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Voorwoord 

Doodgaan is minder erg dan we vrezen. Er komt minder angst en verdriet aan te pas dan vaak 
wordt gedacht. Er is niemand die in wanhoop en met spijt over het voorbije leven op zijn 
sterfbed ligt. De familie eromheen is bezig met de dood. Maar jijzelf niet. Er is altijd een zekere 
berusting. De wens je laatste dagen niet te laten verpesten door boosheid over je noodlot. En 
laten we niet vergeten: je lichaam is dodelijk vermoeid. Je geest ook. De dood is niet je grootste 
vijand. Het is voor de laatste keer je adem uitblazen. 

De mens probeert ongebaande wegen en werelden te ontsluiten die hij slechts vermoedde. En 
het gaat daarbij niet slechts om het beleven van dagen, weken of jaren, maar om bezinning 
op het uitgangspunt van het bestaan, het mysterie van ter wereld komen en de dood. In ons 
leven is de geboorte het verste verleden en de dood de verste toekomst. Beide begrippen gaan 
ons voorstellingsvermogen feitelijk te boven.  

Sommige mensen worden herenigd met hun dierbaren, anderen niet. Sommige mensen 
brengen de helft van hun tijd alleen door en de andere helft met hun dierbaren. Er zijn geen 
vaste regels voor. De mensen krijgen het leven dat ze verwachten. Of in ieder geval het leven 
dat ze denken dat ze verdienen. Sommige mensen brengen de eeuwigheid in hun eentje door. 
Iedereen is anders. Soms spelen religies een rol, soms niet. Ik heb altijd geloofd in een leven 
na de dood. Dat geloof, dat ik mijn ouders weer zou zien als ik dood was, had me op de been 
gehouden in de jaren dat ik alleen was. Die zekerheid heb ik nu niet meer. Als ik doodga houdt 
mijn essentie op te bestaan. Een ding is zeker, ik verdwijn in het donker en ik leef in de 
wetenschap dat ik mijn kinderen alleen achterlaat. Misschien sterf je wel met minder spijt 
wanneer je gedurende je leven je met enige regelmaat je eraan herinnert dat het ook een keer 
ophoud. Het zou een interessant experiment zijn om een maand te leven alsof elke dag je 
laatste is en daarna een maand te leven alsof elke dag je eerste is. Ik ben benieuwd welke van 
de twee levenshoudingen meer geluk oplevert.  

Soms denk ik: dit overkomt mij niet. Ik zie mijzelf langs het plafond zweven en naar beneden 
kijken naar die vrouw die worstelt met praten, eten en slikken. Ik heb echt medelijden met 
haar. Blij dat ik het niet ben. Maar ik ben het natuurlijk wel. Elke dag bij het wakker worden 
ben ik mij bewust van de gedachte dat ik nog steeds leef. Als ik dan wakker word voel ik mij 
een geluksvogel. Ongedacht hoe de dag verloopt, lichamelijk en geestelijk, ik ben er nog.  
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Inleiding   

De dood is een onomkeerbare toestand waarbij een voorheen levend organisme  niet meer 
groeit, en geen metabolisme of andere actieve levensfuncties meer heeft. 

In de geneeskunde onderscheidt men met betrekking tot mensen enkele verschillende 
definities van 'dood': 

• Klinisch dood: toestand waarbij ABC (ademhaling, bewustzijn en circulatie 
(bloedsomloop)) ) afwezig zijn. Door middel van reanimatie kan deze toestand soms nog 
ongedaan worden gemaakt. Als dit niet gebeurt, treedt na 4 tot 6 minuten de biologische 
dood in. 

• Biologisch dood: toestand waarbij ademhaling, bewustzijn en circulatie afwezig zijn en 
niet meer op gang kunnen worden gebracht. Onder meer in de context van 
orgaandonatie, als tegenhanger van hersendood, wordt dit ook wel hartdood genoemd.  

• Hersendood: toestand van de hersenen waarbij de vitale hersenfuncties zoals bewustzijn 
en het aansturen van de ademhaling door het ademhalingscentrum door beschadiging 
op cellulair niveau zijn uitgeschakeld. Het lichaam reageert op geen enkele pijnprikkel, 
de ogen reageren niet meer op licht en het EEG (elektro-encefalogram = registratie van 
de elektrische hersenactiviteit) vertoont geen activiteit. Herstel is niet mogelijk en zonder 
kunstmatige beademing/voeding en medicijnen zal de biologische dood snel intreden. 
Wel kan spontane activiteit van het hart aanwezig zijn (zie hartprikkel), waardoor de 
pompfunctie en daarmee de circulatie van het bloed blijven bestaan. Voornoemde 
toestand maakt de overledene geschikt als donor, aangezien de organen dankzij de 
bloedcirculatie intact blijven. 

Hiernaast kent men nog de term juridisch dood; deze is in Nederland equivalent aan 
hersendood, althans, iemand die hersendood is, is voor de wet ook dood. De vitale functies 
kunnen dan met hart-longmachines nog in stand worden gehouden en het is wettelijk 
toegestaan om organen te verwijderen voor transplantatie. Iemand is ‘juridisch dood’ als de 
lijn die de elektrische activiteiten van de hersenen weergeeft bij registratie door middel van 
een EEG vlak is (hersendood). 

De term juridisch dood wordt ook gehanteerd als sprake is van een langdurige vermissing van 
een persoon. Door zonder overledene iemand juridisch dood te verklaren kan deze worden 
uitgeschreven uit het bevolkingsregister. Voor de wet is dan sprake van een officiële 
doodverklaring. 

In het verleden bestond de burgerlijke dood als straf. Het hield in dat men al zijn rechten en 
bezit verloor. De Nederlandse grondwet van 1831 noemde de burgerlijke dood in het Burgerlijk 
Wetboek en stelde vast dat deze straf niet kon worden opgelegd. In het Nieuw Burgerlijk 
Wetboek (1992) wordt deze straf niet meer genoemd. 

Binnen de (veelal evangelisch-) christelijke hoek kent men het begrip geestelijke dood, die geen 
betrekking heeft op het ‘fysiek dood zijn’,  maar op het ‘los van God zijn’. 

De dood kenmerkt zich bij zijn naderen en intrede door een aantal specifieke verschijnselen 
die zich over korte of lange tijd (agonie = doodsstrijd) kunnen uitstrekken. Het betreft de 
aanwezigheid van al deze verschijnselen: afzonderlijke verschijnselen kunnen wijzen op 
lichamelijk disfunctioneren bij een levend persoon. 

• Het uitvallen van de hartwerking uit zich als stilstand van het hart, verdwijnen van de 
polsslag en optreden van een grauwbleke huidkleur; het lichaam begint van de 
ledematen af koud en klam aan te voelen. 

• De ademhaling, vaak onregelmatig geworden, eindigt abrupt of met enkele diepe teugen. 

• Wanneer de werking van zintuigen en zenuwstelsel wegvalt, ontspannen de spieren zich 
en krijgt het gelaat een dof, ingezonken aspect met 
ingetrokken neusvleugels (Hippocratisch gelaat) en een verslapte onderkaak. 

• Geleidelijk aan maakt een algehele stijfheid zich van het lichaam meester (rigor 
mortis = lijkstijfheid); de pupil van het oog reageert niet meer op lichtprikkels en het 
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vrijwel zekere teken van de dood, het ‘breken’ van het oog, dit wil zeggen een troebeling 
van het hoornvlies, is duidelijk geworden. 

• Pas enige uren later treedt het bloed uit de vaten en dit hoopt zich onderhuids op in de 
laagst gelegen delen van het lichaam tot lijkvlekken; daarna zetten ook de overige 
verschijnselen van ontbinding (autolyse) in, waardoor de stoffelijke resten de typische 
lijklucht gaan verspreiden. 

 

Direct na het intreden van de dood begint het ontbindingsproces. De eerste fase hiervan 
bestaat bij mensen altijd uit: 

• Livor mortis - lijkvlekken: na het overlijden zakt het bloed door de 
zwaartekracht (hypostase) en doordat de bloedcirculatie is gestopt, naar de laagst 
gelegen delen van het lichaam: deze kleuren daardoor paarsblauw (lijkvlekken), waar de 
hoger gelegen gedeelten bleek worden. 

• Rigor mortis - lijkstijfheid: normaal gesproken zal na ongeveer één tot vier uur na het 
overlijden lijkstijfheid optreden. Door chemische processen worden de na overlijden 
verslapte spieren stijf. Rigor mortis treedt als eerste op in de extremiteiten zoals de 
armen, de benen en het hoofd. Ook vormt zich kippenvel doordat rigor mortis optreedt in 
de in de huid gelegen spiertjes. Acht uur na het overlijden is deze lijkstijfheid volledig; 
na achtenveertig uur neemt ze weer af als gevolg van diverse afbraakprocessen in het 
lichaam. Als er bij mensen sprake was van overlijden door of tijdens een lichamelijke 
stresssituatie (zoals een hartaanval tijdens het hardlopen) zal rigor mortis spoediger 
intreden dan wanneer het lichaam voorafgaand aan het overlijden in een toestand van 
rust verkeerde. In tegenstelling tot wat wel wordt gedacht, zal rigor mortis bij een hoge 
omgevingstemperatuur spoediger optreden dan in geval van koude. Dat komt doordat de 
onderliggende chemische reactie bij hogere temperatuur sneller optreedt. (De lijkstijfheid 
betreft geen samentrekking van het spierweefsel maar een irreversibel chemisch proces.) 

• Algor mortis - lijkkoude: na het overlijden begint het lichaam af te koelen, door het 
uitvallen van stofwisselingsprocessen die warmte produceren. Ongeveer twaalf uur na 
het overlijden voelt het lichaam koud aan, omdat het lichaam dan de temperatuur van 
de omgeving heeft aangenomen. Een en ander is natuurlijk sterk afhankelijk van de 
omgevingstemperatuur en de kleding en isolatie (waaronder het vetgehalte) van het 
lichaam. Lippen worden rimpelig (door uitdroging), oogbollen worden dof (doordat geen 
traanvocht meer wordt gemaakt en knipperen achterwege blijft), haar lijkt door te 
groeien (in eerste instantie doordat haar door rigor mortis bij de huid rechtop gaat staan 
en in latere fase door indroging en verschrompeling van de huid), de nagels lijken door 
de indroging en verschrompeling van de huid te groeien (dit vindt na verloop van tijd 
plaats). De mythe dat het haar en de nagels van een overledene zouden blijven 
doorgroeien is op voornoemde verschijnselen gebaseerd. 

Vervolgens bestaan drie mogelijkheden waarop het lichaam tot verdere ontbinding kan 
overgaan. 

Putrefactie ofwel verrotting begint binnen drie dagen na het intreden van de dood. Hoe hoger 
de omgevingstemperatuur, des te sneller verloopt dit proces. Vele insecten leggen, als de 
mogelijkheid het toelaat, eieren in het dode lichaam. Dit zal in het algemeen niet gebeuren als 
het lichaam ver genoeg onder de grond ligt. Het lichaam begint van kleur te veranderen met 
als opvallendste kenmerk ‘het wegschieten van kleuren’ langs de slagaders en aders, gelegen 
aan de huidoppervlakte (marmer tekening). Dit komt doordat het bloed begint te ontbinden 
en bacteriën de overhand krijgen. De kleur van de huid verdonkert ook. 

Na verscheidene dagen kunnen de insectenlarven uit het lichaam beginnen te 
kruipen. Reinigende dieren zoals sommige knaagdieren beginnen van het lichaam te eten 
indien dit voor hen mogelijk is. 

Ongeveer een week na het intreden van de dood beginnen gassen, die door bacteriële en 
chemische processen worden geproduceerd, opzwelling van het dode organisme te 
veroorzaken. De bacteriën die tijdens het leven nuttig waren, zoals de bacteriën in het 
spijsverteringskanaal, keren zich na de dood tegen het lichaam. Nu gebruiken diezelfde 
bacteriën het dode lichaam als voedselbron. Door deze processen worden de interne organen 



5 

 

vloeibaar. Binnen twee weken na intreding van de dood komen producten van ontbinding uit 
de lichaamsopeningen, zoals uit de mond, de neus, de anus en eventuele andere 
lichaamsopeningen (bijvoorbeeld wonden). De stank van rotting is op dit moment zeer sterk 
aanwezig. Binnen enkele weken zal door de druk van het gas dat in het lichaam wordt 
geproduceerd en dat niet kan ontsnappen weefsel openspringen, waarbij lichaamsinhoud 
(ontbindingsproducten) vrijkomen. Enorme hoeveelheden insectenlarven kunnen uit het 
lichaam komen als insecten eerder de kans hebben gekregen om hier eitjes te leggen. 
Aaseters kunnen op dit moment gemakkelijk delen van het lichaam wegnemen, doordat het 
lichaam geen vast geheel meer is. Indien het om een mens gaat, worden de vrijkomende 
vloeistoffen opgenomen door de kleding van de overledene, de kistvoering, het matras, de vloer 
of de grond. Op dit moment is het lichaam een zeer onsamenhangend voorwerp geworden, dat 
niet meer herkenbaar zal zijn als het individu dat het tijdens zijn leven geweest is.  

 

 

 

Mummificatie (indroging) ontstaat op een moment wanneer een lichaam uitdroogt door 
natuurlijke of door kunstmatige middelen. Twee omstandigheden zijn vereist voor 
mummificatie. 

1. Een droge omgeving. 
2. Lichaamsmassa: Mummificatie treedt eerder op als het lichaam van de overledene 

een lichaam betreft met weinig lichaamsvetmassa (in het algemeen een dun 
persoon). Zelden treedt mummificatie onder natuurlijke omstandigheden op bij te 
zware mensen. De oorzaak hiervan is de aanwezigheid van vocht in het lichaam. 
Vocht zorgt (samen met een hoge omgevingstemperatuur) voor een voorspoedig 
ontbindingsproces.  

In geval van mummificatie (indroging) begint dit eindproces ongeveer één maand na de dood, 
hoewel dit proces ook voorspoediger kan verlopen als de voorwaarden juist zijn, zoals de 
toestand van het lichaam van de overledene en de omgevingsinvloeden. 
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Adipociri, ook wel lijkwas genoemd, ontstaat door verzeping van vetten in het overleden 
lichaam. Het is een bijproduct van het natuurlijke proces van decompositie en kan zich in 
zuurstofarme semi-vochtige of zeer natte milieus vormen. Het is een zeepachtige, wasachtige 
en in sommige gevallen kaasachtige substantie die uit het vet en zachte weefsels van een 
overleden persoon wordt gevormd. De vorming van adipocire is een natuurlijke vorm van 
ontbinding, waarbij de uiterlijke structuur van het lichaam grotendeels behouden blijft. 

In Nederland bestaat verschillende wet- en regelgeving met betrekking tot overlijden, 
overledenenzorg en procedures rondom overlijden. De volgende wet- en regelgeving is van 
toepassing. 

• Wet op de lijkbezorging  

• Besluit op de lijkbezorging  

• Lijkomhulselbesluit 

• Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding  

• Wet op orgaandonatie  

• Hersendoodprotocol 2006  

In de Wet op de lijkbezorging wordt een minimale leeftijdgrens aangegeven wanneer sprake is 
van dood van een menselijk wezen, waarop de bepalingen van deze wet van toepassing zijn. 
In de wet staat: 

‘Doodgeborene: de na een zwangerschapsduur van ten minste vierentwintig weken ter 
wereld gekomen menselijke vrucht, welke na de geboorte geen enkel teken van 
levensverrichting heeft vertoond.’ 

Dit wil niet zeggen, dat voor de benoemde vierentwintig weken zwangerschap biologisch gezien 
geen sprake van leven was. 

Bij overlijden van een foetus voor de in de wet benoemde 24 weken zwangerschap spreekt 
men doorgaans van een miskraam. Bij overlijden van een foetus na vierentwintig weken 
zwangerschap spreekt men zoals in de wet staat aangegeven van een doodgeborene. 

De in de wet aangegeven grens tussen een miskraam en een doodgeborene kan voor de ouders 
van een doodgeborene voor vierentwintig weken zwangerschap problemen geven. Sociaal 
gezien is de status doodgeborene meer beladen en ernstiger dan in geval sprake is van een 
miskraam, dit terwijl in beide gevallen bij de ouders sprake kan zijn van evenredig 
verliesgevoel en rouwproces.  

De wetgever heeft tijdens het maken van deze wet gekeken naar de medische mogelijkheden 
en het ‘vanaf moment’ waarop het mogelijk moet zijn om met de huidige medische technieken 
een pasgeborene in leven te houden. Ten tijde van het ontstaan van deze wet was de medische 
techniek zo ver gevorderd, dat na vierentwintig weken zwangerschap sprake was van 
‘levensvatbaarheid’. 

De in de Wet op de lijkbezorging benoemde termijn van ‘ten minste vierentwintig weken 
zwangerschap’ zal mogelijk in de toekomst moeten worden bijgesteld. De medische 
wetenschap is op dit moment zo ver, dat soms sprake is van levensvatbaarheid voor 
vierentwintig weken zwangerschap. Door medische ontwikkelingen zal het in de toekomst 
waarschijnlijk regulier voorkomen dat sprake is van een steeds vroegere levensvatbaarheid. 

Een veelvuldig gemaakte en verkeerde veronderstelling is, dat het doel van de lijkschouw is 
om de dood vast te stellen. Ook bij een zeer groot deel van de professionals zoals artsen, 
verplegend personeel en medewerkers uitvaartbranche bestaat deze veronderstelling. In de 
Wet op de lijkbezorging staat echter ‘Hij die de schouwing heeft verricht geeft een verklaring 
van overlijden af, indien hij ervan overtuigd is dat de dood is ingetreden ten gevolge van een 
natuurlijke oorzaak.’ Omdat geen wet bestaat met betrekking tot het vaststellen van de dood 
mag iedereen in Nederland dit doen. De overledenenschouw met als doel een niet-natuurlijk 
overlijden uit te sluiten is echter voorbehouden aan de behandelend arts (of de gemeentelijke 
lijkschouwer). 

De lijkschouw wordt vaak door artsen uitgevoerd, of door de gemeentelijk lijkschouwer. Zij 
geven dan bijvoorbeeld een overlijdensverklaring af en vullen de doodsoorzaakverklaring in. 
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In geval geen sprake is van een behandelend arts, de behandelend arts niet aanwezig is en 
ingeval sprake is van een niet natuurlijk overlijden, dient altijd de gemeentelijk lijkschouwer 
te worden ingeschakeld. Als het overlijden geen natuurlijke oorzaak heeft, mag geen enkele 
arts de overlijdensverklaring uitschrijven, noch de gemeentelijk lijkschouwer. Een niet 
natuurlijk overlijden dient door de gemeentelijk lijkschouwer te worden gemeld aan de officier 
van justitie. Deze zal vervolgens een verklaring van niet natuurlijk overlijden uitschrijven. Na 
afronding van alle onderzoeken zal de officier van justitie een verklaring van ‘geen bezwaar tot 
begraven/cremeren’ uitschrijven, die men aan de gemeente dient te overhandigen. Een 
natuurlijk overlijden betreft overlijden door ouderdom of ziekte, mits de ziekte niet is ontstaan 
door toedoen van derden.   

 

 

 

Alle andere vormen van overlijden kunnen worden aangemerkt als (vermoedelijk) niet 
natuurlijk overlijden, waarbij men de gemeentelijk lijkschouwer dient in te schakelen. De 
gemeentelijk lijkschouwer verricht een uitwendige schouw en kan eventueel beslissen tot een 
inwendige schouw. 

Een op het oog natuurlijke doodsoorzaak in periode van genezing van een trauma (bijvoorbeeld 
bedcomplicaties zoals een longontsteking of bloedvergiftiging door doorliggen) of als sprake is 
van natuurlijke doodsoorzaak bij een persoon die eerder trauma heeft ondergaan (bijvoorbeeld 
bedcomplicaties bij een comapatiënt waarbij het coma is ontstaan door een eerder trauma) 
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dient te worden benaderd als een (vermoedelijk) niet natuurlijk overlijden. De gemeentelijke 
lijkschouwer zal de overledenenschouw moeten verrichten. Doorgaans schakelt de 
behandelend arts de gemeentelijk lijkschouwer in, maar iedereen mag een beroep doen op 
deze functionaris. Dit dient dan zo spoedig als mogelijk te gebeuren, maar in elk geval voor 
begrafenis/crematie of uitvoer van de overledene naar het buitenland. 

Na de dood is wat betreft overledenenzorg alles gericht op onderzoek naar de doodsoorzaak (is 
deels wettelijk geregeld), en piëteitsvolle overledenenzorg met als doel een goede start van het 
rouwproces van de nabestaanden en gericht op conservering van de overledene. Binnen de in 
de wet gestelde termijn zal een uitvaart begrafenis/crematie) plaatsvinden, met als 
uitzondering de overledenen die zich ter beschikking hebben gesteld voor de wetenschap.  

De overledenenschouw vindt plaats volgens wettelijke richtlijn. Deze wordt verricht door de 
behandelend arts of door de gemeentelijke lijkschouwer. 

 

 

 

Een onderzoek naar de doodsoorzaak kan de inwendige schouw of pathologisch onderzoek 
betreffen. De inwendige schouw wordt verricht door een patholoog-anatoom of een forensisch 
patholoog-anatoom. 

Er bestaan drie soorten van inwendige schouw. 

1. Reguliere inwendige schouw, waarbij de organen en weefsels in de borstholte en 
de buikholte worden onderzocht. 

2. Inwendige schouw van de schedel, waarbij uitname van de hersenen plaatsheeft voor 
onderzoek. 

3. Gerichte schouw van lichaamsdelen die niet tot de borst-/buikholte of de hersenen 
behoren. Dit onderzoek betreft geen reguliere schouw maar wordt gedaan als gericht 
onderzoek. 

Er zijn drie redenen voor het realiseren van een inwendige schouw. 

1. Nabestaanden willen helderheid over de doodsoorzaak. Dit kan van belang zijn om te 
kijken of sprake is van een doodsoorzaak door een erfelijke aandoening. De 
nabestaanden dienen toestemming te geven voor dit onderzoek. In geval 
nabestaanden geen toestemming geven dan vindt er geen inwendige schouw plaats. 
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2. De behandelend arts verzoekt dit onderzoek. Gekeken kan worden of de behandelend 
arts de juiste diagnose heeft gesteld en of de ingezette behandeling de juiste 
handelwijze was. Dit is ter lering voor de behandelend arts. Nabestaanden dienen 
toestemming te geven voor dit onderzoek. In geval nabestaanden geen toestemming 
geven dan vindt er geen inwendige schouw plaats. 

3. In geval van een (vermoedelijk) niet natuurlijk overlijden een (mogelijke) misdrijf 
betreft zal een inwendige lijkschouw plaatsvinden. Bij deze lijkschouw worden 
sporen veilig gesteld en wordt onderzoek gedaan naar de primaire doodsoorzaak. Dit 
onderzoek heeft plaats in opdracht van de officier van justitie. Nabestaanden hebben 
geen inspraak omdat sprake is van inbeslagname van de overledene door justitie. Na 
vrijgave van de overledene door de officier van justitie (en dus na de inwendige 
schouw) staat de overledene weer ter beschikking van de nabestaanden. Deze 
inwendige schouw zal meestal plaatsvinden in het Nederlands Forensisch 
Instituut (dit onder andere omdat veelal ook radiologisch onderzoek deel uitmaakt 
van het onderzoek), maar de mogelijkheid bestaat ook dat een forensisch patholoog 
van het NFI dit onderzoek verricht op locatie in een sectieruimte van een 
zorginstelling (dit dan voornamelijk als radiologisch onderzoek geen deel uitmaakt 
van het onderzoek). 

Naast de beschreven mogelijkheden van inwendig schouw bestaat nog een uniek project van 
de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU), waarbij onderzoek van de hersenen plaatsheeft. Dit 
betreft ‘De Hersenbank’. Overledenen die tijdens leven aan een van de volgende ziektebeelden 
leden: dementie, multiple sclerose, Parkinson, depressie of schizofrenie, kunnen hun 
hersenen afstaan voor onderzoek naar het betreffende ziektebeeld. Men kan daarvoor bij leven 
afspraken maken met de Hersenbank en een hersencodicil invullen. 

Na constatering van (hersen)dood kan, in geval toestemming is, een 
donatieprocedure plaatsvinden. De regelgeving van donatie en donatieprocedure is vastgelegd 
in de Nederlandse Wet op de orgaandonatie. In geval sprake is van donatieregistratie in het 
donorregister en/of na toestemming van de nabestaanden zal worden gekeken of de 
(hersen)dode in aanmerking komt voor donatiedoeleinden. Voor donatie bestaat onderscheid 
tussen hersendode donoren (heartbeating donor) en biologisch dode donoren (non-
heartbeating donor). 

In Nederland verzorgt een transplantatieteam de uitname van organen. In Nederland wordt 
dit gecoördineerd door de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) vanuit haar 
Orgaancentrumfunctie. Zij kijken in hun database waar de betreffende organen wenselijk zijn, 
stuurt het transplantatieteam aan en draagt zorg voor verspreiding van uitgenomen 
organen. Heartbeating transplantatieorganen betreffen: de nieren, de lever, het hart, de 
longen, de alvleesklier, de eilandjes van Langerhans uit de alvleesklier en de dunnen darm. 

Voor aanvang van deze procedure treedt het hersendoodprotocol in werking. 

In Nederland verzorgt de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS), welke een vergunning 
heeft als Orgaancentrum een coördinerende rol voor wat betreft uitname, bewerking en 
verspreiding van donatieweefsel. Non-heartbeating donatieweefsels betreffen: hoornvlies, 
huid, hartkleppen, bloedvaten en bot en peesweefsel. 

Ook wel overledenenverzorging, postmortale zorg, laatste zorg of afleggen, heeft in principe 
plaats na de overledenenschouw. ‘In principe’ omdat het in Nederland veelvuldig voorkomt 
dat de overledenenzorg plaatsheeft voor aanvang van de overledenenschouw. Door deze 
handelwijze wordt voor een zeer groot deel de mogelijkheid ontnomen dat de behandelend arts 
de doelstelling van de overledenenschouw volgens de wetgeving kan realiseren. Sporen die 
mogelijk bijdragen tot het opmerken van een (vermoedelijk) niet natuurlijke dood worden door 
deze handelwijze weggenomen. 

De overledenenzorg wordt doorgaans in opdracht van de nabestaanden uitgevoerd door 
verpleging in een zorginstelling, mortuariumbeheer in een zorginstelling, een 
uitvaartondernemer of door de nabestaanden zelf. Ook bestaat de mogelijkheid dat 
nabestaanden de overledenenzorg realiseren samen met de benoemde disciplines.  
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Het doel van overledenenzorg is: 

• respect voor de overledene. 

• nabestaanden een goede start te geven van het rouwproces. 

• onderdeel van religie (zoals een rituele wassing). 

• voorbereiding op de conservering. 

Als sprake is van non-heartbeating donatie zal (bepaalde onderdelen van) de overledenenzorg 
plaatsvinden na de donatieprocedure. 
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Tijdens leven bestaat de mogelijkheid om een contract af te sluiten met een medische faculteit 
om na overlijden het stoffelijk overschot beschikbaar te stellen voor de wetenschap. Na 
overlijden zal de medische faculteit kijken of het stoffelijk overschot geaccepteerd wordt 
(hieraan zijn voorwaarden verbonden). In geval de faculteit het stoffelijk overschot 
geaccepteerd heeft, vindt er geen begrafenis of crematie plaats. In geval het stoffelijk overschot 
niet wordt geaccepteerd dienen de nabestaanden zelf in een uitvaart te voorzien. Een dergelijk 
contract wordt slechts met één medische faculteit afgesloten. In geval de betreffende medische 
faculteit het stoffelijk overschot niet accepteert bestaat dus geen mogelijkheid om deze aan 
een andere medische faculteit aan te bieden.  

Als door trauma het lichaam minder geschikt is om te tonen zal worden gekeken of een 
restauratie gerealiseerd kan worden. Doel van restauratie is dat een confrontatie plaats kan 
vinden en dat nabestaanden de mogelijkheid krijgen om afscheid te nemen van de overledene. 
Er bestaan bedrijven die gespecialiseerd zijn in restauratie van overledenen.  

Binnen de in de wet gestelde termijn dient in een begrafenis of crematie te worden voorzien. 
Nabestaanden dienen zorg te dragen voor het realiseren van de uitvaart. Mochten er geen 
nabestaanden zijn of mochten nabestaanden niet kunnen of willen voorzien in een uitvaart, 
dan zal volgens de wet de gemeente van overlijden voorzien in een uitvaart. 

Nabestaanden kunnen een uitvaartonderneming inschakelen die binnen zijn mogelijkheden 
en beperkingen volgens de wens van de nabestaanden (of de wens van de overledene) de 
uitvaart realiseert. In de Nederlandse Wet op de lijkbezorging staat: ‘De lijkbezorging geschiedt 
overeenkomstig de wens of de vermoedelijke wens van de overledene, tenzij dat redelijkerwijs 
niet gevergd kan worden.’ Nabestaanden kunnen ook zelf in een uitvaart voorzien zonder het 
inschakelen van een commerciële uitvaartondernemer. Men dient zich dan wel aan wettelijke 
regelgeving te houden en regelingen te treffen om de uitvaart te realiseren. De periode van 
sterven tot aan de uitvaart wordt veelal gebruikt voor rouwbezoeken en afscheidsviering.  

Na overlijden dient zo spoedig als mogelijk conservering van de overledene plaats te vinden. 
In Nederland bestaan drie wettelijk toegestane mogelijkheden tot conservering: 

1. Koelen (3 – 5 graden Celsius). 
1. koelruimte 
2. bedkoelsysteem 
3. kistkoelsysteem 

2. Thanatopraxie (milde vorm van balsemen). 
3. Graszodenmethode (alternatieve vorm van conserveren).  

Een overlijden op zee valt onder het zeerecht. Een arts van RMA moet (op afstand) de dood 
vaststellen. De gezagvoerder of kapitein houdt zich bezig met zaken als het opstellen van een 
akte voor het  scheepsjournaal en de verdere behandeling van het lichaam. Bij een niet-
natuurlijke dood moet de gezagvoerder een onderzoek instellen en het lijk bewaren voor 
lijkschouw.   
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Bijna dood ervaring 

Een bijna-doodervaring (gewoonlijk afgekort tot BDE) is een ervaring in een veranderde 
bewustzijnsstaat van een persoon die klinisch dood is. 

Genoemde elementen van een bijna-doodervaring zijn onder andere: 

• het gevoel dood te zijn 

• een gevoel van vrede en pijnloosheid 

• het gevoel zich buiten het lichaam te bevinden (uittreding) 

• door een donkere ruimte - tunnel - gaan 

• aangetrokken worden door een helder licht aan het einde van de tunnel 

• het gevoel in het licht liefde, vertrouwen, kennis, wijsheid en/of goddelijke aanwezigheid 
te ervaren 

• buiten de tunnel een prachtig landschap zien (ook kleuren en/of muziek) 

• een levensschouw, -film, -panorama en/of evaluatie van daden vanuit de beleving van 
de ander 

• een vooruitblik op het resterende leven 

• ontmoeting(en) met (een) overledene(n) 

• het besef dat bij overschrijden van een grens - vaak in de vorm van een mededeling door 
een overleden familielid of bekende - geen terugkeer mogelijk is 

• terugkeer in het, vaak pijnlijke, lichaam 

• het niet in gewone taal kunnen vatten van de ervaring (onuitspreekbaarheid) 

• het zien van de hemel/paradijs 

Bijna-doodervaringen worden soms gemeld na een ongeval, reanimatie na een hartstilstand of 
een andere levensbedreigende situatie. Bijna-doodervaringen kwamen in het Westen in de 
belangstelling door het werk van Raymond Moody, die in de jaren zestig tijdens een college 
van George Ritchie over diens BDE hoorde en het verschijnsel daarna ging onderzoeken. In 
1975 verscheen zijn boek Life after life over dit onderwerp. 

Een aantal wetenschappers zien de BDE als een verschijnsel dat op de werking van de 
hersenen valt terug te voeren, terwijl andere onderzoekers (waaronder cardioloog Pim van 
Lommel) de mogelijkheid dat het bewustzijn los kan functioneren van de hersenen openlaten 
als verklaringskader.  

Sinds Life after life zijn er talrijke artikelen en boeken gepubliceerd over de BDE die in 
algemene zin een indruk kunnen geven van de hierboven opgesomde gemeenschappelijke en 
meer specifieke aspecten van het verschijnsel. 

