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- nowenant
- meepessant
- skaoi
-:das seunt

verkeerde kant oP gaat

= navenant
= legelijkertijd
= schade
= d.at is zonde, janmer

Zo kan men doorgaan en dat is-nu juist de bedoelingr
Kent U d.e betekEnis van d'e volgende woorden?

I(ummelek, ho11ig, skoerse, skrlime' skower',op vurren in?

U wellicht nog wel, maar over !0 jaar zijn.deze woorden

misschien ,r"raou"r.",t, want de taal veranderd t'deger"

Gaarne dus Uw medewerking' U zult regelmatig op de hoogte

;;;;;";-*"ra"" van de srand van zaken en het' helemaal

niet erg als we "", 
p"" woordjes fidobbelrr binnenkrijgen'

V{e moeten t.,ns mooie iirntn""= bei'aren' het mag niet verlo-

""n 
g"no, ook niet gedeelteli jki i I

;;;d;-u'dus maar. Ei; voorbaat hartelijk d'ank'

M.G.J. van den BoorL'

Naschrift: In de Carnavalskrant 1965 stoncl een aardig

ffiT.,r""i""-*oora"". Hebt U echter de fouten al ont-

dekt? Bovendien was de hier gekozen vorm niet zo geschikt'

Liever de woorden in hele zinnen geplaatst;.
: r'i"v.d' B'

vAl'l HEKSEi{ E}l rovEl{AARS 
-^+^1]an rio* ar

wij kunnen ons;;;AIf:Ts voorstellen' dat enkele eeuvren

geleden het opsporen en. vervolgen van heksen en tovenaars

in.bepaalae perioaen het maats6happelijk leven zozeer be-

heerste, dat het bij wijze t'*" =ptlten het gesprek van de

dag was' ' I rt o*.,e grote
Zoits tegenwoordig het optreden van nozems I
steden soms derguiiStn" "-o""" 

aanneemt ' dat men d'enkt met

een plaag t" *r'fe" [e hebben, zo werd in de zestiend'e en

zeventiende eeuw en inoms nog later de hekserij en tovena-

rij gezier, ,f"*"", plaag in-d'e samenleving' met dit grote

verschil, dat de stiaffen die toen werden opgelegd''- ons'

mensen van de twintigste eeuw, alP onmenselijk voorkcmen'

lndeoud'eakte.,_'.,,"e",ertbeniknooitstukkentegenge.
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komen, die handelen over d.e heksenvervolging, maar zoals
za1 blijken, zijn in de omgeving, met name in de meiefij
van Den Bcsch, de heksenprocessen we1 vrij talrijk ge-
weest. .

Hoe moet men zich het'cptreden der heksen voorstellen?
De vruchtbare voedingsbcd.em voor de hekserij en alles wat
erbij,kcm!, was het bijgelcof. Dit hield in, dat sommige
mensen een verbond net d.e d.uivel hadden gesloten en daar-
door de macht had.den onder d.e mensen onheil aan te rich-
ten, zoals onverwachte sterfgevallen en ziekten. Onrli1le-
keurig. moeten we dan d-enken aan de verhalen over d.ergelijke
geUeurienissen, d,ie zich momenteel nog afspelen in de
binnenlenden van Afrika.
I'rlanneer men in die voorbije eeuwen een plotseling sterf-
geval niet kon verklaren, ging men op zoek naar eeo even-
tuele schuld.ige, een heks of weerwolf. Het eerst in aan-
merking kwamen zij, die een bepaalde afwijking of
lichaamsgebrek hadden. Vond. men iemand die d-oor zijn ge-
d.rag in aanmerking kwam om verdacht te v;crden, dan was
het voor d"eze persoon al erg moeilijk orn zrin onschuld te
bewijzen. Iiet wred.e martelingen trachtte men een bekente-
nis af te duringen. lvleestal volgde een veroord.eling in d.e

vorm van verdrinken of levend verbranden. Heeft d.e onge-
lukkige namen genoemd van anderen, dan breiclde d.e vervol-
ging zich nog uit.
Tn VJest-Europa zijn een onvoorstelbaar groot aantal per;*
sonen, verdacht van hekserij, om het leven gebracht.
Een bekend.e method.e, ora te ond.erzoeken of men met een
heks te d.oen had., was d.e zogenaamde waterprcef.
Men ging er van uit dat een heks bijna gewichtsloos was.
A1s men haar in het vrater wierp en ze bleef bcven'drijven,
dan had men zekerheid..
Een andere proef was het wegen. Ook hier ging men uit van
de gewichtsloosheid. van de heks. Zo vrerden er diverse
prceven gedaan, maar blijkbaar sas men zo bevooroordeeld,
dat, wanneer er maar bij 66n enkeLe prcef twijfel bestond,
tot een veroordeling besloten werd.
Dat men zich ook ln onze cmgeving bezighield bliikt uit
enkele akten, d.ie zich bevinden op het Gemeentearchief
te rs-Hertcgenbosch
ln 1592 ontving de bisschop van Den Bosch van hogerhand
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cen brief; waarin hem opged.ragen werd waakzaam te zijn, in
verband. met het optreden van tovenarij en d.eze zoveel mo-
gelijk ult te roeien. In deze brief, aie in het frans is
geschreven, wordt onder mee" geBearschuwd voor rrnal6fices

des instruments du diable. , . .par observations d.es
plantstes dominantes 3. 1 ?heure d.e 1a nativitd des personnes
. ..ir"p"ctions des mains. ..et prSdire les bonnei o.t,,"r-
vaises fortunes d"es hommes, recouvrer 1es choses perdues,
etc. ?r.

Mogelijk heeft deze brief geleid. tot een scherp observeren
van de gedragingen van ied.ereen en werd hierdoor het aan-
tal processen tegen zogenaamde heksen vermeerderd. Drie
jaar later wezen immers de schepenen van Den Bosch er de
Raad van Brabant op, dat men a1 te fe1 optrad tegen d.e
rrd.uivelse prakti jkenrr . Zij schri jven t'dat noch daeche-
1ycx. .bij particuliere heeren van ennige beleend.e d.orpen
a1s andere binnen d.e meyerye d.eser stadt van Tshertogen-
bossche over vele en d.iversche persoonen die worden
geculpeert van toverye end.e.... sya geapprehendeert, niet-
tegenstaende deselve.....nyet en mochten staen. - ..ter qua-
der name ende fame....zylied.en bij den scherprechter ge-
worpqn synde in den waeter,.... ende geuesen om aen staeken
levendich gebrant te word.denrr.
De schepenen verzoeken dan om d.eze wijze van rechtspreken
te verbied.enr. omdat ze tot exeessen l"eid.t, en d.e gewone
tot dan toe gebruikelijke rechtsmethoden te gebruiken,
wat, zoals blijkt uit een andere brief, werd toegestqan.
1ilel werd er d.oor de Raad van Brabant op gewezen, d,at het
nod.ig is de tcvenari j ten enenmale uit te roeien in d.e

meierij
We kunnen hieruit mel concluderen, dat de wiLlekeur en de
ontaarding van de rechtsprekende personen bij vervolging
van d.e tovenarij in Brabant wellicht minder groot was dan
in vele andere streken.

Noot: De oude teksten werd.en genomen uit: Verzameling van
kronyken betrekkelijk de stad en neijerij van l

. ts-Hertogenbosch. (Uitgave Prov. Genootschap van
Kunsten en \f,etenschappen in Noord.-Brabant. )184S.
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