DE HEKSENWAAG TE OUDEWATER

21 Juni 1929 was het 200 jaar geleden, dat in de Stadswaag
te Oudewater ·de laatste van Tooverij verdachte personen werden
gewogen ( 1729..-:1929).
In het wijde polderland verloren, ligt .de kleine Hollandsche
stad; haar oude gevelen gaan verscholen in het ·p rille groen der
lindeboomen, waarboven de Friesche zadeldaktoren rijst tegen het
wit en blauw van den voorjaarshemel. En langs haar heen schuift
zich het water van den IJssel voort, een kalme vliet, wier onbewogen
vijvervlak zacht spiegelt het kleurige beeld van oude huizingen, die
getuigen van een voorbij gegaan geslacht.
Het leven in deze stad loopt •h aar gang even gelijkmatig en
ongestoord, als het komen en als het gaan van den witten raadhuis-ooievaar in het voor- en in het najaar, en de vreemdeling, die
door de zon beschenen straten en langs -d e lommer-koele grachten
gaat, luistert naar den vreemden klank, die zijn schreden maken
op het puntige, ongelijkmatige plaveisel, hij droomt zich terug in
die vervlogen tijden, toen de jacht van het tegenwoordige leven,
iets ongekends was, oneenigbaar leek met den goeden, degelijken
gang van het wereldgebeuren. ·
In deze stad nu, deze kleine Hollandsche stad, hebben in vroegere
eeuwen wonderlijke en merkwaardige gebeurtenisesn plaats gehad.
In het midden van het plaatsje, aan de markt, staat een klein
en onaanzienlijk gebouw, dat tot voor korten tijd als pakhuis dienst
deed en in een vervallen staat verkeert; het is de in 1595 herbouwde
stadswaag, waarin tot in het midden der 19de eeuw kaas, hennep
en verschillende soorten touwwerk werden gewogen.
Deze waag had echter nog een geheel ander, een ·g eheel bijzondere, eigene beteekenis; h'ier zijn gewogen vanaf 1547 tot 1729,
en, naar sommigen meenen nog in 1754, vele personen, mannen
en vrouwen, die van tooverij werden beschuldigd en die, wilden
zij niet als heksenmeesters en heksen worden gebrandmerkt, een
lijfsgewicht moesten bezitten: ...wel accordeerende met de Natuurlijke proporties des Lichaems".
Het geloof in het bestaan van -h eksen en heksenmeesters is oud
als de menschheid zelve, en men vindt het in zijne vele schakee-
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ringen terug in ieder tijdvak van haar ontwikkelingsgang. Het is
het geloof, dat aanneemt, dat er personen worden ,gevonden, die
in verbinding staan met een buitennatuurlijke wereld, wier booze
krachten een nadeeligen invloed uitoefenen op den Geest en op
het lichaam.
De Middeleeuwsche maatschappij zag in ·h et bestaan van heksen
en heksenmeesters een zwart gevaar voor hare samenleving en
trachtte dit gevaar te bezweeren door het uitroeien, het verbranden
dier personen.
De Kerk echter heeft steeds een zeer gematigde houding aangenomen en deze uiterste middelen veelal veroordeeld.
Als een bijzonderheid moet dan ook worden aangeteekend, dat
te Rome nimmer een heks werd verbrand. Frankrijk stond in redelijke zachtheid ver boven Engeland en Schotland, waar de processen
vrij talrijk waren. Ook Nederland deed mee. Het meest heeft
Duitschland op het geweten 1). Leekenrechtbanken bestonden tot
in de l 8de eeuw. Nog in 1783 werd te Glarus in Z witserland een
heks verbrand.
Een -gewichtig hulpmiddel. dat den lnquisitoren ten dienste stond;
was het ordalium of godsoordeel. een uit het heidendom mede gebracht bewijs voor misdaad of onschuld. Men onderscheidde: Het
ordal. het ketelvang, de koudwater- of drijfproef, de heilige drank.
het lot en de weegproef. Men meende, dat God niet zou toestaan,
dat een persoon ten onrechte als heks ?f heksenm'e ester zou worden
veroordeeld.