BDE wordt weleens beschreven als iets positiefs: mooi, gelukkig makend, vreugdevol. Zij 
hebben beelden gezien van omgevingen die zij mooi vonden, of geliefde personen hervonden. 
Ook wordt gesproken van een gevoel van warmte, van geaccepteerd worden zoals men is, van 
thuiskomen - de bestemming bereiken. Ook worden wel negatieve ervaringen gemeld: taferelen 
die onaangenaam worden gevonden en die schrik of angst oproepen. 

• De belevenis wordt niet als droom ervaren, maar als realiteit (echter dan echt), met 
daarbij vaak een besef van tijdloosheid; 

• Losraken of los zijn van het lichaam met instandhouding van het eigen ik, waarbij men 
de omgeving, inclusief het eigen lichaam kan waarnemen. Contact maken met de 
'buitenwereld' is echter niet mogelijk. Sommigen melden dat er een subtiele vorm van 
verbondenheid met hun lichaam in stand blijft; 

• Vaak wordt een helder licht genoemd waar men ‘naartoe’ wordt getrokken via een tunnel 
of spiraal. Het licht wordt ervaren als afkomstig van een ongedefinieerde, beloftevolle of 
liefdevolle bron, maar ook als van één of meer personen die religieus of anderszins 
betekenisvol zijn; 

• Men overziet het voorbije leven in een allesomvattende blik en krijgt soms ook het gevoel 
te weten wat de toekomst zou kunnen brengen; 
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• Er vinden ontmoetingen plaats met overleden geliefden; 

• Er zijn verslagen van blinde mensen die kunnen zien tijdens een BDE. Hieronder zijn 
ook blindgeborenen zoals mevrouw Vicky Umipeg (geboren 1950), die op 
tweeëntwintigjarige leeftijd een bijna-doodervaring kreeg na een ongeluk. Zij had de 
sensatie bij het plafond te zweven terwijl zij haar eigen lichaam, de arts en een 
verpleegkundige kon zien. Dit verhaal is opgetekend door Kenneth Ring; 

• Soms krijgen mensen met een BDE de indruk dat zij nog een taak hebben te vervullen of 
dat de tijd om ‘heen te gaan’ nog niet is aangebroken. Dit begrip kan zich manifesteren 
in symbolen of zonder nadere aanduiding: een helder en diep ‘weten’; 

• Er zijn mensen die met tegenzin en teleurstelling in het ‘oude’ lichaam ontwaken, 
daarna verder (moeten) leven met een ‘terugverlangen naar’ en zich gevangen voelen in 
de realiteit van het heden. Het gevoel deze ervaringen niet met anderen te kunnen delen, 
door ongeloof en onbegrip, kan leiden tot twijfel aan de eigen geestelijke gezondheid, 
schaamte en eenzaamheid. 

Mensen die een BDE hebben gehad, hebben er soms moeite mee het gewone leven weer op te 
pakken en kunnen hun verhaal niet altijd kwijt. Zeker vroeger was de hulpverlening ook niet 
op mensen met deze ervaringen voorbereid. 

Er zijn verschillende soorten klinische onderzoeken gedaan naar het fenomeen van de 
BDE Veel van deze onderzoeken hebben als doel om statistische informatie te verzamelen over 
hoe vaak een BDE gemeld wordt, maar ook om getuigenissen van een BDE te verifiëren op 
betrouwbaarheid. Tot eind jaren negentig werden er vooral retrospectieve studies gedaan naar 
het fenomeen, waarbij meldingen van een BDE achteraf verzameld en onderzocht werden. 
Vanaf 2000 werden er echter ook (soms grootschalige) prospectieve studies gedaan naar het 
fenomeen.  

Een prospectieve studie is objectiever dan een retrospectieve studie omdat de selectie van de 
patiënten gebeurt op basis van objectieve selectiecriteria zoals een 'hartstilstand' (of 'alle 
hartpatiënten' van een hartafdeling). Alle patiënten die een hartstilstand met geslaagde 
reanimatie hebben gehad worden vervolgens in de prospectieve studie opgenomen (dus zowel 
de overlevenden die een BDE hadden als degenen die geen BDE hadden). 

Daarnaast zijn er ook testen gedaan naar de betrouwbaarheid van getuigenissen over een 
BDE. Dit gebeurt door middel van hersenscans[4] en/of herinneringsonderzoeken die beogen 
vast te stellen of een BDE al dan niet het gevolg is van verbeeldingskracht, een hallucinatie of 
een echte herinnering. 

In een prospectieve studie worden mensen alleen op basis van een objectief criterium 
geselecteerd. Er zijn diverse prospectieve onderzoeken gedaan naar de BDE waarbij mensen 
louter op basis van een hartstilstand geselecteerd werden. Al deze studies tonen steevast dat 
tussen tien procent en twintig procent van de mensen met een hartstilstand een BDE hebben. 
Daarvan wordt hier een overzicht gegeven. 

In 2002 publiceerde cardioloog Pim van Lommel de resultaten van zijn prospectieve, 
longitudinale studie naar de BDE in het medisch-wetenschappelijke tijdschrift The 
Lancet. Tien Nederlandse ziekenhuizen verleenden medewerking aan dit onderzoek. In totaal 
werden driehonderdvierenveertig overlevenden geïnterviewd waardoor dit de 
eerste representatieve (grootschalige) prospectieve studie naar het fenomeen van de BDE is. 
De totale duur van het onderzoek was acht jaar. 

Het doel van dit onderzoek was om enerzijds vast te stellen hoeveel BDE’s gemeld worden na 
een hartstilstand met reanimatie en anderzijds om de lange termijnveranderingen (over een 
periode van acht jaar) vast te stellen van mensen met een BDE ten opzichte van de 
controlegroep. 

Alle overlevenden werden binnen een week nadat ze terug bij bewustzijn waren gevraagd om 
een vragenlijst in te vullen, gevolgd door een interview door een onderzoeker. Na twee  jaar en 
na acht jaar werden alle patiënten opnieuw geïnterviewd met als doel om te onderzoeken of 
de BDE een verandering teweegbracht t.o.v. de controlegroep. De controlegroep zijn alle 
patiënten die eveneens een hartstilstand kregen maar geen BDE hadden. 
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Van de driehonderdvierenveertig patiënten meldden tweeëntachtig procent géén BDE ervaren 
te hebben (dit is de controlegroep), terwijl tweeënzestig patiënten (18%) wel een BDE hadden. 
Hiervan hadden eenenveertig patiënten (12%) een diepe BDE (volgens de WCEI-schaal). Eén 
patiënt meldde visuele herinneringen van tijdens de hartstilstand. Het verpleegkundige 
personeel verklaarde dat deze patiënt verifieerbare en correcte visuele details kon geven van 
het moment waarin hij gereanimeerd werd (en dus buiten bewustzijn was). Tijdens de 
reanimatie ‘zag’ de patiënt hoe de verpleegkundige zijn kunstgebit uit zijn mond haalde en op 
een kar legde en kon hierover allerlei details omschrijven, zo verklaren de onderzoekers. Na 
een hartstilstand vallen de hersenen echter binnen 30 seconden stil, zo blijkt uit klinische 
studies, dus hersenactiviteit is dan niet mogelijk. 

De 'test met de verborgen symbolen' leverde bij de Nederlandse studie geen resultaten op 
waardoor herinneringen aan de hartstilstand niet volgens dit objectieve criterium geverifieerd 
konden worden. 

Uit het longitudinale onderzoek bleek dat de mensen die verklaarden een BDE gehad te 
hebben grotere veranderingen ondergingen, ten opzichte van de controlegroep, in sociaal, 
psychologisch, levensbeschouwelijk en moreel opzicht. De ervaring had dus een positief effect 
op hun verdere leven.  

Het onderzoeksteam meldt dat uit de onderzoeksopzet en de resultaten blijkt dat louter 
fysische verklaringen (zoals zuurstoftekort in de hersenen) niet volstaan omdat slechts 
achttien procent een BDE meldden.[11] Als zuurstoftekort de reden van de BDE zou zijn, dan 
zouden veel meer patiënten een BDE moeten melden, zo besluiten de onderzoekers. Volgens 
het onderzoeksteam is het onbekend waarom slechts achttien procent (62 patiënten) een BDE 
hadden (of meldden).  

De AWARE-studie naar de BDE werd in 2014 gepubliceerd in het interdisciplinaire medische 
tijdschrift Resuscitation. Het is een vier jaar durende studie waaraan drieëndertig 
onderzoekers uit vijftien ziekenhuizen uit het Verenigd Koninkrijk, de VS en Australië 
deelnamen. Het doel van dit onderzoek was om statistische gegevens over de BDE te 
verzamelen en de betrouwbaarheid van herinneringen aan de hartstilstand vast te stellen. Dit 
onderzoek bestudeert niet alleen hoeveel mensen een BDE melden, maar ook hoeveel 
overlevenden melding maken van bewustzijn en/of herinneringen aan het moment van de 
hartstilstand. 

Tijdens deze vier jaar durende studie werden overlevenden na een hartstilstand systematische 
geïnterviewd d.m.v. een kwalitatief en kwantitatief interviewsysteem. Van de 
tweeduizendzestig gevallen van een hartstilstand konden honderdveertig overlevenden een 
eerste interview ondergaan. Degenen die daarna nog leefden (101 overlevenden) werden nog 
een tweede keer geïnterviewd. Getuigenissen van visuele en auditieve ervaringen (en 
herinneringen) van tijdens de hartstilstand werden gecontroleerd op hun betrouwbaarheid 
d.m.v. specifieke tests. 

Zesenveertig procent van de overlevenden meldden herinneringen van tijdens de hartstilstand 
op het vlak van zeven cognitieve thema’s (angst; dieren/planten; helder licht; 
geweld/vervolging; deja-vu; familie en het kunnen oproepen van gebeurtenissen van na de 
hartstilstand). In totaal meldden negen procent een expliciete bijna-dood ervaring, terwijl twee 
procent ervaringen meldden op het vlak van visuele en auditieve herinneringen. Van één 
patiënt konden details van deze visuele en auditieve herinneringen geverifieerd worden op 
betrouwbaarheid (en van een andere patiënt gedeeltelijk) De visuele herinneringen konden 
niet objectief geverifieerd worden met de afbeeldingen die in sommige ziekenhuizen aan het 
plafond werden aangebracht. De twee patiënten die visuele herinneringen meldden bevonden 
zich in ziekenhuizen waar deze afbeeldingen niet waren aangebracht. 

De helft van de overlevenden meldden een breed scala aan herinneringen en bewustzijn van 
tijdens de hartstilstand. Niet al deze ervaringen zijn ‘een bijna dood ervaring’. Daarom stellen 
de onderzoekers voor om naast de controversiële term ‘bijna-doodervaringen’ ook de 
neutralere term ‘gebeurtenissen tijdens een hartstilstand’ te gebruiken omdat niet alle 
herinneringen gerelateerd zijn aan ‘het hiernamaals’ (wat de term ‘BDE’ suggereert). Soms 
gaan de melding van herinneringen over gevoelens of ervaringen van tijdens de reanimatie 
zelf.  
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Het Engelse Instituut voor Gezondheidsonderzoek kondigde een vervolgstudie aan op de 
Awarestudie. Het is een onderzoek dat twee jaar duurt en waaraan verschillende 
onderzoekscentra zullen deelnemen. Er zullen 900 tot 1500 patiënten onderzocht worden. 
Een vooronderzoek eindigde op 31 mei 2017. De studie zal focussen op de relatie tussen 
enerzijds 'een bijna-doodervaring' na een geslaagde reanimatie en anderzijds de kwaliteit van 
de hersenen en psychologische factoren na het ongeval (de hartstilstand). Zoals uit andere 
prospectieve onderzoeken blijkt, zeggen patiënten soms dat ze herinneringen aan de 
hartstilstand en reanimatie hebben op het vlak van 'zien' en 'horen'. Het onderzoek beoogt 
daarom vast te stellen waarom sommige mensen deze ervaringen hebben en anderen niet. De 
onderzoekers willen de hypothese onderzoeken of de patiënten met een BDE al dan niet betere 
hersenfuncties hebben en in een betere fysieke en psychologische conditie zijn dan patiënten 
zonder een BDE, zo verklaren de onderzoekers. De studie beoogt daarnaast ook de visuele en 
auditieve herinneringen te testen op hun betrouwbaarheid d.m.v. de 'test met de verborgen 
symbolen'. 

In 2003 publiceerde Bruce Greyson zijn prospectieve studie in een psychiatrisch vaktijdschrift 
'General Hospital Psychiatry' Het onderzoek duurde dertig maanden en vond plaats ‘op de 
afdeling hartziekten van een universiteitsziekenhuis.’ Er werden in totaal 
vijftienhonderdvijfennegentig hartpatiënten opgenomen in het onderzoek (waarvan sommige 
een hartstilstand hadden). Tien procent van de patiënten die een hartstilstand hadden meldde 
een BDE. Uit de groep hartpatiënten die geen hartstilstand hebben gehad meldde één procent 
een BDE. 

Een beperking van dit onderzoek is dat Greysons studie - anders dan in de Nederlandse studie 
van Van Lommel - geen objectieve medische gegevens van deze patiënten noteerde waardoor 
statistische analyse op basis van medische criteria slechts gedeeltelijk mogelijk is. Toch is het 
een opvallende overeenkomst met andere prospectieve studies dat de patiënten die een BDE 
meldden een jongere leeftijd hebben dan degenen die geen BDE hadden. Daarnaast komt het 
percentage van mensen met een BDE na een hartstilstand overeen met deze van andere 
studies. 

In 2001 publiceerden Sam Parnia en Peter Fenwick een kleinschalige prospectieve studie in 
het medische tijdschrift ‘Resuscitation’. Het onderzoek vond plaats in een ziekenhuis in 
Southampton (Engeland). Gedurende een onderzoeksperiode van één jaar werden alle 
overlevenden na een geslaagde reanimatie geïnterviewd (binnen een week nadat ze bij 
bewustzijn waren). Het onderzoek betrof drieënzestig patiënten waardoor dit onderzoek te 
klein is voor statistische analyse. Van hen had elf procent een BDE, waarvan zes komma drie 
procent een hoge score. Volgens de onderzoekers ontstond de BDE tijdens de 
bewusteloosheidstoestand.  

In een kleinschalige Engelse studie van Penny Sartori meldde drieëntwintig procent van de 
negenendertig patiënten die een hartstilstand hadden, herinneringen aan het moment van 
hun hartstilstand (waarvan 18% een geclassificeerd kunnen worden als een BDE). Haar 
studie betrof in totaal tweehonderddrieënveertig patiënten van een intensive-careafdeling van 
een ziekenhuis (dus ook mensen die geen hartstilstand hadden). Van dit totaal (inclusief de 
negenendertig patiënten met een hartstilstand) had één procent een BDE. Een BDE komt dus 
vaker voor bij mensen met een hartstilstand (en reanimatie), dan bij mensen die op de 
intensive care liggen zonder hartstilstand gehad te hebben. 

Bij diverse prospectieve studies werden symbolen opgehangen op het plafond van de 
operatiekamer, op een plaats waar een patiënt deze niet kan zien vanop de operatietafel. Dit 
gebeurde bij de Nederlandse studie, de Awarestudie, een Amerikaanse studie van Sam Parnia 
uit 2001, een Engelse studie van Penny Sartori. Bij geen enkele van deze studies konden 
patiënten, die meenden een BDE gehad te hebben, deze symbolen 'zien' waardoor visuele 
herinneringen tot op heden (september 2017) nog niet volgens dit objectieve criterium 
geverifieerd konden worden.  

Er zijn vragen over de betrouwbaarheid van de BDE aangezien deze ervaringen gebeuren in 
stressvolle situaties. Sommige onderzoekers stellen dat het geheugen van de patiënt kan zijn 
aangetast waardoor de zogenaamde herinnering onbetrouwbaar of verzonnen is. Om deze 
reden zijn er onderzoeken gedaan naar de betrouwbaarheid van de getuigenissen over een 
BDE d.m.v. hersenscans en de ‘Memory Characteristics Questionnaire’ (MCQ). Deze testen 
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kunnen natuurlijk niets zeggen over de realiteit van de BDE, maar wel of de getuigenissen 
van een BDE verzonnen zijn of niet. 

Een studie, gepubliceerd in 2013, onderzocht drie groepen patiënten die een coma overleefd 
hebben: een groep van acht comapatiënten met een BDE, een groep van zes comapatiënten 
zonder BDE maar die wel herinneringen hebben aan hun coma en een groep van zeven 
patiënten zonder herinneringen aan de coma. Daarnaast was er een controlegroep van 
gezonde achttienjarigen. Herinneringen aan de BDE werden vergeleken met herinneringen 
aan emotionele gebeurtenissen en met ingebeelde gebeurtenissen. De resultaten van de 
'Memory Characteristics Questionnaire' tonen dat de herinneringen aan een BDE meer lijken 
op de herinneringen van echte gebeurtenissen dan van verzonnen gebeurtenissen. De 
onderzoekers merken wel op dat op basis van hun studie niet gezegd kan worden of de 
herinneringen al dan niet hallucinair zijn. De studie toont aan dat de patiënten de 
herinneringen niet verzinnen: ze ervaren dit als een echte gebeurtenis.  

Uit een onderzoek dat gepubliceerd werd in 2014 blijkt uit hersenscans van patiënten met 
een BDE dat de herinneringen aan de BDE geassocieerd kunnen worden met ‘thetafrequenties 
in de temporale regio’ van de hersenen, dat overeenkomt met het actieve gebied bij echte 
herinneringen. Aan deze studie namen tien patiënten deel met een BDE en tien patiënten 
zonder een BDE. Naast hersenscans werd ook de MCQ gebruikt. Er werd een ‘hypnose-
gebaseerd protocol’ gebruikt. De studie toont dat de inhoud van de BDE door de patiënten 
ontvangen wordt als echte herinneringen en niet als fantasieën.  

Lauren E. Moore en Bruce Greyson publiceerden in 2017 een grootschalig onderzoek naar de 
betrouwbaarheid van de BDE-herinneringen d.m.v. de MCQ-methode. Het onderzoek had als 
doel om te testen of de voorgaande studies van Palmieri (2014) en Thonnard (2013) dezelfde 
resultaten opleveren als de methode wordt toegepast op een groot aantal mensen. In deze 
retrospectieve studie werden honderdtweeëntwintig overlevenden onderzocht die beweerden 
ooit een BDE gehad te hebben. De deelnemers moesten na een screening de MCQ-methode 
ondergaan waarin drie soorten herinneringen onderzocht werden: herinneringen aan de BDE, 
herinneringen aan gebeurtenissen die in dezelfde tijd plaatsvonden en ten derde een 
verzonnen gebeurtenis. De MCQ-score bevestigde de resultaten van voorgaande studies: de 
MCQ-score geeft aan dat de herinneringen aan de BDE echt zijn (en dus geen verzinsels). De 
gebeurtenissen worden door de ondervraagden zelfs ervaren als 'echter dan echt', zo melden 
de onderzoekers. Waarom dit zo is kunnen deze betrouwbaarheidsstudies niet vaststellen 
omdat dit niet de opzet van hun onderzoeksmethodiek is. 

Bovengenoemde prospectieve studies naar de BDE zijn betrouwbaarder dan retrospectieve 
studies vanwege de objectieve selectie op basis van medische criteria. Toch zijn ook de diverse 
retrospectieve studies noemenswaardig omdat deze inzicht geven in hoe vaak het fenomeen 
voorkomt, waar en wanneer het voorkomt en welke ervaringen gemeld worden. Terwijl bij 
prospectieve studies mensen systematisch opgenomen worden na een objectieve medische 
gebeurtenis (zoals een selectie op basis van een hartstilstand), gebeurt de selectie bij een 
'retrospectieve studie' achteraf door zelfselectie (vaak na een oproep, via een advertentie, om 
getuigenissen van mensen die in het verleden een bijna doodervaring hadden). 

In 1892 publiceerde de Zwitser Albert Heim de eerste systematische studie naar het fenomeen 
van de BDE. Hij wees er reeds op dat mensen in levensbedreigende situaties een BDE melden. 
Van Lommel merkt op dat er ‘tussen 1975 en 2005 in totaal tweeënveertig studies over ruim 
vijfentwintighonderd patiënten met een BDE gepubliceerd’ werden in medische 
tijdschriften. Vaak waren dit kleinschalige studies op basis van ingezonden brieven of 
getuigenissen. Het was het boek Leven na dit leven van Raymond Moody in 1975 dat een 
bredere aandacht op het fenomeen vestigde. Dit is logisch omdat in deze tijd de CPR-techniek 
verbeterde waardoor de overlevingskansen na een hartstilstand (en dus ook het melden van 
een BDE) toenamen. Bekende onderzoekers van retrospectieve studies zijn Kenneth Ring, 
cardioloog Michael Sabom, Bruce Greyson en Melvin Morse. Zij maakten bekend dat het 
fenomeen van de BDE op brede schaal en in diverse culturen voorkomt.  

De subjectieve beschrijving van BDE wordt niet bestreden. BDE lijkt te bestaan uit een 
complex van verschijnselen die niet uitsluitend hoeven op te treden bij mensen die doodgaan. 
Vermoedelijk zijn zij toe te schrijven aan de bijzondere toestand waarin de hersenen verkeren 
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tijdens een verlaagd bewustzijn. Er is momenteel geen wetenschappelijk model dat volledig 
alle fenomenen kan verklaren die bij diverse studies naar de BDE gemeld zijn.  

Hoewel BDE soms wordt gerapporteerd bij een hartstilstand, is bij een hartstilstand het brein 
nog een aantal seconden actief. Uit de registratie van hersenactiviteit door middel van elektro-
encefalografie (EEG) blijkt dat hersenen na een hartstilstand minder dan dertig seconden 
actief blijven. Sommige verschijnselen die gepaard gaan met een BDE zijn mogelijk een 
product van de nog werkende hersenen. De term BDE dekt dan de lading niet omdat het 
optreden van de sensaties een gevolg zou zijn van veranderingen in de toestand van het brein, 
en niet per se een voorbode is van een naderende dood. Dat een BDE niet per se gekoppeld is 
aan een bijna-dood-toestand, blijkt uit de medische dossiers van bijna de helft van mensen 
met een BDE. Toch rapporteerden zij gevoelens als: uit het lichaam treden en het verleden 
herbeleven. 

Volgens neuroloog Kevin Nelson ontstaan deze verschijnselen doordat het bewustzijn zijn 
oriëntatie kwijtraakt. Dit lijkt op verschijnselen die ook tijdens de remslaap kunnen 
voorkomen of bij een toestand als epilepsie. Ook tijdens de droom wordt het lichamelijk gevoel 
uitgeschakeld en zijn er soms visuele belevingen en/of gevoelens van euforie. Deze 
bewustzijnsverschijnselen zouden kunnen ontstaan, doordat een gebied in de hersenstam dat 
de cortex aanstuurt, de hersenen omschakelt naar de toestand van het droombewustzijn. Het 
eindstation daarbij is het gebied in de hersenen dat ligt op de grens van de temporale en 
pariëtale kwab (met name de gyrus angularis). Dit gebied lijkt een belangrijke rol te spelen bij 
stoornissen waarbij iemand zijn oriëntatie ten opzichte van het eigen lichaam kwijtraakt. Dit 
is onder meer aangetoond door dit gebied bij patiënten elektrisch te stimuleren. of na 
neurochirurgie. 

Waarnemingen die een biologische verklaring van de BDE ondersteunen: 

• Mensen met temporale epilepsie verklaarden tijdens hun aanvallen religieuze 
hallucinaties te hebben die overeenkomsten vertonen met bijna-doodervaringen. Bij 
gewone, gezonde mensen die zich als vrijwilliger aanboden, heeft men door het uitwendig 
aanbrengen van een magnetisch veld ter hoogte van de temporale kwab van de 
neocortex ook religieuze hallucinaties kunstmatig kunnen opwekken. Ook de impact van 
allerlei drugs op de fysiologie van zenuwcellen én tegelijk op het bewustzijn van de 
gebruikers is bekend.  

• Circa twintig procent van de piloten die bewusteloos raken wanneer ze tijdens een training 
in een centrifuge aan hoge G-krachten worden blootgesteld, ervaart een klassieke bijna-
doodervaring, inclusief de ervaring van uittreding.  

• In de jaren negentig heeft Rick Strassman aan de Universiteit van New Mexico onderzoek 
verricht naar de hallucinogene drug dimethyltryptamine (DMT, intraveneus toegediend). 
Strassman propageerde de theorie dat het vrijmaken van een grote hoeveelheid DMT 
vanuit de pijnappelklier vlak voor de dood of bijna-dood de oorzaak is van het fenomeen 
van de bijna-doodervaring. 

• De psychiater Karl Jansen heeft in 1995 een schijnbaar bijna-doodervaring kunnen 
reproduceren door het anestheticum ketamine te gebruiken, wat een aanwijzing kan zijn 
voor een biologische verklaring voor de ervaring.  

• Het fenomeen van uittreding, dat vaak wordt beschreven door personen die een bijna-
doodervaring hebben gehad, kan ook kunstmatig worden opgewekt door middel van 
drugsgebruik. Vooral dissociatieve drugs. 

• Gevoelens van uittreding kunnen ook kunstmatig worden opgewekt door het elektrisch 
stimuleren van de gyrus angularis. 

• Een theorie van Shawn Thomas (2004) stelt dat de neurotransmitter agmatine (4-
aminobutyl) quanidine) de sleutelsubstantie voor bijna-doodervaringen is.  

• Net zoals bij dromen kan de inhoudelijke ervaring van een BDE lang lijken te duren terwijl 
die zich ook dan neurologisch in korte tijd kunnen manifesteren. 

• Mensen die een BDE hebben gemeld bij een levensbedreigende situatie veranderen 
daarna. Maar dat gebeurt ook bij mensen die met de mogelijkheid van hun eigen dood 
worden geconfronteerd, zonder dat ze een BDE schijnen te hebben gehad. Het zou daarom 
kunnen dat niet de BDE maar de levensbedreigende situatie de verandering oproept. 
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Wanneer een BDE optreedt in een ongevaarlijke situatie of kunstmatig wordt opgewekt 
treedt er schijnbaar ook geen relevante verandering op. 

• De medisch redacteur van The Anzona Republic schreef in 1977: ‘Wanneer het fysieke 
activiteitsniveau een heel laag punt bereikt heeft, zoals onder narcose, of ten gevolge van 
ziekte of verwonding, neemt de automatische beheersing van de lichaamsfuncties 
dienovereenkomstig af. Aldus komen de neurohormonen en catecholaminen van het 
zenuwstelsel vrij en worden in ongecontroleerde hoeveelheid uitgestort. Dit resulteert 
onder andere in de hallucinatie die na terugkeer tot het bewustzijn wordt uitgelegd als 
was men gestorven en weer tot leven teruggekeerd.’  

• Psychologe en zenboeddhist Susan Blackmore stelt dat de hersenen tijdens een BDE 
problemen krijgen met het vasthouden van een goed model van de wereld. Zij heeft in alle 
toen beschikbare verslagen (met bron) geen aanwijzing gevonden dat de gemelde 
bijzonderheden zoals het zien van dingen buiten het ziekenhuis werkelijk aanwijzing 
geven voor waarneming buiten het lichaam.  

Een probleem met de verslagen van bijna-doodervaringen is dat het gaat om anekdotisch 
bewijsmateriaal. Niet alle informatie wordt gesteund door getuigen. Zo zijn er verslagen bij 
blinden verzameld door Kenneth Ring, die in 1993 constateerde dat er schijnbaar geen 
betrouwbare verslagen waren. Hij verzamelde eenendertig volgens hem onderbouwde 
ervaringen bij blinden, waarvan eenentwintig bijna-doodervaringen. Nader onderzoek van de 
gevallen door Mark Fox, leidde tot de conclusie dat het BDE-onderzoek tot dan (2003) vaak 
uitgaat van de aanname dat er een vorm van dualisme bestaat, maar hier geen bewijs voor 
geeft. Hij heeft bij de verslagen van Ring ook schijnbaar onjuiste gevolgtrekkingen 
geconstateerd.  

De bovennatuurlijke visies gaan ervan uit dat bijna-doodervaringen duiden op leven na de 
lichamelijke dood. In deze visies wordt erop gewezen dat een BDE uit een aantal deelaspecten 
bestaat, die alle tezamen behoren te worden verklaard. Met name wordt hier gedoeld op 
uittredingen, waarbij men zaken en gebeurtenissen rondom het eigen lichaam 'ziet'. In de 
eigen sfeer 'ziet' men volgens deze verklaring, op een enkele uitzondering na, alleen personen 
die reeds zijn overleden. Tijdens een BDE is er tevens vaak sprake van een moreel oordeel. 

• Een medicus die meent dat de BDE een aanwijzing is voor het bestaan van een 
bovennatuurlijke wereld is de Nederlandse cardioloog Pim van Lommel, die in de jaren 
1988-2002 onderzoek heeft gedaan naar het verschijnsel BDE, in 2001 gepubliceerd in 
het medische tijdschrift The Lancet. In dat artikel stelde hij dat er redenen zijn om aan te 
nemen dat de BDE optreedt als het EEG al vlak is, zodat die 'van buiten' zou moeten 
komen. Er is veel kritiek op dat artikel gekomen, bijvoorbeeld op zijn prominent naar 
voren gebrachte maar niet hard gemaakte veronderstelling dat het EEG al heel snel vlak 
wordt. Volgens een collega heeft hij ook te snel de mogelijkheid van een bovennatuurlijke 
verklaring geaccepteerd. 

• In de visie van Kenneth Ring kunnen delen van de BDE en ons geheugen en bewustzijn 
verklaard worden door holografie. 

• Gordon Greene gebruikt de hyperruimte om bijna-doodervaringen uit te leggen.  

• Neurochirurg Eben Alexander III kreeg als schrijver van meerdere artikelen boeken op het 
gebied van de hersenwetenschap, zelf een BDE. Hij heeft alles wat hij zich kon herinneren 
opgeschreven in het boek Proof of heaven. 
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Mummie Ramses V 

 

Een mens lijdt het meest 

Waar komt het versje 'Een mens lijdt dikwijls het meest door/van het lijden dat hij vreest' 

vandaan? 

Het is helaas niet bekend wie de dichter is van deze wijze uitspraak. 

De columnist Nico Scheepmaker (1930-1990) is ooit naar de auteur op zoek gegaan; zijn 

zoektocht staat in het boek Het bolletje van IBM (1987). Er zijn trouwens vele variaties op 

deze regels. Veel mensen kennen het gedichtje als volgt: 
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    Een mens lijdt dikwijls 't meest 

    Door 't lijden dat hij vreest 

    Doch dat nooit op komt dagen. 

    Zo heeft hij meer te dragen 

    Dan God te dragen geeft. 

Soms aangevuld met: 

    Het leed dat is, drukt niet zo zwaar 

    Als vrees voor allerlei gevaar. 

    Doch komt het eens in huis, 

    Dan helpt God altijd weer 

    En geeft Hij kracht naar kruis. 

In de loop der jaren hebben vele mensen zich afgevraagd wie deze regels heeft gedicht. De 

meest genoemde namen zijn: D.R. Camphuysen, P.A. de Genestet, Jac. Revius, Nicolaas 

Beets, Guido Gezelle, Isaac da Costa, Christiaan Huygens en E. Laurillard. In 

het Letterkundig woordenboek van Noord en Zuid (1952) van K. ter Laan wordt het zonder 

meer toegeschreven aan Revius (1586-1658). Scheepmaker vond de overeenkomst met een 

Engels versje van (mogelijk) Thomas Chatterton (1752-1770) frappant: 

    Too often we suffer most sorely 

    and thereby feel most poorly 

    from dreaded aches and pains. 

 

Eeuwig leven 

Onsterfelijkheid duidt eeuwig leven aan, zonder dood of sterven, een oneindig bestaan. 
Sommige organismen hebben biologische onsterfelijkheid. 

Menselijke onsterfelijkheid kan letterlijk en figuurlijk worden opgevat. In figuurlijke zin 
betekent het dat een mens voortleeft in de herinnering van de levenden, bijvoorbeeld als 
geliefde vriend of familielid, of als iemand die grote daden heeft verricht. In de meeste gevallen 
heeft de term een positieve betekenis. 

Onsterfelijkheid in de letterlijke zin speelt een belangrijke rol in vrijwel alle religies. In dat 
geval gaat het vaak om de onsterfelijke ziel die op enigerlei wijze voortbestaat na de dood (leven 
na de dood in een hiernamaals). 
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Volgens de Hebreeuwse Bijbel hadden de mensen een eeuwig leven op aarde kunnen hebben 
door te eten van de levensboom die stond in de Hof van Eden, midden in het paradijs. Adam 
en Eva verspeelden deze kans doordat zij aten van de boom van de kennis van goed en kwaad, 
de zondeval, en uit het paradijs werden verdreven. 

