Vanden Bossche de oorzaken voor sodomie
te verklaren. Hij noemt een aantal zonden op die natuurlijkerwijs konden
leiden tot het plegen van de ultieme zonde van sodomie: overdaad, gulzigheid,
ijdelheid (zoals het ‘aenzicht blanquetten’ of het aanbrengen van make-up),
het bekijken van ‘oneerlyke schilderyen’, het lezen van ‘vuyle boeken’, zingen,
drinken, dansen enzovoort.54
In feite is Vanden Bossche een van de weinige auteurs in de
Zuidelijke Nederlanden die op zoek gaat naar een verklaring voor sodomie.
Hoewel het dominante religieuze discours volhield dat sodomie een zondige,
H. Storme, Preekboeken en prediking in de Mechelse kerkprovincie in de 17e en 18de eeuw
(Brussel 1991) 193; G. Vanden Bosch, Hemel, hel en vagevuur. Preken over het hiernamaals
in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de 17de en 18de eeuw (Leuven 1991) 79.
51 D. Vanysacker, ‘Jan David (1546-1603). Een Kortrijkse jezuïet en zijn praktische
demonologie’, De Leiegouw 54.2 (2012): 355-362.
52 J. David, Christeliicken waerseggher (Antwerpen 1603) 80.
53 ‘Ick en wil daer niet veel van spreken, vreesende daer door den suyveren leser te
ontstichten: Jae ick en wil die alleen niet noemen, veel min uyt-legghen, want soo
door het in-gheven des Duyvels, als door het quaet gheselschap, als oock door de
boose en de onghetemde driften vande bedorven Natuere, worden sy (het welck met
bloedighe traenen te beklaeghen is) ghenoech gheleert (…)’, P. Vanden Bossche, Den
katholyken pedagoge… (Antwerpen 1699) 348.
54 Vanden Bossche, Den katholyken pedagoge, 350.
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individuele keuze was met ernstige consequenties, circuleerden heel wat
andere, medische, verklaringen in premodern Europa. De Perzische geleerde
Avicenna (ca. 980-1037), beschouwde homo-erotische verlangens als
‘alubuati’: een psychologische afwijking waardoor ‘normaal’ geslachtsverkeer
onmogelijk werd en men op zoek ging naar een alternatief bij
geslachtsgenoten. Deze verklaring werd geïntroduceerd in vijftiende-eeuws
Europa door de Franse arts Jacques Despars. 55 Ook de Griekse filosoof
Aristoteles (384-322 v.C.) besprak homo-erotische handelingen op een
medische manier in zijn Problemata, waarin hij de vraag waarom sommige
mannen genieten van anaal geslachtsverkeer probeerde te beantwoorden. Als
een vroege voorloper van het hedendaagse ‘nature/nurture-debat’ over de
oorsprong van homoseksualiteit, stelde Aristoteles zowel een lichamelijke
afwijking als aangeleerde gewoontes voor als verklaring. Ook deze Problemata
werd wijd bediscussieerd door laatmiddeleeuwse Europese geleerden.
Opmerkelijk genoeg is het zo dat de overgeleverde manuscripten van de
‘Vlaamse’ Problemata, die bewaard worden in Brugge, Den Haag en Napels,
het vraagstuk over de oorsprong van homo-erotische handelingen censureren.
Dit hoofdstuk wordt in deze manuscripten simpelweg overgeslagen. 56 In
latere eeuwen circuleerde onder meer de theorie van de Spaanse arts Juan
Huarte (1529-1588). In zijn Examen de ingenios para las sciencias (Onderzoek van
het wetenschappelijk verstand) gebruikt hij de humorenleer om medisch te
verklaren waarom mannelijke vrouwen en vrouwelijke mannen geneigd zijn
om sodomie te plegen.57 Dit boek werd tijdens de zestiende en zeventiende
eeuw ook gedrukt in de Lage Landen, inclusief Amsterdam, Leiden en
Antwerpen.
