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(Marijke Gijswijt-Hofstra en Willem Frijhoff (red.), Nederland betoverd. Toverij en
hekserij vsn de veertiende tot in de twintigste eeuw, Amsterdam 1987, 69-79)

Bij de bestudering van schadelijke toverij in Nederland vragen vooral het geringe
aantal en de vroege beëindiging van processen voor schadelijke toverij de aandacht.
Immers, hierdoor vormen deze gewesten een uitzondering op de gebruikelijke gang
van de Europese heksenvervolging. Elders in dit boek wordt op meer systematische
wijze ingegaan op de noodzakelijke voorwaarden voor heksenvervolgingen.1 De daar
genoemde factoren: toverijgeloof en toverijpraktijken, al dan niet gecombineerd met
demonologische voorstellingen en de mogelijkheid van gerechtelijke vervolging van
hekserij, waren in de Nederlanden in de vroegmodeme tijd aanwezig. Kennelijk bood
de Nederlandse maatschappij in die tijd echter ook de mogelijkheid om conflicten
over toverij te beslechten buiten de rechtbanken om. Een dergelijke mogelijkheid kan
een remmende werking gehad hebben op het ontstaan van processen wegens
schadelijke toverij. Nauwkeurige analyse van het beschikbare materiaal over twee
Hollandse steden, Amsterdam en Haarlem, biedt de mogelijkheid de voorwaarden
voor vervolging en de remmende werking die alternatieven voor gerechtelijke
procedures uitoefenden wat nader te bepalen.

Voor Amsterdam en Haarlem zijn gegevens beschikbaar over het voorkomen van
schadelijke toverij en de houding die men tegenover toverij innam vanaf de eerste
toverijprocessen tot en met het verdwijnen van dit misdrijf uit de aandacht van de
rechtspraak. Processen wegens schadelijke toverij kwamen in Amsterdam voor tussen
1542 en 1566, in Haarlem in 1549. Zowel in de stadsgeschiedschrijving als in Jacobus
Scheltema's Geschiedenis der Heksenprocessen (Haarlem 1828) worden voorbeelden
genoemd van toverijprocessen in Amsterdam. In de meeste gevallen blijft het bij een
loutere vermelding, terwijl uit de procesakten zelf nog veel interessante gegevens te
halen zijn. Over toverij in Haarlem is uit de literatuur zo goed als niets bekend.
Abraham Palingh, de auteur van 't Afgerukt Mom-aansight der Tooverye (Haarlem
1659), noemt in zijn boek enkele gevallen van toverijbetichting die hij uit eigen
ervaring zegt te kennen. Hij blijft daarbij echter zeer vaag. Serieel archiefonderzoek
leverde gegevens op over een groot aantal gevallen van vredelegging bij betichtingen
van schadelijke toverij, en over enkele toverijprocessen. Vredelegging was een
procedure waardoor een geschil in der minne geschikt kon worden. Op de remmende

                                                

* Met dank aan dr. Peter van Rooden voor zijn opbouwend commentaar en aan de organisatrices van de
International Conference on Women's History (Amsterdam maart 1986) die mij de gelegenheid
geboden hebben delen van deze bijdrage aan een breder publiek voor te leggen.

1 Zie het slothoofdstuk van dit boek.
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werking die deze vredeleggingen bij betichtingen van schadelijk toveren konden
hebben zal hieronder nog nader worden ingegaan.

De eerste processen

De eerste processen wegens schadelijke toverij die uit het bewaard gebleven materiaal
bekend zijn vonden in Amsterdam plaats in 1542 en in Haarlem in 1549. In beide
steden wist de magistraat met een dergelijk geval niet goed raad. De secretaris van het
Utrechtse stadsgerecht, Dirck van Zuylen, werd bij beide processen te hulp geroepen
op grond van zijn ervaring op het gebied van de berechting van schadelijke toverij.
Het feit dat men elders om advies vroeg maakt aannemelijk dat het hier inderdaad om
de eerste processen ging. Welke adviezen Van Zuylen gegeven heeft, en welke
demonologische voorstellingen daarbij een rol hebben gespeeld is niet meer te
reconstrueren. De Amsterdamse justitieboeken vermelden slechts dat Engel Dirks op
7 januari 1542 verbrand werd wegens schadelijke toverij en een verbond met de
duivel. Blijkens de stadsrekeningen heeft men geestelijken ontboden om haar of,
waarschijnlijker, haar slachtoffers te exorciseren.2 Ook in Haarlem werden op verzoek
van het stadsbestuur de betoverde mensen op deze manier door priesters geholpen.3

In Haarlem werd in 1549 een onderzoek ingesteld naar de schuld van Jannetgen, de
weduwe van Pieter Crepels, en haar vier kinderen, die beschuldigd waren van
schadelijke toverij. Zij werden, in tegenstelling tot Engel Dirks in Amsterdam enkele
jaren tevoren, niet veroordeeld, maar in juli 1549 op borgtocht vrijgelaten. Naar de
reden kan men slechts gissen. Vermoedelijk heeft de moeder ondanks de tortuur niet
bekend en wellicht heeft ook het feit dat zij familie in de schepenbank had een rol
gespeeld.4 Behalve Jannetgen werden in datzelfde jaar in Haarlem nog twee vrouwen
van schadelijke toverij beschuldigd. In september werd een zekere Neel alias Heylige
Neel op bevel van de schout door de schepenen gevangen gezet. Van de afloop van
haar zaak is niets terug te vinden.5 Katheryna Gerrit Galendr. stelde zich in oktober ter
purge voor het Hof van Holland: zij beklaagde zich bij het Hof dat zij vals beticht
werd van schadelijke toverij en bood aan haar onschuld te bewijzen. In plaats daarvan
werd zij echter in staat van beschuldiging gesteld. Ook van deze zaak is de afloop niet
bekend. Evenals bij Jannetgen kan vermoed worden dat Katheryna relaties in de

                                                

2 GA Amsterdam, Oud Rechterlijk Archief (=ORA), inv. nr. 567, f. 110r; Ter Gouw, Geschiedenis van
Amsterdam IV, 412-413. Tenzij anders aangeg even zijn de genoemde Amsterdamse processen
eveneens genoemd in Scheltema, Geschiedenis der heksenprocessen, 131-138. Dirck van Zuylen was
secretaris van de Utrechtse schepenen 1528-1552, Van de Water, Groot placaatboek van Utrecht III,
264.