In Daniël staat de zin ‘Velen van hen die slapen in de aarde, in het stof, zullen ontwaken, 
sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd’, 
maar verder komen de opstanding en onsterfelijkheid niet prominent in de Hebreeuwse Bijbel 
voor. Bovendien is Daniël een zeer laat boek, waarschijnlijk uit rond 165 v.Chr., en de idee 
van een opstanding kan niet duidelijk in de vroegere Bijbelboeken worden gevonden.  

In de deuterocanonieke boeken komt onsterfelijkheid als begrip wel voor, vooral in Wijsheid 
en Sirach. De vermeldingen worden echter theologisch niet doorgewerkt. 

Paulus schreef in een van zijn brieven: ‘God beloont een ieder naar zijn daden. Aan wie het 
goede doet en daarin volhardt, aan wie glorie, eer en onsterfelijkheid zoekt, schenkt hij het 
eeuwige leven’. Hiermee wordt de opstanding uit de dood en eeuwig leven in de 
hemel aangeduid. Geloof in Jezus Christus is hiervoor een voorwaarde Deze geloofsartikelen 
behoren tot de oudste in het christendom en de kern van het christendom.  

Strikt genomen maakt het Nieuwe Testament een onderscheid tussen ‘eeuwig leven’ en 
‘onsterfelijkheid’. Alleen God, ‘die alles in leven houdt’, is onsterfelijk. 

Er hebben met betrekking tot het eeuwige leven altijd alternatieve opvattingen bestaan. 
Origenes verdeelde de tijd in opvolgende wereldtijden αιωνων (eonen). In die zin moest volgens 
hem ook de term ζωην αιωνιον, ‘eeuwig leven’ worden opgevat, als periode met een begin en 
een einde. De uitdrukking wordt zodoende synoniem met 'leven van de toekomende eeuw', 
een frase zoals die voorkomt in de geloofsbelijdenis van Nicea. Op de tekst van deze 
geloofsbelijdenis hebben de volgelingen van Origenes aanvankelijk enige invloed kunnen 
uitoefenen. Het Bijbelse Griekse grondwoord αιων heeft inderdaad niet de primaire betekenis 
van 'zonder einde'. Zo komt bij Origenes aan elke eon een einde. Na de wederoprichting van 
alle dingen (apokatastasis pantoon) zijn de wereldtijden en daarmee de heerschappij van 
Christus voorbij en zal God alles zijn in allen. In deze apokatastasis pantoon is bij Origenes 
geen plaats voor eindeloze hellestraffen. Uiteindelijk zullen alle mensen, ook de duivel, met 
God verzoend worden. Een kerkelijke veroordeling van de leer van Origenes vond plaats in 
543. 

Onsterfelijkheid komt ook in mythologie en fictie voor. Het wordt niet altijd beschouwd als 
iets positiefs. Ook wordt soms met onsterfelijkheid bedoeld dat je niet kan sterven door de 
natuurlijke dood, vaak is er dan ook sprake van een zekere eeuwige jeugd of het op een 
bepaald tijdstip stilvallen van het verouderen. Dit laatste is soms ook het geval bij letterlijke 
onsterfelijkheid; als dat niet het geval is, is die letterlijke onsterfelijkheid een ware kwelling. 

Voorbeelden van onsterfelijkheid in mythologie en fictie: 

• De mythe van Tithonos, de man die onsterfelijkheid kreeg maar geen eeuwige jeugd. 

• Amrita, volgens het Hindoeïsme de drank die de goden onsterfelijk maakt. 

• Ba Xian, ook wel de Acht Onsterfelijken, in het Taoïsme. De eerste die onsterfelijk werd, 
was Li Tieguai, een asceet en leerling van Laozi, de grondlegger van het taoïsme. Hij 
leerde het geheim van de onsterfelijkheid van Xi Wangmu, volgens taoïstische 
Volksmythes de vrouw van de Jadekeizer Yu Huang. Ze wordt vaak afgebeeld in de 
boomgaard van onsterfelijkheid. Ze kweekte de perziken van onsterfelijkheid; deze boom 
gaf eens in de drieduizend (of negenduizend) jaar vruchten. Ze geeft dan een feestmaal, 
waarbij alle onsterfelijken kunnen eten van de perziken. 

• De mythe van de Fontein van de Eeuwige Jeugd. 

• Ahasverus de Wandelende Jood, die Jezus op weg naar Golgotha hard zou hebben 
aangepakt, waarop hij ertoe werd veroordeeld om tot de Dag des oordeels rusteloos over 
de wereld te zwerven. 

• Gulliver’s Travels van Jonathan Swift. 
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• De metafysische roman ‘Alle mensen zijn sterfelijk’ (1946, Tous les hommes sont mortels) 
van Simone de Beauvoir verhaalt van Raimon Fosca, een man die vervloekt is tot eeuwig 
leven. 

Alchemisten in het westen en het oosten waren op zoek naar het geheim van het eeuwige 
leven. Van vijftiende-eeuwse Franse alchemist Nicolas Flamel werd gezegd dat hij de Steen 
der wijzen en het levenselixer zou hebben ontdekt, wat hem in staat stelde om onsterfelijk te 
worden, samen met zijn vrouw Perenelle. 

De onsterfelijkheid van de ziel is een van de drie postulaten die volgens de Duitse filosoof 
Immanuel Kant noodzakelijk zijn in de ethiek.  

 

 

 

Reïncarnatie  

Reïncarnatie (Latijn: caro = ‘vlees’; re=opnieuw, ‘wedervleeswording’, Grieks: metempsychôsis, 
‘opnieuw bezield’, vandaar ‘zielsverhuizing’) is de religieuze of filosofische opvatting dat het 
niet-lichamelijke deel van een levend wezen (de ziel of de geest) na de dood niet verdwijnt maar 
opnieuw in een ander levend wezen geboren wordt. De belangrijkste religies met een geloof in 
reïncarnatie zijn Aziatische religies, vooral het hindoeïsme, het jainisme, het boeddhisme en 
het  sikhisme. Daarnaast komt het ook voor in de new-agebeweging en bij sommige indiaanse 
religies van Noord- en Zuid-Amerika. Het geloof in reïncarnatie wordt ook aangetroffen bij 
sommige kleine volken in gebieden die als islamitisch bekendstaan, zoals de Druzen. In het 
jodendom wordt reïncarnatie 'Gilgul' genoemd. Het huidige christendom wijst het idee af, 
maar het vroege christendom kende ook gelovers in reïncarnatie. De leer over reïncarnatie en 
incarnatie in de verschillende religies verschillen dikwijls van elkaar, en soms wordt aan 
andere termen de voorkeur gegeven. 

Reïncarnatie is het meest bekend als behorend tot het hindoeïsme en boeddhisme. In deze 
gevallen is het sterk verwant met het begrip karma, wat de toekomstige geboorte beïnvloedt. 
Volgens deze theorie leiden goede daden tot goede gevolgen, zowel in het huidige als het 
toekomstige leven. En zo ook voor slechte daden. 
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Het kastenstelsel is ook heel belangrijk bij reïncarnatie in het hindoeïsme. Het kastenstelsel 
bestaat uit vier verschillende hoofdkasten: 

– Brahmanen (priesters)  

– Kshatriyas (krijgers)  

– Vaisjas (handelaren en boeren)  

– Sjudras (handwerklieden) 

 

Er zijn ook mensen die tot geen van deze kasten behoren: kastelozen of onaanraakbaren. 

In het kastenstelsel zijn drie begrippen belangrijk: 

Wedergeboorte - Hindoes geloven dat als iemand sterft de ziel van die persoon voortleeft. De 
ziel komt dan in een andere gedaante (mens of dier) terug. Als je goed leeft kun je na de dood 
in een hogere kaste terecht komen en uiteindelijk word je bevrijd van het aardse leven om 
samen te leven met god. 

Karma - Het begrip karma geeft aan dat een Hindoe als resultaat van zijn daden in een vooraf 
bepaalde kaste geboren kan worden. Door veel goede daden te verrichten kun je in een hogere 
kaste geboren worden en door veel slechte daden te doen in en lagere kaste. Je kunt niet 
tijdens het leven van kaste veranderen. 

Dharma - De orde van alle natuurlijke dingen en orde in de kosmos. Iedereen moet dit volgen 
om een goed mens te zijn. 

In het boeddhisme geeft men de voorkeur aan het begrip wedergeboorte boven reïncarnatie, 
daar reïncarnatie impliceert dat er iets is dat weer opnieuw geboren wordt, en het boeddhisme 
het bestaan van een eeuwigdurend 'ik', 'zelf' of 'ziel' niet onderschrijft. In het boeddhisme 
wordt reïncarnatie als samsara beschreven, een eindeloze cyclus van steeds weer nieuwe 
levens die aangedreven wordt door de mentale corrupties van de geest. Vrijheid van 
deze cyclus is het nirwana. In het sikhisme gelooft men dat lotsbestemmingen door goede en 
slechte daden in het leven bepaald worden, karma. Hun geloof in reïncarnatie lijkt veel op dat 
van het boeddhisme en het hindoeïsme. In het jaïnisme gelooft men dat Moksha kan worden 
bereikt: eeuwige gelukzaligheid. Door goede daden te verrichten kan je dit bereiken. Als je 
slechte dingen doet krijg je karma. De gevolgen van de slechte daad komen in dit leven of een 
ander leven terug. 

Het idee achter reïncarnatie is in westerse groeperingen soms dat het mensenleven een 
leerschool is. Vooral in de newagebeweging wordt reïncarnatie als een positief beginsel 
omschreven. Een ziel reïncarneert in een ander levend wezen om via dat andere levende wezen 
nieuwe dingen te ‘leren’ en nieuwe ervaringen op te doen. 

In westerse esoterische groeperingen wordt het idee van reïncarnatie aangehangen, hoewel 
niet altijd op dezelfde wijze. In navolging van de theosofie gaan ook de antroposofen de 
rozenkruisers en andere esoterische groepen (sommige wicca-aanhangers) uit van 
reïncarnatie, waarbij zij echter de mogelijkheid van het onaangename terugvallen naar een 
‘lager bewustzijnsniveau’ zoals in het hindoeïsme mogelijk is, meestal verwerpen.  

De menselijke geest gaat volgens  Rudolf Steiner door vele aardse incarnaties, om zo tot een 
steeds hogere evolutiegraad te kunnen komen. Tijdens zijn opeenvolgende levens bouwt de 
mens volgens Steiner een schuldenbalans op, karma genoemd, die zowel negatief als positief 
kan zijn en ten dele zijn levenslot bepaalt. Samen met de mens ontwikkelen volgens Steiner 
ook de aarde en de andere planeten, evenals een geestelijke ‘hiërarchie’ waarin engelen, 
aartsengelen en hogere hiërarchische wezens, zich voortdurend door evolutionaire fasen heen. 
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Afspraak met de dood 

Als je hart en je ademhaling er langdurig en onherstelbaar mee ophouden, of als je hersenstam 
niet meer functioneert, dan ben je dood. Zo hebben artsen dat afgesproken. Maar uit 
onderzoek blijkt dat het zo simpel niet ligt. Zo kan een EEG tot drie dagen na het 
doodverklaren van je hersenstam nog hersenactiviteit waarnemen. Aan de andere kant: 
volgens veel hersenwetenschappers kan je zelf al overlijden voordat je hart, ademhaling en 
hersenstam de pijp aan maarten geven. Dat roept de vraag op: wanneer gaat wat je echt dood? 

Theoretisch gezien heb je, op het moment dat de bloedtoevoer naar je brein stopt, nog zo’n zes 
seconden waarin je je bewust bent van je omgeving. Zou je onverhoopt onder een guillotine 
terecht komen, dan zou de beul je dus kunnen vragen hoe dat nou is, doodgaan, en wanneer 
het echt gedaan is met je. Niet dat je antwoord kunt geven – je hoofd is immers gescheiden 
van je longen, luchtpijp en stembanden – maar als je van te voren een signaal afspreekt (twee 
keer knipperen betekent ‘ik ben er nog’, drie keer is ‘doodgaan is pijnloos’) zou het in theorie 
mogelijk zijn. 

De Franse wetenschapper Jean Baptiste Vincent Laborde geloofde er niets van. Om de 
guillotinemythe te ontkrachten, liet hij pas afgehakte hoofden van misdadigers naar zijn 
laboratorium brengen, om ze daar aan te sluiten op de bloedsomloop van een hond om ze 
vragen te stellen over hun toestand. Ben je daar nog? Ben je nog steeds jij? Of was je ‘ik’ dood 
zodra je hart en je hersenen gescheiden raakten? Hoe voelt het om te sterven? 

Laborde heeft nooit succes gehad met zijn aanpak. Het enige hoofd dat hij succesvol op een 
hond plakte, liet niet meer zien dan willekeurige gezichtsuitdrukkingen. Twee collega-
wetenschappers claimden meer succes te hebben: een mannenhoofd reageerde tot vier 
seconden na de onthoofding nog op het roepen van zijn naam door zijn ogen te openen en de 
heren onderzoekers aan te kijken. Sceptici geloofden echter niet dat dit een teken van 
bewustzijn was en noemden het een reflex. Dus bleef het precieze moment van sterven, het 
moment dat je ophoudt met ‘jou’ te zijn en alleen nog een lichaam of lijk bent, onduidelijk. 
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Vroeger gingen mensen ervan uit dat je dood was zodra je ophield met ademen. Dat had vooral 
een praktische reden: in tegenstelling tot de moeilijk hoorbare hartslag was het gebrek aan 
ademhaling gemakkelijk te controleren. Denk aan een rumoerige ziekenhuiszaal, snikkende 
familieleden. De stethoscoop was nog niet uitgevonden. Maar de wetenschap en medische 
techniek schreed voort, en daarmee de definitie van wanneer we iemand dood noemen. Het is 
er overigens niet simpeler op geworden. 

Stel je voor dat je op een brancard ligt. Tijdens een zeiltochtje ben je overboord geslagen en 
pas na tien minuten uit het ijskoude water gevist. Ademen kun je niet zelf, maar in plaats van 
je dood te verklaren hebben de ambulancebroeders een mondstuk met een zak eraan over je 
gezicht geplaatst, die lucht je longen in perst en er dus voor zorgt dat je brein genoeg zuurstof 
krijgt. Bovendien is je hart opgehouden met uit zichzelf kloppen, dus staat een van de broeders 
naast je op je borstkas te duwen om je bloedcirculatie aan de gang te houden. Uit zichzelf 
klopt je hart niet, ademen je longen niet, en toch ben je niet overleden. 

Als dat al te lang duurt, dan loop je overigens wel een groot risico om alsnog dood te gaan. 
Een van de medische definities van dood zijn behelst dat je hart en ademhaling er langdurig 
mee gestopt zijn. De reden dat artsen je dan doodverklaren heeft overigens weinig te maken 
met het hart of de longen zelf: je overlijdt omdat we aannemen dat als de boel er al te lang 
mee ophoudt, het zuurstoftekort in je hersenen zo groot wordt dat ze niet meer werken. Zelfs 
als je ‘hartdood’ wordt verklaard, is het eigenlijk het brein dat overlijdt. Dat brengt ons bij de 
volgende kwestie: wanneer in dat proces gaat je brein precies dood? En komt dit moment ook 
overeen met het moment dat ‘jij’ er niet meer bent? 

De meest voor de hand liggende manier om te kijken of een brein het nog doet, is om het aan 
de eigenaar in kwestie te vragen. Geeft deze antwoord (ja, hoor, ik ben er nog, het is maandag 
en je steekt vijf vingers op) dan is hij duidelijk niet overleden. Het omgekeerde gaat niet op: 
bewusteloosheid alleen is zeker geen teken dat iemand er niet meer is. Niet alleen kan het 
tijdelijk zijn, je hebt ook nog situaties waarin iemand weliswaar alles meemaakt, maar toch 
bewusteloos lijkt omdat hij niet kan communiceren, zoals bij het ‘locked in syndroom’. 
Daarom hebben artsen, voor alle veiligheid, afgesproken dat ze iemand alleen hersendood 
verklaren, als het hele brein ermee op is gehouden. Dat meten ze door te kijken of de 
hersenstam het nog doet. Dit is het meest primaire deel van het brein, waar je ademhaling, je 
hartslag, je lichaamstemperatuur en dergelijke worden geregeld. Simpel gezegd: zonder 
activiteit in je hersenstam heeft de rest van je lijf geen schijn van kans. 

Wachten op een volledig gebrek aan hersenactiviteit is dus vanuit fysiek oogpunt wel zo 
verstandig. Maar hier treden twee moeilijkheden op. Voor moeilijkheid nummer een gaan we 
terug naar onze brancard. De ambulancebroeders zijn aangekomen bij het ziekenhuis en 
hebben je lichaam overgedragen aan een stel vaardige artsen, die met kunst- en vliegwerk je 
hart en ademhaling in stand houden. Zouden ze nu een scan van je brein maken dan zouden 
ze waarschijnlijk weinig tot geen activiteit zien. Maar opgepast: herinner je dat je een half 
uurtje geleden nog in ijskoud water lag. Onderkoeling kan de meetbare hersenactiviteit 
tijdelijk opschorten, en zou je opgewarmd zijn, dan kan je brein het weer prima doen. Echt 
dood ben je dus pas als je hersenen het niet meer doen, en je zevenendertig graden warm 
bent. 

Moeilijkheid nummer twee: ‘volledig gebrek aan hersenactiviteit’ is een rekbaar begrip. Uit 
onderzoek blijkt namelijk dat sommige mensen tot drie dagen nadat ze door een arts 
hersendood waren verklaard, op een EEG toch nog wat willekeurige hersenactiviteit lieten 
zien. Niets georganiseerds, maar toch. Het duurt een tijdje voordat de elektriciteit in je hoofd 
is uitgeknetterd. Dat roept een filosofische vraag op: ben ‘jij’ er nog tot de laatste neuron 
vuurt? Of was je ‘ik’ allang verdwenen? 

Waarschijnlijk is je ‘zelf’ bij het vuren van de laatste hersencel allang weg. Er zijn zelfs artsen 
die opperen dat je zelfs nog eerder dood was dan wanneer de diagnose hersendood werd 
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gesteld, namelijk als je cortex niets meer doet. De cortex is het kronkelige deel van je brein, 
en onontbeerlijk voor alle hogere hersenfuncties als denken, zien, spreken, herinneringen 
ophalen, enzovoorts. Zonder georganiseerde activiteit in je cortex, ben je een zogenaamd 
kasplantje. Technisch gezien leef je nog, je hersenstam is er nog om je hart, 
lichaamstemperatuur en ademhaling in orde te maken. Maar de kans dat ‘jij’ er nog bent, is 
vrijwel nihil, omdat alles wat jou jou maakt al stuk is. 

Doodgaan doe je dus ergens in een grijs gebied. Ergens tussen langdurig ophouden met 
ademhalen en een hartslag hebben (waarna de arts veronderstelt dat je brein ook wel de geest 
zal hebben gegeven) en helemaal geen hersenactiviteit meer hebben (zelfs geen willekeurige), 
ben je overleden. De technologie laat artsen hier in de steek: er is geen hersenscanner die 
onomstotelijk hersendood kan vaststellen. 

Het moment van sterven is, alle moderne snufjes ten spijt, dus meer een afspraak dan een 
biologisch moment. Tegenwoordig luidt die afspraak onder artsen dat je dood bent als de 
hersenstam niet meer functioneert. Daarvoor zijn een aantal tests die niet kijken naar je 
hersenactiviteit, maar naar wat je hersenstam nog kan. Reageren je pupillen op licht, je ogen 
op een object dan snel dichterbij komt, reageert je lijf nog op pijn? Dan ben je nog niet dood. 
Is het antwoord op deze en nog wat andere vragen tijdens een aantal verschillende pogingen 
echter ‘nee’, dan ben je volgens afspraak overleden. Maar door wat we weten over het brein en 
wat het daarin is dat jou jou maakt, kun je gerust zijn: op het moment dat een arts die 
beslissing neemt, ben ‘jij’ er zelf allang niet meer bij. Tenzij je onthoofd wordt, wellicht. Bron: 
Kennislink.  

 

 

Uitvaartrituelen andere culturen   

Nederland is al eeuwen lang een multiculturele samenleving, waar veel verschillende 
culturen en religies naast elkaar bestaan. Dit betekent ook dat er verschillende 
uitvaartrituelen en uitvaartregels zijn.   
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Caribische uitvaartrituelen  

Het overgrote deel van de Caribische Nederlanders is rooms-katholiek. De uitvaart 
wordt vaak georganiseerd volgens de regels van de kerk waar de familie van de 
overledene toe behoort. Er vindt op de dag van de uitvaart een mis plaats in de kerk. 
Meestal wordt zwarte of witte kleding gedragen.  

Er wordt over het algemeen gekozen voor begraven in plaats van cremeren. Het idee 
hierachter is dat het lichaam van de overledene ongeschonden het graf in gaat om aan 
de laatste reis te beginnen. Voordat men bij de begraafplaats aankomt wordt er nog 
een rondje in of om het huis van de overledene gemaakt met de kist. Op deze manier 
wordt het afscheid definitief. Nabestaanden geven de overledene vaak nog persoonlijke 
dingen mee in de kist maar ook goede wensen of vragen voor eerder gestorvenen. Na 
de begrafenis zijn er acht dagen van rouw waarbij er wordt gebeden. Tijdens deze 
rouwperiode wordt er niet alleen gepraat en gehuild, maar ook veel muziek gedraaid en 
soms zelfs gedanst. Op de achtste dag na de begrafenis doen de nabestaanden alle 
ramen open zodat de geest van de overledene hen rustig kan verlaten oftewel 'manda 
spiritu bai', letterlijk vertaald: stuur de geest weg.  

 

 

Chinese uitvaartrituelen 

De Chinezen kiezen traditioneel gezien voor begraven in plaats van cremeren. Een 
bijzonder uitvaartritueel dat voorafgaat aan een Chinese begrafenis is dat de 
nabestaanden nepgeld (of zoals zij het noemen: geestengeld) verbranden. Dit geld staat 
voor de rijkdom die de nabestaanden de doden toewensen in het hiernamaals. De 
Chinezen zien rood als de kleur van geluk en feest, dus het is niet gebruikelijk rode 
kleding te dragen op een uitvaart. Witte kleding wordt gezien als een geschikte kleur 
voor rouw. De nabestaanden kleden zich daarom volgens de traditie in witte kleding 
van ongebleekt katoen. De aanwezigen houden tussen beide handen wierookstokjes 
vast en maken hier driemaal een buiging mee. 
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Net zoals bij veel uitvaartrituelen in andere culturen zijn er ook hier heel wat rituelen 
die te maken hebben met het verjagen van geesten. Wanneer de kist het graf inzakt 
draaien de aanwezigen zich om zodat zij dit niet hoeven te zien. Ook dit heeft er mee 
te maken dat de geesten ver weg blijven en niet met ze mee naar huis gaan. Ook mag 
er nooit een paraplu worden opgestoken op de begraafplaats, omdat de geest van de 
overledene hier onder zou kunnen schuilen. Dus hoe hard het ook regent, de paraplu 
blijft dicht! 

Hindoestaanse uitvaartrituelen 

Zoals bij veel uitvaartrituelen in andere culturen voeren de Hindoestanen ook rituelen 
uit die gericht zijn op het eren van de doden vóór en tijdens de uitvaart. Bij de 
Hindoestanen is het de gewoonte om te cremeren, omdat het lichaam dan het snelst 
terugkeert naar de 'bron'. Tijdens de uitvaart wordt meestal witte of zwart met witte 
kleding gedragen. Alleen een mannelijk familielid (de oudste zoon) mag de 
uitvaartrituelen uitvoeren. Hiervoor scheert hij zijn hoofd kaal als teken van rouw en 
respect. 

Vooraf loopt hij eerst een aantal keer met een brandende diya (een traditioneel 
kommetje van klei met een watje van katoen als lont) rond de kist en brengt deze in 
aanraking met de mond van de overledene. Dit wordt de kus van de dood genoemd en 
staat symbool voor het lichaam dat wordt gecremeerd. Als laatste afscheid strooien de 
directe nabestaanden bloemblaadjes, kruiden en geurrijk water over het lichaam van 
de overledene. Daarna wordt de kist gesloten en mag de oudste zoon de kist in de oven 
doen om de verbranding in gang te zetten. Het lichaam van de overledene mag niet 
buiten het zicht van de familie worden verbrand. 

Islamitische uitvaartrituelen 

Bij een islamitische uitvaart komen veel rituelen kijken die zij streng naleven. Zo mogen 
moslims niet worden gecremeerd, maar moeten ze (het liefst) binnen vierentwintig uur 
begraven worden. Dit is in strijd met de regels hier in Nederland (minimaal 36 uur), 
maar tegenwoordig kan daar een ontheffing voor worden aangevraagd. 

Het gebed op de dag van de uitvaart vindt plaats bij de moskee. Er worden buiten de 
moskee drie rijen gemaakt waarbij iedereen in de richting van Mekka staat. De mannen 
staan op de eerste rij, in het midden staan de kinderen en op de laatste rij staan de 
vrouwen. Na het gebed wordt de kist naar de begraafplaats gebracht. De dragers van 
de kist wisselen elkaar regelmatig af. Omdat het dragen van de kist wordt gezien als 
een goede daad willen veel mannen hier bij helpen. Het kan zo zijn dat je geen vrouwen 
ziet op de begrafenis. In sommige islamitische gemeenschappen moeten de vrouwen 
namelijk thuis blijven of buiten de begraafplaats wachten. Zij mogen pas vanaf de dag 
erna het graf bezoeken. Dit hangt af van de geloofsrichting en de rituelen van de familie 
van de overledene. Bij een islamitische uitvaart is het niet de bedoeling om bloemen, 
kaarsen of andere spullen bij het graf achter te laten.  

Joodse uitvaartrituelen 

Bij een joodse uitvaart is het een ritueel om het lichaam te begraven in plaats van te 
cremeren. Kenmerkend voor een joodse uitvaart is dat er veel somberheid heerst. Bij 
de orthodoxe joden zijn bijvoorbeeld net zoals bij de moslims bloemen niet toegestaan. 
In plaats van bloemen worden er steentjes bij het graf neergelegd om te laten blijken 
dat de overledene niet vergeten wordt. Na de rouwdienst wordt de kist naar het graf 
gebracht, waarna de aanwezigen rondom het graf gaan staan. Eerst gooien de 
familieleden ieder drie scheppen met aarde op de kist en vervolgens doen de overige 
aanwezigen hetzelfde. Bij de liberale joden mogen zowel vrouwen als mannen hier aan 
deelnemen, maar bij de orthodoxe joden mogen alleen de mannen dit doen. 
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De nabestaanden worden pas getroost nadat de overledene is begraven. De 
nabestaanden houden zich eerst bezig met het respecteren van de doden in plaats van 
het troosten van de levenden zolang het lichaam nog niet begraven is.  
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Kaapverdische uitvaartrituelen 

Over het algemeen zijn Kaapverdianen rooms-katholiek. Er wordt voornamelijk gekozen 
voor begraven, maar ook cremeren is gebruikelijk. Over het algemeen zijn er geen 
strenge Kaapverdische uitvaartrituelen. Voorafgaand aan de uitvaart vindt er een mis 
plaats in een Rooms-Katholieke kerk. Tijdens deze mis krijgen de aanwezigen de kans 
om langs de open kist te lopen om voor het laatst afscheid te nemen. Dit kan vaak lang 
duren, omdat er wel honderden mensen aanwezig kunnen zijn. Familie is namelijk erg 
belangrijk bij de Kaapverdianen en het komt vaak voor dat er ook grote groepen 
familieleden over komen vliegen vanuit Kaapverdië. Ook kan je er voor kiezen om een 
kaarsje aan te steken in de kerk met de overledene en zijn naaste familie in gedachten. 

Er wordt niet zo zeer op de kleding gelet zolang je er maar netjes uit ziet. Je zult wel 
merken dat er vooral zwart wordt gedragen en geen kleur tenzij dit is afgesproken. Net 
zoals bij uitvaartrituelen in andere culturen is het gebruikelijk dat de familie en 
vrienden de kist naar de laatste rustplaats brengen na de mis in de kerk. Er komt vaak 
veel gehuil en geschreeuw bij kijken. Bij de Kaapverdianen is dit onder de vrouwen 
normaal. 

Molukse uitvaartrituelen 

De meeste Molukkers zijn protestant en vaak wordt er gekozen voor een begrafenis. 
Een belangrijk uitvaartritueel binnen de Molukse gemeenschap is de troostdienst die 
wordt gehouden op de avond vóór de begrafenis. Dit wordt de ‘malam penghiburan’ 
genoemd wat letterlijk 'de avond van de troost' betekent. Deze troostdienst is vaak zelfs 
belangrijker dan de uitvaart zelf. Er zijn veel meer mensen bij zo een troostdienst dan 
op de uitvaart zelf. De nabestaanden worden tijdens deze dienst door de predikant 
getroost met het gesproken woord.  

Bij een Molukse uitvaart wordt er op de dag van de uitvaart eerst een dienst gegeven 
waarna ze naar de begraafplaats gaan met de kist. Eenmaal aangekomen bij het graf 
wordt er vaak door een dominee een stuk uit de bijbel gelezen terwijl de aanwezigen 
rondom het graf staan. Nadat het 'Onze Vader' wordt gebeden gooien de naasten met 
bloemblaadjes. Soms worden er ook parfumflessen meegegeven in het graf. Nadat de 
kist is gezakt schept ieder familielid aarde over de kist. 
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Surinaamse uitvaartrituelen 

Een typische Surinaamse uitvaart bestaat eigenlijk niet. Dit komt omdat Surinamers 
onder te verdelen zijn in onder andere Chinezen, Creolen, Hindoestanen, Indianen en 
Javanen. Iedere groep heeft eigen uitvaartrituelen en tradities. Over de Hindoestaanse 
uitvaartrituelen is hierboven geschreven. Daarom in het kort over de uitvaartrituelen 
van de Surinaamse Creolen, omdat dit ook een grote groep is in Nederland. Creoolse 
uitvaarten zijn vrij uitbundig. Surinamers zeggen dat ze dansend naar hun laatste 
rustplaats willen worden gebracht. Dit dansen wordt in hun cultuur gezien als een 
vorm van rouwverwerking, omdat je door het dansen niet denkt aan de pijn en verdriet 
van het verlies en omdat op die manier de ziel van de overledene zonder verdriet het 
lichaam kan verlaten.  

De avond voordat de uitvaart plaatsvindt wordt er eerst nog een dodenwake gehouden. 
Deze dodenwake gaat heel de nacht door tot in de ochtend. De familieleden praten, 
zingen, dansen, bidden en eten samen. Op de dag van de uitvaart wordt er een 
plechtigheid gehouden in een uitvaartcentrum. Na deze plechtigheid wordt de kist naar 
de begraafplaats gebracht. De aanwezigen lopen vaak zingend achter de kist aan. De 
dragers van de kist maken ook bepaalde dansbewegingen, zodat de kwade geesten hun 
pad naar de begraafplaats niet kunnen volgen. De voorgeschreven kleding op een 
Creoolse uitvaart is bijna altijd wit en de vrouwelijke nabestaanden dragen een 
hoofddoek, de 'anjisa' genaamd. Bron: rememberme.nl.  

 

 

 

Het galgenveld   

         Niemand durfde er te komen in dat moerassige land waar de veenlaag wel flinterdun moest 

zijn. Hier eindigt het leven. Hier strekt zich het rijk van de dood uit. Dit verlaten en vervloekte 

galgenveld ligt op enkele kilometers van de stad Goor. In een ver verleden zijn hier ooit de 

galgen in stukken gehakt en verbrand op het haardvuur van een boer die bij de oude 
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gerichtsplaats De Malberg woonde, aan de rand van het veld. De mensen dachten in hun 

naïeve overmoed dat het verkondigen van de idealen vrijheid, gelijkheid en broederschap 

genoeg zou zijn om de mentaliteit van de mensen te veranderen. Maar de rijken bleven rijk en 

zelfverzekerd en de armen bleven arm en leden honger, zoals ze altijd gedaan hadden. 

Onvruchtbaar bleef de plaats waar de galgen hun magere armen hadden uitgestrekt. Want 

deze vlakte is vervloekt, voor altijd. Sinds de rechters van Oldenzaal een heiden voor het stelen 

van een brood op de pijnbank lieten binden en daarna terechtstelden. Hier heeft hij gehangen, 

de arme man, als een voorbeeld voor alle anderen die het durfden wagen hun honger te stillen.  

