
p het einde van de 16de eeuw c]reigdê eensklaps vanuithet Krvartier peelland de vervolging van heksen zich alseen olievlek over de gehele Meierij uit te breiclen. Het

HTKSENJAGER t4R.GERART FABRI VAN GEI4ERT

door Ad Otten

be8on allemaal net rrde naarter (d.i. de dienstrnaagd) van clepastoor in Mierlo die haar Heer betoverd haat door hern peren tegeven. Bij een rrscherpe examinatierr (clat wil zeggen op de p{jn_bank_of zoiets dergelijks) bekende zij van de fijrr niet alleennet den duivel te hebtren 'rgedanst endó geboeleàrt,, maar werd
_ze bovendien gedwongen de namen te nàernen van anderen dierrdaar en bij gewesen waarenrr. En zij noernde die anderen. Endie anderen noenden weer anderen. Vai Mierlo waaide zo dezeheksenr.saan over naar Lierop, Geldrop, Heeze en ieende.Eind september 159b werden in deze liaatsen in totaal vijftien
lersonen ter dood gebracht op de brandstapel. Zti allen haddenbekend op bezenstelen te hebben rondgevloien en-enen duiveltot boel te hebben gehad. Uit de bewàard [ebleven axchivaliaverneent men in deze rrbekentenissenl zelfs aletails als namenvan de beÍninde duivels. Lucifer wordt genoend, en vêrder Bel_zebuth, Barlebos, Croeshaan, Sathanas, Str"y.. ó.f. hoedanig_heden zoals van de duivet die Ícoude óu r re"i- ir.iotenr ) rraálwerden uit de nonden van de gefolterdên opgetekend. Het eni_ge mannelijke srachtoffer had natuurrijk eËi duivelse boelingul"9: ?-ii heette Serpens! En ocharm,-aie ene, 

-die 
haar on_schuld bleef volhouden, die stierf aan ae pilnigingen (1).