3 GA Haarlem, stadsrekening 1549, f. 49rv. Compleet overzicht over en bespreking van bet materiaal
m.b.t. toverij in Haarlem in Spaans, ‘Toverij in Haarlem’.

4 ARA, archief van de grafelijkheidsrekenkamer, rekeningen (=Graf. Rek. Rek.), inv. nr. 4172, f. 7r,
17v, 21r-23r.

5 Idem, f. 19v.
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Haarlemse magistraat bezat: de naam Gael, die haar vader voerde, komt in de
Haarlemse magistraatslijsten veel voor.6

Waarzeggers, kwakzalvers en toverijbetichtingen

Over de aanleiding tot deze eerste processen is niet veel met zekerheid te zeggen.
Aangezien de bronnen melding maken van betoverde mensen die door geestelijken
‘belezen’ moesten worden, is het aannemelijk dat klachten van deze betoverden voor
het gerecht reden waren om een onderzoek in te stellen. Misschien was hier echter
nog een andere factor in het spel. Wanneer men alle gegevens voor beide steden uit de
hier behandelde periode overziet, zijn er redenen om aan te nemen dat de aktiviteiten
van kwakzalvers, waarzeggers en van andere dergelijke lieden betichtingen van
schadelijke toverij konden stimuleren, en zo soms een rol speelden bij het ontstaan
van processen. In een aantal gevallen trad een stadsmagistraat tegen kwakzalvers op
kort voor, tijdens of vlak na toverijprocessen of vredeleggingen.  In slechts enkele
gevallen wordt in de bronnen een direct verband gelegd tussen een dergelijke
betichting en het werk van een kwakzalver of waarzegger. Zo vloeiden het onderzoek
naar en de verbanning van de Amsterdamse Hessel Gerritsdr. in 1543 direct voort uit
het door de waarzegger Pieter Karel van Aken verspreide gerucht dat zij mensen ziek
getoverd had.7 In augustus 1545 werd Jannetje Lourisdr. van Leeuwarden uit
Amsterdam verbannen omdat zij zich ten onrechte had uitgegeven voor een
vroedvrouw en mensen vals beticht had van toverij.8 Toen in 1609 door de Haarlemse
burgemeesters vrede gelegd werd tussen Betgen Jansdr. en Claes Buyssant, die
Betgen had beticht van het ziek toveren van zijn kind, bekende Claes deze
beschuldigingen geuit te hebben op gezag van een kwakzalver.9 Ook in de gevallen
die Palingh in 't Afgerukt Mom-aansight noemt, wordt expliciet verband gelegd tussen
insinuaties van kwakzalvers en betichtingen van schadelijke toverij.10

Illustratief is ook het aandeel van een waarzegster in de betichtingen die drie vrouwen
in Haarlem in 1595-1596 uitten tegen Maria Jans. Een van de beschuldigsters gaf toe
dat 'een vlaemsche vrouw dien zy hielden voor een waersegster’ Maria had
aangewezen als degene die haar ziekte had veroorzaakt. In diezelfde periode liep voor
de Haarlemse schepenbank een proces tegen de Antwerpse waarzegster Anna Basius
en haar compagnon, die met hun wichelarij naar de mening van de stadsmagistraat de
eer Gods geschaad en de bevolking opgelicht hadden. Het Iigt voor de hand aan te
nemen dat deze Anna Basius de Vlaamse waarzegster was die de vrouwen
geraadpleegd hadden.

                                                

6 ARA, archief Hof van Holland, inv. nr. 5798a, 7, 8, 29 oktober 1549 (procedure) en idem inv. nr.
6110 (artikelen van de beschuldiging), zie ook ARA, Graf. Rek. Rek., inv. nr. 4172 f. 49, 98v.

7 GAAmsterdam,ORA,inv.nr.567,f.121r-122v.

8 GA Amsterdam, archief van de burgemeesters, keurboek E, f. 247r. Niet in Scheltema, Geschiedenis
der heksenprocessen.

9 GA Haarlem, memoriaal van burgemeesters, k. 10/4, f. 148r-149r.

10 Bijv. Palingh, ’t Afgerukt mom-aansight der tooverye, 241-259.
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In dit vrij uitgebreid gedocumenteerde geval wordt zichtbaar dat de insinuatie van een
waarzegster richting gaf aan een vermoeden van toverij en zo de betichting
provoceerde. De vrouwen die Maria beschuldigden leden al enige tijd aan
ongedefinieerde kwalen, waarvoor zij hulp hadden gezocht bij een genezer in
Harlingen. Zijn behandeling had maar ten dele geholpen, en de bewering van de
waarzegster, dat Maria (aan wie de betichtsters bovendien een hekel gehad lijken te
hebben) hen betoverd had, stelde hen in staat door gerichte contramagie in hun lot in
te grijpen. De insinuatie van een waarzegster kon een onbepaalde angst betoverd te
zijn doen omslaan in een concreet vermoeden of een al bestaand vermoeden
bevestigen. Zij betichtten Maria en dwongen haar hen te zegenen om zo de betovering
ongedaan te maken.11

In sommige gevallen waarin in eenzelfde periode een proces wegens schadelijke
toverij voorkomt en wordt opgetreden tegen waarzeggers, kan de betrokkenheid van
een waarzegger bij het ontstaan van toverijbetichtingen alleen maar vermoed worden.
Dit is het gevolg van de manier waarop schepenbanken en burgemeesters door hen
behandelde betichtingen van toverij noteerden. In verslagen van processen wegens
schadelijke toverij ligt de nadruk op het onderzoek naar schuld of onschuld van de
beschuldigde. De voorgeschiedenis van de zaak werd in Amsterdam en Haarlem niet
genoteerd. De aantekeningen over vredeleggingen bevatten slechts de namen van de
betrokken partijen en de vermelding dat tussen hen vrede gelegd is. Dikwijls, maar
niet in alle gevallen, werd ook de reden van het conflict genoteerd. Wanneer bij de
behandeling van de toverijbeschuldiging het verband met een kwakzalver niet
genoemd wordt, hoeft dit dus niet te betekenen dat dat verband er niet was, of door de
betrokkenen niet gezien werd.