 

 
 

 

Deed je in de middeleeuwen iets wat niet door de beugel kon, dan bestond de kans dat je het 
vonnis ‘onthoofding’ of ‘ophanging’ kreeg. De uitvoering van het doodvonnis gebeurde vaak op 
een centrale plek in de stad en met zoveel mogelijk toeschouwers. Na de executie werd het lijk 
niet netjes begraven, maar naar het galgenveld gebracht. Daar werden de lijken opgehangen 
of op de radstake gelegd, een hoge paal met bovenaan een horizontaal geplaatst wiel. Op het 
galgenveld werden soms ook specifieke lichaamsdelen tentoongesteld. Na een onthoofding 
belandde het hoofd bijvoorbeeld op een spies. De lijken bleven net zo lang op het galgenveld 
totdat ze door dieren waren opgegeten. In Deldenerbroek was ook een galgenveld. Tot ongeveer 
1600 werden hier de lijken van geëxecuteerden opgehangen. 

In de gemeente Losser komen namen als Galgenveld, Galgenstuk en andere samenstellingen 
met het woord galg in verhouding veel voor. Deze namen herinneren aan de hier voltrokken 
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doodvonnissen. In Oldenzaal veroordeelde misdadigers werden op deze locaties ter dood 
gebracht. Van de galgen bij de Kribbenbrug en bij grenspaal 16 resten nog de belten. 

In de tijd van de ‘heidense’ Saksen was de rechtspraak primair een lokale aangelegenheid. De 
hele buurt kwam op een gemeenschappelijke plaats, de thij, bijeen om feest te vieren, te 
vergaderen en recht te spreken. De boerderij- of veldnaam thij getuigt nog van deze Saksische 
rechtsgang. Wanneer men alle thijnamen op een kaart intekent, dan vertoont deze grote 
overeenkomsten met een markenkaart. Zo'n kaart laat zien hoe klein het gebied eigenlijk was 
waarover een thijgericht de jurisdictie had. Omstreeks 1225 is het mondelinge gewoonterecht 
van de Saksen gebundeld. Het kreeg als Saksenspiegel grote bekendheid. De Saksen kenden 
geen pardon voor dieven. Een artikel uit de Saksenspiegel luidt dat men ‘den dief sal hanghen’. 
Bij een thij worden dan ook vaak sporen aangetroffen van een voormalige galg, zoals bij 
Ootmarsum en het meest uitgesproken wel bij Oldenzaal. Als in Oldenzaal voor het eerst 
sprake is van een ophanging, dan gebeurt dit vlakbij boerderij de Thij. Ook in Losser dragen 
meerdere grondstukken de naam Thij of afgeleide vormen daarvan zoals Teebult of Thiosing 
(Teussink). 
 
Na onderwerping van de Saksen aan de christelijke Franken en uiteenvallen van dit 
Frankische rijk, kwam Twente rond het jaar 1000 binnen de invloedsfeer van de vorst-
bisschop van Utrecht. Hij stelde een vertegenwoordiger aan over de regio om uit zijn naam 
recht te spreken, die schout en later drost werd genoemd. De dagelijkse rechtsgang liet hij 
naderhand over aan lokale rechters, maar de hoge rechtspraak (lijfstraffen) behield hij aan 
zichzelf. De stad Oldenzaal bezat eigen rechtsmacht. Zowel de drost van Twente als de stad 
Oldenzaal liet hun doodstraffen veelal buiten deze stad uitvoeren. Het is dan ook niet vreemd 
dat er in Losser naar verhouding veel galgen hebben gestaan. Vanaf het midden van de 16de 
eeuw vonden de executies mogelijk vanwege de pest buiten het wigbold of de stadsvrijheid 
plaats op het Galgenveld bij het Hulsbeek. Vonnissen zijn ook voltrokken op de Markt in 
Oldenzaal. Dit was bijvoorbeeld in november 1678 het geval met Lubbert te Spraakstede uit 
De Lutte, die wegens doodslag van Berent Oosterbroek en diverse diefstallen in Oldenzaal 
werd terechtgesteld. 
 
Een galg was niet alleen functioneel, maar diende tegelijkertijd als een waarschuwing. De 
landsheer richtte galgen op op plaatsen waar een doorgaande weg een landweer of een grens 
kruiste en waaraan nooit iemand zou komen te hangen. In de Lutte stond zo'n galg ten oosten 
van Dinkelharbert bij de Kribbenbrug op de Galgenbelt aan de Dinkel. Soms plaatsen twee 
landsheren aan beide kanten van de grens een galg. Aan de weg van Oldenzaal naar Bentheim 
stond in 1827 bij grenspaal 17 de Bentheimer galg nog overeind. De Twentse galg was toen al 
verdwenen. Die galg heeft op de wat zuidelijker gelegen belt gestaan vlakbij paal grenspaal 16. 
Eenzelfde symbolische functie hadden waarschijnlijk de twee galgen in Losser op de grens bij 
de Scherpenberg nabij het erve Verbeck (nu Aarnink) en op het galgenveld met de galgenbelt 
bij de Bleek. Dood door de strop werd op den duur als onmenselijk ervaren. Vanaf 1861 werd 
de straf niet meer toegepast en in 1869 werd in Nederland de doodstraf helemaal afgeschaft.  

In mei 1775 vond er te Bentelo vlakbij Goor een dubbele moord plaats. Algauw werden Klaas 
Annink, zijn vrouw Aarne en zijn zoon Jannes beschuldigd van het plegen van deze moorden. 
Klaas, Aarne en Jannes woonden in een hut te Bentelo, vandaar dat Klaas de 
bijnaam Huttenkloas had. Het trio vermoordde twee mannen, de crimineel Pompen Hendrik 
en de kousenverkoper Willem Stint. Klaas, Aarne en Jannes werden opgepakt en gevangen 
gezet in de gevangenis van Oldenzaal. Alle misdadigers uit Twente werden in Oldenzaal 
veroordeeld. 

Ook bezat Oldenzaal een martelkamer, waar de beruchte dwangstoel stond. Deze stoel werd 
gebruikt als de gevangenen niet wilden bekennen. Zij werden dan op deze stoel, voorzien van 
kettingen en spijkers, gedwongen een bekentenis af te geven. Het verhaal gaat dat Klaas 
Annink ook op deze stoel gezeten heeft, voordat hij bekende de moorden gepleegd te hebben. 
 
Klaas, Aarne en Jannes werden in september 1775 in Oldenzaal op een vreselijke, wrede 
manier ter dood veroordeeld. Klaas en Jannes werden op middeleeuwse wijze geradbraakt en 
Aarne werd gewurgd aan de wurgpaal. De executies, de voltrekking van de doodstraf, vonden 
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in die tijd plaats op het galgenveld van Oldenzaal, buiten de stadspoort ten westen van de 
stad. De Opregte Haarlemsche Courant uit 1775 beschrijft de executie te Oldenzaal. Het was 
dus nationaal nieuws. De executie van een heel gezin was spectaculair. 

In 1775 was de rechtspraak iets anders dan tegenwoordig. Huttenkloas werd ter dood 
veroordeeld door de drost van Twente. Hij was de vertegenwoordiger van de stadhouder en 
kon de doodstraf uitspreken. Een verdediging kreeg hij niet. Hij werd onder bedreiging van 
marteling ondervraagd en alleen maar beschuldigd. Executies werden in het openbaar 
uitgevoerd en vaak onder grote publiekelijke belangstelling. 

In het vonnis werd exact weergegeven hoe de doodstraf voltrokken zou worden. De 
misdadigers werden van onderop geradbraakt. Zij werden op een rad of wiel gebonden, waarna 
de beul de ledematen stuk sloeg, beginnende bij de benen totdat bijna alle botten waren 
gebroken en de slachtoffers langzaam dood gingen. Nadat de executie was uitgevoerd werden 
de dode lichamen tentoongesteld op het galgenveld. Bij het radbraken werd het lichaam op 
het rad gebonden en met het moordwapen, in dit geval de bijl, op een staak gezet. De executies 
golden dan ook als afschrikwekkend voorbeeld. Iedereen die de stad binnenkwam moest langs 
het galgenveld en zag de lijken van de misdadigers. Bron: Canon van Nederland. 

 

 

Dwangstoel 

 

De Galgenberg is een heuvel in Tubbergen. De top, gelegen op een hoogte tussen 68 meter en 
69,8 meter, ligt even ten noordoosten van Mander, bij de Mosbeek. In de 
Middeleeuwen vonden op de top van de heuvel terechtstellingen plaats. De galg boven op de 
heuvel stond aan de grens van de marke Mander, daar waar nu de grens met Duitsland ligt. 
Nu loopt over de Galgenberg de Galgenbergroute, een ongeveer achttien kilometer lange 
wandelroute die door het natuurreservaat Dal van de Mosbeek, langs het hunebed van 
Mander en langs de Cicels van Jannink loopt.  
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Reconstructie hunebed Mander 

 

Het Hunebed van Mander (O2) was een hunebed uit het neolithicum ten noordoosten van 
Mander en is gelegen in de gemeente Tubbergen. Het hunebed kreeg volgens het 
coderingssysteem van hunebedonderzoeker professor Van Giffen de code O2. Het hunebed 
met nabije vlakgraven is een rijksmonument. 

In de buurt van het hunebed liggen de Mandercirkels en de Galgenberg. 

In 1957 werd het hunebed ontdekt. Kort na de ontdekking werd het gesloopte hunebed 
onderzocht door C.C.J.W. Hijszeler, conservator van het Rijksmuseum 
Twenthe/Oudheidkamer Twente. De in de ondergrond aangetroffen sporen werden op 
tekening gebracht. Tevens werden bij het onderzoek scherven gevonden van in totaal meer 
dan 300 potten. 

In oktober 1995 werd de locatie opnieuw onderzocht door provinciaal archeoloog A.D. Verlinde 
van het ROB. Van het hunebed bleken slechts de sporen van een drietal kuilen van 
draagstenen terug te vinden te zijn. 

Uit de onderzoeken kan worden afgeleid dat het hunebed waarschijnlijk zes paar 
zijstenen heeft gehad en hoe groot de omvang van de dekheuvel moet zijn geweest. De 
buitenwerkse afmetingen van de kelder zouden een afmeting gehad hebben van ongeveer 
dertien bij vijf meter. De heuvel is na de onderzoekingen terug opgeworpen. 

Ten zuiden van de ingang heeft men drie aardewerkbijzettingen gevonden. Ten zuidoosten van 
het hunebed heeft men een klein vlakgravenveld gevonden waar zes graven van de 
trechterbekercultuur gevonden zijn. De aardewerkvondsten suggereren dat vlakgraven en 
hunebed gelijktijdig in gebruik zijn geweest. 
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Het hunebed is in het verleden gesloopt waarbij alle stenen zijn weggehaald om ze 
waarschijnlijk elders her te gebruiken. Bij archeologisch onderzoek in 1957 zijn toch nog 
sporen van het hunebed teruggevonden, zoals de scherven van driehonderd potten 
waarschijnlijk uit de trechterbekercultuur. 

De Galgenberg maakt deel uit van de stuwwal die zich uitstrekt van Ootmarsum tot Uelsen in 
Duitsland. Andere heuvels van deze stuwwal zijn de Braamberg (76 m) en verder naar het 
zuidoosten de Kuiperberg (71 m). Het hoogste punt is de net over de grens gelegen 
Poascheberg (Paasberg) (89 m), niet te verwarren met de Paasberg (80 m) op de stuwwal van 
Oldenzaal. 

Het stuwwalcomplex van Ootmarsum en Uelsen is ontstaan tijdens het  Saalien  Het 
landijs heeft hier de toen bevroren ondergrond, bestaande uit Tertiaire mariene 
sedimenten en Pleistocene afzettingen, zijdelings weggedrukt en als grote schubben 
dakpansgewijs op elkaar gestapeld. De Pleistocene afzettingen zijn voor een groot deel door 
erosie verdwenen, waardoor het Tertiaire materiaal tegenwoordig aan of nabij het oppervlak 
voorkomt. De stuwwal is in het landschap herkenbaar als hoge en lagere heuvelcomplexen en 
worden versneden door enkele goed ontwikkelde dalen. Het complex is gaaf van vorm en zeer 
representatief voor het glaciale landschap in Nederland en daarmee 
geologisch en geomorfologisch van grote waarde is. Door de provincie Overijssel is de 
Galgenberg aangemerkt als aardkundig monument.  

 

 

Grondsporenkaart verdwenen hunebed Mander 
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Losser  

  

 

 

1855, in het midden het Galgenvekl 
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Een relatief groot aantal mensen, onder wie veel soldaten, is in de Tachtigjarige Oorlog  
terechtgesteld in Twente. Er zijn veertig doodvonnissen uitgesproken, een piek ten opzichte  
van de periodes daarvoor en daarna. Vooral plunderaars en rovers worden opgepakt. Een  
voorbeeld is Hans van Halteren. Hij gaat op rooftocht in Münsterland. Op 19 december 1583  
kost hem dat vergrijp zijn leven. 
 
De ruiterknecht This Wichraet doodt de boer Heerincman in 1584 in de buurtschap  
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Rossum. De in Ootmarsums gelegerde soldaat wordt wegens doodslag onthoofd op 8 
september 1584. Veel plunderaars zijn tussen 1580 en 1585 actief in het richterambt   
Kedingen waaronder Goor, Markelo, Rijssen en Wierden vallen. 
 
Richter David Berck en zijn helpers pakken in maart 1589 Gerlach Wissinck uit Markelo op.  
Wissinck is op 6 april in Oldenzaal terechtgesteld. De richter heeft opnieuw succes op 16  
augustus. Hij betrapt dan Sondach Lutzenborch en Rotger ten Lutkenhuys op heterdaad bij 
het beroven van armen. De verdachten worden in Goor gevangen gezet en na achter dagen  
naar Oldenzaal gebracht. De rit over het karrespoor duurt een hele dag. De richter,  
onderrichter en tien helpers maken voor 8,5 daler en drie stuivers aan eten en drinken op. De  
twee plunderaars worden op 17 augustus op het Oldenzaalse Galgeveld terechtgesteld. 
 
Soldaat Gisbert Ten Hove is een ‘boswicht und landtverreder’. De drost van Twente krijgt  
klachten over Ten Hove die in Enschede is gelegerd. Hij vraagt de commandant van het  
garnizoen om uitlevering. Ten Hove wordt op 1 augustus 1589 naar Oldenzaal gebracht waar  
hij elf dagen wordt onthoofd. Het lijk wordt zoals gebruikelijk ter afschrikking op een rad 
gelegd. 

Ook in het jaar 1592 verliezen twee mannen hun hoofd in Oldenzaal. Hans van Retberge en 
Cornelis van Lingen lopen tegen de lamp. Diefstal, geweldpleging en straatschenderije luidt 
de beschuldiging. Op 14 april 1592 rollen hun hoofden over het Galgeveld. 

Johan Hissinck wordt gevangen gezet in de Bisschopspoort in Oldenzaal wegens aanranding 
en verkrachting van vrouwen, maar hij ziet kans te ontsnappen. Hissinck neemt dienst als 
soldaat bij kapitein Mendo die hem niet wil uitleveren. De Spaanse stadhouder Verdugo 
beveelt Mendo daarna de soldaat naar Oldenzaal te brengen. Mendo doet dat op 20 augustus. 
De drost van Twente onthoofd Hissinck op 2 oktober 1593. 

Daders worden niet altijd onthoofd. Ook veroordeelt een richter soms iemand tot de strop. 
Boeren uit Wierden die - vermoedelijk Spaanse - soldaten hebben doodgeslagen in de periode 
1567 tot en met 1572 komen er nog af met een geldboete. De staatse autoriteiten die er de 
scepter zwaaien is niet om toestemming gevraagd de soldaten te begraven. Maar ook de staatse 
soldaten gedragen zich als beesten. 

Boeren verliezen al hun bezittingen en vormen daarom zelf een leger om zowel de staatse als 
de Spaanse soldaten te verjagen uit Overijssel. Ze noemen zich de desperaten. Sweder Schele 
van het Weleveld (1569 - 1639) schrijft dat de desperaten enkele gereformeerde burgers doden. 
Bovendien weigeren de desperaten in de jaren 1579 en 1580 hun pacht te betalen en dreigen 
zij de jonkers van hun bezittingen te verdrijven. Graaf Philips van Hohenlohe drukt de opstand 
de kop in. Mogelijk zijn enkele raddraaiers opgehangen. 

Hetzelfde lot wacht twee soldaten van het Spaanse garnizoen in december 1585. Zij zijn 
betrokken bij plundering en verkoop van gestolen goederen. Hans Stellinckwerff wordt in 1592 
in Oldenzaal in de kraag gevat wegens brandschatten en roven. Hij wordt op 15 oktober 1592 
op het Galgenveld in Oldenzaal opgeknoopt. De staatse troepen halen zeven deserteurs uit de 
gelederen van de Spaanse troepen wanneer Oldenzaal is veroverd in 1626. Zij worden direct 
terechtgesteld. 

Op het Galgeveld in Delden zijn Hendrick Wissinck uit Bocholt op 22 juni 1568 en Herman 
Wiskinck op 15 januari 1569 terechtgesteld. Laatstgenoemde stal spullen uit de kerk. 

Ook veroordeeld zijn: Werner te Appelreise uit Haaksbergen op de Galgenslat in Haaksbergen 
in 1569 en Adam van Hannover op 31 oktober 1569 in Weerselo. 

Lichtherre van Stellinckwerf is op 10 april 1570 terechtgesteld op het Galgenveld in Oldenzaal. 
Voor diefstal uit de kerk zijn Hilbrant van Noirdtwolde en Gerrit van Stellinkwerf op 12 
september 1570 verbrandt op het Galgeveld in Delden. Johan Ryssen is voor hetzelfde delict 
precies een jaar later veroordeeld in Oldenzaal. 
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Lambert Egbertinck uit Hasselo en Johan Peper uit Borne zijn op 15 juli 1589 gewurgd op het 
Galgenveld in Oldenzaal wegens diefstal. Hensken van Tubbergen is op 16 december 1589 
onthoofd op het Galgenveld in Oldenzaal wegens diefstal. Hans ten Langeler uit Woolde 
maakte zich schuldig aan moorden. Hij is daarom op 6 april 1596 geradbraakt in Oldenzaal. 

Johan Westerholt uit Ootmarsum is in zijn woonplaats onthoofd in 1604 wegens doodslag en 
Mette Lambert uit Vriezenveen is verbrand wegens hekserij. Eeffze Werners uit Vriezenveen 
zou ook aan hekserij doen maar haar oordeel tot verbranding is omgezet in verbanning. Alle 
veroordelingen komen tot stand dankzij de drost. Bron: Marcel Tettero. 

 

Een galgenveld is een open ruimte waarop één of meerdere galgen geplaatst staan. In de loop 
der tijd verdwenen deze velden, maar tot ver in de achttiende eeuw waren de galgenvelden nog 
op vele plaatsen te vinden, zowel in Nederland als daarbuiten. 

Tot 1795, en soms nog wel langer, hadden de steden buiten hun poorten een galgenveld. Dat 
was vaak woeste grond op een goed zichtbare plaats langs een doorgaande weg, op een 
heuvel of aan een rivier. De stad liet op deze wijze blijken net als landsheer van de 'hoge 
heerlijkheid', die rechtsprak over de ingezetenen van zijn bezittingen, over de hoge jurisdictie, 
het halsrecht, te beschikken. Ten behoeve van de rechtsprekende adel waren elders vaak 
galgenvelden of galgenbergen aanwezig. 

Woeste gronden werden wel geassocieerd met van god verlaten gebieden, waar misdadigers 
en heidenen volgens de christenen thuishoorden. Een meer prozaïsche reden is dat in het 
open veld de zichtbaarheid, en dus de afschrikkende werking, groter is. Van sommige 
galgenvelden is bekend dat ze nooit gebruikt zijn, maar enkel een afschrikfunctie hadden, 
zoals dat van Amerongen. 

In veel gevallen werd de uitvoering van het doodvonnis niet op het galgenveld uitgevoerd. Dit 
gebeurde vaak op een centrale plaats van de stad, waarbij de voltrekking in de openbaarheid 
gebeurde. Na de executie werd het lijk op een horde, een soort slee van takken, naar het 
galgenveld gebracht en daar opgehangen of op de radstake, een stevige meters hoge paal met 
bovenaan een horizontaal geplaatst wiel, gelegd. Beide vormen zijn terug te vinden in het 
gezegde ‘hij groeit op voor galg en rad’. Ook werden wel specifieke lichaamsdelen 
tentoongesteld, zoals hoofden die op staken werden gespietst na onthoofding. 
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Een gehangene had geen recht op waardige begrafenis, het was gebruikelijk dat zijn stoffelijk 
overschot door dieren werd opgegeten. Er werd begraven in en rond de kerken, dat was gewijde 
grond waarin geëxecuteerden niet werden toegelaten. De resten werden daarom vaak begraven 
in een knekelput onder de galg. 

Het afschrikkende effect dat met een voor iedere passant goed zichtbaar galgenveld beoogd 
werd voorkwam niet dat sommige een recreatieve plaats werden, zoals bij Amsterdam. Daar 
werd het Galgenveld, gelegen aan de noordoever van het IJ, in de Volewijk, veel bezocht bij 
wijze van zondagmiddaguitje. Een ander voorbeeld is Lunteren, waar op de Galgenberg in later 
tijden, ter recreatie, een uitzichttoren is gebouwd.  

 

 

1562, Pieter Brueghel de Oude 
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Berendina Hertgers  
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Bron: Cultuurtijdschriften.nl. 
 
 
 

De executie van de wederdoper Hendrik  
Eemkens (1562)  
 
De Utrechtse kleermaker Hendrik Eemkens werd op 10 juni 1562 op het Neude als ketter 
verbrand. Omdat hij wederdoper was. Op de plek waar hij geëxecuteerd werd, bevindt zich 
sinds een jaar een gedenksteen. 

Tussen 1534 en 1570 werden er in Utrecht zeker 80 wederdopers veroordeeld. Van hen 
werden er 43 geëxecuteerd en daarvan is Eemkens zeker de bekendste. Dit vooral dankzij een 
ets die Jan Luyken van zijn terechtstelling maakte. Deze afbeelding werd opgenomen in de De 
Martelaersspiegel, een zeventiende-eeuws boek dat de gebeurtenissen rond doopsgezinde 
martelaren beschrijft. Het boek is nog altijd erg populair, onder meer bij mennonitische 
gemeenschappen, zoals bijvoorbeeld de Amish. Het boek staat vol verhalen over van mannen 
en vrouwen die werden omgebracht omwille van hun overtuiging. 

Op de ets van Jan Luyken is te zien hoe de beul een zakje buskruit op de borst van de 
ongelukkige tot ontploffing brengt. Hoewel gruwelijk kwam Eemkens daarmee eigenlijk nog 
goed weg. Hij was al dood voordat zijn lichaam werd verbrand. 
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Ets van Jan Luyken  
 
 
Hendrik Eemkens was ter dood veroordeeld omdat hij in Huis Cranesteyn aan de Oudegracht 
in Utrecht een verboden godsdienstoefening van wederdopers had bijgewoond. De 
godsdienstige stroming van deze wederdopers was rond 1530 ontstaan. Wederdopers keerden 
zich af van de Kerk van Rome, stelden dat alleen volwassenen gedoopt mochten worden en 
verkondigden dat zij bij het aankomende Laatste Oordeel tot de uitverkorenen zouden 
behoren.  

De stroming was met name populair bij ambachtslieden. De wederdopers werden nog 
zwaarder vervolgd dan lutheranen. Velen van hen weken daarom uit naar Duitsland. Het 
bekendste voorbeeld daarvan is waarschijnlijk Jan van Leiden. Deze zestiende eeuwse 
wederdoper riep zichzelf uit tot koning, van het kortstondige wederdoperse koninkrijk in 
Munster. Bron: Historiek. 
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Steen op het Neude ter nagedachtenis aan Hendrik Eemkens en alle andere vervolgde  
wederdopers 
 
 
De freules van Beckum 
 

Tot de tijd van de Reformatie is er van de kerkelijke geschiedenis van de Hof zo goed als niets 
bekend’, zegt Röring in zijn Kerkelijk en wereldlijk Twente (1909). Wel weten we dat de 
bisschop van Utrecht in Twenthe een grote invloed had. Hij maakte in het jaar 954 de stad 
Oldenzaal tot de kerkelijke hoofdplaats van Twenthe en benoemde zelf de pastoors in de 
verschillende kernen. In het begin van de zestiende eeuw ontstonden er bewegingen die de 
almacht van de katholieke kerk gingen bestrijden en zich er zelfs van gingen afscheiden. Het 
gevolg was dat er grote onrust ontstond in christelijk Europa. Natuurlijk zullen de pastoors 
in Twenthe in die tijd wel op de hoogte zijn geweest van de verschillende reformatorische 
bewegingen. Zo rond 1540-1550 waren er al wel doopsgezinden en wederdopers, aanhangers 
van de nieuwe leer, maar hun invloed was aanvankelijk minimaal. Landvoogdes Maria van 
Oostenrijk vaardigde het bevel uit de aanhangers van de nieuwe leer te arresteren en te 
berechten. 

Het geval wil nu dat er op Huis Nijenhuis te Diepenheim twee dames woonden, Maria van 
Beckum en haar schoonzuster Ursula van Beckum, die heimelijk de nieuwe leer aanhingen. 
Ze werden gearresteerd en opgesloten in het kasteel Twickel, met als bewoner en cipier 
Goossen van Raesfelt. Ondanks alle pogingen de beide dames weer in de schoot van de 
moederkerk terug te brengen, bleven ze volharden in hun overtuiging. In 1544 werden de 
beide standvastige freules veroordeeld en op het Galgenveld even buiten Delden op de 
brandstapel terechtgesteld. Over deze executie zijn veel martelaarsliederen ontstaan en zo 
behoort de dood van de joffers tot de best gedocumenteerde en meest bekende 
martelaarsverhalen uit de geschiedenis van de wederdopers en doopsgezinden. 

In de loop van de Tachtigjarige Oorlog kwam door de steeds wisselende krijgskansen Twente 
nu eens in Staatse, dan weer in Spaanse handen. In 1589 kwam de regio onder Staats bestuur 
en werd het protestantisme ingevoerd. Al spoedig werden door de classis Deventer predikanten 
aangesteld. De classis Oldenzaal riep de Twentse pastoors op hun pastoraat voort te zetten 
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als hervormd predikant. Wie niet voldeed aan dit verzoek werd dan ook prompt afgezet en 
verbannen. In 1605 veroverde Spinola Twente weer voor de Spanjaarden en onmiddellijk 
werden de predikanten vervangen door pastoors. Dit duurde tot 1611, want door een 
overeenkomst tussen de Staatsen en de Spanjaarden tijdens het Twaalfjarig Bestand werd 
Twente definitief ingelijfd bij de Republiek der Zeven Vereenigde Nederlanden. De 
gereformeerde Kerk werd nu de bevoorrechte kerk en de katholieke geloofsgemeenschap 
gemarginaliseerd. In de huidige Hof van Twente vindt men nog steeds overwegend katholieke 
en overwegend protestantse gebieden als gevolg van de Reformatie. Bron: entoen.nu.  

 
 

 
 
Maria en Ursula Van Beckum op de brandstapel 
 
 
 
Maria Van Beckum (geboren Markelo of Goor  – gestorven. Delden 13-11-1544), wegens  
ketterij veroordeeld tot de brandstapel. Dochter van Johan II van Beckum (gestorven 1526) 
en Johanna van Wrede  (gestorven voor 1511). Maria van Beckum bleef ongehuwd. 
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Maria van Beckum was afkomstig uit een adellijke Overijsselse familie die het landgoed 
Kevelham bij Markelo en de havezate Nijenhuis bij Diepenheim in bezit had. Waarschijnlijk 
werd zij geboren op het Mershuis bij Markelo, maar nadat haar vaders oudere broer in 1511 
was gestorven, betrok het gezin de havezate Nijenhuis. Maria’s moeder was toen vermoedelijk 
al overleden, en haar vader hertrouwd met Beatrix van de Hoeve. Maria had een broer Jan en 
een halfzus Adriana. In 1538 trouwde haar broer Jan (Johan III van Beckum) met Ursula Von 
Werdum. Maria woonde met haar stiefmoeder op Kevelham, ook al is er een hardnekkige 
traditie die zegt dat Maria met haar stiefmoeder in Utrecht zou hebben gewoond. 

Maria van Beckum moet een aanhangster zijn geweest van David Joris, sinds 1535 een van 
de leiders van de wederdopers. In de Nederlandse steden waren vele davidjoristen te vinden; 
ook Deventer gold na de gebeurtenissen in Münster (1534/1535) als een broeinest van deze 
radicale groepering, onder andere omdat daar het Wonderboek (1542) van David Joris was 
gedrukt. Op 31 mei 1544 riep regentes Maria Van Hongarije de regionale overheden op, 
wederdopers en aanhangers van David Joris te arresteren en terecht te stellen. Aanbrengers 
zouden als beloning één derde ontvangen van de opbrengst van de bezittingen van 
veroordeelde wederdopers. 

Ook Maria van Beckum kwam onder verdenking te staan. Over arrestatie en vonnis van haar 
en haar schoonzus Ursula van Werdum zijn geen gerechtelijke stukken bewaard gebleven, 
maar het verhaal is overgeleverd dankzij de martelaarsliederen die kort na hun vuurdood in 
omloop kwamen. Daaruit valt het volgende verhaal te reconstrueren. 

Maria was vanwege haar interesse in de leer van de wederdopers door haar stiefmoeder uit 
huis gezet. Een datum is niet bekend, maar Maria trok in bij haar broer Jan op Nijenhuis, 
waar zij bevriend raakte met haar schoonzus Ursula. De drost van Twente, Goossen van 
Raesfelt, heer van Twickel, kreeg daarop opdracht om Maria van Beckum in hechtenis te 
nemen. Waarschijnlijk niet lang na 31 mei 1544 werd zij ’s nachts van haar bed gelicht en 
gevangengenomen. Ursula – op dat moment niet verdacht van doperse sympathieën – gaf te 
kennen met haar mee te willen, uit ‘zusterlijke liefde’. 

De drost liet Maria en Ursula naar Deventer brengen, waar zij over hun geloof werden 
ondervraagd door de stadhouder van Overijssel, Maximiliaan van Egmond, en door ‘broeder 
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Grouwel’. De laatste is vermoedelijk Bernard Gruwel, de dominicaanse prior van het 
predikherenklooster in Zwolle. Maria en Ursula hielden vol dat de doop van volwassenen de 
enige doop is die in overeenstemming is met de Bijbel. Ook meenden zij dat Jezus niet 
persoonlijk in het sacrament (brood en wijn) van het Avondmaal aanwezig was. Dit laatste 
gold als ernstige ketterij. 

Hierna werden Maria en Ursula overgebracht naar kasteel Twickel in Delden, eigendom van 
drost Goossen van Raesfelt. Daar zouden ze goed zijn behandeld en zelfs af en toe met de 
eigenaar de maaltijd hebben gebruikt. Goossen van Raesfelt wist kennelijk niet goed raad met 
de situatie: in de zomer vroeg hij nog advies aan de Ridderschap en Steden van Overijssel. Dit 
blijkt uit een brief van de Staten van 4 augustus 1544 aan Van Raesfelt, waarin staat dat de 
stad Deventer vindt dat hij moet handelen ‘zoals hij dit voor God en voor de wereld 
verantwoorden wil’ ‘Wat raidt dat men sall willen geven Goessen van Raisfelt, drost van 
Twente, woe hy mit den twee jufferen van Becken voirtvaren sall. Die meynonge van Deventer: 
die Drost sall soe doen, als hy dat voir Godt ende voir die werlt verantwoorden wilt’ (gecit. 
Molhuysen, 101). Hieruit kan worden opgemaakt dat het doodvonnis door het gerecht van 
Deventer was gewezen. Van Raesfelt had kennelijk nog geprobeerd aan de Staten een andere 
uitspraak te ontlokken, maar hun brief is een bedekte aansporing om het vonnis nu uit te 
voeren. 

Nadat de regentes op 9 september nog persoonlijk erop had aangedrongen dat de drost van 
Twente met deze zaak diende voort te gaan en te handelen naar de plakkaten 
(Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Hss. XXVII, 291), besloot Van Raesfelt het vonnis uit te 
voeren. Op 13 november 1544 liet hij beide vrouwen overbrengen naar het Galgenveld 
tegenover de algemene begraafplaats tussen Goor en Delden. Behalve de drost en 
vertegenwoordigers van het gerecht van Deventer waren er ook een of twee afgezanten van het 
Bourgondische hof uit Brussel aanwezig en een vertegenwoordiger van het Hof van Arnhem. 