De w eeg proef ·heeft vooral in de Nederlanden .h aar toepassing
gevonden. Zij ontleende ·h aar beteekenis aan het feit, dat men
aannam, dat het gewicht van heksen en heksenmeesters aan groote
schommelingen was onderhevig en dat een zeer aanzienlijke daling
van dat gewicht in den tijd, dat deze personen met de buitennatuurlijke wereld in verbinding stonden, niet denkbeeldig was.
Het spreekt vanzelf, dat de waagmeesters wel eens knoeiden
met het ,g ewicht om langs dezen w eg in het bezit te komen van
de verbeurdverklaarde goederen van d e verbrande persoon. De
geschiedenis verhaalt, dat Karel V, verblijf houdende te Schoonhoven, eens op een zomermorgen, slechts van een enkelen
Jonker vergezeld, was uitgereden. In het dorpje Polsbroek
1) Eenige cijfers: In Salzburg worden in één jaar tijd ( 1679) 97 personen
terechtgesteld; in de provincie N assau van 1629-1632, 156 personen. In
het kleine district Georgenthal, dat na uwelijks 4000 zielen telde, zijn . van
1652-1700 64 heksen en heksenmeesters verbrand.
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in de Lopikerwaard gekomen, bemerkte hij daar een volks~
oploop. Het bleek spoedig, dat er een heks moest ·worden
gewogen. De Vorst, die niet herkend werd, besloot hiervan
getuige te zijn. Wie beschrijft zijn verontwaardiging, toen hij
bemerkte, dat hier kwaden wil in het spel was en dat de waag~
. meester een valsch ,g ewicht aangaf. Wij weten niet, wat er van
den man geworden is, maar het -recht dier dagen maakte korte met~
ten met zulke misdadigers.
Van dien dag af begreep de Keizer, dat dergelijke uitwassen in
zijn rijk niet meer mochten voorkomen, en in 1547 ordonneert hij,
dat de Stadswaag van Oudewater wordt aangewezen, als de eenige
plaats in zijn rijk waar van Tooverij verdachte personen mogen
worden gewogen en dat het betrouwbare gewicht van de handels~
stad Gouda ·hiernaar zal worden overgebracht. Dirck Corns tollenair
en rentmeester van -der Goude ·h eeft op den laatsten Februari van het
zelf de jaar daarvoor zorg gedragen.
En zoo zijn, naar den wil des Keizers, langs de Lange Linschoten,
langs den IJsel vanaf Gouda en vanaf Montfoort en langs
het pad van Polsbroekerdam en van Woerden -de lament.able
heksenstoten getrokken, komende dikwijls uit veraf gelegen landen,
na maanden lange vermoeiende reis; lansknechten en magistraten in
wier midden de beklagendswaardige wezens van Toovery verdacht!
Het moet een opschudding hebben gegeven, als voor de poorten de
signalen weerklonken, als dit vr~emde reisgezelschap door de straten
trok. En dan kwam de -dag, dat de heks werd gewogen. Hoe zullen
uit de nabuurschappen de buitenlieden, uit de steden, Gouda,
Schoonhoven, Montfoort en Woerden, de burgers, zijn samen~
gestr:omd, om van -dit merkwaardig gebeuren getuigen te zijn!
Het stedelijk archief van Oudewater bewaart een zeer onvolledige
lijst van de namen der gewogenen, deels uit de onmiddellijke
omgeving, Langerak, Vianen, Montfoort, Bergambacht, etc.; deels·
uit de Stiften, Keulen, Munster, Paderborn en andere.
Eenige karakteristieken volgen hier:
Leente Willems, Huysvrouw van Jan Aertsz, woonende in de
Lange Linschoten, onder de Parochie van Oudewater, gewogen
Ao. 1647.
Maasje Faessen, Huysvrouw van Jan Aertsz, ,geboren in 't Wael,
omtrent een half uur van de Vaart. over Vianen, gewogen den
17 September Ao. 1710.
Klaas Ariensz. van den Dool, geboren te Noordelois, en Neelte
Ariensz. Kersbergen, geboortich van Lakerveld, Man en Vrouw,
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woonachtich op den Dool onder Meerkerk, gewogen den 21 Juny
Ao. 1729.