In de hierboven genoemde Haarlemse processen in 1549 zou eveneens een
waarzegger een rol gespeeld kunnen hebben. In dat jaar werd de ook van elders
bekende wichelaar Jacob Rosa van Kortrijk gegeseld en verbannen. In zijn vonnis
wordt onder andere vermeld dat hij onrust onder de bevolking veroorzaakt had.12 In de
vroegmoderne tijd traden stadsmagistraten met enige regelmaat op tegen waarzeggers,
duivelskunstenaars, onbevoegde genezers en dergelijke ‘varende luyden’. De redenen
die daarvoor meestal werden aangevoerd waren het weren van bijgelovige praktijken,
het beschermen van de bevolking tegen de oplichterij van deze mensen en het
bewaren van rust en orde. Een van de manieren waarop zij onrust konden veroorzaken
was het toeschrijven van kwalen aan toverij en het uitspreken of insinueren van
beschuldigingen. Een scherp toezicht op waarzeggers en dergelijke lieden kan dan
remmend gewerkt hebben op het ontstaan van betichtingen van schadelijke toverij.

De laatste processen

                                                

11 GA Haarlem, memoriaal van burgemeesters, k. 10/3, f. 125r, ORA, inv.nr. 54/1, 6v, 7r, 9r-10v, id.
66/1, 133r-134v. In ORA 54/1 tussen 5 april1596 en 17 jan. 1597 herhaaldelijk aantekeningen over het
proces tegen Anna Basius Daniëlsdr. van Antwerpen en haar compagnon Jan Claesz. garentwijnder van
Amsterdam, vonnis ORA, inv.nr. 66/1, f. 151rv.

12 Ampzing, Beschrijvinghe ende lof der stad Haerlem, 453-454. Rosa was eerder verbannen uit
Arnhem in 1548 en later uit Breda en de stad Vlissingen (vóór 1562) en uit Deventer in 1562:
Molhuijsen, ‘Bijdrage tot de geschiedenis der heksenprocessen in Gelderland’, 194-208. Zie ook
Gijswijt-Hofstra in dit boek, hoofdstuk 8.
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De Haarlemse processen van 1549 waren de eerste en tevens de laatste processen
wegens schadelijke toverij die in deze stad gevoerd zijn.13 Het laatste toverijproces in
Amsterdam vond plaats in 1566, een jaar van grote onrust op politiek en religieus
terrein. Twee vrouwen werden verdacht de hand gehad te hebben in de bezetenheid
die in dat jaar de Amsterdamse weeskinderen teisterde. Fye Jans alias Fye
Lievenheers werd door de schepenbank onder tortuur verhoord, maar moest
uiteindelijk vrijgesproken worden.14 Jacoba Bam stelde zich ter purge voor de
burgemeesters. Niemand durfde een aanklacht tegen haar in te dienen en daarmee was
haar naam gezuiverd.15

Over de bezetenheid van de weeskinderen is al door tijdgenoten geschreven. Een
groot aantal kinderen vertoonde bizar gedrag. Zij beklommen gebouwen, leken
zichzelf in het water te willen storten en joegen voorbijgangers de stuipen op het lijf.
Tegelijkertijd maakten zij geheime informatie uit de vroedschapsvergaderingen
wereldkundig. Deze informatie betrof met name plannen om op te treden tegen de
steeds openlijker gehouden hagepreken buiten de stad. De schout, Pieter Pieters, een
creatuur van de overwegend katholieke en koningsgezinde Amsterdamse magistraat,
probeerde hen met koek en snoep de mond te snoeren, met als enig resultaat dat de
kinderen hem met de scheldnaam ‘Deventer koek’ belachelijk maakten. Een
beoordeling van deze verschijnselen is problematisch. Er lijkt met de kinderen iets
ernstig mis geweest te zijn, zodat de term ziekte op zijn plaats is, anderzijds blijkt uit
de beschrijving van de symptomen dat ook politieke agitatie een rol speelde.
Aangenomen wordt dat de ziekteverschijnselen van de kinderen gemanipuleerd
werden door een groep van rijke burgers die door de zittende bestuurselite van de
raadskussens geweerd werden. Deze groep, die grotere tolerantie tegenover de
aanhangers van de nieuwe leer voorstond, deed al het mogelijke om in de
stadsregering door te dringen.16

De vrouwen die door de bezeten kinderen aangewezen werden als tovenaarsters
hadden banden met de zittende elite. Jacoba Bam was de zuster van Cornelis Jacobsz.
Brouwer, lid van de Amsterdamse magistraat. In het geval van Fye Lievenheers is het
verband minder duidelijk. Haar dochter had een verhouding met een Cornelis Buyck.

                                                

13 13. Het rechterlijk archief van Haarlem is niet compleet bewaard, beschikbaar zijn (voor de zestiende
en vroege zeventiende eeuw) de schoutsrekeningen 1500-1569, ARA, Graf. Rek. Rek. inv.nrs. 4134-
4184, de registers van criminele sententien 1583-1615, GA Haarlem, ORA, inv.nrs. 66/1-2, en de
schoutsrol1592-1616, id. inv.nrs. 54/1-4. Noch hierin, noch in het overige archiefmateriaal uit de
behandelde periode, zoals stadsrekeningen, vroedschapsnotulen, memoriaal van burgemeesters en het
Memoriaelboeck van Willem Janszoon Verwer over de jaren 1572-1581, noch in de
stadsgeschiedenissen van Ampzing (1628) en Schrevelius (1647) zijn reminiscenties aan processen te
vinden buiten de in n. 3 aangegeven post uit de stadsrekening van 1549.