Volgens de overlevering ondergingen beide vrouwen hun vuurdood met grote moed. Maria van 
Beckum stierf als eerste. Zij zou vlak voor haar dood nog bijbelteksten hebben uitgesproken, 
en toen de beul vloekte omdat de ketting waarmee zij werd vastgebonden niet goed zat, wees 
zij hem terecht: hij mocht Gods naam niet ijdel gebruiken. Daarna was het de beurt aan 
Ursula. De brandstapel bevatte nat stro dat na het aansteken een verstikkende rook gaf. 

Een maand lang hield men de lijken als afschrikwekkend voorbeeld boven de grond, zo blijkt 
uit een brief van Jan van Beckum aan zijn zwagers Hicko en Hero von Werdum van 11 
december (afgedrukt in Ritter). Hij schrijft dat hij niet van het vonnis in kennis was gesteld 
en dat de lichamen van de vrouwen nog steeds niet begraven waren. De nalatenschap van 
Maria werd door Karel V geconfisqueerd en in 1555 beleend aan drost Goossen van Raesfelt. 

De dood van de freules Van Beckum is een van de bekendste doperse 
martelaarsgeschiedenissen, waarschijnlijk onder meer omdat hun adellijke afkomst veel 
indruk heeft gemaakt. Er hebben minstens vijf liederen over de gebeurtenis gecirculeerd; een 
jaar na hun dood verscheen al het eerste lied, in het Duits: ‘Ein new Lied von zweien 
jungfrawen vom Adell zu Delden, drey meil von Deventer vorbranth’ (een nieuw lied van twee 
jonkvrouwen van adel, in Delden, drie mijl van Deventer, verbrand). In 1559 verscheen voor 
het eerst de veel herdrukte bundel Veelderhande liedekens, met daarin het lied over de Van 
Beckums, ‘Ik heb droefheid vernomen/ Hoe zou ik zijn verblijd’. In de uitgave van Offer des 
Heeren van 1563 was het lied opgenomen: ‘Droefheid wil ik nu laten staan/ en zingen met 
verblijden,/ van Marie van Beckum hef ik aan,/ die om Gods woord moest lijden’. Beide 
Nederlandse liederen zijn vervolgens weer vertaald in het Duits en onder meer opgenomen in 
de nog altijd gebruikte liederenbundel Ausbundt (1583). Volgens de overlevering vonden er na 
de executie ook wonderen plaats: de lijken bleken ondanks het vuur ongedeerd. Een ander 
wonder betrof de paal waaraan zij waren vastgebonden. Tegen twee doperse broeders had 
Maria gezegd: ‘De paal waaraan ik gebonden ben, zal later nog groenen ten bewijze dat ik om 
de waarheid lijd’. En inderdaad, later zagen zij groene loten groeien aan de paal waaraan zij 
vastgebonden was geweest. Nog in de negentiende eeuw plantten de doopsgezinden uit 
Hengelo jaarlijks op 13 november een groene tak op de plaats van de executie. In de twintigste 
eeuw bood het levensverhaal van Maria en Ursula nog stof voor twee romans (Hoogewerff en 
Poort) en zelfs voor een kinderboek (Van Dishoek). In 2013 heeft wijngaard Hof van Twente 
een wijn naar de freules genoemd: Jofferwijn. Bron: resources.huygens.knaw.nl.  
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In 1795 komt in de Nederlanden een ommekeer in het gebruik van galgenvelden. De 
Provisionele Representanten van het Volk van Holland vergaderden toentertijd dagelijks in 
Den Haag en kwamen op 6 maart 1795 met een decreet, dat als volgt luidt:  

 

Publicatie 
De provisioneele Representanten van het Volk van Holland, allen diegeenen die deezen 
zien of hooren leezen, Heil en Broederschap. 
Alzoo de ondervinding sedert zoo veele jaren heeft doen zien, dat de Galgen, Raderen 
en Geesselpalen op vele plaatsen langs de openbare wegen opgerigt, niet anders te 
weeg brengen, dan dat dezelven een treurig schouwspel opleeveren van de 
Barbaarsheid van vroegere tijden, waardoor aandoenlijke harten gevoelig worden 
getroffen, terwijl de boosdoeners daar door niet van het kwaad worden afgeschrikt; en 
dezelven mitsdien slechts dienen om de Nabestaanden van hun, wier Lijken aan Galg 
of Rad ten prooye aan de Lugt en aan het Gevogelte zijn overgegeven, bloot te stellen 
aan de verguizing van onverstandigen en ongevoeligen die de misdaad van den 
veroordeelden doet nederdalen op den Onschuldigen, die echter nimmer door het 
wangedrag van anderen in de achting die hen toekomt, moet worden benadeelt; 
behalve dat daar door de menschelijke waardigheid tot den hoogstmogelijke trap van 
vernedering wordt gebracht. 
Zoo is 't dat wij hebben goedgevonden te decreteren gelijk wij doen bij deezen, dat alle 
die overblijfsels der oude Barbaarsheid, alomme binnen deeze Provincie, ten 
spoedigste en uiterlijk binnen de tijd van 6 weken na de afkondiging deezes, zullen 
moeten worden weggenomen, die daartoe gediend hebbende plaatsen geslegt, en tot 
andere gebruiken worden ingericht. 
Lasten wij den Procureur Generaal der Provincie, alle Bailluwen en verdere Officieren 
van Justitie, diens zulks zouden mogen aangaan toe te zien, dat dit ons decreet 
behoorlijk worde agtervolgt en naargekomen; en verder zorg te dragen, dat alle lijken 
aan Galgen en Raderen of anderzinds tentoongesteld, worden weggenomen en ten 
minste kosten begraven op de publique Kerkhoven of ander geschikte plaatsen, terwijl 
wij voor het vervolg decreteeren dat voortaan alle Lijken van de zoodanige, die binnen 
den Lande van Holland met den Dood zouden mogen worden gestrafd, dadelijk na de 
terechtstelling zullen moeten worden afgenomen en behoorlijk begraven. 
En op dat niemand hiervan onkundig zij, zal worden gepubliceerd en ge affigeerd ter 
plaatse waar zulks te geschieden gebruikelijk is. 
Gedaan in Den Hage onder het klein Zegel van den Lande in den 6 Maart 1795. Het 
eerste jaar der Bataafse Vrijheid 

 

Het korte tijdsverloop tussen de start van het beraad over dit onderwerp in februari 1795 en 
het van kracht worden van dit decreet op 6 maart 1795 wijst op voorafgaand beraad. Met 
andere woorden, het is vrij zeker dat het afschaffen van galgenvelden en galgenbergen reeds 
eerder door een bepaalde bevolkingsgroep besproken en beraamd werd, alleen trad men 
hierover weinig of niet naar buiten.   
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De laatste brief 

De wereld scheen vol lichtere geluiden 
En een soldaat sliep op zijn overjas 
Hij droomde lachend dat het vrede was 
Omdat in zijn droom een klok ging luiden. 
 
Er viel een vogel die geen vogel was 
Niet ver van hem tussen de kruiden 
En hij werd niet meer wakker want het gras 
Werd rood, een ieder weet wat dat beduidde. 
 
Het regende en woei. Toen het herbegon 
Achter de grijze lijn der horizon 
Het bulderen – goedmoedig – der kannonnen 
 
Maar uit zijn jas, terwijl hij liggen bleef 
Bevrijdde zich het laatste wat hij schreef 
Liefste, de oorlog is nog niet begonnen. 

Bertus Aafjes 

 
 
Het blauwe dämpken 
 
De pest, ook wel de Zwarte Dood genoemd, hield in de middeleeuwen afgrijselijk huis in 
Europa. Er stierven toen zo'n vijftig miljoen mensen aan de ziekte. Dat wordt nog steeds gezien 
als een van de ergste pandemieën ooit. 

De pest is een infectieziekte die van de veertiende tot en met de negentiende 
eeuw in Europa veelvuldig, bij vlagen epidemisch en zelfs pandemisch voorkwam en enorme 
aantallen slachtoffers maakte. De ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Yersinia pestis, 
bij sommigen ook bekend als pestbacil. De meest voorkomende vormen van de pest zijn 
builenpest en longpest. Men schat dat door de Zware Dood van 1347-1351 een derde deel van 
alle Europeanen, destijds enkele tientallen miljoenen, het leven liet. 

In Nederland valt de ziekte onder categorie B1 van de infectieziektenwet. Dat betekent dat 
binnen vierentwintig uur na constatering door een arts of bij een gegrond vermoeden ervan, 
er melding moet worden gedaan bij een GGD. De pest vormt voor medici geen probleem meer 
omdat de ziekte over het algemeen snel en effectief bestreden kan worden met behulp van 
verschillende goedkope antibiotica, zoals tetracycline en doxycycline. 

Behalve op Antarctica en in Australië en Europa komt de pest nog steeds op alle continenten 
voor onder zwarte en bruine ratten en onder een aantal andere voor de pest vatbare 
zoogdieren (vooral knaagdieren). Incidenteel raken mensen met de pest besmet. Daarbij gaat 
het voornamelijk om arme landarbeiders en hun gezinnen, die in afgelegen dorpen in het 
zuiden van Afrika wonen, in landen als Zambia, Madagaskar en Malawi, of om mensen die in 
afgelegen en dunbevolkte delen van Azië wonen, bijvoorbeeld in landen als Kazachstan, 
Kirgizië, Binnen-Mongolië en Nepal.  
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De pest wordt veroorzaakt door een gram-negatieve bacterie, namelijk de Yersinia pestis, zo 
genoemd naar de Frans-Zwitserse arts Alexandre Yersin die de bacterie in 1894 kon 
identificeren tijdens een epidemie in Hong Kong. 

De pest is het bekendste voorbeeld van een zoönose, een ziekte die van dieren op mensen 
wordt overgedragen. Bij de pest gaat het om de overdracht door vlooien die met de bacterie 
besmet zijn. Een andere besmettingsroute is door minuscule druppels die in de lucht zweven 
ten gevolge van hoesten of niezen van een besmet persoon. Deze laatste infectie-methode is 
vooral van toepassing bij longpest.  

De overdracht van de builenpest gebeurt meestal via vlooien. Dit werd voor het eerst 
beschreven door Paul-Louis Simond in 1898.[1] De vlo zuigt met het bloed van zijn gastheer de 
pestbacteriën op. Na enkele dagen raakt de voormaag van de vlo verstopt door klontertjes van 
de zich vermenigvuldigende bacteriën. Als de vlo vervolgens probeert bloed te zuigen lukt dit 
niet en injecteert ze geïnfecteerd bloed terug in de bijtwond en zorgt op die manier voor de 
infectie van de drager. 

Bij de vlooien is het voornamelijk de rattenvlo of Xenopsylla cheopis die hiervoor 
verantwoordelijk wordt gehouden. Nochtans komt deze soort in Europa niet voor, omdat het 
klimaat te koud is. A. W. Bacot meent dat de mensenvlo of Pulex irritans, een kosmopolitisch 
levende vlooiensoort die ondanks zijn naam op een groot aantal gastheren leeft, voor de 
verspreiding in Europa verantwoordelijk was. Hariette Chick en C. J. Martin denken dan weer 
aan de Nosopsyllus fasciatus (noordelijke rattenvlo) als de vlo die voor de pestinfecties in 
Europa verantwoordelijk zou zijn.  

Een vector is in de celbiologie en de moleculaire biologie de benaming voor een middel dat 
gebruikt wordt om genetisch materiaal (meestal DNA) in een cel of organisme te brengen. Er 
wordt een verschil gemaakt tussen klonerings- en expressievectoren. 

Een kloneringsvector is in staat om zich autonoom te repliceren. Hij kan gebruikt worden om 
zogenaamde stabiele cellijnen te maken. Dit betekent dat na deling van de cel, zowel de 
moeder- als de dochtercel een kopie van de vector bevatten. De techniek is tevens geschikt 
voor het maken van genetische gemodificeerde organismen (ggo's). 

Een expressievector is niet in staat om zich te repliceren. Dit soort vectoren wordt vooral 
gebruikt voor het tot expressie brengen van (grote hoeveelheden) eiwit. 

Vaak heeft een vector de vorm van een circulair stuk DNA (een plasmide). Maar hij kan ook 
in andere vormen voorkomen. Voor grotere DNA-fragmenten wordt vaak gebruikgemaakt van 
een cosmide. Er kan ook een beroep gedaan worden op artificiële chromosomen, zoals het 
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'Yeast Artificial Chromosome' (YAC) of het 'Bacterial Artificial Chromosome' (BAC). In sommige 
gevallen gebruikt men (bacterie)virussen. 

De verschillende vlosoorten hebben ook een verschillende vectoreffectiviteit. De effectiviteit als 
vector is van een aantal factoren afhankelijk: 

1. het infectiepotentiaal: hoeveel individuen van een vlooienpopulatie zuigen 
geïnfecteerd bloed op 

2. het infecteerpotentiaal: Hoeveel vlooien kunnen zelf een gastheer infecteren omdat 
hun spijsverteringskanaal geblokkeerd is 

3. het overdrachtpotentiaal: hoe dikwijls kan één vlo de infectie overdragen vooraleer ze 
zelf sterft of haar spijsverteringskanaal gedeblokkeerd raakt 

 

Men voerde een vectorindex in om de verschillende vlosoorten met elkaar te kunnen 
vergelijken en Xenopsylla cheopis werd daarbij als maatstaf gekozen. De noordelijke rattenvlo 
(Nosopsyllus facciatus) komt het dichtst in de buurt van Xenopsylla cheopis terwijl de 
mensenvlo, maar ook de kattenvlo en de hondenvlo weinig efficiënt blijken te zijn, omdat de 
blokkade van het spijsverteringskanaal bij die soorten zeldzaam is. 

Niettemin kwamen Georges Blanc en Marcel Baltazard bij een studie naar aanleiding van de 
pestepidemie van 1940 in Marokko tot de conclusie dat een overdracht van mens op mens 
mogelijk was.  

Georges Girard verwierp deze stelling op basis van de studie van pestepidemieën in India, 
Senegal en Madagaskar en met zijn ervaring van de geringe effectiviteit van Pulex irritans als 
pestvector. Hij hield het wel voor mogelijk dat het grote aantal mensenvlooien in Marokko het 
gebrek aan effectiviteit had gecompenseerd. Andere onderzoekingen van de pest in Noord-
Afrika toonden aan dat de ziekte niet werd overgedragen door de mensenvlo, ook al was die 
zelf geïnfecteerd. Anderzijds stelde Atilio Macchiavello vast dat Xenopsylla cheopis niet 
voorkwam bij een pestuitbraak in Peru in 1946 in een gebied dat op een hoogte van 600 à 
700 m gelegen was. Robert Pollitzer en Karl F. Meyer kwamen dan tot het besluit dat de 
pestbacil kon overgedragen worden door vlooienbeten van vlooien waarvan de kaken en 
zuigwerktuigen waren besmet (mechanische overdracht) of door vlooien met een geblokkeerd 
spijsverteringskanaal (biologische overdracht). In Noord-Amerika wordt de ziekte meestal 
overgedragen door de Oropsylla montana, hoewel bij deze soort geen blokkering optreedt. 

Een belangrijke factor bij de overdracht van de ziekte is het aantal bacteriën die de vlo per 
beet injecteert. Ole Jørgen Benedictow ging ervan uit dat het er ongeveer 25.000 
waren, onderzoek met de PCR-techniek maakte het mogelijk vast te stellen dat het om 
100.000 bacteriën gaat.  

Het is aangetoond dat de pest bij meer dan 200 zoogdiersoorten kan optreden en dus zeker 
niet beperkt is tot ratten, waarmee de ziekte meestal geassocieerd wordt. Zo is bijvoorbeeld 
ook pest vastgesteld bij honden en katten. 

Naast de zwarte rat (Rattus rattus) en de bruine rat (Rattus norvegicus) zou ook de 
huismus verantwoordelijk gehouden voor de uitbraak van een aantal pestepidemieën, zoals 
die in Zuidoost-Rusland van de jaren twintig die in Brazilië tussen 1936 en 1945 en de 
epidemie in Saigon van 1943. Evenwel wordt gesteld dat de huismuis slechts een 
ondergeschikte rol speelt bij de overdracht van de pestbacterie, doordat in de muis de 
concentratie aan bacteriën onvoldoende groot wordt en bovendien de typische muizenvlo 
(Leptopsylla segnis) geen efficiënte vector is. 

Ratten zijn altijd als de belangrijkste overdragers gezien. Een voorbeeld daarvan was de 
epidemie in Bombay in 1905. Een onderzoekscommissie kon daar vaststellen dat de ziekte 
eerst toesloeg bij bruine ratten, vijf dagen later bij zwarte ratten en zijn hoogtepunt bij de 
mensen bereikte na nauwelijks een maand.  

Er werd in de buurtschappen gewaakt bij de overledene door de buren. Nu gaat de overledene 
naar de aula. Tot het jaar 1921 werd er nog gewaakt in de buurtschap – steeds twee personen 
– die van 's avond negen uur tot de volgende morgen zes uur bij de dode zaten, vanaf de 
sterfdag tot de dag van de teraardebestelling. Waarom, zult u denken. Dat was vanwege de 
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ratten! De dodenwake zat erop als de familieleden van de dode weer uit de bedstee klauterden. 
Later dacht men dat de ziel langzaam het lichaam verlaat en eerst nog enige tijd om de dode 
blijft dralen. Zo ontstond het waken, men sprak tegen de dode, haalde gezamenlijke 
herinneringen op, zong liedjes en danste om de kist. In het jaar 1348 kwam de pest uit Azië 
naar onze streken. Stil en onafwendbaar kwam het grote sterven nader en in het jaar 1350 
was het zover. In Twente sleepte de zwarte dood bijkans de helft van de bevolking in het graf. 
Hele families, man, vrouw, kinderen, de meiden en de knechten, ze gingen er allemaal aan. 
De pastoor viel onder het bidden van de rozenkrans dood neer in zijn tuin, de boer bleef dood 
achter zijn ploeg en de moeder stierf onder het zogen van haar kind. Kremers en andere 
kooplui werden onderweg door de pest overvallen en bleven dood aan de weg liggen. De lijken 
waren onherkenbaar gezwollen met zwarte vlekken en overal werden vuren gebrand. 
Schrijvers uit die dagen wisten te vertellen dat de builen zo erg waren dat de botten al aan het 
vergaan waren toen de mensen stierven. Grote boerenhofsteden hebben meer dan vijftig tot 
zeventig jaar leeggestaan en geen mens durfde er heen, zo zat de schrik er in. Het moet een 
verschrikkelijke tijd zijn geweest, er was geen huis of er was wel een dode. Door het grote 
sterven had de angst bezit genomen van de bevolking, die daarop soms wonderlijk reageerde. 
De mensen in Gelderland gaven in doodsangst feesten en storten zich in zinnelijk genot want 
vandaag leven we nog en morgen kan het wel eens voorbij zijn. En voor de meesten kwam er 
dan ook geen morgen meer. 

 

Een verhaal uit De Groote, Stille Knecht van Aar van de Werfhorst. 

 
In de marke heeft men een blauw vlammetje zien branden. Er zijn maar weinig mensen, die de 
doden de laatste eer bewijzen. Als ze terugkomen van de begrafenis horen ze muziek en zingen 
op de brink. Dat is geen gebruik als iemand in de marke gestorven is. Het is niet alleen de jeugd 
die danste. Welk groot feest is er in de marke? Wat gaan ze vieren, al die luidruchtige, 
pronkende boeren en boerinnen. Zie, reeds gaat de beker met donker bier rond. De boeren 
maaien niet en ze oogsten niet. Het kostbare voer voor de beesten verkommert op de velden. Op 
de brink drinken ze en dansen ze, alsof er geen gras te maaien en geen hooi te oogsten viel. Wie 
het langst leeft, krijgt toch alles! Als de regen ze binnenshuis dwingt te blijven, bekomen ze 
telkens weer even van de razernij. In de marke neemt de angst toe en angst is het ergste kwaad. 
Wie angstig is, die overvalt de ziekte het eerst. Daarom zingen ze en schreeuwen ze en willen 
zo de angst vergeten. Hele dagen dansen ze op de buurtbrink. De hitte trilt boven het graan dat 
machtig hoog staat en rijpt. In de schaduw van de hoge eiken komen elke dag de buren bijeen. 
Zij feesten en drinken en dansen. Zij hebben een nieuwe dans geleerd. In een grote kring kunnen 
ze allemaal er aan meedoen, jong en oud kan hem dansen. 'Heb je wel gehoord van de zeven, 
de zeven’. Dat is de dans die ze urenlang springen. Dat dreunt nu door de marke in steeds 
sneller tempo. Ze zingen maar: 'Heb je wel gehoord…'. Komt er werkelijk een grote nood? Want 
zie, in hun ogen staat diep verborgen achter het lachen, een groot leed geschreven. Hun zielen 
wenen in radeloosheid, ook al brult hun mond van luide pret. Waar zijn de stille zonnige dagen? 
Nu springen ze als dwazen achter elkaar aan. 'Ze zeggen dat ik niet dansen kan. Ik kan dansen 
als een edelman!' De boeren verliezen hun hoofd. Het koren is rijp. Waarom gaan ze niet 
oogsten? Waarom zindert geen zicht in de koele morgen op de ure van 't pikken als de aren 
zwaar van de dauw zijn? Maar de boeren tieren door en zingen en springen: 'Heb je wel gehoord 
van de zeven, de zeven?' En het koren ruist rijp en overdadig op de es. Elke halm bergt goed, 
gezond en hard zaad. Men kan de korrel over de nagel breken en wit meel eruit wrijven. Het 
brood staat op het land, waarom komen de boeren niet en halen het binnen? Wie denkt nu aan 
de winter! Er is nog bier genoeg. Zij drinken en pralen: 'Ik kan dansen als een edelman!' Het is 
een zware tijd voor de weinige verstandige mensen in de marke. Het koren komt maar voor de 
helft binnen. Er wordt reeds oogstfeest gevierd, als de schoven nog op het veld staan. Op vele 
erven leeft niemand meer. De knecht rijdt drie doden tegelijk naar het kerkhof. De paarden 
dragen een strobos aan hun koppen. Wie ze aan ziet komen, gaat haastig weg. Voordat het 
winter wordt zijn op zeven catersteden de bewoners gestorven. Drie caters zijn dan nog over, 
de meiers en vervolgens de erfgenamen? Zij wachten of ze het blauwe vlammetje naar de 
volgende cater zien gaan. Wie is nu aan de beurt? De koeien en de schapen op de es vinden er 
meer dan andere jaren. Ze vreten van het koren dat er nog staat en vertreden de boekweit en 
de gerst. Geen gezang en geklop van dorsers en braaksters is te horen. De weinigen die hun 
werk doen, staan zwijgend, gebukt. Zij horen de dwazen op de brink en een sombere trek komt 
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op hun gezicht. Zij kunnen niet blij zijn met de weldaden van de zomer. Dan komt de regen. Wie 
nu geen dicht dak heeft krijgt de regen in huis en lijdt schade op schade. Het graan dat hij nog 
had, wordt nat en waar de zolder helemaal leeg is, drupt het water op de eiken kisten of op de 
grote kasten of in de bedden. Nu het winter wordt en de mensen in huis moeten blijven, zien ze 
met schrik dat ze berooid de donkere tijd tegemoet gaan. Nu staat de angst op en geen lied of 
dans, die haar verdrijft. Zelfs geen dronk die haar doet vergeten, want ook de gerst is niet op 
tijd geoogst. Nu zit de angst aan de haardstee en wacht op zijn metgezel: de honger. In hun 
grote nood, roepen de mensen God om hulp aan en vragen vergeving van hun zonden. De 
beesten in de stal brullen dag en nacht. Zij lijden honger. Niet alleen bij de caters sterven de 
beesten van uitputting, ook bij de erfgenamen en de meiers die verzuimden hun hooi op tijd 
binnen te halen en de rogge te oogsten. Nu dreigt de honger! Waar het gaat, slachten ze nog een 
varken of zelfs een koe, maar de beesten zijn mager. Er zit niet veel aan en hoe krijgen ze weer 
nieuw vee nu de oogst niets opbracht en de beesten haast geen melk geven? Plotseling is de 
angst weer wakker geworden, maar ze slaat niet wild naar buiten, als de eerste keer. Dof en 
zwaar druk ze op de mensen die hologig en stil naast elkaar leven, gebrek en honger worden 
geleden. Er sterft veel vee en veel kinderen worden te vroeg of dood geboren. De Paasvuren zijn 
groter dan ooit, maar niet met vreugde en in blijde verwachting werden ze opgebouwd. De angst 
dreef de mensen en ze sjouwden aan dood hout en riet en stro bij elkaar, wat ze maar krijgen 
konden. En dan gooiden ze stapels jeneverbesstruiken, en notentakken en slingers groen of 
andere heesters die sterk geurden op de stapel. Hoe groter die worden, hoe beter, want de 
sterke geurende dampen en de hoge vlammen zullen de lucht zuiveren en reinigen en misschien 
zal het onheil dan niet komen. Geweldig branden de vuren en bedwelmend slaat de rook neer 
over de mensen die vertwijfeld zingen: 'Christus is opgestanden, Christus is opgestanden!' Zij 
springen zelf door de hoge vlammen en ze jagen het jammerende vee er door. De zwakke 
beesten houden ze op een ladder boven de gloed van het vuur. Zij zingen wanhopig: 'Al van der 
martelijen alle!' Vergeefs is dat alles. De jongste dochter van de cater stierf. 'Een blauw 
vlammetje', zegt men, 'steeg uit haar mond toen zij de laatste adem uitblies.’ 
 
En zo als bij alle rampen en ongemak werd er toen ook weer naar een zondebok gezocht. Dat 

is zo gebleven tot in onze tijd. In het jaar 1350 dachten ze er net zo over. In Twente kreeg het 

blauwe 'dämpken' (de pest) de schuld van alle ellende. 

 
De dichter Elderink schreef daarover:  
 
En waor dat blauwe dämpken kwam, 
daor störf an d'n heerd de heldere vlam, 
daor störf de boer, de vrouw, ut kind 
en ut hoes vervölt deur weer en wind. 
 
 
Wat het veel beter deed, toen er iemand wist te vertellen dat het een  straf van God was. 

Omdat ze met de joden omgingen als hun gelijken en die mensen niets in de weg legden. Daar 

was de Lieve Heer erg kwaad over want die mensen hadden zijn zoon aan het kruis genageld 

en daarbij gezegd: 'Zijn bloed komt over ons en onze kinderen’. Dat verhaal deed het goed en 

overal werden de joden afgemaakt, geroosterd, verbrand en opgehangen en dat venijnige 

vonkje zou ook overslaan naar de rest van het land en ver daarbuiten, denk aan de 

kruistochten. 

 

In het jaar 1811 brak in Enter de cholera uit. De ziekte was erg agressief, de patiënt verloor 

per dag vijftien liter vocht. Men paste alles toe waarvan een zieke eerder stierf dan genas: 

bloedzuigers, Spaanse vliegen, koud water, heet water, stortbaden (douches), aftreksels van 

vlierbloesem. Het hielp allemaal niet, de meeste pestlijders stierven binnen drie dagen. De 

lijken konden niet zomaar in de bosjes worden gegooid, aangezien men wist dat een dode bij 

een kerk begraven diende te worden. De ziel kon zich alleen in gewijde grond goed loswoelen. 

 

Kindersterfte is tot het begin van de twintigste eeuw schrikbarend geweest vergeleken met de 
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huidige situatie. Soms stierven meerdere kleinen uit een huisgezin op dezelfde dag, 

bijvoorbeeld als er een mazelenepidemie uitbrak. Een hervormd predikant vertelde daarover:  

 

In het voorjaar van 1907 brak er een mazelenepidemie uit, die vele kindertjes ten grave sleepte. 
Buiten de arts was ik toen het middelpunt. Ieder ogenblik werd ik geroepen, om met de ouders 
te bidden en hen te troosten. Er waren al grote kinderen onder de zieken. Veertien dagen lang 
had ik om de andere dag een begrafenis te leiden. Zelfs tweemaal op een dag twee tegelijk. Dat 
was een zware taak. In één woning stierven in 14 dagen vier kindertjes. De toestand was 
vreselijk. Ik was al haast even bang voor een overlijdensbericht als de ouders voor de dood van 
hun kinderen. Het ontbrak mij aan woorden. En de ouders, die zoveel verloren, boden een 
treurige aanblik. Er was in 1907 haast geen huis, waar geen dode of doodsangst was. 
 
Tegenwoordig worden kinderen niet meer in de luren gelegd (in doeken gewikkeld). We weten 

nu dat vergroeiingen komen door vitamine gebrek en dat ze niet zijn te voorkomen door de 

baby's strak in doeken te wikkelen. De kinderen leden in de zeventiende eeuw vaak aan de 

Engelse ziekte (rachitis). Bij gebrek aan vitamine D groeiden de ledematen krom. Men dacht 

dit tegen te gaan door de kinderen stevig in doeken te wikkelen. Het woord luur is afgeleid 

van het middeleeuwse woord ludere (luier). Kinderen worden niet meer ondergeschoven 

alhoewel men tegenwoordig nog spreekt over ondergeschoven kinderen in de 

spreekwoordelijke vorm. Vroeger was onder de bodem van de bedstee een bak die uitgetrokken 

kon worden. Daarop sliepen kinderen van ouders die zich geen ledikantje konen veroorloven. 

Tijdens een rondleiding in het Muiderslot vertelde de gids dat kinderen vroeger in de kastelen 

niet mochten zitten gedurende de maaltijd. Ook daar dacht men dat het beter was voor de 

kinderen ter voorkoming van vergroeiingen. 

 
Et krult en et kroonkelt en ’t wringt zik zoo bang 

’t schof langzaam vuuroet as ne giftige slang 

Tot dat et van schrik in et stiepelgat krop 

En rolt zik door roond as ’n kluwenken op 

 

Voort sleet de Lappe den steepel met kracht 

in ’t steepelgat. Now, mien blauw Dämpken genacht! 

Dow voondst dienen man en dien riek is now oet 

De Zwatte Dood is gevangen vuur good. 

 

Cato Elderink 

  

Zielen zijn als rookwolkjes, voor sommige wolkjes moet men zichzelf echter heel erg in acht 

nemen. Dat was zeker het geval met het 'blauwe dämpken' dat in het jaar 1350 in de 

Enschedese Esmarke werd gezien. Van huis tot huis trok het, als de ziel van een duivel. Overal 

waar het kwam bracht het de hoogste ellende want in elke door het wolkje bezochte boerderij 

sloeg de Zwarte Dood toe. De Zwarte Dood: de pest die half Europa teisterde. Ook onze streken 

werden door het 'blauwe dämpken' zwaar bezocht. Het 'Kyrie Eleison in Twentelaand sleug 

klagend an iederen kearkewaan', dichtte Cato Elderink in haar ballade over het 'blauwe 

dämpken' en hoe dat tenslotte gevangen en vernietigd werd. Nog is er aan de oostrand van 

Enschede het Lappenpad, dat voerde naar het erve De Lappe waar de Zwarte Dood gevangen 

werd. Het was hoogzomer en de rogge rijpte op de es. Menige boer zou niet in staat zijn om te 

oogsten. De wolven uit het Aamsveen zwierven al door de buurtschap en men had een nest 

met welpen gevonden in de bedstee van een boerderij die na het bezoek van de Zwarte Dood 
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woest en ledig stond. De boer van De Lappe zat met zijn gezin aan tafel toen hij door de 

openstaande niendeur boven de velden het 'blauwe dämpken' zag zweven. Kronkelend en 

zigzaggend kwam het naderbij. Inderdaad, De Lappe was het doel. De boer plantte zich stevig 

in de niendeur en greep in zijn rechterhand de stiepel. Zijn vaste blik vestigde zich op het 

dämpken. Dat begon al neer te kronkelen en nu ging die beweging over in een sidderen. Het 

was bang voor de blik van de onvervaarde man. De Lappe bleef het aankijken en onder die 

dreiging kromp het wolkje ineen, totdat het zich opwond en als een kat zich in het stiepelgat 

vlijde. Met één forse klap sloeg De Lappe toe. Hij plantte de stiepel boven op het 'dämpke'! 

Nooit heeft iemand het daarna nog gezien. Twente was verlost van de Zwarte Dood. 

 

De Joden waren toen hun leven niet zeker want vanouds hebben zij het bij de christenen 

verpest. In de tijd van de Zwarte Dood kregen zij de schuld van alle ellende. Vooral de fanatieke 

flagellanten (lid van de orde van geselbroeders in de middeleeuwen) vervolgen hen tot in de 

dood. De Twentse historicus pastoor Geerdink nam in de negentiende eeuw nog voetstoots 

aan dat de Geselaars, die in het jaar 1349 te Zwolle Joden 'Amore Dei' (uit liefde voor god) 

verbrandden, daarmee booswichten straften die waterputten hadden vergiftigd. Karel V 

weerde bij plakkaat van het jaar 1546 de Joden uit deze landen en ook Alva vervolgde hen.  

