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Beschuldiging van sodomie
Op 22 december 1854 stuurt burgemeester Jan
Commandeur Tzn. een brief met bijlagen aan de wel
Edele Heer Officier van Justitie bij de Arrondisse-
mentsrechtbank te Hoorn.
Het betreft een aanklacht van Cornelis van der Hulst
wegens belediging door Pieter Hes.
Het schrijven begint met getuigenverklaringen van
de echtelieden Antje Bakker en Willem Stegeman, in
wiens huis de beledigingen hebben plaatsgevonden.
Hierna volgt de aanklacht van Cornelis van der Hulst
zelf. Ten slotte komt beklaagde Pieter Hes aan het
woord. Zijn verklaring volgt hierna:

Procesverbaalvaneenverhoorvaneenbeklaagde.
Op heden den tweeëntwintigsten December achttien-
honderdvierenvijftig kwam voor ons Burgemeester der
gemeente W:ognum en Wadwaij, als zoodanig waarne-
mende het beheer der Polície aldaar, in het Raadhuis
der gemeente Píeter Hes, van beroep koopman, wo-
nende te Wognum, welke door Cornelis van der Hulst,
mede aldaar wonende en zonder beroep, was beschul-
dígddathijhemínwoordeneenebeleedíginggedaan
had, door te zeggen dat Pieter Mettes, van beroep
kramermedeteWognumwonende,hemCornelisvan
der Hulst tot eene vrouw gebruíkíe en slechte dingen
met hem deed.
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Aanstelling Jan Commandeur Tamesz.

Foto:   Rotterdamse Courant, 5 augustus 1834.

Den ComparaiTÍ door ons onder-
vraagdwordendeofzulkswaarheid
was en hij Cornelis van der Hulst op
die wijze had beleedígd, wordt door
hemgeantwoordenverJ¢laarddat
zulks niet waar was maar dat hij op
zekeren c[vond, waar van híj den
datumnietmeerkanherinneren,bíj
Willem Stegeman in huís zíjnde, te

veel sterken drank gebruikt had en Hem later medege-
deeld was dat hij in den drari aldaar gevraagd had of
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Cornelis van der Hulst weder
bij Píeter Mettes was, waarop
Hij het antwoord zoude
ontvangen hebben van `Ja', en
dat Hij daarop zoude gezegd
hebben: `Zoo dan heef.t Piet
Mettes zijne vrouw weder bij
zich!,
Dat híj overigens zelve niet van
de zaakwist, nog zich daarvan
iets kon herínneren.
En is daarop het bovenstaande
aan den Comparant door ons
voorgelezen en gevraagd of
zulks met zijne getuígenis
overeen kwam, het welk door
hem uitdruMelijk met tJa'
beantwoord wierd, doch met de
verklaring dat híj geen proces
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verbaal daarvan wilde teekenen,
Dat hij zulks morgen waimeer hij
een goed mcm bij zich had, welligt wel zoude willen
doen.
En is hiervan door ons dit proces verbaal door ons
opgemaakt en onderteekend om te strekken naar

níiä;#2zz#TÈ
Toestemming voor een huwelijk tussen
zwager en schoonzus
Krijn Commandeur Jz. was de vijfde zoon uit het
gezin van Jan Commandeur Tz. Hij werd op 16
oktoberlslo te Wognum gedoopt en hij overleed
aldaar op 22 septemberl838. Bij zijn overlijden was
hij net anderhalfjaar getrouwd met Geertje Klaasdr.
Commandeur, geboren 24 augustus 1811 Wognum,
overleden 1 augustus 1849 Wognum.
Enkele jaren later, in l843, wil Jan commandeur Jz.,
geboren 16 april 1815 Wognum, overleden 30 maart
1870 0osterblokker, de zevende zoon van Jan
Commandeur Tz., trouwen met schoonzus Geertje,
de weduwe van zijn overleden broer Krijn.
Maar er is een probleem. Volgens het Burgerlijk
Wetboek van l838 Art. 88 is het huwelijk tussen
schoonbroeder en schoonzuster verboden. Alleen de
Koning kan, om gewichtige redenen, het verbod door
het verlenen van dispensatie opheffen. Er volgt een
verzoekschrift dat, om begrijpelijke redenen, niet
door burgemeester Jan Commandeur Tz. zelf wordt
opgesteld:

Wognum den 6 September
1842
AandenWeledelgestrenge
Heer officíer van Justitie te
Hoorn

Ter voldoening aan UWEGr
missíeve van den 23 Augustus
jl, heb {k de eer te berigten dat
ïknaeennaauwkeurig
onderzoek bevonden heb
1 Dat in het Request van Jan
CommcmdeurenGeertje
Commandeur, vermelde
daadzaken zijn overeenkom-
stig de waarheíd en tusschen
beide personen eene groote
genegenheid schijnt te
bestaan
2 Dat op het levensgedrag

der beide requestranten niets valt aan te merken en
hetzelve allen lof mag wegdragen
3 Dat er voor zoo verre mij bekend is, tijdens het vorige
Huwelijk geene ongeoorloof ide gemeenschap tusschen
de Requestranten heeft plaats gehad
4 Dat naar ik heb vernomen, de ouders van den
Requestrant bereid zijn hunne toestemmíng tot dit
huwelijk te verleenen, terwijl aan de zijde der
Requestrcmte, als geene bloedverwanten hebbende
wier toestemming tot het aangaan van een huwelijk
zoude kunnen worden vereischt, zoodanig beletsel niet
bestaan kan.
Eindelijk neem ik de vríjheid uwEGr uittenoodigen
het verzoek der Requestranten aan de gunstige overwe-
gíng Z:M: te willen aanbevelen; uit hoofde er tot dus
verre op het zedelijk gedrag der Requestrcmten niets is
aantemerken, en eene ongunstige beschiJ¢king op hun
verzoek welligt verkeerde en laakbare zouden kurmen
ten gevolge hebben, terwijl i.k ten slotte de eer heb
UWEGr hiernevens het aan mij ter fine van consídera-
tie toegezonden Request terug te zenden
De Burgemeester der Gemeente Wognum en Wadwaij
Bij c[fi^/ezígheid Tjade Bakker, assessor
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Er kwam konink]ijke goedkeuring en op ls februari
1843 vond het huwelijk plaats te Wognum.

Jaarl)oek 2013 85