14 GA Amsterdam, ORA, inv.nr. 272, f. 116-133, id. inv.nr. 568, f. 5r. Scheltema, Geschiedenis der
heksenprocessen, 136 dateert haar geval foutief in 1573.

15 GA Amsterdam, archief van de burgemeesters, keurboek F, f. 207r-208v. Niet in Scheltema,
Geschiedenis der heksenprocessen.

16 Querido, Storm in het weeshuis. Hierin uitvoerige bronnen- en literatuurverwijzingen over de
bezetenheid in het weeshuis. De rol van Fye is de auteur niet bekend. Over de toestand in Amsterdam:
Tracy, ‘Habsburg grain policy’.
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Deze zou, gezien zijn naam, de bastaardneef kunnen zijn van de prominente
katholieke burgemeester Joost Buyck. Bedoelde Cornelis zou dan een volle neef zijn
van Jacoba Bam.17

Gezien deze gegevens hadden de beschuldigingen van schadelijk toveren tegen Fye
en Jacoba een uitgesproken politieke achtergrond. Het gerecht moet beseft hebben dat
de beschuldigingen, zeker in het geval van Jacoba, gebruikt werden als wapen in het
conflict tussen de twee rivaliserende facties in Amsterdam. Wanneer een gerecht
eenmaal doorziet dat beschuldigingen van schadelijke toverij, die altijd al moeilijk te
bewijzen of te ontzenuwen zijn, op een dergelijke manier gebruikt kunnen worden,
kan dit inzicht in het vervolg leiden tot een kritischer houding ten opzichte van de
aangevoerde bewijzen van schadelijke toverij. In Frankrijk vormden politieke
toverijprocessen die tot schandalen uitgroeiden, een belangrijk argument voor het
ophouden van de vervolging voor schadelijke toverij.18 Of bij de beschuldigingen in
Haarlem in 1549, waarbij ook met de magistraat verbonden vrouwen werden
aangeklaagd, eveneens politieke of andere veten een rol speelden is bij de schaarste
aan gegevens niet na te gaan.

Beschuldigingen van schadelijke toverij werden ook na deze laatste processen nog
geuit, maar de magistraten gingen niet meer over tot vervolging. In het Amsterdamse
rechterlijk archief wordt na 1566 nog slechts éénmaal een vrouw vermeld die verdacht
werd van schadelijk toveren. Gijsbertgen Jansdr., een 59-jarige poorteres van
Amsterdam, werd in 1573 voor het gerecht gehoord. Zij vertelde dat Janneke
Gijsberts haar onder een voorwendsel naar haar huis had laten komen om haar zieke
man Jan Willems te zegenen. Janneke en Jan meenden gemerkt te hebben dat zijn
ziekte telkens verergerde, wanneer hij of zijn familie contact hadden gehad met
Gijsbertgen. Het echtpaar riep de hulp in van een ziekenbroeder, heer Jan. die de man
met belezen probeerde te genezen. Toen deze ziekenbroeder beweerde dat het om een
onnatuurlijke ziekte ging, trokken zij de conclusie dat Gijsbertgen een tovenaarster
moest zijn. Gijsbertgens verklaring gaf het gerecht geen aanleiding een verder
onderzoek in te stellen.19

In Haarlem werden in 1605 twee zusters. Cornelia en Martijntgen Jans, door de
schout in staat van beschuldiging gesteld voor schadelijke toverij. Ook zij waren
gedwongen zieken te zegenen. Op het argument van hun procureur dat schadelijke
toverij niet bewezen kon worden. werd de eis van de schout niet ontvankelijk
verklaard.20

                                                

17 De Roever, ‘Het geslacht Buyck’, 182-191; Genealogische aantekeningen van wijlen D. C. Meyer jr.,
GA Amsterdam, genealogische handschriften nr. C 76, p. 9. Volgens Querido, Storm in het weeshuis,
36 n. 1 was het net van verwantschap nog hechter: een nicht van Jacoba was getrouwd met een broer
van schout Pieter Pietersz.

18 Volgens Mandrou, Magistrats et sorciers, zijn in Frankrijk scandaleuze processen een belangrijk
argument voor het ophouden van de vervolging voor toverij.

19 GA Amsterdam, ORA, inv.nr. 274, f. 85v-87r.

20 GA Haarlem, ORA, inv.nr. 54/3, f. 114 en ORA inv. nr. 66/2, f. 101r-102r.
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Vredelegging

Hierboven werd al enkele malen gebruik gemaakt van gegevens uit de
vredeleggingen. Met behulp van deze procedure kon een beledigde partij zijn
belediger voor de burgemeesters laten roepen, waarna dezen het geschil onderzochten.
In de meeste gevallen werd door hun bemiddeling de belediging onder betuiging van
spijt ingetrokken. De burgemeesters legden dan vrede, wat in de praktijk betekende
dat partijen niet opnieuw om dezelfde aanleiding mochten twisten op straffe van een
boete. Om aan deze boeteclausule de hand te kunnen houden werden vredeleggingen
genoteerd in het Memoriaal van Burgemeesteren.

De Haarlemmers maakten voor alle mogelijke beledigingen, waaronder ook
betichtingen van schadelijke toverij, druk gebruik van deze mogelijkheid. Vanaf 1589
zijn de memorialen in een volledige reeks bewaard gebleven en vanaf dat jaar tot
1630 worden twintig vredeleggingen naar aanleiding van een beschuldiging van
schadelijke toverij gemeld.21Vredelegging zuiverde de naam van de beledigde partij,
zonder dat deze hiervoor een proces hoefde te voeren. De burgemeesters ontlastten
met hun vredeleggingen de schepenbank. Meestal was hun bemoeienis afdoende,
maar een enkele keer bleek het eigenlijke conflict niet opgelost te zijn. In het
hierboven genoemde geval van Maria Jans in 1595-1596 hielden de beschuldigingen
na vredelegging voor de burgemeesters niet op, waarop de schout de drie
beschuldigsters voor de schepenbank bracht.