 

Vast staat dat onze Germaanse moeder in hoog aanzien stond bij haar volksgenoten. De 

Romeinse schrijvers roemen de Germaanse volksstammen om de hoge positie die de vrouw in 

de primitieve samenleving innam. De Germanen hadden groot respect voor vrouwen en 

geloofden dat zij bovennatuurlijke gaven van waarzeggen en voorspellen bezaten. Daarom 

werden de vrouwen bij belangrijke zaken geraadpleegd en werden hun spreuken niet in de 

wind geslagen. Toen kwamen de missionarissen om ons heidenen te bekeren. In Twente kwam 

Plechelmus uit Engeland, de basiliek in Oldenzaal is naar hem genoemd. Veel van de 

tegenstrijdigheden in het christendom komen voort uit het conflict tussen de joods-

christelijke gemeenschap in Jeruzalem en de apostelen die de nieuwe boodschap onder de 

heidenen willen verspreiden. De christenen uit Jeruzalem beweerden dat ieder die zich wilde 

bekeren eerst Joods moest worden, al de honderden voorschriften van de wet moest opvolgen 

en zich moest laten besnijden. De missionarissen, met Paulus voorop, die onder de heidenen 

werkten hebben zoals we weten de strijd gewonnen. Zoals altijd schreven de overwinnaars de 

geschiedenis: de evangeliën. Op die manier kwam het verhaal in de wereld dat de joden Gods 

zoon gedood hadden. De afschuwelijke gevolgen voor de loop van de geschiedenis zijn bekend.  

 

 



61 

 

De warme wind praat de nachten vol. De dunne Meijer in Gammelke zette in het jaar 1667 

boven zijn deur: 'O, Godt, Hilp uns'. Ik vertegenwoordig de vrouwen aan wie voor eeuwig het 

zwijgen werd opgelegd. Vrouwen tegen de verdrukking in! De heksenvervolgingen schakelden 

de vrouwelijke genezers uit de lagere klassen niet helemaal uit. Zij werden voorgoed tot 

bijgeloof en mogelijk kwaadaardig bestempeld. Voor de opkomende middenklassen van de 

zeventiende en achttiende  eeuw waren zij zo grondig gediskwalificeerd dat het voor de 

vroedmeesters mogelijk was om binnen te dringen in het laatste gebied dat voor vrouwen 

gereserveerd was: de verloskunde. Vrouwen hebben zich altijd bezig gehouden met genezen, 

verzorgen, verplegen. En ze zullen daar ongetwijfeld mee doorgegaan zijn, ook toen kerk en 

staat het verboden. Officieel is het voor de buitenwereld optreden als genezeres vanaf de 

dertiende eeuw niet meer mogelijk. De wereldlijke vrouwen werden als heksen verbrand. De 

pausen schreven tussen de jaren 1200 en 1300 naar alle kloosters brieven dat het maar eens 

afgelopen moest zijn met die kruidentuinen en abdijsiroop en die ziekenverzorging. Dat het 

tijd werd voor het geestelijk leven en om zieltjes te winnen. In diezelfde eeuwen kwam er steeds 

meer behoefte aan gezondheidszorg. Steeds meer mensen woonden in de steden en iedere 

ziekte kon snel om zich heen grijpen. Nu waren er in de steden wel gasthuizen maar dat was 

een combinatie van ziekenhuis, hostel en armenhuis. Niemand wist er een antwoord op de 

veel voorkomende ziektes als pest en lepra. Beide ziektes verspreiden zich razendsnel omdat 

er in die tijd allerlei legers door Europa trokken. De handel kwam op en zieken en toeristen 

sliepen onder één dak in het gasthuis. Tijdens de pestepidemie van het jaar 1350 stierven er 

naar schatting in Europa vijfentwintig miljoen mensen, een kwart van de toenmalige 

bevolking. Al vrij snel werd bedacht dat de zieken apart moesten liggen. Dit was niet zozeer 

om ze beter te kunnen genezen. De opkomende medische wetenschap had immers niets te 

bieden. De heren lazen en praatten wel veel maar hadden met hun uit het oosten overgenomen 

kennis alle praktische bruikbare kennis over hygiëne en isolatie als onbruikbaar beschouwd. 

En de therapieën reikten niet veel verder dan het geven van laxeermiddelen en het aderlaten. 

En wat er al aan positieve aandacht van artsen voor patiënten bestond wat dat zeker niet 

bestemd voor arme mensen die in die ziekenhuizen terechtkwamen. Die zieken lagen allemaal 

bij elkaar om te zorgen dat anderen niet ziek werden. Voor henzelf betekende dat verblijf in 

het ziekenhuis meestal de dood. Zo schijnt de uitdrukking ‘het loodje leggen’ afkomstig te zijn 

uit de ziekenhuiswereld uit die tijd. Om in een ziekenhuis te komen moest men zich bij de 

ziekenmeester inschrijven. Men kreeg dan een loodje, wat men moest overhandigen bij de 

ingang van het ziekenhuis. In de grote stedelijke ziekenhuizen – waar ontzettend veel mensen 

dood lagen te gaan – was de situatie omstreeks het jaar 1650 zo vreselijk, dat er haast 

niemand meer te krijgen was voor de verzorging van de zieken. De chirurgijnen kwamen één 

keer in de week de zieken bezoeken. Mannen en vrouwen werden gedwongen om in 

ziekenhuizen te werken, zoals gevangenen uit Veenhuizen, alleenstaande moeders, 

zwakbegaafden. De door de artsen verstrekte medicijnen werden of door de zaalknechten en 

zaalmeiden zelf geconsumeerd of aan de meest biedende patiënt verkocht. En de zieken die 

geen fooien gaven liepen de kans om uitgehongerd of mishandeld te worden. De hygiëne werd 

langzaam maar zeker abominabel. Van water werd men ziek en ging men dood, zo werd er 

gedacht. Voor een deel was dat wel waar, als men beseft dat het drinkwater in Amsterdam 

afkomstig was uit de grachten, die werden gebruikt om de inhoud van de poephuisjes (het 

woord wordt nu nog in Sri Lanka gebruikt) in te legen, het waren open riolen. Ook de beken 

in Twente werden voor dat doel gebruik en velen zijn gekluisterd in buizen onder de grond.  
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De pest komt in vier types voor: builenpest, longpest, pestsepsis en pestis minor. Tijdens 
pandemieën kunnen alle vormen naast elkaar voorkomen, maar de meest voorkomende vorm 
is builenpest. Bij onbehandelde builenpest kan longpest en/of dodelijke 
bloedvergiftiging ontstaan. 

 

 

 

Pestbuilen  

 

De incubatietijd bedraagt enkele uren tot zeven dagen. Daarna krijgt de patiënt koorts, 
spierpijn, hoofdpijn en een gevoel van vermoeidheid. Binnen vierentwintig uur na de eerste 
symptomen krijgt de patiënt pijn aan de lymfeklieren in de buurt van de vlooienbeet met 
vervolgens zeer pijnlijke lymfeklierzwellingen, die kunnen overgaan tot verettering. Als de 
patiënt niet behandeld wordt kan het hartritme toenemen (Tachycardie) en kan de patiënt 
verward en geagiteerd raken en een delirium doormaken. 

Builenpest kent een hoge mortaliteit; zonder behandeling overleeft minder dan veertig procent 
van de geïnfecteerde personen. De meeste sterfte vindt tussen de derde en vijfde dag na de 
eerste symptomen plaats. De builenpest is met antibiotica effectief te behandelen indien de 
behandeling tijdig gestart wordt. 

Longpest kan worden overgedragen door het inademen van kleine vochtdruppeltjes die de 
bacterie bevatten en die verspreid worden door hoesten en/of niezen van een al besmette 
patiënt. De bacterie Yersinia pestis belandt op die manier direct in de longen. In dat geval 
spreekt men van primaire longpest. 
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Als bij een builenpestpatiënt de bacillen via de bloedbaan in de longen terechtkomen, spreekt 
men van secundaire longpest. 

Longpest heeft een zeer korte incubatietijd (3 uur tot 2 à 3 dagen) en verloopt zonder 
behandeling binnen achtenveertig uur na de eerste symptomen meestal fataal. De eerste 
symptomen zijn koorts, hevige hoofdpijn, een moeizame ademhaling en hoesten. Door de 
infectie ontwikkelt zich een longoedeem en de patiënt gaat bloed ophoesten. Doordat het 
zuurstofgehalte van het bloed afneemt, is er vaak sprake van blauwe verkleuring van de lippen 
en nagels (cyanose). 

Ook deze vorm van pest kan succesvol behandeld worden met antibiotica. 

Pestsepsis is het gevolg van besmetting van de bloedbaan door de pestbacterie. Deze 
besmetting kan rechtstreeks gebeuren door de besmetting van een open wond of optreden als 
complicatie van de builen- of longpest. De bacteriën verspreiden zich met de bloedstroom door 
het hele lichaam. De infectie resulteert in koorts, koude rillingen en hoofdpijn. Ook bij deze 
vorm treden verwardheid en delirium op. De patiënt toont alle symptomen van een zware 
bloedvergiftiging. In het laatste stadium treden orgaanbloedingen en intracutane bloedingen 
(purpura, paarse plekken) op, wat de huid van het slachtoffer zwart doet lijken. Dit leverde 
waarschijnlijk de ziekte de bijnaam Zwarte Dood op. Deze vorm van de ziekte is bijna altijd 
dodelijk, tenzij vroegtijdig (binnen 24 uur) antibiotica worden toegediend. 

Pestis minor is een milde variant van de ziekte, gepaard gaand met een lichte koorts en minder 
uitgesproken zwelling van de lymfeklieren. De symptomen verdwijnen meestal zonder 
behandeling na een week. De patiënt heeft hierdoor wel langdurige immuniteit tegen de 
bacterie opgebouwd en is daardoor beschermd tegen alle vormen van de ziekte. 

De diagnose kan gesteld worden door het vaststellen van de aanwezigheid van de pestbacterie 
in het bloed of ander lichaamsvocht (secreties van de builen of opgehoest vocht). Het Frans-
Madagaskisch team rond Suzanne Chanteau van het Institut Pasteur de Madagascar (IPM) 
heeft in 2003 een test ontworpen waarbij men in vijftien minuten de antilichamen die zich 
ontwikkelen kan aantonen. Voordien duurde het onderzoek veertien dagen. 

Bij de vierduizend pestgevallen die jaarlijks voorkomen is een snelle diagnose onontbeerlijk 
voor een succesvolle behandeling.  

Mensen van wie het CCR5-gen gemuteerd is, door het ontbreken van tweeëndertig basenparen 
in het DNA, zijn resistent voor HIV. Dit gen wordt CCR5 delta-32 genoemd. Mensen die niet 
met de pest besmet waren zouden ook door dit gen beschermd zijn en de ziekte daardoor 
hebben overleefd. Door dit selectiemechanisme zouden West-Europeanen vaker drager zijn 
van dit gen, waardoor ze meer kans hebben immuun te zijn tegen HIV. 

Onderzoekers van het Scripps Research Institute hebben aangetoond dat muizen met het 
delta-32-gen niet immuun zijn tegen de pest. Zij opperden dat er een andere ziekte in de 
middeleeuwen was, die ervoor zorgde dat delta-32 meer kans op voortbestaan in de populatie 
had, waarschijnlijk was deze ziekte de pokken. 

Resistentie tegen de pest is onderwerp van onderzoek in de archeogenetica. 

In 2011 werden de resultaten gepubliceerd van een studie die tot doel had de veroorzaker van 
de drie grote pandemieën, die hieronder worden beschreven, eenduidig vast te stellen, omdat 
tot op heden de onderzoekers het hierover niet eens konden worden. De meeste 
microbiologen en epidemiologen zijn de mening toegedaan dat ook de eerste en de tweede 
pandemie veroorzaakt werden door de Yersinia pestis, die verantwoordelijk was voor de derde 
pandemie. Hiervoor baseert men zich op DNA-analyses van tandresten van slachtoffers van 
die vroegere pandemieën, maar ook het antigeen kon geïdentificeerd worden in skeletten uit 
Frankrijk en Duitsland met immunochromatografie. 
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De Pest in Phrygië, door Marcantonio Raimondi, naar Rafaël, zestiende eeuw. 

 

Ondanks deze resultaten gaat het debat nog steeds voort. Men baseert zich hierbij op de 
theorie dat de snelle verspreiding bij de tweede pandemie niet in lijn gebracht kan worden met 
wat onomstotelijk werd vastgesteld bij de derde pandemie in India, namelijk dat alleen een 
rattenvlo met een geblokkeerd spijsverteringskanaal een andere gastheer kan infecteren en 
dat het ongeveer dertig dagen duurt voor die blokkering optreedt. Niettemin heeft men 
recenter aangetoond dat overdracht van de bacterie ook kan gebeuren door een beet van een 
vlo waarvan het spijsverteringskanaal niet geblokkeerd is. Deze studie tracht door een 
combinatie van DNA-analyse en antigeenanalyse van skeletten uit verschillende plaatsen in 
Europa deze discussie op te lossen.  

De studie bevestigt vroeger onderzoek dat de veroorzaker van de Zwarte Dood Yersinia 
pestis was, maar er werd vastgesteld dat het genotype van skeletten uit Bergen op 
Zoom verschillend was van skeletten uit Frankrijk en Engeland die eveneens werden 
onderzocht. De onderzoekers leidden hier uit af dat de besmetting van Bergen op Zoom niet 
via Frankrijk of Engeland gebeurde, maar via Amsterdam, Friesland en Noorwegen. Bovendien 
kon men vaststellen dat de bacterie die de derde pandemie veroorzaakte een afstammeling 
zou zijn van de bacterie uit Bergen op Zoom. De waarschijnlijkste verklaring voor deze 
vaststellingen is dat Europa door twee varianten van Yersinia pestis werd besmet, één die 
oprukte vanuit het zuiden van Europa en de andere die van Noorwegen of 
de Hanzesteden kwam.  

Jarenlang heeft men zich de vraag gesteld of de ziektes die pest genoemd werden, en die tot 
in de negentiende eeuw Europa geteisterd hebben, veroorzaakt werden door de Yersinia 
pestis-bacterie Critici van deze stelling voerden aan dat de verspreidingssnelheid van de ziekte 
in het India van vandaag sterk verschillend is met wat wij weten over de ziekte in de 
middeleeuwen. Slechts door vergelijkende analyses over heel Europa, van de resten van 
pestslachtoffers uit die tijd, met PCR en immunochromatografie, kon recent vastgesteld 
worden dat de pestepidemieën die Europa troffen in 1347 door twee varianten van Yersinia 
pestis veroorzaakt werden, waarvan de gevaarlijkste versie uitgestorven lijkt.  

Het woord pest stamt af van het Latijnse pestis dat zoals het Griekse loimós plaag betekent, 
met als bijbetekenis ongeluk, verderf, verderfelijk persoon of zaak, lijden en hongersnood. 
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Antieke teksten, van het Gilgamesi-epos, de Ilias tot de bijbel, gebruiken dan ook voor alle 
grote plagen of epidemieën het woord pest. Veel van de middeleeuwse beschrijvingen van 
epidemische ziektes kunnen dus even goed over pokken, cholera, mazelen en 
vlektyfus gegaan zijn als over pest. Ook de beschrijving van Galenus van de Antoninische 
pest, waarvan ook keizer Marcus Aurelius in 180 n. Chr. het slachtoffer werd, komt beter 
overeen met de zwarte pokken dan met de builenpest of longpest. 

Arabische artsen hebben de pest beschreven als Ta un. Avicenna gaf als voornaamste 
symptomen het optreden van builen in de schaamstreek, onder de oksels en achter de oren. 

Het huidige begrip van ziekte verschilt fundamenteel van de denkbeelden over ziekte die men 
in de middeleeuwen en aan het begin van de Nieuwe Tijd had. Het middeleeuwse beeld werd 
volledig bepaald door de leer van de humores, ontwikkeld door Hippocrates en verder 
uitgebouwd door Galenus. Mogelijk zijn de ziektebeschrijvingen uit die tijd niet volledig te 
begrijpen en te interpreteren. Zelfs als men de tekst correct vertaalt en begrijpt betekent dat 
nog niet dat men zich daarbij dezelfde voorstelling maakt als de auteur. Tot de achttiende 
eeuw werd de pest niet als eenduidige ziekte met een eenduidige oorzaak erkend. De vroegere 
diagnoses gaan uitsluitend uit van uitwendige kenmerken, wat er toe leidde dat totaal 
verschillende ziektes toch allemaal als pest gediagnosticeerd konden worden, zolang de 
uiterlijk kenmerken min of meer klopten. 

Recent bacteriologisch onderzoek van 2623 patiënten die als diagnose difterie kregen wees uit 
dat in ¼ tot ⅓ van de gevallen de diagnose foutief was. Dat suggereert hoe gevaarlijk het is 
om op basis van middeleeuwse ziektebeschrijvingen retrospectieve diagnoses te 
stellen. Demografische studies van de pestepidemieën in de middeleeuwen leidden tot de 
conclusie dat de middeleeuwse pest niet dezelfde ziekte kon zijn als de moderne pest.[25] Deze 
conclusie steunt op de hypotheses dat pest zich in de middeleeuwen op dezelfde manier 
verspreid en gedragen had als bij de epidemie in 1890, dat de toenmalige beschrijvingen 
probleemloos met de huidige konden vergeleken worden en dat het middeleeuwse ziektebegrip 
probleemloos naast het moderne kan staan en dat is uiteraard foutief. 

Een goed voorbeeld hiervan is de beschrijving van een pestepidemie in IJsland en Noorwegen 
in 1378/1379. De Noorse omschrijving was ‘bolna sott’ of „bólusótt’ in het IJslands en dit 
werd als pokken vertaald omdat de pokken sinds 1240 epidemisch zouden voorgekomen zijn. 
Maar de pokken die door variola major veroorzaakt worden komen in Europa pas voor sinds 
het begin van de zestiende eeuw, nadat de bacterie door frequente contacten met Afrika en 
China was ingevoerd. Men neemt aan dat tot dan in Europa slechts de variant variola 
minor circuleerde en het orthopoxvirus vaccinia (koepokken). Beide stammen waren veel 
minder virulent en konden geen dodelijke epidemieën veroorzaken. Men neemt aan dat variola 
minor ook in de middeleeuwen een kinderziekte was. Bovendien blijken de artsen van de 
vroege nieuwe tijd grote problemen te hebben gehad om het onderscheid te maken tussen 
pokken, windpokken en mazelen. Anderzijds is het best mogelijk dat ook variola minor in een 
geïsoleerde en gesloten gemeenschap, met een sterk verspreid levende bevolking, een 
verhoogde mortaliteit kan gehad hebben omdat de ouders geen immuniteit hadden kunnen 
opbouwen. Maar hieruit blijkt duidelijk dat het moeilijk is de IJslandse annalen te 
interpreteren. Het beste wat we er kunnen van maken is dat ‘Bólna sótt’ moet opgevat worden 
als een ziekte die builen of duidelijke huidletsels veroorzaakte, zo dat zowel pokken, mazelen 
als pest kunnen bedoeld zijn. 

In de zomer van 1652 was er in Kopenhagen een epidemie van een ziekte die door de 
toenmalige bekende arts Thomas Bartholin Koude koorts werd genoemd. Bartholin en zijn 
familie werden zelf ook besmet en hij schreef een middel voor dat hij ‘unicornu groenlandicum’ 
noemde, en ze genazen snel. De ziekte is voor moderne onderzoekers moeilijk te duiden. 
Sommigen denken aan malaria, maar dat klopt dan weer niet met de beschrijving van 
Bartholin die zei dat de ziekte zich verder ontwikkelde tot buikloop en dysenterie, wat bij 
malaria niet het geval is. Het medicijn dat Bartholin voorschreef was waarschijnlijk 
narwalhoorn en blijkbaar genas Bartholin ervan. 

In de zeventiende eeuw werden ziektes met grote stelligheid gediagnosticeerd, maar die 
diagnoses zijn naar de huidige stand van zaken in de taxonomie en nosologie zeer 
twijfelachtig. In veel gevallen is het moeilijk na te gaan of het ziektebeeld of de beschrijving 
ervan in de loop van de tijd gewijzigd is. De Engelse zweetziekte is daar een voorbeeld van. Ze 
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kwam voor tussen 1481 en 1551 en werd gezien als een specifieke kwaal met klaar afgelijnde 
symptomen, maar tot op heden heeft men niet kunnen vaststellen over welke ziekte het ging. 

Het was pas in 2011 dat men met zekerheid kon vaststellen dat Yersinia pestis de oorzaak 
geweest was van de pest in de middeleeuwen. Al daarvoor hadden onderzoekers het 
DNA van Yersinia pestis teruggevonden bij het onderzoek van tanden uit de veertiende eeuw, 
gevonden in Montpellier maar andere onderzoekers hebben bij tandonderzoek van materiaal 
uit dezelfde periode geen DNA kunnen terugvinden. Men moet bij dit onderzoek rekening 
houden met het feit dat de pestbacil pas in de tandwortel kon geraken als ze opgenomen was 
in de bloedbaan en als de patiënt na deze bloedvergiftiging nog voldoende lang leefde om toe 
te laten dat de bacterie zich in het wortelkanaal vestigde. Bij mensen die niet aan de 
bloedvergiftiging door de pestbacterie waren gestorven kon men de bacterie dus ook niet in 
het wortelkanaal terugvinden. O. G. Moseng wijst er bovendien op dat de pestbacterie een zeer 
flexibel organisme is en dat de bacterie dus niet noodzakelijk identiek is in tijd en ruimte. De 
pestbacterie in de late middeleeuwen was niet noodzakelijk dezelfde bacterie die op het einde 
van de negentiende eeuw in Indië voorkwam. 

Een andere methode om Yersinia pestis op te sporen bestaat erin om niet naar de bacterie zelf 
te zoeken maar naar antilichamen die door de zieke werden aangemaakt. Het voordeel hiervan 
is dat men niet beperkt is tot tanden, maar de antilichamen in alle stoffelijke resten kan 
terugvinden. Men is er opnieuw niet zeker van of de stammen van toen met de huidige kunnen 
vergeleken worden en bovendien laat het voorkomen van antilichamen niet toe om te besluiten 
dat de persoon in kwestie aan pest gestorven is. 

Uit de eerste grootschalige genoomanalyse van duizend monsters van Yersinia pestis besloot 
Morelli in 2010 dat de eerste pathogene stammen waarschijnlijk in China of Rusland zijn 
ontstaan en kon men verbanden leggen tussen de verspreiding met de handel langs de 
zijderoute, de expedities van Zheng He en de derde pandemie van 1894. 

In 2011 ten slotte hadden Bos, Schuenemann en anderen de gelegenheid om het genoom te 
onderzoeken van pestbacillen die afkomstig waren van lijken opgegraven in Londen. Uit 
vergelijking met andere bekende stammen bleek dat de Londense variant verwant was aan de 
oudste stammen uit China. Hieruit kan men afleiden dat de middeleeuwse epidemie vanuit 
Azië naar Europa kwam, maar het betekent ook dat eventueel oudere stammen van vorige 
epidemieën uitgestorven zouden zijn, want alle nu bekende stammen zijn afkomstig van de 
bacterie uit de middeleeuwen. 

In de middeleeuwen en in de nieuwe tijd, tot ver in de negentiende eeuw, werd de vraag naar 
de pestverwekkers niet gesteld. Men was ervan overtuigd dat miasma — kwade ongezonde 
dampen waaraan het ontstaan van ziektes werd toegeschreven — en bijzondere constellaties 
van de planeten de oorzaak van de ziekte waren, in zo verre het niet als een straf van God 
werd gezien. In 1656 ontdekte Athanasius Kircher dat in het bloed van pestpatiënten kleine 
levende wezens waren terug te vinden. Wat hij gezien heeft waren geen pestbacillen, de 
microscopie was in die tijd nog niet voldoende geëvolueerd om dit mogelijk te maken, maar 
waarschijnlijk Leukocyten, maar hij kwam dicht in de buurt. Zijn waarnemingen werden snel 
bevestigd door andere onderzoekers, zoals Giovanni Borelli die bij pest, pokken en andere 
ziektes hetzelfde kon vaststellen. Carolus Linnaeus stelde dat deze wormpjes, die dikwijls met 
mijten werden vergeleken, een cyclus van eten, slapen en zich voortplanten hadden, waarmee 
hij de paroxismale (optredend met aanvallen of opstoten) aard van de ziektes verklaarde. Deze 
ontdekkingen hadden geen invloed op de praktische behandeling van de ziekten. 
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Bruine rat 

 

In het algemeen nam men aan dat de bruine rat slechts vrij laat naar Noord-Europa kwam. 
In Engeland werd ze niet voor 1727 gemeld en in Parijs niet voor 1753, maar men mag niet 
buiten beschouwing laten dat de taxonomie zich pas in de 18e eeuw begon te ontwikkelen. 
De naam Rattus rattus voor de zwarte rat of huisrat werd pas in 1758 door Carolus 
Linnaeus toegekend, maar dat betekent natuurlijk niet dat ze voordien niet voorkwamen. Men 
vermoedde zelfs dat de verspreiding van de bruine rat in Europa het einde van de cycli van 
pestepidemieën heeft ingeleid, doordat hij de algemeen aanwezige zwarte rat heeft verdrongen. 
De huisrat leeft meer in huis, ook de klassieke scheepsrat was een zwarte rat, terwijl kelders 
en riolen de habitat van de bruine rat zijn. Deze thesis is dan ook voor kritiek vatbaar. De 
historicus Vasold, die zich veel met de problematiek van de pest heeft beziggehouden, schrijft 
dat de uitbraak van een pestepidemie in Moskou in 1771 samenviel met een periode dat er 
alleen bruine ratten voorkwamen. 

Men heeft dikwijls gesteld dat er in Europa in de middeleeuwen niet voldoende ratten aanwezig 
waren om de epidemieën te veroorzaken en dat het dus geen pest geweest was maar miltvuur, 
maar dat wordt tegengesproken door de klimatologische omstandigheden en de snelheid 
waarmee de ziekte zich verspreidde. In 1941 publiceerden de onderzoekers Blanc en Baltazard 
van het  Pasteur Instituut een studie over een nieuw verspreidingsmodel van de pestbacil, 
waarbij de mensenvlo als drager werd gebruikt. Omwille van de oorlogssituatie werd dit 
onderzoek niet bekend in de Angelsaksische landen waar men zich baseerde op het werk van 
Fabian Hirst. De studie van Hirst was gebaseerd op waarnemingen in Colombo in Sri 
Lanka en studies van na 1934 werden in dit werk grotendeels buiten beschouwing gelaten, 
maar dit werk werd wel de voornaamste bron van onderzoekers naar alternatieven voor de 
pestverspreiding zoals Shrewsbury, Twigg, Scott, Duncan en Cohn. Vandaag wordt 
het noodzakelijke verband tussen pest en ratten niet langer aangenomen. 

Vanwege het ontbreken van ratten in tekst en beeldmateriaal uit de middeleeuwen trok David 
E. Davis de conclusie dat ratten in de middeleeuwen weinig voorkwamen en hoewel hij vijftien 
vondsten van rattenbeenderen uit de elfde tot de vijftiende eeuw in Engeland kon aantonen, 
bleef hij erbij dat de ratten onmogelijk verantwoordelijk geweest konden zijn voor de 
verspreiding van de ziekte. Volgens hem was er pas na 1450 sprake van een voldoend grote 
rattenpopulatie en hij accepteerde de ratten maar als drager voor de epidemieën van 1666 in 
Milaan en Londen. Voordien was volgens hem de ziekte overgedragen van mens op mens. Toch 
vindt men hier en daar berichten over ratten in middeleeuwse bronnen. Ook Avicenna had al 



68 

 

opgemerkt dat de pest werd voorafgegaan door een rattensterfte, maar zonder het verband te 
leggen. In zijn Quanun al Tibb schreef hij dat voor pestepidemieën ratten en andere dieren 
tevoorschijn komen die wel dronken lijken. Gelijkaardige opmerkingen van andere Arabische 
artsen zijn niet bekend, maar aansluitend op Avicenna zien we een gelijkaardig verhaal bij 
Johannes Filius Mesué, dat muizen en reptielen zich laten zien en sterven. Een anonieme 
Italiaanse kroniekschrijver meldt eveneens een rattenplaag bij een pestepidemie in Arsizio 
tussen Como en Milaan in 1630.  

De teksten uit de middeleeuwen over dit onderwerp zijn eigenlijk onvoldoende bestudeerd. De 
pest komt in middeleeuwse geschriften pas na de epidemieën van de veertiende eeuw 
regelmatig aan bod. Merkwaardig is dat het gedrag van de dieren die onder de grond leven 
zoals muizen, ratten, mollen en slangen niet aan de pest werd toegeschreven maar aan 
bodemvervuiling. Het gedrag van dieren dat werd gerapporteerd is bovendien voornamelijk 
van Avicenna gekopieerd en niet van eigen waarneming afkomstig. 

Voor het ontstaan en de verbreiding van een pestepidemie moest de rattenpopulatie trouwens 
niet erg groot zijn en de besmetting hoeft niet telkens van buiten de kolonie te komen. Er 
waren regelmatig terugkerende pestuitbraken van korte duur. Een periode van enkele jaren 
met veel sterfte werd meestal gevolgd door een relatief lange pestvrije periode. Om dit te 
beschrijven werd het begrip metapopulatie ingevoerd. Een metapopulatie is een groep van 
rattenkolonies die met elkaar in verbinding staan, bijvoorbeeld in een dichtbevolkte stad kan 
men voor gans de stad van een metapopulatie spreken. Wiskundige modellen tonen aan dat 
de pest onder ratten jarenlang aanwezig kan blijven, tot een infectieniveau bereikt wordt waar 
de rattenpopulatie zich niet voldoende snel kan reproduceren en de rattenvlooien gaan 
uitzwermen naar mensen en zo een pestepidemie in gang zetten. Builenpest kon dus in een 
relatief kleine rattenpopulatie lange tijd overleven, een metapopulatie van vijftigduizend ratten 
kan jarenlang een pestreservoir vormen, ook als afzonderlijke kolonies ondertussen 
uitsterven. Volgens de modellen is zesduizend ratten per vierkante kilometer 
voldoende. Havensteden waren voorbestemd pestreservoirs te vormen, omdat met de vracht 
de ratten gemakkelijk over grote afstanden verspreid werden. 

Recent archeologisch onderzoek leidde tot nieuwe inzichten: uit honderddrieënveertig 
vondsten uit de periode tussen de negende en de vijftiende eeuw bleek dat er vele grote 
rattenpopulaties bestonden. Bij de helft van de vondsten ging het om negen ratten per vondst 
en twintig procent van de plaatsen vertoonde een populatie van tien of meer ratten. Twaalf 
van de belangrijkste populaties stammen uit de dertiende eeuw en later. Op grond van deze 
resultaten kan men aannemen dat de pest in de late middeleeuwen en in de vroege Nieuwe 
Tijd wel degelijk van rattenpopulaties uitging. Aangezien ratten zich zelden over meer dan een 
paar honderd meter verplaatsen, moet men aannemen dat de ziekte zich met het 
goederentransport heeft verspreid. 

In 2015 werd geopperd dat mogelijk ook gerbils uit Centraal-Azië een rol speelden bij de 
verspreiding van de pestbacterie. In goede jaren voor gerbils deden ook de met de bacterie 
besmette vlooien van deze knaagdieren het goed. Uit het onderzoek blijkt dat enkele jaren na 
die goede periodes voor gerbils de pest opdook in Europese havensteden, mogelijk via 
de zijderoute, en zich zo kon verspreiden over het continent.  

Bij opgravingen uit de periode van de vroege steentijd tot de zestiende eeuw werden vooral 
mensenvlooien gevonden. Hondenvlooien en kattenvlooien werden ook aangetroffen en enkele 
exemplaren van de rattenvlo in vondsten uit de Romeinse tijd. De rattenvlo (Xenopsylla 
cheopis), die voor de pestepidemie in de 19e eeuw in India verantwoordelijk was, werd nergens 
aangetroffen. Op basis hiervan sluiten sommige onderzoekers de rattenvlo uit als de 
verspreider van de epidemie in de middeleeuwen en zijn ze geneigd aan te nemen dat de zeer 
veel voorkomende mensenvlo hiervoor verantwoordelijk was. Dit kadert met recent onderzoek, 
maar het blijft een omstreden stelling. 

