
M I S C E L L A N E A 

IMPOTENTIA EX MALEFICIO 

Tot voor enkele eeuwen kende men de psychische impotentie alleen als de impo-
tentie de zich niet met alle vrouwen voordeed, en meer bepaald als de impotentie 
die zich in de regel enkel met de echtgenote voordeed. Zoals de heidenen beschouw-
den ook de christenen haar als een maleficium, en namelijk als een boze betovering 
door een verlaten minnares. Dit was allerminst simpel volksgeloof, integendeel was 
niemand hiervan zo heilig overtuigd als de grootsten onder de scholastici (Albertus, 
Thomas, Bonaventura). Zij leerden dat God de duivel tocliet het doel van het door 
Hemzelf ingestelde huwelijk te verijdelen, omdat het door de voortplantingsdaad 
was dat de mens met de erfzonde werd behept, en slaaf van de duivel was ge-
worden. Een argument voor deze opvatting vonden sommigen hierin, dat het dier 
dat de sterkste toverkracht had gekregen, precies de slang was, het dier dus onder 
welks gedaante Satan Eva bekoord en ten val had gebracht. Nu, dit betekende 
geenszins dat men op straf van zonde aan de impotentia ex maleficio moest ge-
loven. Toen Isabella van Kastilie de inquisiteur-generaal Diego de Deza vroeg haar 
klaar en duidelijk tc zeggen of het ja dan niet een geloofspunt was, antwoordde 
deze dat zulks niet het geval was : « Ille tunc retulit, articulum non esse fidei, sed 
doctores id tenere et asseverare ». 

De psychische impotentie moest, lijk alle andere maleficicn, geestelijk bestreden 
worden, met gebedcn, boetpleging en bezwering, doch wanneer dit niets gaf, dan 
was het aangewezen op zoek te gaan naar het gebruikte tovermiddel. Dat raadde 
althans Scotus aan, die meende dat een maleficium slechts zolang werkte als dit 
middel bestond. Het door Scotus vermelde tovermiddel is « een gebogen naald of 
iets dergcljks », anderen vermeldden « schaarahaar, een hanentestikel, een boon », 
en nog anderen « een kleed, een deken ». Tegentoverij werd door de Kerk verboden, 
maar er waren wereldlijke vorsten, o.a. Johan X van Castilie, die haar niet-strafbaar 
verklaarden. 

Ongeneeslijke psychische impotentie was, lijk de fysische, een reden tot echt-
scheiding en, wat met de fysische niet het geval was, geen beletsel voor een nieuw 
huwelijk. Tot ongeneeslijkheid kon, volgens Thomas, besloten worden na verloop 
van drie jaar. 
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In de middeleeuwen lijken de gevallen van psychische impotentie ongelooflijk 
frekwent te zijn geweest. Hinkmar, aartsbisschop van Reims in de negende eeuw, 
vond het zo erg dat hij aan de nakende komst van de Antichrist ging geloven, 
waarbij hij zich beriep op Paulus die aan Timotheus schreef dat op het einde der 
dagen valse herders het huwelijk zuUen verbieden. Hostiensis (dertiende eeuw) 
vermeldt dat de Kerk dagelijks gemaleficieerde huwelijken te ontbinden kreeg, en 
volgens de auteurs van de Heksenkamcr (vijftiende eeuw) leerde de ervaring van 
elke dag dat de boosaardige vrouwen die het voltrekken van huwelijken onmogelijk 
maakten, niet te tellen waren. Het is goed denkbaar dat het heksengeloof in staat 
was bij sommigen een inhiberende hantise in het leven te roepen, maar in veel ge
vallen blijkt de impotentie, het enige middel cm te kunnen scheiden en te kunnen 
hertrouwen, eenvoudig voorgewend geweest te zijn. Ten alien tijde waren er kano-
nisten die de rechters aanmaanden in deze zo kiese aangelegenheid (materia tam 
periculosa) voorzichtig te zijn en niet « proni ad separationem propter maleficium » 
te wezen. Zelfs Hinkmar voornoemd was niet volslagen blind en geloofde koning 
Lotharius niet toen deze kwam aangeven dat zijn bijzit Waldrada het hem onmo
gelijk maakte het huwelijk te voltrekken met zijn gemalin Tcutberga. 

K. Van Acker (Gent). 

LITERATUUR 

J. HANSEN, Zauberwahn, Inquisition und Hezenprozess im Mittelalter (1900). 
Quellen und Untersuchungen zur Geschichte des Hexenwahns (1901). 

H. Z W E T S L O O T , Friedrich Spee und die Hexenprozesse (1954). 

95 