Zeker bij beschuldigingen van toverij, waarbij een slechte naam voor de betrokkene
zeer nadelig kon zijn, was de vredelegging een effectieve manier om processen te
voorkomen. Hoe effectief blijkt uit de gegevens over de drie dochters van Kenau
Simondsdr. , de legendarische heldin van het beleg van Haarlem. In de jaren 1594-
1613 wordt zeven maal vermeld dat tussen hen en wisselende andere partijen vrede
gelegd werd nadat zij beschuldigd waren van toverij. Hun slechte naam lijkt stevig
gevestigd. Familie en buren blijken niet geheel gerust geweest te zijn over de manier
waarop de mannelijke verwanten van deze vrouwen vroegtijdig stierven. Hoe vaak
kwesties over toverij waarbij zij betrokken waren ook onder de aandacht van de
stadsregering kwamen, nooit werden gerechtelijke stappen tegen hen ondernomen.22

Zelfs wanneer een betichting van schadelijk toveren al voor de schepenbank gebracht
was, kon een vredeleggingsprocedure voorkomen dat een veroordeling volgde. Een
dergelijke gang van zaken toont het proces tegen Joost van Nes in Haarlem in 1592.
Joost had Oburch Fransdr. tot bloedens toe in het gezicht geslagen, waarop zijn vrouw
Oburchs bloed aan haar schoenzolen had gesmeerd als remedie tegen de ziekte van
hun kind, die aan betovering door Oburch geweten werd. Joost werd beboet en moest
in het openbaar zijn berouw tonen. Daarnaast moest hij openlijk de betichting van

                                                

21 Volledige lijst in Spaans, ‘Toverij in Haarlem’. De frequentie van de vredeleggingen lijkt na het
eerste decennium van de zeventiende eeuw af te nemen. De Haarlemse kerkeraad begint dan eveneens
te bemiddelen bij toverijbetichtingen.

22 Bovendien hebben deze vrouwen getuigenverklaringen over betichtingen van toverij aan hun adres
notarieel laten vastleggen. Kurtz, Kenau Symonsdochter van Haerlem, 76-81 vermeldt vijf van
dergelijke akten in de jaren 1588-1609. Ook Kenau zelf is eenmaal van toverij beticht.
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schadelijke toverij tegen Oburch intrekken.23 Een dergelijke herroeping van
betichtingen is een centraal onderdeel van vredelegging,  omdat daarmee de twist
gestopt en de naam van de betichte gezuiverd wordt.

In Amsterdam bestond de mogelijkheid van vredelegging voor de burgemeesters niet
meer na 16 oktaber 1556. De procedure, die al voor dat jaar min of meer in onbruik
geraakt was, werd toen afgeschaft omdat aan het verbod op verdere procedures
nauwelijks de hand gehouden werd. Partijen stapten alsnog naar de schepenbank,
zodat de arbitrage door de burgemeesters een zinloze verdubbeling van het werk van
de schepenen geworden was.24 De Amsterdamse kerkeraad blijkt echter sinds zijn
oprichting in 1578 deze bemiddelende funetie, althans voor de leden van de
gereformeerde kerk, op zich genomen te hebben.25 Opvallend is het verschil tussen de
Amsterdamse en de Haarlemse kerkeraad in dezen: de Haarlemse kerkeraad begon
pas in 1612 toverijkwesties te behandelen. Wellicht duidt dit op verschillende
opvattingen over de taakverdeling tussen kerk en magistraat in beide steden, waarbij
men in Haarlem meer aan de overheid overliet dan in Amsterdam. In Haarlem zou
deze taakverdeling veranderd kunnen zijn onder invoed van de bestandstwisten,
waarin juist de afgrenzing van de respectieve bevoegdheden van kerkeraad en
stadsbestuur een grote rol speelde. In dat geval zou de kerkeraad bemiddeling in
conflicten tussen lidmaten naar zich toe getrokken hebben. Er zijn aanwijzingen dat
een dergelijke kerkelijke verzoening ook bij andere kerken dan de gereformeerde
werd toegepast.26

Naast de mogelijkheden een proces te voorkomen of in zijn voortgang te stuiten door
vredelegging, kunnen ook factoren aangewezen worden die het kennelijk onmogelijk
maakten dat in een eenmaal aangespannen procedure wegens een beschuldiging van
schadelijke toverij de partijen alsnog verzoend werden. In enkele gevallen lijken na
betichtingen van schadelijk toveren veroordelingen geforceerd te zijn doordat de
beschuldigde zich aantoonbaar met magie had beziggehouden. Intrigerend zijn tevens
de aanwijzingen dat schuldgevoelens bij de van schadelijk toveren beschuldigde
wellicht bekentenissen van een pact met de duivel en schadelijke toverij hebben
geprovoceerd. Dit betrof dan schuldgevoelens die zich, evenals toverij, lieten
omschrijven met behulp van het beed van de afval van God en een verbond met de
duivel.

Toverij en magie

                                                

23 GA Haarlem, ORA inv.nr. 66/1, f. 74v, id. inv.nr. 54/1, f. 20r.

24 GA Amsterdam, archief van de burgemeesters, keurboek F, f. 23v-24r. Voor de schepenen bleef
vredelegging mogelijk, hoewel daarvoor uit de hier behandelde periode geen Amsterdamse
voorbeelden bekend zijn. Dr. S. Faber was zo vriendelijk mij te wijzen op een vredelegging in verband
met toverij voor de Amsterdamse schepenen op 11 december 1657, GA Amsterdam, ORA 139.