De meeste onderzoekers gaan er tegenwoordig van uit dat het bij de epidemieën die in de 
Oudheid de gebieden rond de Middellandse Zee getroffen hebben voor 541, niet om de pest 
ging, hoewel enkelen het mogelijk achten dat de ziekte ook daarvoor al gelokaliseerd 
voorkwam. In 2011 kon men voor het eerst het genoom van een pestverwekker uit 1349 
volledig reconstrueren. De genetische informatie die men bekwam uit onderzoek van 
menselijke resten van een pestkerkhof in Londen toonde dat deze middeleeuwse variant van 
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de bacterie de voorloper was van alle nog bestaande varianten. De geleerden besluiten daaruit 
dat de oorsprong van de pest in Oost-Azië lag in de dertiende of veertiende eeuw. Vroegere 
uitbraken van de ziekte zoals de Justiniaanse pest zijn ofwel van een andere aard geweest, 
ofwel de verwekker is volledig uitgestorven.   

 

In Griekenland 

 

 

 

Apollo en Artemis schieten pestpijlen naar de kinderen van Niobe, Abraham Bloemaert 

 

In de Griekse mythologie werd de pest veroorzaakt door pestpijlen afgeschoten door de goden. 
Zo veroorzaakte Apollo de pest in het Griekse legerkamp voor Troje. Het verband tussen pijlen 
en pest leidde er trouwens toe dat de heilige Sebastiaan een van de zes pestheiligen werd. 

De epidemie die in Athene woedde van 430 tot 426 v.Chr. wordt al sinds vele jaren bestudeerd 
en becommentarieerd. Van deze zogenoemde Attische plaag of de pest van Thucydides werd 
lang aangenomen dat het om pest of pokken ging, maar vandaag wordt dat sterk betwijfeld 
omdat Thucydides de typische symptomen van de ziekte, zoals builen en zwarte vlekken, niet 
beschreef. Op basis van de karakteristieken die hij wel beschreef kan men er geen 
hedendaagse ziekte mee vereenzelvigen. Bij nieuwe opgravingen in 1994/1995 onder de 
leiding van archeoloog Effie Baziotopoulou-Valavani en onderzoeken door Manolis 
Papagrigorakis en zijn medewerkers ontdekte men dat Salmonella (Salmonella enterica 
serovar Typhi) de oorzaak moet geweest zijn. 

Wat de oorzaak ook geweest is, de epidemie leidde tot een dramatische terugloop van de 
bevolking en een volledige ineenstorting van het sociale en economische verband en van de 
militaire slagkracht van de stad.  

 

In het Romeinse rijk 

Het Romeinse Rijk werd verschillende keren door grote plagen getroffen. De eerste was de pest 
van Antonius ten tijde van keizer Marcus Aurelius. De epidemie verspreidde zich door de 
terugkeer na 165 van legionairs die gevochten hadden in de oorlog tegen de Parthen. 
Waarschijnlijk ging het bij deze epidemie niet over pest maar over pokken of over een virulente 
stam van mazelen. Alleszins waren de gevolgen dramatisch, de historicus Cassius Dio had 
het over 2000 doden per dag in Rome, en de ziekte breidde zich over gans het rijk uit. De 
epidemie duurde tot 189 en nam daarna vrij snel af. 

Andere belangrijke epidemieën troffen het rijk tussen 250 en 650 n.Chr. De eerste is bekend 
als de pest van Cyprianus, beschreven door bisschop Cyprianus van Carthago in het jaar 252; 
ook dit was waarschijnlijk geen pest, maar een uitbraak van shigella dysenteriae. 

De pest van Justinianus is waarschijnlijk de eerste pestpandemie die de wereld trof. Ze brak 
uit tijdens de regering van keizer Justinianus I in 542 in Constantinopel en droeg 
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waarschijnlijk bij tot het mislukken van de Restauratio imperii. De meeste onderzoekers zijn 
het erover eens dat het een pestepidemie was, of dat de pest mee aan de basis van de pandemie 
lag. Dit moet de eerste keer geweest zijn dat de ziekte in Europa voorkwam. Een tweede opstoot 
brak uit in Egypte in 541 en verspreidde zich razendsnel over het ganse rijk tot in Ierland 
toe. Er bestaat geen consensus over de vraag of de ziekte haar weg had gevonden uit India, 
zoals men vroeger altijd aannam, of uit Afrika via de Nijl en Egypte. 

Op basis van beschrijvingen van de Griekse historicus Procopius en van DNA-onderzoek op 
resten uit graven uit de zesde eeuw is men er vrij zeker van dat het inderdaad builenpest was 
die toen woedde. Volgens Procopius stierf in de jaren 541 en 542 een vierde van de inwoners 
van Constantinopel In 544 liet Justinianus, die zelf getroffen was geweest door de ziekte maar 
hersteld, het einde van de epidemie afkondigen, maar in 557 en in 570 stak de ziekte weer de 
kop op. Ze zou tot het midden van de zevende eeuw in een ongeveer twaalfjarige cyclus 
uitbreken. 

Ook Perzië was volgens Procopius sterk door de pandemie getroffen en sommige geleerden 
veronderstellen dat onder de invloed van de bevolkingsafname in het Oost-Romeinse en 
Perzische rijk een geopolitiek machtsvacuüm ontstond in de landen om de Middellandse Zee 
en het Nabije Oosten. Anderen benadrukken dat hiervoor geen enkel historisch bewijs 
voorhanden is. 

In 636 verloren de Oost-Romeinen de slag bij de Jarmuk en in 638 verloor het Perzische rijk 
de slag bij al-Qādisiyyah (Kadesia) en als gevolg daarvan Mesopotamië aan de Arabieren. Men 
vermoedde lange tijd dat de pestpandemie een van de oorzaken was van deze gebeurtenissen, 
maar dat is uiteraard moeilijk te bewijzen en de meeste historici gaan er tegenwoordig van uit 
dat de jarenlange oorlogen tussen Constantinopel en de Perzen na 540 de kracht van beide 
wereldrijken uitputte en op die manier aan de basis lagen van de Arabische expansie. Het is 
een feit dat ook aan Arabische kant veel manschappen ten offer vielen aan de pest. Een 
pestepidemie in Syrië zou vijfentwintigduizend slachtoffers hebben gemaakt in het leger van 
de moslims. Het aantal slachtoffers in het Oost-Romeinse rijk en in het Perzische rijk was 
waarschijnlijk veel groter dan bij de Arabieren, gezien de totaal verschillende vormen van 
bewoning en vestiging bij de Arabieren. 

In 746 brak er nog een epidemie uit in Constantinopel, maar vanaf 770 verdwijnt de pest om 
gedurende bijna  zeshonderd jaar niet meer voor te komen in Europa en het gebied rond de 
Middellandse Zee. De reden hiervoor is al lang een onderwerp van studie en allerlei hypotheses 
werden hierover geformuleerd. Het enige feit dat men met zekerheid weet is dat sinds 630 de 
zeestraat Bab el Mandeb, de verbinding tussen de Rode Zee en de Indische Oceaan onder 
muzelmanse heerschappij was gekomen en dat daarmee de directe verbindingsweg over zee 
met Azië was afgesloten. Of dit inderdaad heeft bijgedragen tot het verdwijnen van de pest in 
de late achtste eeuw blijft een vraag.  

 

Middeleeuwen 

 

 
Begrafenis van pestslachtoffers te Doornik, Kroniek van Gilles Li Muisis, 1272-1352 
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Uitbreiding van de Pandemie in Europa tussen 1347 en 1351 

 

Volgens sommige hypotheses leidden de invallen van de Mongolen aan het einde van de 13e 
eeuw een nieuw tijdperk van directe en intensieve handelscontacten tussen Europa en Azië 
in. Hierdoor kwamen de pestbacteriën die voorkwamen in de in het wild levende knaagdieren 
in Azië opnieuw in Europa terecht.  

Vanaf het midden van de veertiende eeuw wordt de bevolking in Europa gedecimeerd door een 
pandemie die men ook wel de 'Zwarte Dood' noemde. De toen heersende ziekte wordt als een 
variant van de pest beschouwd en het was de eerste uitbraak van de ziekte sinds de achtste 
eeuw. De ziekte breidde zich uit tot Noorwegen en IJsland. Dat het inderdaad om Yersinia 
pestis ging werd in 2011 vastgesteld.  

In 1338-1339 brak de pest uit in de christelijke gemeenschap van de Assyrische kerk aan het 
Ysikkol meer in het huidige Kirgizië. In 1345 had de ziekte Saraï bereikt aan de benedenloop 
van de Wolga en dook ze op in de Krim. In 1346 duikt de pest op in Astrachan en in 1347 
werd Constantinopel getroffen. In 1346 zijn er ook gevallen in Kaffa, een Genuees 
handelskantoor aan de Zwarte Zee. De ziekte zou in Kaffa terechtgekomen zijn toen de 
Mongolen die de stad belegerden en getroffen waren door de pest, honderden lijken van 
pestslachtoffers met katapulten in de stad schoten en zo de inwoners van de stad besmetten. 
De overlevenden van Kaffa zouden met schepen de stad ontvlucht zijn. Dit zou blijken uit een 
verhaal geschreven door Gabriele de Mussi, een notaris in Piacenza in 1348. De ziekte zou 
dus door Genuese schepen in 1347 binnengebracht zijn in Europa. De Genuese vloot 
besmette eerst Messina in Sicilië. Van Genua verspreidde de ziekte zich via het uitgebreide 
handelsnetwerk razendsnel in het Middellandse Zeebekken en daarna door Europa. 
Marseille volgde in november 1347, Carcassonne in begin 1348 en Parijs in de lente van dat 
jaar. De ziekte bereikte later dat jaar ook Duitsland, Nederland en Engeland. In 1349 dook ze 
op in Noorwegen, Zweden en Ierland, Oost-Europa volgt in 1350 en Rusland in 1351. 

Volgens sommigen maakte deze pandemie wereldwijd rond de vijfenzeventig miljoen doden en 
in Europa zouden er tussen vijfentwintig en vijftig miljoen doden gevallen zijn, hoewel die 
globale cijfers uiteraard moeilijk te controleren zijn. Andere bronnen spreken van twintig 
miljoen mensen in Europa en veertig miljoen wereldwijd. In eigentijdse bronnen kan men 
cijfers terugvinden over bepaalde bevolkingsgroepen en gemeenschappen, die dikwijls spreken 
over sterftecijfers tussen de twintig en honderd procent, de sterfte moet dus wel zeer 
aanzienlijk geweest zijn, hoewel sommigen het niet kunnen nalaten te overdrijven: volgens de 
kronieken zouden in Avignon beduidend meer mensen gestorven zijn dan er woonden. De 
eerste uitbraak van de pest eindigde in 1353. 
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Straf van God  

 

 

Flagellantenprocessie in Doornik, miniatuur uit de kroniek van Aegidius Li Muisis, 1349 

 

De pest werd gezien als een straf van God voor de zondige mensheid en dat leidde ertoe dat 
men het eerder lijdzaam onderging en geen of weinig pogingen deed om aan de oprukkende 
pest te ontkomen. In plaats daarvan ging men boete doen om God te verzoenen en de 
pestheiligen aanroepen, het leidde tot een heropflakkering van de processies van flagellanten. 
Men realiseerde zich niet dat bijeenkomsten zoals misvieringen en processies de uitbreiding 
van de ziekte bevorderden en het zou tot in 1498 duren voor men in Venetië alle vieringen, 
processies, markten en alles wat een volkstoeloop veroorzaakte zou verbieden.  

 

Jodenvervolging   

 

 

 

Kroniek van Neurenberg, 1493, het verbranden van joden 

Zoals vaker gebeurt bij grote rampen en onheil ging men op zoek naar verantwoordelijken. Zo 
werden onder meer de Joden beschuldigd van het vergiftigen van waterputten en bronnen en 
het mengen van een verdachte stof in het eten. Men zag dat ook de Joden getroffen werden 
door de ziekte en als dit niet of minder het geval was, dan had men zeker niet het inzicht om 
dit te koppelen aan andere leef- en voedingsgewoonten en aan een betere hygiëne. Balavignus, 
een Joodse arts in Straatsburg, gaf in 1348 bevel om de hele Joodse wijk schoon te maken en 
al het afval te verbranden. Hij voerde alles uit wat volgens de reinigingswetten van het boek 
Leviticus, het derde boek van de Hebreeuwse bijbel, gedaan moest worden. Als gevolg van 
deze complete reiniging verdwenen de ratten en vlooien naar omliggende wijken en steden. 
Het resultaat was dat in de wijk van Balavignus slechts vijf procent van de bevolking 
slachtoffer werd van de zwarte dood. In plaats van dat men de maatregelen van Balavignus 
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overnam, klaagde men hem aan als een van de hoofdverantwoordelijken voor de verspreiding 
van de pest in Europa. Door foltering werd hij gedwongen een valse getuigenis over zichzelf af 
te leggen waarin hij verklaarde dat hij had meegeholpen aan het vergiftigen van de 
waterputten van de christenen, met als resultaat dat de gehele Joodse bevolking van 
Straatsburg werd uitgemoord. 

De pestpandemie zou op die manier leiden tot uitbarstingen van Jodenvervolging in heel 
Europa. Er waren altijd al progroms geweest tijdens de middeleeuwen, maar het aantal steeg 
enorm. Het begon in 1348 in Zuid-Frankrijk en Spanje. Het fenomeen verspreidde zich zeer 
snel over Europa met tienduizenden Joodse slachtoffers tot gevolg. In de steden Bazel, 
Frankfurt, Straatsburg en Keulen werd de totale Joodse bevolking uitgemoord. 

Aan de wetenschappelijke kant was de kennis over de ziekte en de verspreiding ervan 
bedroevend. Men dacht aan miasmen, slecht riekende winden die de ziekte zouden 
verspreiden. In de straten brandde men tonnen met pek en soms ook kruiden. De rook moest 
de besmette lucht verdrijven. Vanaf de 16e eeuw verschijnen er zogenoemde pesthuizen, waar 
pestlijders werden ondergebracht, vaak samen met leprozen en dollen (krankzinnigen). Een 
pestmeester droeg een lange jas en een masker dat leek op een pinguïnsnavel. Dit masker 
was gevuld met kruiden (onder andere jeneverbessen en boerenwormkruid) om de kwade 
dampen tegen te gaan. Veel toegepaste behandelingen bij pestlijders waren zweetkuren, 
aderlatingen, klisteren en het uitsnijden van pestbuilen. Deze middelen haalden niets uit: het 
ging immers om een bacterie waar alleen antibiotica tegen geholpen zouden hebben. Sterker 
nog, het uitsnijden van pestbuilen kon ertoe leiden dat anderen besmet raakten via besmette 
oppervlakken of ingedroogde aerosole deeltjes, omdat in een pestbuil de concentratie 
pestbacillen het hoogst is. 

Aan de universiteit van Parijs waar een onderzoek gevoerd werd in opdracht van koning Filips 
VI kwam men in 1348 tot de conclusie dat de ziekte veroorzaakt werd door een ongunstige 
constellatie van Saturnus, Mars en Jupiter. 

Hoewel artsen en bestuur machteloos waren, kondigde men wel voortdurend maatregelen af. 
Deze waren gebaseerd op verkeerde veronderstellingen, maar dat zou pas achteraf blijken. Zo 
moest in Amsterdam in 1534 aan elk huis waar iemand aan de pest overleden was, zes weken 
lang een bos stro worden gehangen. Op die manier konden voorbijgangers zien dat in dat huis 
pest heerste en het huis mijden. In 1602 werden pruimen, spinazie en komkommers verboden 
net als het bewaren van de bladeren van wortels en radijzen, omdat men dacht dat de 
besmetting daarop het meest hechtte. Ook het al eerder genoemde branden van pek en 
kruiden en het branden van zwavel in een vuurkorf had geen enkele zin.  

 

Van de 15e tot 18e eeuw 

Na de pandemie van 1347-1353 dook de pest enkele jaren later hier en daar weer op, maar 
eerder als een endemische ziekte in verschillende gebieden in Europa. Bijzonder zware 
epidemieën waren er nog in 1563-1569, 1629-1644, in Amsterdam in 1663-1664, in Londen 
in 1665 en in Marseille en de Provence tussen 1720 en 1722. De gevaarlijkste pesthaard in 
de late middeleeuwen was Constantinopel, dat het ‘Rattenkoninkrijk’ werd genoemd.[71] De 
pest bleef nog meer dan driehonderd jaar actief in Europa. De laatste grote uitbraak in West-
Europa vond plaats in 1720 in Marseille. In 1738 was er nog een epidemie in Oost-Europa en 
de ziekte verdween pas uit Europa na een laatste heropflakkering in Rusland van 1770-1773. 

De eerste die de miasmatheorie in twijfel stelde was Girolamo Fracastoro (1476 - 1553). Hij 
stelde dat kiemen verantwoordelijk waren voor de overdracht van de pest en hij maakte een 
duidelijk onderscheid tussen pest, pokken en tyfus, maar het duurde zeer lang voor hij hierin 
gevolgd werd.  

Ambroise Paré (1510-1590) rapporteerde voor het eerst het samengaan van een massieve 
rattenplaag met een daarop volgende pestuitbraak, maar ook zijn vermoedens werden 
veronachtzaamd.   
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Pesthuizen en pestkerkhof in Steenvoorde in de eerste helft van de zeventiende eeuw, uit 
Flandria Illustrata, 1641. 

De eerste medische verhandeling over de pest werd in 1568 gepubliceerd door Johannes 
Pistorius de Jongere uit Nidda in Hessen, onder de titel De vera curandae pestis ratione (Over 
de goede manier om pest te behandelen). Christoph Schorer uit Memmingen publiceerde in 
1666 handboeken in het Duits, die het voorkomen van de pest behandelden. Er waren geen 
werkzame therapieën. Men schreef voor om de patiënten met azijn te wassen en op de 
gezwellen bracht men zalfjes aan om ze te laten ‘rijpen’. Daarna werden ze opengesneden om 
de etter te verwijderen. Na de dood van de patiënt werden zijn kleren en soms het huis 
verbrand. Men ging ook over tot het isoleren van de zieken, maar dat isoleerde niet de ratten 
en de vlooien. 

 

De derde Pandemie (19e eeuw) 

De derde pestpandemie begon in 1855 in de provincie Yunnan in China, waarschijnlijk door 
besmetting via wilde knaagdieren. Toen in 1850 een Muzelmaanse rebellie uitbrak in de 
provincie werd de ziekte met de vluchtelingen mee naar het zuiden genomen en bereikte 
belangrijke zeehavens zoals Pakhoi in 1882 en Kanton en Hongkong in 1894. Van daar 
verspreidde de ziekte zich naar Indiase steden zoals Bombay in 1896. Van daar trok de 
pandemie verder door de wereld. In 1899 werd Madagaskar getroffen, het eiland had daarvoor 
nooit pest gekend, maar is sindsdien een broeihaard voor de bacil gebleven. In datzelfde jaar 
werd Zuid-Amerika bereikt, waar de ziekte zou blijven opduiken tot ver in de twintigste eeuw. 
San Francisco was in 1899 aan de beurt en ook in de VS blijft de ziekte tot op vandaag 
opduiken.  

Deze pandemie kostte alleen al in China en India meer dan twaalf miljoen mensenlevens en 
ze verspreidde zich over alle bewoonde continenten. Het is tijdens deze uitbraak van de ziekte 
dat de pestverwekker in 1894 in Hongkong geïdentificeerd kon worden door de Frans-
Zwitserse arts Alexandre Yersin. De derde pandemie werd officieel als beëindigd beschouwd 
door de WHO in 1959 toen wereldwijd slechts tweehonderd gevallen werden gerapporteerd. 

In de nasleep van de pandemie van de negentiende eeuw waren er in het begin van de 
twintigste eeuw nog twee epidemieën van longpest in Mantsjoerije, waarbij de uitbraak van 
1910/1911 nog zestigduizend mensenlevens eiste. De epidemie was het gevolg van een 
prijsstijging van de pels van de marmot met vierhonderd procent. Deze pelzen werden gebruikt 
als vervanging van sabelbont. De ervaren jagers bejoegen geen zieke dieren en het eten van 
het vet van de oksels was taboe. De prijsstijging van het bont lokte een massa onervaren 
Chinese jagers aan, die ook de zieke dieren ving en voor wie bovendien het okselvet een 
delicatesse was. De ziekte verspreidde zich van het jachtgebied tot aan de terminus van de 
Trans-Mantsjoerische spoorlijn en volgde vandaar het spoor over een afstand van 
zevenentwintighonderd kilometer. De epidemie duurde zeven maanden. 

Ook daarna waren er nog opstoten van de ziekte. In Hawaï bleef de pest endemisch aanwezig 
en was de ziekte pas uitgeroeid in 1959. De laatste grote uitbraak die in verband gebracht 
wordt met de derde pandemie vond plaats in Peru en Argentinië in 1945 en werd bezworen 
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door massaal DDT te sproeien Sindsdien zijn er nog belangrijke uitbraken geweest in Afrika, 
Indonesië, Zuid-Amerika en Vietnam. 

In de Tweede Wereldoorlog heeft het Japanse leger de pest als een biologisch wapen gebruikt. 
In Mantsjoerije werden burgers en krijgsgevangenen opzettelijk met de ziekte geïnfecteerd. De 
effecten werden bestudeerd en de slachtoffers werden soms bij bewustzijn ontleed. Ook 
werden besmette vlooien onder de Chinezen verspreid. Uiteindelijk zouden hierdoor ongeveer 
tweehonderdduizend Chinezen aan de ziekte overlijden. 

De pest maakte vele miljoenen slachtoffers in de geschiedenis. Een aantal beroemde 
slachtoffers van de pest of van een ziekte die pest werd genoemd kan men terugvinden in de 
onderstaande lijst. 

• Perikles, Atheens staatsman en veldheer, overleed 429 v.Chr. 

• Marcus Aurelius, Romeins keizer, overleed 180 in Vindobona (Wenen)  

• Claudius Gothicus,  Romeins keizer, overleed 270, slachtoffer van de pest van 
Cyprianus    

• Pelagius II, paus, overleed 590 

• Abu Ubayda ibn al-Jarrah, was de tiende bekeerling die door toedoen van Aboe 
Bakr tot de  Islam was overgegaan en deelnam aan alle oorlogen van de moslims, 
overleed ongeveer in het jaar 639 

• Godfried van Bouillon, hertog van Neder-Lotharingen en koning van Jeruzalem † 
1100 

• Frederik VI, hertog van Zwaben, overleed 1191 in Akko 

• Lodewijk IX van Frankrijk, koning van Frankrijk, overleed 25 augustus 1270 tijdens 
het beleg van Tunis. Volgens sommigen stierf hij aan de pest, volgens anderen was het 
aan tyfus, nog anderen spreken van dysenterie. 

•  Willem van Ockham, Engels filosoof die geldt als een voorloper van de moderne 
filosofie, overleed 1347 

•  Eleonora van Portugal, Portugese prinses en koningin van Aragón, overleed 1348 

•  Ambrogio Lorenzetti,  Sienees kunstschilder, overleed 1348 

•  Pietro Lorenzetti, Sienees kunstschilder, broer van Ambrogio, overleed 1348 

• Johanna van Engeland † 1348, dochter van koning Eduard III van Engeland, stierf 
in de omgeving van Bordeaux tijdens haar reis naar Castilië, waar ze in het huwelijk zou 
treden met Peter I van Castillië. 

• Johanna van Bourgondië,  koningin en regentes van Frankrijk, overleed 1349 

• Thomas Bradwardine,  Engels wiskundige, filosoof en theoloog, aartsbisschop van 
Canterbury, overleed 1349 

• Bonne van Luxemburg,  echtgenote van Jan II van Frankrijk, overleed 1349 een jaar 
voor de kroning van haar echtgenoot als koning van Frankrijk. 

• Alfons XI van Castilië,  koning van Castilië en Leon, overleed 1350 tijdens het beleg 
van Gibraltar 

• Lodewijk van Sicilië, oudste zoon van koning Peter II van Sicilië en van Elisabeth van 
Karinthië, overleed 1355 

• Blanche van Lancaster, moeder van Hendrik IV van Lancaster. Men neemt meestal 
aan dat ze in 1369, stierf aan de pest, hoewel ook andere versies de ronde doen 

• Geert Grote, Nederlands theoloog, schrijver, kloosterhervormer en boeteprediker 
binnen de katholieke kerk, overleed 1384 in Deventer 

• Anna van Bohemen, echtgenote van Richard II van Engeland, overleed 1394 

• Margaretha I van Denemarken. koningin van Denemarken, Noorwegen en Zweden en 
grondlegger van de Unie van Kalmar, overleed 1412 in Flensburg 

 

De pest is nog niet uitgeroeid. In India is rond de millenniumwisseling (2000) nog een 
kleinschalige epidemie geconstateerd. De ziekte is - bij tijdige diagnose - met antibiotica 
tegenwoordig goed te behandelen. 
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Wilde knaagdieren zijn nog steeds drager van pestbacillen en van 1978 tot 1992 vielen er 
volgens de  Wereldgezondheidsorganisatie veertienhonderd eenenvijftig doden ten gevolge van 
de pest in eenentwintig landen. In het Indische Surat was er van augustus tot oktober 1994 
een epidemie met drieënzestighonderd driehonderddrieënveertig vermoede en 
tweehonderdvierendertig bewezen gevallen met zesenvijftig doden. De bacil die 
verantwoordelijk was voor deze nieuwe uitbraak bleek een gemuteerde versie die minder 
virulent was. 

In de Russische Federatie, Colombia, Bolivia, Soedan, Sao Thomé en Principe, Indonesië en 
Jemen zijn pestgevallen gemeld. Deze kunnen samenhangen met menselijke migratie. In de 
Europese Unie komt de pest niet voor. Het voorkomen van besmettingen met de pest is 
verbonden met enerzijds leefstijl, hygiëne en menu, zoals in Peru waar men knaagdiertjes als 
huisdieren in de woning laat rondlopen en deze dieren ook slacht en eet, en anderzijds met 
het nauwe contact met besmette wilde dieren. 

Zoals op alle andere gebieden van de menselijke bedrijvigheid heeft de Zwarte Dood een 
belangrijke invloed gehad op de kunst, al was het maar door het feit dat de slachtoffers onder 
de kunstenaars waarschijnlijk even talrijk waren als onder de rest van de bevolking. Ook zijn 
kunstwerken ontstaan onder de rechtstreekse invloed van de pest of van de 
leefomstandigheden tijdens de epidemie, zoals de Decamerone van Giovanni Boccaccio. In 
latere eeuwen speelde de pest eveneens een rol in de kunst, zoals in de roman De Pest van 
Albert Camus, waarin de bewoners van een twintigste-eeuwse stad met een pestepidemie 
geconfronteerd worden. 

 

Symptomen 

Uit de veertiende en vijftiende eeuw zijn er weinig afbeeldingen bewaard gebleven die de 
ziekteverschijnselen accuraat afbeelden. Van de twee eerste afbeeldingen hieronder werd 
algemeen aangenomen dat ze de pest afbeeldden, maar dit klopt niet. De derde afbeelding, 
van een pestslachtoffer op een altaarstuk van Josse Lieferinxe, nu in het Walters 
ArtMuseum in Baltimore, toont wel degelijk een pestbuil aan de keel van het slachtoffer en 
aan de voeten van de biddende priester. De realistische afbeelding doet vermoeden dat de 
schilder zelf pestslachtoffers gezien had. 

Naast deze voorbeelden zijn er andere bekend waarop pestslachtoffers vrij realistisch worden 
afgebeeld, zoals een fresco uit de kapel van St. Sebastiaan in Lanslevilard, maar het aantal 
realistische afbeeldingen is klein. 

Het meest voorkomende symbool voor de pest is de pijl. Een (slecht bewaard) voorbeeld vinden 
we in een van de fresco’s in de kerk van St. André in Lavaudieu, Frankrijk. In het midden ziet 
men de personificatie van de zwarte dood, met bundels pijlen in haar hand en rondom haar 
de slachtoffers, van alle standen, die getroffen zijn door een pijl, dikwijls op de plaats waar de 
pestknobbels uitbraken (keel, oksels, lies). Merk op dat er geen boog aanwezig is, dit is dikwijls 
het geval in afbeeldingen waar de pest symbolisch veroorzaakt wordt door pijlen. Naast de pijl 
waren de speer en het zwaard ook wapens die geassocieerd werden met de pest en de wraak 
van God. 
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Kroniek door Gilles Li Muisit, begraven van pestdoden in Doornik 

 

Voorstellingen die rechtstreeks verband houden met de epidemie zijn zeldzaam. Een ervan 
komt uit de kroniek van Gilles Li Muisit, bewaard in de Koninklijke Bibliotheek van België in 
Brussel. De miniatuur toont hoe de voorschriften in Doornik voor het begraven van 
pestslachtoffers in houten kisten in de praktijk worden gebracht. 

Een ander voorbeeld hiervan kan men terugvinden in de Belles heures du duc de Berry 
verlucht door de gebroeders Van Limburg tussen 1405 en 1409. Dit getijdenboek bevat een 
aantal heiligenlevens in de vorm van ‘beeldverhalen’ en het leven van Gregorius de Grote toont 
de bezwering van de pestepidemie in Rome in 590 door Gregorius. Hetzelfde thema werd 
hernomen in de Très Riches Heures.  

De Pestzuil op de Graben in Wenen is een ander voorbeeld. De zuil werd na de pestepidemie 
van 1679 opgericht en is een van de bekendste en markantste kunstwerken van de stad. 

De dood en zelfs specifieke thema’s zoals de ‘drie levenden en de drie doden’ werden weliswaar 
zeer populair na de pestpandemie, maar kwamen ook voordien al voor in de kunst. Het oudste 
voorbeeld daarvan is te vinden op de fresco’s van het Camposanto van Pisa (Italië). In de 
literatuur komt het thema voor in de Middelfranse poëzie van de late dertiende eeuw. Het zou 
gebaseerd zijn op een veel ouder Arabisch verhaal. Na de pestepidemie wordt het thema 
populair en ziet men de toevallige ontmoeting tussen levenden en doden evolueren van een 
ontmoeting naar een achtervolging. Het is allesbehalve zeker dat de evolutie van het thema te 
wijten is aan de pestepidemie, deze memento mori-waarschuwingen werden ongetwijfeld 
beïnvloed door predikers die met lede ogen vaststelden dat een groot gedeelte van de bevolking 
zich na de pestepidemie overgaf aan losbandigheid en aardse genoegens. 

Het thema van de ‘drie levenden en de drie doden’ zal overgaan in het thema van 
de dodendans, dat vanaf het midden van de vijftiende eeuw erg populair zal worden. Een 
fresco op de muur van het Cimetiere des Innocents in Parijs, geschilderd in 1424-1425, wordt 
dikwijls geciteerd als het eerste werk uit deze traditie. Typisch voor de dodendans is dat men 
wil tonen dat iedereen gelijk is voor de dood, zij het boer, koning of prelaat. La danse 
macabre komt ook voor in de literatuur en werd zelfs uitgevoerd. 

In China zijn in november 2019 twee mensen opgenomen in het ziekenhuis met symptomen 
van de pest. Eerder dit jaar stierven in dat land al twee mensen aan de ziekte die in de 
middeleeuwen dood en verderf zaaide in Europa.  
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De twee pestpatiënten komen volgens Chinese staatsmedia uit de provincie Binnen-Mongolië, 
zo meldt CNN. Ze worden verpleegd in de hoofdstad Beijing en in quarantaine gehouden. In 
mei van dit jaar stierven twee Chinezen uit dezelfde regio aan de pest. Zij liepen die 
waarschijnlijk op nadat ze de rauwe nieren van een marmot hadden gegeten. 

De pest wordt veroorzaakt door een bacterie en kan worden overgebracht door besmette 
dieren. Als de ziekte niet juist behandeld wordt, is hij dodelijk. Volgens CNN is de ziekte bezig 
aan een comeback, tussen 2010 en 2015 stierven er vijfhonderdvierentachtig mensen aan, 
vooral in Congo, Madagascar en Peru. 
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De dood wil wel besproken worden,  

als een stinkende hemel op aarde.  

De dood is niet  

het zuigen aan de paal 

die groot en dik is.  

Ook het negeren van de dood 

helpt niet.  

De dood geeft weinig stof tot denken,  

tenzij als tijdverdrijf.  

Ik wil bekennen 

dat ik onmachtig ben 

over kanker en infarcten van het hart.  

Sta stil als een stenen beeld  

in het instortend huis.  

Of bestaat er welwillendheid  

tegen ongeneeslijke ziekte.  

Zeg het tegen me. 

Mijn droom is gestopt.  

Het zaait zich verder uit.  

Er is geen dokter knap genoeg 

om jou weer beter te maken.  

Ik heb een lieve man leren kennen.  

We spraken over de dood,  

we waren bang voor de dood.  

Hij stierf en ik bleef achter. 

Ook de winter was uitzonderlijk 

lang en streng,  

hij ligt koud in zijn kist onder de grond. 

Ik benijd het vermogen 

jezelf te omarmen.  

