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De naam Jan Wier riep niet meteen gevoelens van 
herkenning op en de faam van Vera Hoorens had de 
meeste Gouwenaren nog niet bereikt. Sinds 
maandagavond 29 januari ligt dat voor de 
aanwezigen bij de lezing van Die Goude anders. Vera 
Hoorens is in Leuven hoogleraar sociale en culturele 
psychologie. In 2011 promoveerde de geboren West-
Vlaamse voor de tweede keer; nu op een biografie 
van de Brabander Wier of Weyer. Jan Wier blijkt een 
zeer interessant figuur te zijn die in de zestiende 
eeuw internationaal bekend wordt om zijn kennis 
van het fenomeen heksen. Op de golven van die 
erkenning en beroemdheid krijgen vervolgens zijn 
geschriften over de behandeling van ziekten een 
vaste plaats in de medische praktijk. 
De aandacht van Wier voor de hekserij ontstaat 
wanneer hij als hofarts in dienst is van hertog 
Willem van Kleef en heel Europa doortrekt. In 1563 
komt zijn eerste boek uit de Praestigiis Daemonum of Bedriegerijen van de Duivel. Het gekke is dat 
op dat moment al tientallen jaren geen sprake meer is van grootscheepse heksenvervolging, maar er 
wordt –net als tegenwoordig over de Tweede Wereldoorlog – nog dagelijks over gepraat. Breed is het 
geloof dat heksen een verlengstuk van de duivel waren, die samen een leger van (vooral) vrouwen 
vormden die de komst van het Koninkrijk Gods wilden voorkomen. Toverij was niet de 
hoofdbezigheid; ze moeten kandidaten vinden voor het sluiten van een duivelspact. Regelmatig 
werden ze opgepept op de heksensabbat. Jan Wier beschreef het nauwgezet op basis van empirisch 
onderzoek om daar vervolgens op medische of juridische gronden een natuurlijke verklaring of 
veroordeling voor te geven. Later wordt Wier daardoor ook wel aangeduid als grondlegger van de 
psychiatrie.  Met de uitgave en heruitgave van zijn werk krijgt Wier naam in brede kring, bij voor- 
en tegenstanders van heksenvervolging. Vera Hoorens toont echter aan dat zijn betekenis van een 
andere orde is. Eigenlijk gaat het bij Wier om aanklachten tegen de Rooms-Katholieke kerk en zou 
hij (achter-)in de rij van Erasmus en Luther plaats moeten krijgen. 
 
Na de pauze zoomde Vera Hoorens in op de medische kant van het werk van Jan Wier om –als kers 
op de taart – terecht te komen bij enkele bekende inwoners van Gouda: stadsarts Boudewijn 
Ronsse, schepen Dirk Corneliszoon van Reynegom en priester-theoloog Cornelis Loos. Met stadsarts 
Ronsse gaat hij een steeds feller wordende discussie per brief aan. Ronsse komt met Goudse 
voorbeelden van hekserij aan, die door Wier worden ontkracht, bijvoorbeeld over de melktoverij 
van Godela Kuker. Ook over remedies tegen ziekten zoals scheurbuik of de Engelse zweetziekte zijn 
zij het niet eens. Jan Wier is echter – hoewel hij veel plagiaat pleegde - een autoriteit. Terwijl 
Ronsse op dat moment tegen scheurbuik al het eten van sinaasappels adviseert, leidt Wier de 
mensheid nog vele jaren met lepelkruid of drekmengsels naar onzinnige behandeling. 
 
Vera Hoorens sloot de boeiende avond af met voorbeelden uit het heden, die laten zien dat 
heksengeloof en heksenvervolging nog steeds bestaat. Namens de lezingencommissie moest Marian 
Heeringa vaststellen dat er niet veel tijd meer was voor het stellen van vragen. Haar dankwoord en 
de overdracht van de stroopwafels werden met luid applaus ondersteund. 
 
Gert Jan Jansen 