25 Zie Roodenburg in dit boek, hoofdstuk 7.

26 Bij de door Palingh, ’t Afgerukt mom-aansight der tooverye, 49-60, 295-314 gerefereerde gevallen
lijkt verzoening binnen het kader van een doopsgezinde gemeente tot stand gebracht te zijn.
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De processen tegen Hessel Gerritsdr. van Harderwijk (1543) en Femme Lubberts van
Campen (1560) werden gevoerd als reaetie op klaehten van mensen die zieh door hen
betoverd achtten. De belangrijkste reden voor hun veroordeling lijkt geweest te zijn
dat zij zich op professioneel aandoende wijze met magie bezighielden. De al eerder
genoemde Hessel Gerritsdr., die in 1543 uit Amsterdam werd verbannen nadat de
wichelaar Pieter Cornelisz. van Aken haar als tovenaarster had genoemd, kende
volgens haar vonnis het Schaapherderskalengier.27 Bovendien had het gerecht in haar
bezit verschillende verdachte geschriften aangetroffen. Genoemd worden een door
Hessel zelf uit de mond van Nellegen, de weduwe van Jacob Arijs, opgetekende
‘superstitioesen’ manier om boeren in nood bij te staan, een boek over chirurgie, met
haar eigen hand geschreven, waarin ketterse passages voorkwamen, en verschillende
door haar overgeschreven briefjes met namen en karakters. Schadelijke toverij had zij
in het verhoor onder tortuur ontkend.

Femme Lubberts van Campen bezat verboden boeken en verschillende middelen voor
het uitoefenen van contramagie, zoals een briefje met een zegenspreuk tegen
betovering, gewijde hars, was en brood, steentjes met kruisen erop, kruidenkussentjes
en doekjes. Zij had de aanwezigheid van deze zaken verklaard uit het feit dat haar
dochter als kind betoverd was geweest — zij vermoedde door Lysbeth Pieters, de
dochter van Anna Jans, die samen met haar moeder en een zuster verbrand was in
1555. De magische voorwerpen had zij van verschillende priesters en nonnen
gekregen om het kind te helpen. Naar de mening van het gerecht had Femme zich
echter ook actief met wichelarij beziggehouden. Bovendien waren tegen haar
verdenkingen van schadelijke toverij gebleken uit getuigenverklaringen. Zij hield
onder scherp verhoor de ontkenning van schadelijke toverij vol, maar werd toch
verbannen.28

Van het proces van Anna Jansdr. van Utrecht, alias Paar Oogjes, met haar twee
dochters Lysbeth en Jannetgen Pieters is alleen het vonnis bewaard gebleven, waaruit
niet veel meer blijkt dan dat moeder en dochters in 1555 verbrand werden, nadat zij
bekend hadden een pact met de duivel gesloten te hebben en schadelijke toverij
bedreven te hebben. In het verhoor van Fye Jansdr. ( 1566 ) wordt een Anna Jans, een
bleekster, de vrouw van de korendrager Pieter (Remaren?)z. genoemd. die met brood,
dat door de mond van een gestorven kind gestreken was, mensen van drankzucht kon
genezen. Wanneer dit dezelfde Anna is die in 1555 verbrand werd, speelde magisch
handelen in haar proces eveneens een rol.29

In de processen tegen Hessel en Femme blijkt heel duidelijk hoe zwaar de
aantoonbare betrokkenheid bij magisch handelen voor de magistraat woog. Ondanks
de onder tortuur volgehouden ontkenning van de ten laste gelegde schadelijke toverij,
werden zij uit de stad verbannen. Waarschijnlijk werd iemand, van wie bekend was

                                                

27 Deze almanak wordt besproken in Schotel, Vaderlandsche volksboeken I, 9-19.

28 GA Amsterdam, ORA, inv.nr. 271, f. 282v-290r, id. inv.nr. 567, f. 287v-288r.

29 GA Amsterdam, ORA, inv.nr. 604a, en vermelding in het verhoor van Fye Jans (cf. n. 13), f. l19,
links.
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dat zij met magie omging, ook eerder van schadelijke toverij verdacht door mensen
die bang waren zelf slachtoffer van betovering te zijn.

Omgang met de duivel. Een verband tussen toverij en ketterij?

In de processen tegen Meyns Cornelisdr. van Purmerend ( 1555) en Volckgen
Harmansdr. van Blokzijl (1564) lijkt een andere factor in het spel geweest te zijn die
verhinderde dat betichtingen van schadelijk toveren werden afgeremd en onschadelijk
gemaakt. Meyns en Volckgen werden beiden verbrand nadat zij een verbond met de
duivel om hun medemensen door toverij schade toe te brengen bekend hadden. Uit de
stukken van hun proces blijkt nauwelijks magische activiteit. Een eigenaardigheid in
hun bekentenissen doet vermoeden dat Meyns en Volckgen door schuldgevoelens een
verminderde weerstand hadden, waardoor zij bij een onderzoek naar schuld aan
toverij gemakkelijker dan anderen een bekentenis aflegden.

Volckgen Harmandsr. verbleef in het gasthuis en had de verdenking op zich geladen
dat zij schuld had aan de ziekte van een Aaltgen Hendriks. Enkele incidenten in de
laatste twee of drie jaar hadden haar een slechte naam bezorgd. Het schip van haar
broer was vergaan nadat zij een geschil met hem had gehad. Dit ongeluk werd,
evenals de ondergang van een tweetal andere schepen, aan haar toedoen geweten.
Volckgen zou een ‘weermaeckster’ zijn. Bovendien zou zij de ogen van een vrouw,
die haar hulp gevraagd had, betoverd in plaats van genezen hebben. Zij werd
gearresteerd en voor de Amsterdamse schepenen gebracht. Toen dezen haar
verhoorden over een verbond met de duivel bekende zij prompt. In stereotiepe termen
vertelde zij het verhaal van haar eerste ontmoeting en verdere omgang met de Boze.
Zeven jaar geleden, op een moment dat ze in een wanhopige stemming verkeerde,
was deze bij haar gekomen in de gedaante van een jonge man die in het zwart gekleed
was. Hij beloofde haar steun als ze haar ‘doopsel en chrisdom’ wilde verzaken en hem
wilde toebehoren. Hij trouwde haar met een muntstuk, dat later een paardevijg bleek
te zijn. Sindsdien sliep hij regelmatig bij haar en voelde dan koud aan. Zij had haar
medemensen met zijn hulp schade berokkend.

