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1. Inleiding 

 

Meestal denken mensen bij hekserij aan sprookjes. 
Ze denken aan Hans en Grietje en Sneeuwwitje. 
Dit boek gaat niet alleen over heksen in sprookjes.  
Het gaat over de geschiedenis van hekserij.  
Er is een tijd tussen 1500 en 1700 geweest dat mensen 
geloofden in hekserij.  
Je krijgt in dit boek antwoord op de volgende vragen: 
 Wat is hekserij? 
 Hoe is het geloof  in heksen ontstaan? 
 Waarom werden heksen vervolgd en opgepakt? 
 Wat was de rol van de kerk bij de heksenjacht? 
 Waar komt het idee van de vliegende heks vandaan? 
 Wat was de waterproef? 
 Wat is een heksenwaag? 
 Waarom eindigden de heksenvervolgingen? 



2. Hekserij 

Kruidenvrouw 
Bij hekserij moet je denken aan het oproepen 
van krachten, waarbij dingen gebeuren die je 
niet kunt verklaren. 
Een steen valt naar beneden.  
Dat kun je uitleggen met de natuurwet van de 
zwaartekracht. 
Bij hekserij gaat het om magische krachten 
waar geen verklaring voor is. 
Heksen waren heel vroeger kruidenvrouwen.  
Ze bezaten grote kennis van kruiden en planten 
uit de natuur die als medicijn gebruikt werden. 
Duistere krachten 
Voor de gewone mens was toen de natuur een 
duistere plek vol met geesten, spookdieren en 
duivels. Mensen maakten elkaar vaak bang en 
ook leek de angst voor de onbekende natuur 

wel aangeboren.  
Angst voor geesten en 
hekserij komt echt over 
de hele wereld voor.  
Aan een heks werden 
d u i s t e r e  k r a c h t e n 
toegeschreven. 

 



Heksenkracht 
Zo konden volgens het volksgeloof  heksen: 
 mensen genezen (1); 
 voorspellingen doen; 
 hun toverkracht gebruiken (2) voor zowel 

goede krachten (witte magie) als slechte 
krachten (zwarte magie); 

 zich in een dier (kat, kraai of  raaf) of  ander 
levend wezen veranderen; 

 zich op een snelle manier verplaatsen (3). 
 
Schuld 
Het geloof  in hekserij zorgde er vroeger voor 
dat mensen een verklaring konden geven voor 
een ramp of  een onverwachte ziekte.  
Dat was natuurlijk heksenwerk. 
Ook werd hekserij gebruikt als een middel om 
een tegenstander of  een overtreder aan te 

pakken.  
Door iemand van 
h e k s e r i j  t e 
beschuldigen, ook als 
dat niet waar was, kon je 
e e n  t e g e n s t a n d e r 
uitschakelen. 
. 
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3. De kruidenvrouw 

Geneeskrachtige kruiden 
Kruiden kunnen aan een maaltijd meer smaak 
geven. Maar sommige kruiden hebben ook 
een geneeskrachtige werking.  
Sommige vrouwen waren goed op de hoogte 
van deze kruiden, waarvan sommige giftig 
waren. Vruchten en kruiden verzamelen in 
het bos was echt vrouwenwerk. 
 
Wijze vrouwen 
De kruidenvrouwen hielpen mensen genezen 
door middel van allerlei kruiden.  
Kruidenvrouwen hadden dus in het begin een 
goede naam. Waarschijnlijk zijn sommige van 
deze kruidenvrouwen  zich gaan bezighouden 
met het oproepen van natuurgeesten om 
mensen  beter te maken. Die vrouwen 

stonden ook  wel 
bekend als wijze 
vrouwen die de 
toekomst konden 
voorspellen.  
D a t  m a a k t e 
k r u i d e n v r o u w e n 
bijzonder en zette hen 
meer buiten de groep 

 



4. Vliegende heksen 

Verdovende middelen 
In het oude volksgeloof  geloofde men dat 
heksen konden vliegen op bezemstelen.  
Waar komt dat idee precies vandaan? 
Een bekend middeltje dat door heksen 
gemaakt werd was heksenzalf  of  vliegzalf.  
In de zalf  zaten wolfskers (1), alruinwortel (2) 
en bilzekruid (3).  
De zalf  werd meestal op het voorhoofd, onder 
de oksels of  tussen de liezen gesmeerd.  
De zalf  bestond uit de giftige stoffen van de 
planten. Deze stoffen zorgden voor een licht 
en zweverig gevoel. Bovendien werden er 
dingen gezien die niet konden. 
Heksenzalf  of  vliegzalf  is eigenlijk een drug 
of  verdovend middel van vroeger.  
Dat zweverige gevoel geeft het gevoel van 

vliegen. Daar komt het 
idee van de vliegende 
heks vandaan. 