Ondanks deze circulerende medische visies, vertrouwde Petrus
Vanden Bossche toch op de (semi-)religieuze theorie van het hellend vlak:
verschillende zonden versterkten elkaar. Materiële hebzucht veroorzaakte
gulzigheid, wat weer leidde tot ijdel vertier zoals kaartspelletjes, overspel en
hoererij waarna men uiteindelijk bij sodomie terechtkwam, het ultieme
dieptepunt. De theorie groeide in populariteit tijdens de zeventiende eeuw,
maar kende een lange religieuze traditie. Het feit dat Vanden Bossche naar tal
D. Neal, ‘Disorder of Body, Mind or Soul. Male Sexual Deviance in Jacques
Despars’ Commentary on Avicenna’, in: K. Borris en G. Rousseau ed., The Sciences of
Homosexuality in Early Modern Europe (Londen 2008) 42-56: 52.
56 J. Cadden, Nothing Natural is Shameful. Sodomy and Science in Late Medieval Europe
(Philadelphia, PA 2014) 282.
57 S. Velasco, Lesbians in Early Modern Spain (Nashville, TN 2011) 22-23.
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van theologen verwees om zijn punt te maken illustreert de blijvende
alomtegenwoordigheid van het religieuze discours rond sodomie in de
laatmiddeleeuwse en vroegmoderne stedelijke samenleving in de Zuidelijke
Nederlanden.
on
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Het religieuze discours omtrent sodomie in de Zuidelijke Nederlanden, zowel
de geschriften van theologische geleerden als de woorden van semi-religieuze
leken, bevatten een aantal terugkerende elementen. Sodomie werd
beschouwd als een van de zwaarste zonden omdat het de woede van God
kon opwekken. Daarom werd er voortdurend de nadruk gelegd op het feit
dat sodomie stilgezwegen moest worden. Dit is eigenlijk nogal tegenstrijdig,
want vooral in de middeleeuwen behoorden de religieuze bronnen – die om
stilte vroegen – tot de weinige teksten die daadwerkelijk de aandacht op
sodomie vestigden. Dit religieuze discours bleef echter niet beperkt tot
devotionele bronnen. Het oefende ook heel wat invloed uit op de seculiere
wetgeving en culturele expressie in de regio.58
De fantasierijke beeldende taal die gebruikt werd om de stinkende
zwavel, de vuurregens en de kuilen van de hel in de volkstaal te beschrijven,
maakte Sodom en Gomorra tot een ideaal onderwerp in verschillende genres.
Daardoor werd de stille zonde misschien wel vaker besproken dan bepaalde
moralisten hadden gewild. Maar terwijl deze teksten doorgaans het
didactische onderdeel van het verhaal benadrukten door zich te richten op de
verwoesting van de Bijbelse steden, werd het publiek meestal in het ongewisse
gelaten over de eigenlijke zonden die de inwoners van Sodom en Gomorra
begingen. Daarover bleef de stilte uiteindelijk overheersen. Het feit dat
homo-erotische handelingen ongeschikt waren om over te praten of schrijven,
betekende natuurlijk niet dat dergelijke handelingen niet plaatsvonden. Het
bestaan van dit klimaat van stilzwijgen betekende ook geenszins dat juridische
autoriteiten of bezorgde buren een oogje dichtknepen wanneer ze
geconfronteerd werden met ‘onnatuurlijke’ daden. Integendeel, de
voortdurende apocalyptische waarschuwingen over de goddelijke toorn en de
daarmee gepaard gaande angst dat de hele stedelijke gemeenschap zou lijden
Zie bijvoorbeeld: J. Roelens, ‘Songs of Sodom. Singing About the Unmentionable
Vice in the Early Modern Low Countries’, Journal of Homosexuality 66.8 (2019) 11261147.
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onder het zondige gedrag van sommige individuen, zou een belangrijke rol
spelen in de bereidheid om deze seksuele handelingen te vervolgen. Heel wat
processen kwamen immers voor de rechtbank nadat de nabije omgeving van
de ‘daders’ het gerecht op de hoogte had gesteld van hun verboden
handelingen.59 De drempel om een juridische procedure op te starten die naar
alle waarschijnlijkheid zou leiden tot de executie van de beklaagden, werd
wellicht verlaagd door het alomtegenwoordige discursieve religieuze kader
dat goddelijke vergelding benadrukte. Dat dergelijke devotionele teksten
bovendien wijdverspreid werden in de volkstaal binnen de stedelijke centra
van de Zuidelijke Nederlanden is ongetwijfeld een deelverklaring voor de
uitzonderlijke sodomievervolging in de regio.

J. Roelens, ‘Gossip, Defamation and Sodomy in the Early Modern Southern
Netherlands’, Renaissance Studies 32.2 (2018) 236-252.
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