Het lijkt echter alsof in haar bekentenis deze duivel, die zij Pollepel noemt, een
dubbelganger heeft. Eveneens zeven jaar geleden had Volckgen hevige ruzie gehad
met een Jan Ockerts, een wever of snijder uit Broek in Waterland. Haar herinnering
aan de ruzie lijkt een sterk emotionele lading gehad te hebben, aangezien een relatief
groot deel van de bekentenis eraan gewijd is. Haar antwoord op de vraag die voor
haar rechters het belangrijkst geweest zal zijn, namelijk of zij Jan Ockertsz. betoverd
had en zo ja, of dat met behulp van de duivel gebeurd was, is heel kort. Op de ruzie
komt ze echter telkens weer terug. Mogelijk heeft Volckgen onder de druk van de
tortuur haar conflict met ]an Ockerts naverteld in termen van het duivelspact.
Christina Lamer beschrijft in haar Enemies of God een dergelijke vervorming van een
reële gebeurtenis tot een demonische. Janet Blackie had onder tortuur bekend een
verbond met de duivel te hebben gesloten. Naderhand herriep ze deze bekentenis en
verklaarde slechts een ( waarschijnlijk eveneens zondige) relatie met een man van
vlees en bloed te hebben.30

                                                

30 Lamer, Enemies of God, 185, zie ook id. 147-149,156. In de psychologie is dit verschijnsel bekend
als 'externalisering van (schuld)gevoelens'. Erikson, Young Man Luther, 60 geeft voorbeelden van
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Het is mogelijk dat Jan geprobeerd had Volckgen over te halen tot de doperse of een
andere heterodoxe leer. Hij was wever en Waterlander, twee groepen waarin veel
mennonieten voorkwamen. Uit de ruzie zou dan opgemaakt moeten worden dat
Volckgen hiermee voor een moeilijke keuze gesteld was. Een dergelijke
veronderstelling zou de emotionele lading van de ruzie verklaren en heel goed parallel
lopen met de verzaking van het ‘doopsel en chrisdom’ die Pollepel van haar verlangd
zou hebben, aangezien de wederdoop werd beschouwd als het verzaken van de doop
en het chrisma die men als kind ontvangen heeft.31

Ook in het welhaast hallucinerende verhaal van Meyns Cornelisdr. van Purmerend
komen stukken voor die gelezen kunnen worden als verwijzing naar de verleiding tot
heterodoxie. Haar proces vond plaats in 1555. Het verslag van de verhoren is
bevreemdende lectuur. Ze vertelt bij wie ze de afgelopen twintig jaar gewoond en als
dienstmeisje gewerkt heeft en hoe zij in die tijd regelmatig, op het ene adres meer dan
op het andere, gekweld werd door vreemde vrouwen, die niemand anders zag. Ze
omschrijft hen zelf als ‘witte wijven’, die haar soms verschenen in de gedaante van
katten en haar bedreigden en mishandelden.

In een bijzonder beeldende episode vertelt ze hoe eens, toen zij ziek in bed lag na een
bezoek van haar kwelgeesten, een vrouw bij haar op de kamer kwam. Haar hospita
had de vrouw niet zien binnengaan, maar wel een dikke kat. De vreemde vrouw vroeg
Meyns om vergiffenis. Toen Meyns die gegeven had, hielp de vrouw haar met
opstaan, waarna zij samen een pelgrimage maakten langs een aantal godshuizen in de
stad, waarbij het Sacrament in de Heilige Stede bijzondere aandacht kreeg. Meyns
werd op deze tocht wel gezien, maar de vrouw die haar vergezelde was voor anderen
onzichtbaar. De vrouw was, nadat ze Meyns nogmaals haar spijt betuigd had, ineens
verdwenen.

Het is alsof Meyns, in haar verwarde geest, zich verbeeldde dat ze een misstap,
waartoe ze verleid was door deze vreemde vrouw, samen met haar goedmaakte in
deze pelgrimage. Wat we ons bij deze misstap moeten voorstellen, kan vermoed
worden uit een passage uit de bekentenis die zij onder tortuur aflegde. Daar vertelt
Meyns dat de duivel haar, in de aanwezigheid van de vreemde vrouwen, haar
‘chrisdom’ had ontnomen. Volgens de chronologie die zijzelf in haar bekentenissen
aanhoudt zou dit omstreeks 1540 gebeurd moeten zijn. Wanneer de duivel ook hier
staat voor een menselijke verleider tot een verboden leer, zou haar bekentenis terug
kunnen gaan op de herinnering hoe zij zich, daartoe overgehaald door enkele
vrouwen, bij een doperse of sacramentarische groep aansloot en daarin door een
bepaald ritueel werd opgenomen. Het verhaal van de pelgrimage, met de speciale
aandacht voor het sacrament, zou dan wijzen op later berouw en het afzweren van

                                                                                                                                           

(zondige) gedachten en gevoelens die geëxternaliseerd worden in de vorm van demonen. Met dank aan
drs. Hetty Zock.