 

11  
22  33  



De bezemsteel 
De bezemsteel was vroeger het teken van 
vruchtbaarheid. Pasgetrouwde stelletjes 
dansten rond en over een bezemsteel, zodat er 
veel kinderen geboren zouden worden.  
Ook nu wordt in sommige landen nog over de 
bezemsteel gesprongen (1). 
Ook was het bekend dat boeren en boeren-
vrouwen met een bezemsteel tussen de benen 
rond hun akkers liepen. Op die manier hoopten 
ze op een goede oogst. 
 

Volle maan 
In het volksgeloof  vloog de heks bij volle maan 
op haar bezemsteel of  op een dier naar een 
geheime plek. Daar ontmoette ze samen met 
andere heksen de duivel. Zo’n samenkomst 

werd een heksensabbat 
(2) genoemd. 
De duivel kwam daar 
vermomd als slang, geit 
of  stier. Op deze feesten 
werd gedanst.  
Ook geloofde men dat de 
duivel tijdens die 
dansfeesten bij elke 
heks een kind verwekte. 

 

11  

22  



5. Witte wieven 

Geesten 
Witte wieven (1) is dialect voor witte vrouwen.  
Het geloof  in witte wieven stamt uit de Germaanse 
tijd. Witte wieven waren de geesten van overleden 
heksen of  andere vrouwen die kwaad gedaan 
hadden. Deze witte wieven  waren altijd wit of  
vuilwit gekleed. Ze leefden in hunebedden (2), 
terpen of  in grafheuvels.  
 
Nacht 
In de nacht kwamen ze zwevend tevoorschijn als 
mistflarden. Mensen die in de nacht witte wieven 
tegenkwamen, werden verleid om hen te volgen.  
Dat was het grote gevaar.  
Deze mensen verdwenen spoorloos. 
Later ging men daarom witte wieven zien als de 
aankondigers van de dood.  

Witte wieven hoorden bij het 
volksgeloof  en komen veel 
v o o r  i n  s a g e n  e n 
volksverhalen.  
Witte wieven werden er ook 
van verdacht dat ze baby’s  
om zouden wisselen. 
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6. Heksenvervolgingen 

De heks als zondebok 
In Europa zijn er tussen 1330 en 1720 
heksenvervolgingen geweest. Men schat dat tussen 
de 30.000 en 100.000 heksen gedood zijn. 
Toen de heks nog gezien werd als helpend  
kruidenvrouwtje vielen er geen slachtoffers.  
Maar langzaam veranderde het beeld in een vrouw 
die kwaad deed. Het is niet helemaal duidelijk hoe 
dat precies gebeurd is. 
 
Kerk en pest 
De Kerk heeft daar zeker een grote rol bij gespeeld, 
want heksen werden verdacht van een verbond met 
de duivel (1). En de Kerk had als taak om de duivel 
te bestrijden. 
Ook heeft de ziekte de pest (2) een rol gespeeld.   
Deze ziekte kostte in Europa aan tientallen 

miljoenen mensen het leven.  
Vaak werd voor rampen een 
zondebok gezocht.  
Daarbij waren “heksen” een 
voorbeeld van. 
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Zwarte magie 
Het volk geloofde dat heksen oogsten konden laten 
mislukken, dieren en mensen ziek konden maken of  
zelfs laten sterven. Dat deed een heks door aanraking 
of  door een vervloeking of  door alleen maar te kijken 
met haar boze ogen (1). 
Later gaat de kerk zich ermee bemoeien en vindt dat 
deze zwarte magie onmogelijk was zonder het werk 
van de duivel. Zo ontstaan de verhalen over duivel 
verering en ontstaat het verhaal dat heksen baby’s 
doden om ze te verwerken drankjes. 
 
Twee rechtbanken 
Rond 1400 waren er twee soorten rechtbanken: 
1. De kerkelijke rechtbank.  
Deze was door de Kerk ingesteld tegen ketterij.  
Een ketter was iemand die andere ideeën over het 
geloof  had dan de kerk.  

Een verdachte had nauwelijks 
rechten en mocht gemarteld 
worden. De rechter had bijna 
alle macht. Een heks werd als 
een ketter gezien. Kwam een 
heks voor deze rechtbank dan 
werd ze ook meestal ter dood 
veroordeeld. 

 

11  



2. De wereldlijke rechtbank  
Voor deze rechtbank had de verdachte rechten en 
mocht ook getuigen oproepen.  
Er mocht niet gemarteld worden.  
Zwarte magie was moeilijk te bewijzen dus een 
proces tegen een heks had bij deze rechtbank 
weinig kans van slagen. 
 
