"Tot aan het eerste vingerkootje, niet verder..."
De Sodomie vervolging in Rotterdam in 1717 heeft veel aandacht gehad van historici en andere nieuwsgierige opsodemieters.

Er wordt me wat afgeschreven in homofiele kringen van de stille genieters van hetzelfde geslachtsdeel. Doch niet alleen geschreven,maar
ook gezongen in clubverband!
Homozangvereniging ”Het Gulden keeltje” vreet eerst zijn homofielterige pens vol in De Lachenede Koe en kweelt daarna wat af met
dorstige kelen en stelen als kamelen in diskotheek De Spil te Leeuwarden,maar da’s een heel ander verhaal.
Laten we eerst eens kijken wat er bijna drie eeuwen geleden zo al passeerde in piemeltjesland!
Op 21 en 22 mei 1717 werden enkele mannen met de natte lul nog uit de broek gearresteerd en in de boeien geslagen in een openbaar toilet
in Rotterdam door de Schout bij nacht. Het was dan ook al lang donker. Uit de verhoren bleek dat een groeiend aantal mannen voor elkaar
in tegennatuurlijke lusten was ontbrand en elkander regelmatig ontmoetten in een pisbak of in de bosjes tegen elkaar op stonden te
schurken,schuren en rijen als een stel loopse honden.
In de verhoren wordt wederzijdse masturbatie het meeste genoemd,maar ook wel anale penetratie met de middelvinger tot aan het eerste
kootje.
Waar om de intieme vingerrelatie niet dieper ging wordt niet vermeld.Iedere anaal enigszins afgetrain de vent kan zonder moeite immers een
stuk heet klop pend paars van minstens 24 centimeter schoon aan de haak in zich opnemen! Wellicht was gebrek aan glijzalf en door
zettingsvermogen bij de penetre rende partij of een slechte vinger techniek de hoofd oorzaak.Anale penetratie vereist een echte door
douwers instelling van beide partijen.De straffen waren dan ook verschillend.Jan den Backvis,de man met de meest mieterige achternaam
moest dan ook daarom alleen al het zwaarst gestraft worden en werd voor 25 jaar verbannen uit Holland, Zeeland, Utrecht en West
Friesland.Hendrick de Bruijn werd binnenskamers langdurig gegeseld op de rug en billen tot bloedens aan toe om zo als de schout zo
treffend zegt:De wesentlyke sonde van de sodomie en al syn andere vuyligheeden uit syn lykhaam te rammyen en uyt te bannen.Of dat
gelukt is ver mel den de kronieken niet.
De wesentlyke sonde van de sodomie valt niet gemakkelijk uit te roeien,zelfs niet in de twintigste eeuw via de meeste afschuwelijke
methoden en her senspoeling van het extreem Rooms facistiese Opus Dei,waarvan de aanhangers de doodstraf en de brandstapel weer in
willen voeren voor homosexu elen,socialisten,kommunisten,okkultisten en kalvinisten.
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