31 GA Amsterdam, ORA, inv.nr. 272, f. 27, 32v-37r. Een voorbeeld van wederdopers die ‘versaecken
tdoopsel twelck zy in heur jonge dagen ontfangen hebben’, Grosheide, Bijdrage tot de geschiedenis der
anabaptisten, 237.
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deze overgang. Ook hier zou dan, evenals bij Volckgen, een reële gebeurtenis onder
druk van de tortuur in demonische termen naverteld zijn.32

Opvallend is dat de verhalen over de ontmoetingen met de vreemde vrouwen in
Meyns’ bekentenis een veel ruimere plaats innemen dan de kwalen van enkele
mensen in haar omgeving die de aanleiding tot haar proces waren. De
veronderstelling ligt voor de hand dat in de verhalen over de vreemde vrouwen hevige
emoties verwoord werden. Religieuze twijfels en schuldgevoelens over geloofsafval
vormden in die tijd ongetwijfeld een grote psychische belasting.

Het blijft een feit dat deze vrouwen door een rechtbank die een zeer uitgebreide
ervaring had in het berechten van dopers en sacramentariërs veroordeeld werden als
tovenaarsters en niet als ketters. Mijn veronderstelling luidt dat naar deze vrouwen
een gerechtelijk onderzoek werd ingesteld op grond van verdenkingen van schadelijke
toverij. Hierbij werd weliswaar geen magisch handelen aangetoond, maar deze
vrouwen bekenden wel, op grond van eerdere aanvechting van ketterij, die in die tijd
gezien werd als een duivelse inblazing, vrij gemakkelijk een associatie met de duivel.
Hun bekentenis, vrijwel zeker verkregen met behulp van suggestieve vragen ontleend
aan demonologische traktaten, had alle schijn een bekentenis van een werkelijk
verbond met de duivel en de daarbij behorende schadelijke toverij te zijn. Door die
bekentenis werd tevens een andere afloop dan de veroordeling tot de brandstapel
onmogelijk.

Een zwakke echo van de hier geschetste gang van zaken vinden we in het geval van
Anna Arents van Leeuwarden. Zij wendde in 1609 bezetenheid voor. Ze wist de
aandacht op zich te vestigen en profiteerde van de liefdadigheid waarmee haar
omgeving op haar kwaal reageerde. Ze werd echter ontmaskerd en verbannen. Tijdens
haar verhoor voor de schepenbank vertelde zij hoe zij en haar kinderen in armoede
leefden, terwijl haar man zijn geld verdronk en haar mishandelde. In deze ellende was
op een avond een man bij haar gekomen, die naar haar welstand vroeg. Hij was sober
gekleed, ‘als een Mennonist’. Hij raadde haar aan met niemand over haar armoede te
spreken — men zou haar erom bespotten — en beloofde haar ondersteuning.

Het verhaal zou het verslag van een huisbezoek door een predikant kunnen zijn, ware
het niet dat de bezoeker zich in een tweede onderhoud in een geheel ander licht
presenteerde. Toen kwam hij ‘s avonds, terwijl alle deuren gesloten waren, gekleed
als een rijke koopman en bood haar een zakje met geld aan. Ze weigerde dit geld,
hoewel over tegenprestaties niet gerept werd. De man verdween daarop in een vlam
van vuur.33 Het tweede verhaal doet aan als een demonische parodie op het eerste.
Dezelfde verdubbeling — een gebeurtenis die eenmaal in gewone en eenmaal in
demonische termen verteld wordt — die we veronderstelden in de bekentenissen van
Volckgen en Meyns, klinkt veel explicieter in Anna’s bekentenis door.

                                                

32 GA Amsterdam, ORA, inv.nr. 271, f. 38r-56v, id. inv.nr. 567, f. 228. Een deel van de sententie is
afgedrukt in Dapper, Historische beschryving der stadt Amsterdam, 146-151 en herhaaldelijk in
geschiedenissen van Amsterdam overgenomen.

33 GA Amsterdam, ORA, inv.nr. 285, f. 77r-78v en Cort verhael van het wonderlick mirakel ghedaen
aen Anna Arentsdochter(1612).
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Conclusie

Het voorgaande samenvattend kan nu het volgende beeld geschetst worden van de
remmende en stimulerende factoren die in toverijprocessen een rol gespeeld kunnen
hebben. De angst betoverd te zijn kon zich uiten in betichting van schadelijke toverij
tegen een bepaald persoon. Een dergelijke gerichte betichting kon gestimuleerd
worden door insinuaties van waarzeggers en kwakzalvers en door persoonlijke
animositeit of politieke veten. Deze factoren konden elkaar ook versterken. De
waakzaamheid van stadsbesturen ten opzichte van waarzeggers en kwakzalvers heeft
mogelijk preventief gewerkt tegen gerichte beschuldigingen.

Was een betichting van schadelijke toverij eenmaal geuit, dan konden verschillende
vormen van bemiddeling een proces voorkomen. In Haarlem werd hiervoor de
procedure van vredelegging voor de burgemeesters veel gebruikt, in Amsterdam en na
1612 ook in Haarlem was verzoening van de betrokken partijen voor de kerkeraad
mogelijk. Zelfs wanneer een conflict al zover geëscaleerd was dat een minnelijke
schikking geen oplossing meer bood, kon de schepenbank alsnog vrede leggen.

Daartegenover lijken factoren genoemd te kunnen worden die bemiddeling tussen
aanklagers en beschuldigde onmogelijk maakten. Magisch handelen van de betichte
sprak zeer sterk in haar nadeel en leidde in een tweetal Amsterdamse processen tot
verbanning. Mogelijk provoceerden schuldgevoelens in verband met ketterij in twee
andere processen bekentenissen van schadelijke toverij en een verbond met de duivel
waardoor veroordeling tot de brandstapel onontkoombaar werd.

De reden waarom het Amsterdamse stadsgerecht na 1566 geen toverijprocessen meer
gevoerd heeft kan gezocht worden in de al te duidelijke politieke achtergrond van de
toen geuite betichtingen. Naar de redenen voor de beëindiging van toverijprocessen in
Haarlem kan slechts gegist worden, hoewel de betrokkenheid van vrouwen met
relaties in magistraatskringen ook hier een politieke achtergrond zou kunnen doen
vermoeden.