rrHeks en Seks in Nedertrandr, geschreven door E.van Enstede,
oud-streekarchivar is van peelland, had eigenlijk moeten hetenrrHeksenproces in Asten in 159br. In de bijna 3OO paginars is
daarin nl. een uitvoerlge beschTijving vervat van hetgeen in
Asten plaatsvond als vervolg van de in Mierlo nauwelijks een
maand van tevoren op gaÍrg gebrachte heksenvervolging. In clit
boek wordt een zekere Magister Gerart Fabri genoend als derrdirecteur-pr incepaal l van de in de Meierij ingestelde ver_
volgingen têgen tovenaars en tovenaressen (2). Hij trad opals de raadgever van de Heren der Heerlijkheden bij de proces_
voering tegen van hekserij verdachte personen. Al eerder werdin Gemerts Heem geschreven dat deze Fabri wel eens van Gemert-
se huize geh'eest zou kunnen zijn (B). En rtat laatste is in_
tussen onomstotelijk vast koÍnen te staan. De [acadenischÍ ge-
vormde rrMagister Gerart Fabritt blijkt zelfs de zoon te zijn
van Gemerts pres i dent-schepen Jan Dirks de Snet van Genert.Uit een schepenacte van 11 januari 1S?4 blijkt, alat hij danal als advocaat in Den Bosch is gevestigd. En als eind 15Z6Mr. cerit Fabri van cemert officieet wórdt aangesteld alsrJpensionaris der Meierije yan den stadt van tsaertogenbosscherl
dan staat zelfs het hele Genertse bestuur voor hem borg (4).
Later wordt die borgtocht overgenonên door zijn vader en eenaantal familieleden van moeders kant. Als Fabri in 1b92 geld
leent varr de Connandeur van Genert dan wordt hij in de proto_
collen vermeld net als titel rpensionaris van clen plattelande
onder die Meierije van den Bosscherr. Voor de Gemertse schepen_
bank had hij officieel vast laten J-eggen dat hij het dorp Ge_
mert rrsal laten payselick ende rredelick, geÍneten zijne oudeprivitegienr' (5).
Van Gemert is (tot dusver ) geen helcsenvervo lging bekend. Of
dat te maken heeft met het feit dat Gerard Fabri in zijn kwa-
liteit als pensionaris van de Meierijrr over Gemert geen enke-
le zeggenschap had ???
Welnee. Hekserij en de vervolging alaarvan was niet de zaak
van 66n man of 66n rraanstokerrr. Nee', iedereen gelooftle alaarin.
Niet alleen het volk, maar ook pausen, bisschoppen, vorsten,
ên niet te vergeten hun ambtenaren. Fabri was 66n van die
aÍnbtenaren die opereerde vanuit Den Bosch. En ook zijn over-
heitl tlrong er op aan het kwaad van de hekserij flink te be-
strijden. Toch werd Fabri in 1795 door zijn overheid op de vin-
gers get ikt. De zo plotseling op-
gekomen heksenvervo lging in Oostbrabant had nogal wat pennen
in beweging gebracht. fn veler ogen was het optreden van de
Heren in de Heerlijkheden toch aI te driest geweest. En daax-
om was er geklaagd bij de Raad van Brabant. De pastoor van
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Asten, de bisschop van Den Bosch, notarissen van Helmond en
Someren en de schepenbank van Den Bosch, zij allen getuig-
den ervan doordrongen te zijn va het vresêlijke kwaad dat
de hekserije inhield, maar desalniettemÍn vroegen zij zich
af of de gevolgde procesvoering in Mierlo, Asten e.a. wel de
juiste was. De Raad van Brabant klvarn snel net een antwoord.
fn een schrijven, gedateerd 24 oktober 1595, aan de schepenen
van Den Bosch rverd er weliswaar op aangedrongen rtorn de toverij
net ernst uit te roeijenrr, doch ook werd gesteld dat een en
ander moest geschieden zonder het gebruik van de zogenaamde
waterproef (0). On die waterproef, dat was nu juist wat Mr.
Gerard Fabri als rrnieuwigheidrr in deze contreien moet hebbên
ingevoerd. De van hekserij verdachte personen moesten
allereerst deze proef ondergaan.Die ze onderging werd alleen
net een hemd of linnen broek of ook wel in het geheel niet
gekleed met kruisgewijs aaneengebonden handen en voeten op
de kant van het water gezet en er dan zijdelings in geduwd.
De meesten sloegen dan terstond oÍn en dreven met de rug naar
boven. Dan warên zij schuldig want het verbond net de duivel
maakte de mens de helft lichter. Bleef men drijven dan bete-
kende dat het begin van een ware lijdensweg die via de scher-
pe êxaminaties in de verhoor- of nartelkaner uiteindelijk ein-
digde op de brandstapel.
Tot in het begin van de 17de eeuw zijn er in de Nederlanden
van hekserij verdachte personen ter dood gebracht. Maar het
zou nog veel langer duren voor het geloof in hekserij was
uitgeroeid. Ook bleef men geloven dat heksen door hun verbond
met de duivel veêl lichter waren dan nornaal. De waterproef
werd echter niet meer toegepast. Men had een betere methode.
De heksenwaag van Oudewater. De weging op de stadswaag van
Oudewater gold in binnen- en buitenland als zijnde betrouw-
baar. Het stadsbestuur gaf certificaten uit waarin vermeld
werd dat de betrokkenen een normaal gewicht hadden rraccorde-
rende met de natuurlicke proporties des lichaamsl . En dat
was een doorslaggevend bewijs van onschuld......

troTE{:

1. Eek8ea ed hekse!Íervolgi!9, lB!.Álnaaak D.I'14 ê.a. (1A9t).
2. X.y.hEtede, Eeks er Seks 1D tr6derleDd,1971, p,94,271 èí 2e4.
J. ld Ottea, Een bekËenjager vBD Cên€lt ? iE cêBerts Eeon 56 (19?4)
4. Rijksalchief leD Sosctt, cèEel.t R110 t.67v.,R111 f..115 er'115v.
5. idèE , Cetne?t R111 t.115v. d.d. 16.12.1576,
6. D]:.C.R.EemaDs, yerzs,oetiag van trIoayken, Cba].tels en Oo:.koadea b€tlekkeltJk d€

Stad ên }1eierij vaa 's losch, Plov.Cen., 1848, I,.?04 ed ?O5.

-12r-