Ten bewijze hoe officiëel een,dergelijk onderzoek werd behandeld,
volge hier een "Extract, uyt de Registers van de Judiciële en
Dagelijksche Akten der Stede Oudewater":
..Wij Burgemeesteren, Schepenen en Raden der Stede Oudewater in Holland, doen kont en certificeeren eenen yegelijken mits
dezen, ten versoeke van Maria Konings, oudt, zoo sij seijdt, omtrent zes en twintig Jaren, dochter van Geeraerdt Hesseling, anders
meede ,g enoemt Geeraerdt Konings, ende Anneken ter Brugge,
wonende bij Barendt Konings haren Broeder, te Koninkx in Surik
in den Kaspel van Boekholdt, in den Gestich.te van Munster, op
een Hoffsteede toebêhoorende zijn Hoogheydt, den Heere Prince
van Orangien, weesende van deylbaren Stature, met een vrattjen
aan de rechter zyde van hare kinne, ons voorgestelt by Johan
Duyst, Burgemeester der voorschreeve Stadt Boekholdt, volgens zyn
acte van Certificatie van Burgemeesteren en Schepenen van Boekholdt, ons vertoont ende gebleeken; dat op huyden voor ons Compareerden de E. Willem Pietersz: Tromper en Johan van Rodenburg, beyde Oudt-Burgemeesteren, en jegenwoordig Schepenen in
dienste, mitsgaders Cornelis Gysbertsz: Bodegrave, ·g esworen bedienaar van deser Stads Wage, dewelke ter instantie en versoeke
van de voorschreven Maria Konings verklaarden, hoe waar is, dat
de voornoemde Cornelis Gysbertsz:. Bodegrave de voorschreven
Maria Koninks ten haren erstigen versoeke en requisitie, in tegenwoordigheid van hun Comparanten ende meer andere personen,
na dat sy by Jann~tje Barents ordinaris Vroed-Vrouwe deser Stede,
met voorgaande Ondersoek, verklaert was dat de ,gemelte · Maria
Konings . tot ·h are Onder- Kleederen ontkleedt, ende de schoenen
uyt-getogen, niet van eenige zwaerte off gewichte by haar was
hebbende, met de balance in de Ordinaris wage deser Stede Oudewater gewogen, ende dat ·h un Comparanten en allen evidentelijken
gebleken is, dat de voornoemde Maria Konings, alleenlijk gekleedt
en ondersogt zynde als voren, was wegende honderdt vier en dertig
ponden zodanige oprechte Troysche wichte 1 ) als men o rdinairs
in de voorschreven Wage is ·gebruykende, zulks dat wij mede bij
dezen certificeeren, dat deselve Wicht,e met de naturelijlce proportie
har.es lich,aems wel is accoroeriendre. Ende alzoo de voorschreven
• 1) Het Troypond verhoudt zich tot het handelspond als 175 : 144, dit komt
overeen met 373.242 gram. Het gewicht va n Ma~ia Konings bedroeg dus
ongeveer 110 pond.
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Maria Konings aen ons versogt onse opene Brieven van certificatie
van de voorgenoemde Verclaringe, om haar daar mede te dienen
in tijdt en wijlen, daer ende wanneer haar zulks noodig en te raden
wesen zal, ende men gehouden is de waarheydt te -getuygen, in
zonderheyd daar toe versocht zijnde: Zoo hebben Wij haer 't zelve
versoek niet -kunnen nog willen weygeren, zonder bedrog: des
't oirconde .hebben wij deser Stede Zegel hier onder aengehangen,
·e nde bij onsen Secretaris doen onderteykenen. In den Jare onses
Heeren ende Zaligmakers Duyzent Zes hondert Vier ende Veertig,
op den XXIIIJ February.
Ter ordonantie van de Heeren voornoemt geteekent

H. DE HOY.
Zoo is de Stadswaag te Oudewater, thans een onoogelijk gebouwtje, dat dringend restauratie behoeft, een monument van groote
beteekenis in de cultuur-geschiedenis van Noord-West-Europa
geweest.
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