 
Heksenhamer 
De jacht op heksen neemt vooral toe na het 
verschijnen van een speciaal boek met de titel 
Heksenhamer(1). 
Dit boek wordt het handboek voor de hele 
heksenjacht in Europa. Het boek legt precies uit 
hoe heksen het best ondervraagd kunnen worden.  
Ook wordt in het boek advies gegeven welke 

manier van martelen het best 
gebruikt kan worden.  
Het boek geeft ook aan om de  
waterproef  te gebruiken om 
te kunnen vaststellen of  er 
wel sprake was van een heks.  
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De waterproef 
Bij de waterproef  (1) werd de verdachte onder 
water gedompeld. Een onschuldige zou zinken, 
maar bleef  de verdachte drijven dan was deze 
zeker behekst. Heksen waren lichter dan water.  
De verdachte werd wel vastgemaakt aan een 
touw, maar vaak verdronken verdachten al tijdens 
het proces. 
 
 
Wegen 
Ook werd de weegproef  (2) in het boek 
Heksenhamer aangeraden. 
Het gewicht van de heks verraadde haar.  
In Oudewater vind je nog steeds de Heksenwaag, 
een gebouw waar heksen gewogen werden. 
Het martelen van heksen werd aangeraden, 
omdat de duivel heksen hielp om te zwijgen.  

Als verdachten niet huilden 
of  geen spijt toonden, was 
dit een voldoende bewijs 
voor hekserij.  
Veel vrouwen gaven onder 
zware marteling toe heks te 
zijn om niet langer te 
hoeven lijden. 
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De doodstraf 
Had een vrouw bekend heks te zijn dan volgde 
de doodstraf. Dat betekende de dood door 
verbranding op de brandstapel.  
Men geloofde dat door verbranding de ziel 
van de heks bevrijd werd van de duivel, zodat 
de schuldige toch naar de hemel kon gaan.  
Door verbranding werd letterlijk al het kwaad 
verbrand.  
Dood door ophanging was niet voldoende.  
Het kwaad dat door de duivel aan de heks 
was gegeven, kon nog op haar kinderen 
overgaan. 
Ook waren er vrouwen die niet alleen 
bekenden, maar die ook spijt hadden van hun 
daden.  
Deze vrouwen werden gewurgd voor ze 
verbrand werden. 

 
 



Toenemende angst 
Het hoogtepunt van de vervolgingen ligt tussen 1560 en 
1680. Er komt een toenemende angst voor hekserij.  
Waren vroeger vooral oudere vrouwen het slachtoffer, 
nu worden ook jonge vrouwen (1), mannen en zelfs 
kinderen beschuldigd van hekserij. 
De kerk preekte over duivel, zonde en hel.  
Zo kreeg de bevolking steeds meer angst voor hekserij. 
Soms vonden er massaprocessen (2) plaats waar grote 
groepen heksen veroordeeld worden. Onder de 
veroordeelden zijn nu ook mensen uit families met 
invloed.  
Hekserij werd ook gebruikt als middel om een 
tegenstander in een kwaad daglicht te stellen. 
Zat iemand je dwars dan kon je altijd wel iets vinden dat 
leek op hekserij. 
Het einde 
Mensen met invloed voelen zich minder veilig.  
Juist zij gaan er voor zorgen dat er een einde komt 

aan de heksenjachten.  
In Nederland vindt het laatste 
heksenproces in het jaar 1610 
plaats.  
Vanaf  1720 zijn in Europa 
heksenprcessen verboden. 
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7. Na de heksenjacht 

De heks leeft voort 
Met het einde van de heksenvervolgingen blijft 
de heks nog altijd een geliefd onderwerp in 
verhalen, sprookjes en films 
De heks blijft daarin altijd het teken van het 
kwade. Het vliegen op bezemstelen, zwarte 
katten, padden, gif  en toverdranken komen in 
die verhalen steeds weer voor. 
 
Sprookjesfiguur 
Voor veel mensen blijft de heks daardoor meer 
een sprookjesfiguur. Ze vergeten dat er ooit in 
het verleden mensen de dood vonden, omdat 
ze van hekserij beschuldigd werden. 
Hekserij was vooral een gevolg van bijgeloof 
en angst die mensen aangepraat kregen. 

 



8. Filmpje 

 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/

heksenvervolgingen-is-jouw-
buurvrouw-een-heks/
#q=heksenvervolging  

Heksenvervolgingen 

https://schooltv.nl/video/heksenvervolgingen-is-jouw-buurvrouw-een-heks/#q=heksenvervolging
https://schooltv.nl/video/heksenvervolgingen-is-jouw-buurvrouw-een-heks/#q=heksenvervolging
https://schooltv.nl/video/heksenvervolgingen-is-jouw-buurvrouw-een-heks/#q=heksenvervolging
https://schooltv.nl/video/heksenvervolgingen-is-jouw-buurvrouw-een-heks/#q=heksenvervolging






Bronnen 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hekserij  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Heks_(persoon)  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Heksensabbat  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Heksenvervolging  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hekserij
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heks_(persoon)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heksensabbat
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heksenvervolging
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