Ik kan het niet.  

Wellicht lig ik daarom  

in de armen van een andere man. 

Uit: IK: Barbaar, Anneke Koers 
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Katharen   

De katharen (van het Grieks: καθαροί, katharoi, ‘de zuiveren’) of Albigenzen waren een 
religieuze beweging die tijdens de twaalfde en dertiende eeuw een grote aanhang kende in de 
westelijke Lanquedoc. Ze lieten zich inspireren door het leven van Jezus Christus, maar hun 
mystieke en dualistische interpretatie van de Bijbelverhalen week ver af van die van de rooms 
katholieke kerk. Volgens de katharen was Satan almachtig op aarde en leidde enkel de 
spirituele bezieling van de Heilige Geest tot verlossing. Voor de katholieken was dit een 
ketterij die hard bestreden moest worden. De Albigenzische Kruistochten maakten een einde 
aan de politieke bescherming van het katharisme. De Inquisitie ging door met de vervolgingen 
tot er geen katharen meer waren. 

Degenen die wij tegenwoordig met de naam katharen aanduiden, noemden zichzelf niet zo. Zij 
noemden zichzelf gewoon ‘christenen’ of ‘vrienden van God’. Zij stelden hun ‘Kerk van God’ 
voor als de enige ware christelijke kerk. In de volksmond noemde men 
ze bonhommes en bonnefemmes (‘goede mannen en vrouwen’). In de kronieken van 
tijdgenoten en inquisitieverslagen werden ze Albigenzen (inwoners van de stad Albi) genoemd. 

Het woord Catharos kwam halverwege de twaalfde eeuw voor het eerst voor in een serie preken 
van de Duitse monnik Eckbert von Schönau, Sermones contra Catharos. Hij had het dan over 
christenen in het Rijnland die volgens hem afgeweken waren van de kerkelijke leer. Een halve 
eeuw later, in 1200, schreef de katholieke theoloog Alanus van Rijsel dat men ze ‘’Kathari’’ 
noemde. 

In 1848 schreef Charles Schmidt de Geschichte der Valdesier und Katharer. In het Frans 
vertaald werd de titel Histoire et doctrine de la secte des Cathares ou Albigeois, de eerste keer 
dat het woord 'cathares' in het Frans verscheen. 

In de geschriften van de protestantse dominee Napoleon Peyrat (1809-1881) verscheen het 
woord cathares in 1877 voor het eerst, vanuit een romantische visie, in een positieve betekenis 
in de Franse taal. Peyrat gaf daar de betekenis aan die hij ontleende aan het Griekse 
woord katharoi, ‘de zuiveren'. Door de toenmalige populariteit van zijn boeken werd het 
sedertdien algemeen gebruikelijk om de Albigenzen 'katharen' te noemen.  

Evenmin hebben de kathaarse geestelijken zichzelf parfatits (‘vervolmaakten’) genoemd. Het 
Franse woord ‘parfait’ is afkomstig van de inquisitie. Iemand die het consolamentuin had 
ontvangen, werd door de inquisitie een ‘vervolmaakte ketter’ genoemd, in het Latijn hereticus 
perfectus, later ingekort tot 'perfectus' of 'parfait'. 

Het woord ketter is ontstaan uit Grieks ‘katharos’, dat ‘rein’ betekende. ‘Katharoi’ waren de 
‘zuiveren’. In de derde eeuw was dit de naam van een groep christenen, die zich afzetten tegen 
de paus. Vandaaruit is de betekenis ‘afvallige’ ontstaan. Het woord ‘ketter’, met de betekenis 
afvallige, kwam al vroeg in de Europese volkstalen, in ieder geval al voor de Hoogduitse 
klankverschuiving (dus vóór ± 800 n.Chr.), waardoor het in het Duits ‘Kätzer’, ‘Ketzer’ werd. 
In middeleeuws Latijn werd Catharos voor afvalligen gebruikt. De naam Katharen komt dus 
van het woord ketter, Catharos, en niet omgekeerd, zoals nog vaak wordt beweerd. 

De katharen keerden zich sterk tegen de Rooms-Katholieke Kerk. Zij vonden dat deze kerk te 
veel naar macht en rijkdom streefde in plaats van naar spiritualiteit, met als resultante de 
politieke inmengingen, de kruistochten, de kostbare kerkgebouwen, kunstwerken en 
liturgieën. Katharen onderwierpen zich niet aan veel katholieke tradities die volgens hen toch 
geen verlossing zouden brengen: 

• Doopsel: De katholieken waren verkeerd om het dopen met water van Johannes de 
Doper over te nemen, want Jezus had geleerd te dopen met handoplegging. Kinderen 
konden niet gedoopt worden, omdat ze er de betekenis niet van begrepen. 

• Huwelijk: Trouwen betekende geslachtsgemeenschap; alleen een huwelijk met God 
ontsnapte aan de zonde. 
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• Eucharistie: Deze katholieke traditie was volgens de katharen niet door Jezus ingesteld; 
de katharen braken ook het brood en dronken de wijn, maar zouden nooit zeggen dat het 
brood en de wijn het lichaam en bloed van Christus waren. 

• Priesterschap: De katharen kenden geen autoriteit boven hun eigen spirituele ervaringen 
van  de Heilige Geest. Een middelaar tussen god en de mens werd verworpen. Door hun 
schandelijk gedrag konden de katholieke priesters nooit dezelfde morele status verwerven 
als de kathaarse geestelijken. 

• Kruisen en religieuze beelden: Deze waren gemaakt van aardse materialen en zouden 
uitgroeien tot afgoden. Ook het vereren van heiligen en overledenen kon niet door de 
beugel. 

 

In de tweede helft van de twaalfde eeuw voelde de rooms katholieke kerk zich ernstig bedreigd 
door het katharisme. Ze deed meerdere geweldloze pogingen om op te treden tegen de 
katharen, maar dat bleek niet zinvol, zolang ze in bescherming genomen werden door politieke 
heren en gewone gelovigen. Daarom moest ook de ondersteunende infrastructuur van de 
kathaarse kerk vernietigd worden. De katholieke autoriteiten legden de verantwoordelijkheid 
voor de verspreiding van het katharisme bij de graven van Toulouse, het huis Trencavel en de 
heren van Comminges en Foix. Eerst dienden de Albigenzische kruistochten de kathaarse 
beschermheren uit het zadel te lichten; daarna kon de Inquisitie de kathaarse parfaits en 
gelovigen aanpakken. Door de combinatie van kruistochten en inquisitie kwam er een einde 
aan het katharisme in de Languedoc. 

Voor de Katholieke Kerk was het kathaarse geloof ketters. Er was geen compromis mogelijk 
met hun dualisme; de katholieken geloofden in één almachtige God, schepper van hemel en 
aarde en ze duldden niet dat de katharen beweerden dat de duivel de aarde geschapen had 
en er almachtig was. In de kathaarse kosmologie had God te veel macht verloren aan de duivel; 
daarnaast verwierpen de katharen de God van het Oude Testament, kenden ze Jezus geen 
lichamelijk en aards leven toe en geloofden ze te sterk in hun individuele goddelijkheid. De 
Katholieke Kerk had in het verleden ervaring opgedaan met dat soort van meervoudige 
interpretaties van de Bijbel. Zo was er een zekere Marcion in de 2e eeuw n. Chr, die eveneens 
het Oude Testament verwierp en sterk anti-joods was en precies hetzelfde zei als de 
katharen. Marcion heeft waarschijnlijk ook een sterke hand gehad in de anti-joodse redactie 
van de Paulus-brieven, evenals die van de Galaten, die overigens niet oorspronkelijk van 
Paulus is. Daarom heeft men in de eerste eeuwen van het christendom de 'juiste leer' 
vastgelegd en afwijkende geloofsovertuigingen uitgesloten. De kerken zowel van Rome als van 
Constantinopel waakten sindsdien over de orthodoxe d.m.v. de besluiten van de eerste zeven 
oecumenische concilies die voor alle christenen sindsdien bindend zijn. In die zin is het de 
vraag of de katharen ook nog christenen genoemd kunnen worden; oorspronkelijk bewogen 
de katharen, evenals de bogomielen, zich binnen de officiële kerken. In die zin profileerden de 
katharen zich als een alternatieve kerk, die zich afzette tegen de Katholieke- en als bogomielen 
tegen de orthodoxe Kerk en haar religieuze praktijken. 

Nadat de politieke beschermheren van het katharisme gekortwiekt waren, richtte de 
Katholieke Kerk zich tegen de kathaarse geestelijken en gelovigen. Op het concillie van 
Toulouse (1229) werd besloten om de katharen te vervolgen; de bisschoppen kregen de 
bevoegdheden voor opsporing en arrestatie. In elke parochie werden een priester en twee leken 
ingezworen die in hun gebied naar ketters moesten zoeken. Maar paus Grogorius IX was niet 
tevreden met het lakse optreden van de bisschoppen; daarom richtte hij in april 1233 
de Inquisitie op. Gregorius benoemde een aantal dominicanen en franciscanen tot 
inquisiteurs. Zij vestigden zich in Toulouse en Carcassonne, voerden het onderzoek naar de 
katharen en moesten zich alleen bij de paus verantwoorden. In 1252 stond paus Innocentius 
IV het gebruik van folteringen toe tijdens de verhoren. De inquisiteurs zouden volharden tot 
de laatste kathaar uitgeschakeld was. 

In dorp na dorp spoorde de Inquisitie de katharen op; ze riep de bevolking bijeen en 
dagvaardde iedereen. Het onderzoek moest een einde maken aan de steun van leken aan het 
katharisme; het was verboden hulp te bieden aan de katharen in welke vorm dan ook. Het 
bezit van de Bijbel was niet toegelaten, de toegang tot zieken en stervenden werd onmogelijk 
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gemaakt en iedereen werd verplicht een eed te zweren tegen ketterij. De inquisiteurs riepen 
de dorpelingen op om te bekennen; wie zich binnen de drie dagen vrijwillig meldde als 
boeteling en de volledige waarheid vertelde over zichzelf en anderen, zou geen burgerlijke straf 
krijgen. De verleiding was groot om anderen aan te geven, maar het was ook niet zonder gevaar 
voor de verklikkers. De inquisiteurs legden alle contacten met de katharen vast. Ze konden 
overgaan tot huiszoekingen. Katharen die vrijwillig bekenden, moesten boete doen; ze werden 
geherhuisvest, moesten een boetekruis dragen, de mis bijwonen, processies volgen en op 
bedevaart gaan. Katharen die onder dwang bekenden werden overgedragen aan de burgerlijke 
overheid. Zij kregen geldboetes, geselingen, gevangenisstraffen en verbanningen opgelegd, 
hun huizen werden geconfisqueerd of gesloopt. Wie zijn kathaars geloof niet afzwoer, werd 
levenslang opgesloten of ter dood gebracht door verbranding of ophanging. Er werden tevens 
overleden katharen uit hun graf gehaald en verbrand. 

Er zijn gevallen bekend waarbij burgers zich verzet hebben met geweld; vooral de opgravingen 
van overledenen werkten provocerend. In conflicten met de stedelijke consulaten gebeurde 
het dat de inquisiteurs de stad uitgezet werden. Tegen het einde van de dertiende eeuw 
verhevigde de inquisitie haar inspanning. Het lokte protest uit in Carcassonne en Albi; men 
was verontwaardigd over de arrestatie van vooraanstaande burgers, de inbeslagname van 
bezittingen en de omstandigheden in de gevangenissen. De belangrijkste verzetsdaad had 
plaats op 28 mei 1242 in Avignonet; Pierre Roger de Mirepoix, de kasteelheer van Montségur, 
werd vanuit het dorp geholpen om twee inquisiteurs en heel hun staf te vermoorden. 

 

 
Terechstelling van de Albigenzen 

 

In 1255 vielen de kastelen van Quéribus en Puylaurens. Er bestond geen gestructureerde 
kathaarse kerk meer in de Languedoc. De meeste kathaarse geestelijken waren gedood, 
gevangen of gevlucht. Een klein aantal katharen waagden het nog om er zijn geloof uit te 
dragen. Ze hadden weinig steun, trokken van de ene naar de andere schuilplaats en waren 
voortdurend in gevaar. Veel katharen hadden hun heil gezocht in Lombardije. In 
de Ghibellijnse steden van Noord-Italië werden de katharen tamelijk met rust gelaten, maar 
na 1270 begon de Inquisitie ook daar harder te vervolgen met arrestaties en verbrandingen. 
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In het begin van de veertiende eeuw wilden de broers Pierre en Guillaume Autier het 
katharisme nieuw leven inblazen. Ze kwamen uit Ax in het graafschap Foix, vertrokken naar 
Lombardije om een aantal jaar het kathaarse geloof te bestuderen en keerden in 1299 naar 
huis terug als kathaarse parfaits. Het was een kleinschalige poging met een beperkt aantal 
individuen. De inquisiteurs Bernard Gui en Geoffrey d ‘Ablis waren vastbesloten om de groep 
die zich rond de Autiers verzameld had, uit te schakelen en verhevigden hun inspanningen. 
In december 1309 stierf Guillaume Autier op de brandstapel, in april 1310 was Pierre aan de 
beurt. Van 1318 tot 1325 onderzocht Jacques Fournier, bisschop van Parniers en later paus 
Benedictus XII, nog een keer alle kathaarse sporen. In 1321 stierf de laatste gekende 
parfait Guillaume Bëlibaste op de brandstapel. In 1329 werden de laatste vier kathaarse 
gelovigen verbrand in Carcassonne.  

 

 

Oet de tied in Twenthe    

Halbertsma heeft in het jaar 1836 in de Overijsselse Almanak een uitvoerig artikel gewijd aan 
de witte wieve. Hij stelt daarin dat men in die tijd op het Twentse platteland hier en daar nog 
geloofde in het bestaan van de in het wit geklede bewoonsters van de grafheuvels. Hij schrijft 
dat de in het wit geklede vrouwen in de eerste instantie Germaanse priesteressen kunnen zijn 
geweest. De vrouw stond bij de Germanen in hoog aanzien en wit was de heilige kleur. Ook 
wordt wit wel vertaald in wijs, wijze vrouwen dus. Ook volgens publicist Buter zijn zij de 
nazaten van Germaanse vrouwen die als 'witte' – namelijk wijze vrouwen – in hoog aanzien 
stonden. De predikers van het evangelie probeerden de verering van deze priesteressen te niet 
te doen. Zij schilderden hen af als heksen die op heidense begraafplaatsen (belten en 
grafheuvels) zouden wonen. Het is mogelijk dat de eerste christelijk kerkdienaars het begraven 
in grafheuvels met griezelverhalen over witte wieve wilden ontmoedigen en hun parochianen 
zo over wilden halen hun overleden familieleden in of rond de kerk te begraven. Dat gebeurde 
ook op een gegeven moment, niettemin trokken ze eerst nog met het stoffelijk overschot langs 
de grafheuvels. Daarna zijn wettelijke lijkwegen (doodwegen) ingesteld waarover men verplicht 
was de doden te vervoeren, van de boerderij naar de kerk. Er zijn veel sagen, héémän'kes, 
weerwolven en witte wieve spelen daarin een rol. 

Hoe het ook zij, het geloof in witte wieve heeft menig onderzoeker tot nog in de jaren vijftig op 
het spoor gezet van niet eerder ontdekte grafheuvels. Men vroeg eenvoudig aan oudere 
inwoners van het platteland welke plek in de omgeving vroeger bekend stond als verblijfplaats 
van de witte wijfjes. Prompt werden daar dan grafheuvels ontdekt. Het Suetfeld (Zuiderveld) 
in Enter was het terrein van de witte wieve. Verschillende Entersen hebben ze daar zien 
dansen om de grote stenen die daar op een hoogte liggen. Tegen de morgenschemering 
verdwenen de witte wieve weer in de mistflarden van het ontoegankelijk Enterveen. Geen 
gebied dus om je spontaan te vestigen, wegen troffen we er ook nauwelijks aan. Momenteel is 
het Zuiderveld een druk bewoonde aantrekkelijke buitenwijk van Enter. In het begin van de 
twintigste eeuw is het Suetfeld, zoals het Zuiderveld toen werd genoemd, echter woest en ledig. 
Meer dan vijfentachtig hectare heidevelden vol met kuilen en hoogten. In tien eeuwen 
ontginningsgeschiedenis hebben de Enterse boeren er zich niet aan gewaagd dit gebied in 
cultuur te brengen. Het was er niet pluis en bovendien het terrein van de witte wiefkes. 

Toen ik vier jaar oud was trof me een groot verdriet. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit 
groter verdriet had. Dat was de dood van mijn grootvader Hendrik Maassen van den Brink. Ik 
herinner me dat ik afscheid van hem nam, samen met tante, in het Elisabeth ziekenhuis, toen 
er geen herstel meer te verwachten was. Tot die dag toe kwam hij geregeld op de fiets naar 
Enter om ons op te zoeken. Ik kan me nog veel herinneren, ook dat ik mee mocht om sigaren 
te kopen in de sigarenzaak aan de Grotestraat te Almelo. En dat ik mijn hand brandde toen 
ik aan de grote aansteker voelde. Ik weet nog dat hij mooi spierwit haar had en een snorretje 
en dat hij kaarsrecht liep. Dat was een heerlijk leven. Geen kind had het zo goed als ik. Wat 
ik me het allerbeste herinner is zijn heengaan. De naoberplicht, de stilzwijgende afspraak om 
de buren bij te staan in de praktische zorgen rond een sterfgeval, bestond toen nog. De naaste 
buren schreven de adressen op de rouwkaarten toen de dood van mijn moeder (1969) en tien 
jaar later die van vaa aangekondigd diende te worden. Familie, buren, vrienden en bekenden 



84 

 

werden uitgenodigd om de kerkdienst en het onder de aarde bergen (onder klokgelui) bij te 
wonen. Tranen tekort, ogen vol wanhoop en onbegrip. De dood was het begrijpen voorbij, wij 
waren immers nog zo jong. De dagen waren vervuld van een onbeweeglijke zwaarte, dagen 
van verminderde koude en van gestorven leven, dagen die om zo te zeggen door de natuur zelf 
waren geschapen voor een begrafenis. De rouwstoet week af van de dodenweg en volgde de 
Julianastraat, de straat waar vaa dertig jaar had gewoond. De straat scheen door de vuil 
geworden sneeuw heen als door een rouwfloers en donkere, natte sparrenbomen als zwart 
geworden zilver keken over de schuttingen en leken ook in de rouw te zijn. Ik genoot bij 
voorbaat van het idee dat ik over twee dagen verdwijnen zou uit het dorp. Ik gedacht al het 
toevallige dat het leven mij toeschoof: de beste eigenschappen van de overledene, een beeld 
van een vriendin op straat, de muziek van de chauffeur in de rouwauto, op de terugweg van 
de begraafplaats, het gewassen goed aan de lijn, waar lang geleden eens op een nacht een 
sneeuwstorm gegierd had en ik als klein meisje onder de dekens verstopt lag. Het was zo 
vreemd dat het leven doorging als daarvoor, dat de aarde niet stilstond, dat ik weer aan het 
werk moest. Toch was de vanzelfsprekendheid dat ze er was weg. Het leven werd voorgoed 
anders. Het was in vroeger dagen bittere noodzaak om op het platteland te overleven. De 
reguliere hulpverlening was ver weg. Het vervoer was lang niet zo snel als vandaag de dag. 
Het dorp en de buurtschap waren op zichzelf aangewezen. Tegenwoordig is het meer een zaak 
van fatsoen, van sociaal gedrag: goede buren helpen elkaar. Nu worden in sommige plaatsen 
vrijwilligers geschoold om mensen te helpen op dezelfde manier zoals dat vroeger in een 
naoberschap gebruikelijk was. Sedert de tijd van Karel de Grote moesten de doden naar de 
kerk gebracht worden en in of bij de kerk worden begraven. Het is de gewoonte dat met een 
groove steeds de van ouds bekende dodenweg gevolgd wordt. In de meeste van de marken zijn 
wegen te vinden die Helweg of Halweg worden genoemd. Het waren wegen die altijd voor het 
verkeer moesten openstaan. De aanwonende eigenaren mochten daarin geen afsluiting of 
belemmeringen aanbrengen. Meestal zijn het bovendien dodenwegen of lijkwegen, de boeren 
en dorpsbewoners hechten er nog sterk aan dat met een groove geen andere weg wordt 
gevolgd. Voor de dodenwagen (kleedwagen, huifkar) werden drie, vier, soms wel vijf paarden 
gespannen, natuurlijk noaberpaarden. Ze moesten zwart of ten minste bruin zijn. Schimmels 
kan men niet gebruiken. Overal kent men toch vertelsels van voorgezichten, waarin een man, 
met het tweede gezicht behept, een dodenwagen ziet waar een schimmel voor is gespannen. 
En dat  zou dan ook altijd kort daarop zijn uitgekomen, omdat alle andere paarden in de 
noaberschap ziek of kreupel waren geworden.   
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De noodnoabers moeten de dodenwagen besturen daarom heten ze ook wel dodennoabers. 

De wagen, het tuig en alles wat erbij hoort is tevoren goed nagekeken. Want als men onderweg 

stil moet houden om iets te maken of vast te knopen is dat voor een dode een groot ongeluk, 

dan ‘koomp hee neet good terechte’. Anderen vertellen dat er dan in hetzelfde huis gauw weer 

een dode zal komen. Mocht er toch iets los gaan proberen de noabers het weer vast te knopen. 

De wagen waar de kist op staat is de lange zaadwagen. Naast de kist zitten op met hooi gevulde 

zakken de vrouwen die de dode het naast zijn. De allernaasten zitten achter op de wagen aan 

het hoofdeinde van de kist. Alle vrouwen die op de dodenwagen zitten moeten een regenkleed 

over het hoofd hebben. Is er niet genoeg familie dan moet een naober op deze wagen 

plaatsnemen. En als er dan niet zo gauw een regenkleed bij de hand is dan moeten ze de 

zwarte scholdook (schort) over het hoofd doen. Men mag hun gezichten niet zien. Soms, als 

de weg naar het kerkhof heel lang is, komt er achter de dodenwagen nog een wagen met 

vrouwen, al het andere volk gaat te voet. Men rijdt altijd de weg die van ouds als dodenweg 

heeft gegolden. De dodennoabers gaan met de groove mee, een stuk of acht andere noabers 

zien vooruitgegaan en op de toren van de kerk geklommen. Als de stoet op de begraafplaats 

is aangekomen beginnen de noabers de klokken te luiden, dan wordt voor de dode voor de 

tweede en laatste keer geluid. Later werd het groovenbier niet meer tevoren in het sterfhuis 

gegeven, maar na afloop van de begrafenis in een restaurant. In de heidense tijd, toen de 

doden verbrand werden en hun as in heidepotten begraven werd, moest men als offer 

maaltijden geven waar veel paardenvlees bij werd gegeten. Voor veel mensen op het land bleef 

de groove een feest. Men dacht dat men tekort kwam als men er niet wat van mee kreeg. Zelfs 

uit een oud kinderversje kun je horen hoe belangrijk dat trakteren vroeger was. Als de 

kinderen een slak uit het huisje willen laten komen, dan zingen ze: 

 

Slakkenhuusken kom ees oet, 

dien vaar en moor is dood, 

Now krigs doe stoet en brood. 

 

Op een ouderwetse groove, dat moet men niet vergeten, kwam veel volk die de dode amper 

gekend hadden en er niet emotioneel bij betrokken was. Voor de mensen die er bij betrokken 

waren was het heel wat anders. Zelfs het huis bleef nog weken rouwen. Er werd in de keuken 

geen zand gestrooid en geen bezem gebruikt. De schoorsteenval was van zwarte katoen met 

een wit patroontje en de gordijnen waren van gebroken wit of grijze neteldoek zonder 

ingeweven bloemen.  
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De dodenweg is bepaald na de invoering van het christendom. De verbranding van de lijken 

en het bijzetten van de as in de grafheuvels werd verboden door Karel V. Tegelijk werd de weg 

bepaald die de groove te volgen had wanneer zij naar de kerk ging en het daarbij gelegen 

kerkhof. De Helweg die Deventer met Munster verbond liep langs Enschede en Gronau. Een 

nog oudere Helweg: de oude Heerstrasze van Munster over Altenberg naar Laer, Horstsmar, 

Schöppingen, Nienborg, Epe (Westfalen), Gronau naar Deventer. Het stadsbestuur van 

Enschede heeft al in de zestiende eeuw het belang van dit internationale verkeer gezien. Rolof 

van Scheven (de schoonvader van Cerneago, later Kornegoor genoemd) werkte er aan mee. Er 

werden gronden geruild en de brug over de Glane die toen gemaakte werd moest half door 

stift Munster en half door Enschede worden betaald. Enschede verplichtte zich haar deel van 

weg en brug, al lagen ze buiten haar gebied, te onderhouden, daarvoor mochten zij tolgeld 

vragen. Op 18 oktober 1597 werd Enschede door prins Maurits veroverd op de Spanjaarden. 

Het Staatse leger is waarschijnlijk over de Helweg getrokken. We kunnen lezen hoe het leger 

uit de richting van Epe (Westfalen) komende trok voorbij ‘Grunau ende quam omtrent den 

middach voor Enschede’. De weg heeft vanwege het vervoer van het zware geschut veel 

geleden. In het volgend jaar blijkt de weg in de omgeving van Enschede onbruikbaar te zijn. 

Op 3 mei 1598 verschijnt als getuige voor het gericht Henrich Velven ‘olt umtrent 60 jaeren’. 

Hij verklaart dat hij zijn overleden vader wel heeft horen zeggen dat ‘die borger van Enschede 

die halve glanerbrugge item den halven hellewech ende dat hecke aldaer behoeren te maeken, 

dan si di noch bi sinen tide nicht gemaeket, sines bewetens.’ En andere getuige weet ‘dat 

zalige Johan ten Lasonder dat vuurzegde hecke uit den stadbuell gemaeket hebbe’. Dat er tot 

verbetering van weg, hek en brug is overgegaan blijkt niet. Het is niet onwaarschijnlijk dat in 

deze tijd de ‘stadbuell’ al te slecht gevuld was. In het volgend jaar komt de zaak weer voor en 

nog in het jaar 1601 blijkt men in de nabijheid van Enschede niet de Hellweg maar een ander 

wagenspoor te volgen. Op 10 november komt weer Henrich Velven voor het gericht. 

Ongetwijfeld is hij de bewoner van het nu nog bekende erve De Velve, vaker werd het destijds 

Veluwe genoemd. Gelegen aan de Gronause weg nabij het punt waar het Gronause voetpad – 

nu een straat – op de weg uitkomt. Mogelijk is dat de wagens toen tijdelijk dit pad volgden. 

Tijdens de rechtszaak ‘secht ende tuigt getuige dat daer eenen wech hen gae dan secht dat 

die wech geen hellewegeswech is ende sechts voorts, soo daer iemants doorvaert geschiet met 

vergunninge van hem ende dat ter oorsake dat sy door die helleweges stege niet vaeren 
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konnen.’ Dat in de zeventiende eeuw het wegdeel tussen Enschede en Deventer gevaarlijk was 

wordt duidelijk door de rechtszaken van vechtpartijen tussen burgers en soldaten. Nadat de 

Spanjaarden in het jaar 1626 Oldenzaal voorgoed moesten ontruimen en daarmee hun laatste 

steunpunt in Twente verloren, begonnen de handelsmogelijkheden voor Twente gunstiger te 

worden en nam de welvaart toe. 

 

Een aantal oeroude gebruiken heeft zich tot in onze eeuw hardnekkig weten te handhaven, 

hoewel voor velen de oorspronkelijke betekenis niet duidelijk meer was. Zo werd in het 

verleden bijvoorbeeld iedereen in huis onmiddellijk gewekt wanneer er iemand gestorven was. 

Niet alleen de mensen maar ook de dieren. Zelfs de bijen in hun korven werden wakker 

geklopt. Men meende dat de slapende ziel buiten het lichaam vertoefde en gemakkelijk door 

de rondwarende ziel kon worden meegevoerd. Om dezelfde reden werden spiegels afgedekt 

vanuit de overlevering dat een spiegelbeeld de ziel weergeeft die op dat moment dan ook buiten 

het lichaam vertoeft. Er werden allerlei handelingen verricht om de ziel van de dode vrije 

doortocht te verlenen en vooral het terugkeren te beletten. Met name water gold daarbij als 

een belemmering. De gewoonte om het lichaam te wassen zou daarop zijn terug te voeren. 

Vaak werd bij een lijk een schotel water neergezet en in veel plaatsen werd vermeden een dode 

over water te dragen. Het doodshemd moest met één draad worden genaaid want knopen 

houden de ziel vast. Om de vertrekkende ziel bij te lichten werden kaarsen aangestoken en 

de overledene hield een brandende kaars tussen de gevouwen handen. Op mond, neus en 

ogen werden munten gelegd, waarschijnlijk eveneens om de terugkeer van de ziel te 

voorkomen en tegelijk als herinnering aan vroegere offers. Was de ziel eenmaal het huis uit 

dan werd terugkeer tegengegaan door de drempel met water te besprenkelen en deuren en 

ramen te sluiten. In veel plaatsen werd de dode trouwens naar buiten gedragen door een deur 

die alleen bij bijzondere gelegenheden werd gebruikt. Bij het opbaren speelde stro een rol. Het 

gewassen lichaam werd op stro gelegd en ook voor de deur van het sterfhuis lag een bos stro. 

Na de begrafenis werd het stro verbrand zodat een herinnering aan de voorchristelijke 

crematies voor de hand ligt. Toen het gebruik van stro werd afgeschaft gaf men het lijk toch 

een strohalm in de hand of vlocht men een kransje van stro en bloemen. Een krans diende 

vanouds ter bescherming en ondanks het verbod komen we in de zeventiende eeuw regelmatig 

het kransje of ‘hoedjes maecken’ tegen. In warme zomers werden geurige kruiden 

meegedragen en kauwde men op kruidnagels om de lijklucht te verdringen. Bij de gang naar 

het kerkhof werd er ook alles aan gedaan om de ziel het terugkeren te beletten. Men verschool 

zich onder rouwmantel en sloeg de hoedenrand neer om het gelaat te verbergen. Ook maakte 

men omtrekkende bewegingen, zoals bij de Hunenbedden en grafheuvels waar het lijk nog 

altijd drie keer omheen werd gedragen. Ongedoopte kinderen, van wie de ziel in grote onrust 

zou ronddolen, werden het liefst ’s nachts begraven op een uithoekje van het kerkhof in 

ongewijde aarde. Het lichaam van een in het kraambed gestorven vrouw werd bij voorkeur 

door zwangere vrouwen gedragen, die zo hoopten op een voorspoedige bevalling. Het 

voorchristelijke lawaai maken om de kwade geesten te verjagen werd door de katholieke kerk 

voortgezet met klokgelui onder het mom dat de heiligen werden aangeroepen en de 

parochianen ter begrafenis uitgenodigd. Sommige families staken zich vanwege de 

begrafenismalen diep in de schulden of trachten de slemppartijen af te kopen met uitdelingen 

van geld en voedsel aan de armen. Bij een kinderbegrafenis was er steevast voor de vriendjes 

rijstebrij met suiker of er werden pannenkoeken gebakken. Hoewel zelfmoord in de bijbel vaak 

voorkomt heeft het christendom het opzettelijk beëindigen van het eigen leven sterk 

veroordeeld. Zelfmoordenaars werden begraven in ongewijde aarde, op verafschuwde 

plaatsen. Hun bezit werd verbeurd verklaard, de nabestaanden gehoond. Zelfmoord werd 

verdoezeld en verzwegen. Niettemin werden in sommige perioden bepaalde vormen van 



88 

 

zelfmoord verheerlijkt en geromantiseerd: de held die zijn leven gaf om zijn metgezellen te 

redden, zoals Jan van Schaffelaar en de middeleeuwse vromen die een zekere dood 

trotseerden uit vaderlandsliefde.  

 

  
 

 

Toen omstreeks het jaar 200 voor Chr. de Germanen zich in ons land vestigden, was het de 

gewoonte de doden te verbranden. Het werd als een eer beschouwd, alleen goede stamgenoten 

werden na hun dood verbrand. Verraders werden opgehangen en hun lichamen werden als 

prooi voor de wilde dieren in het bos of open veld achtergelaten. De wijze waarop men met de 

as van een dode omging, verschilde nogal. In sommige streken werd er over de brandresten 

een heuveltje van zand opgeworpen. Andere stammen deden de as in een urn en zetten deze 

onder een bouwsel van zware stenen, een hunebed. Weer anderen bouwden over de urn een 

graf van boomstammen, zand en plaggen: een grafheuvel. In Twente zijn nog veel grafheuvels 

te vinden. Rond het begin van onze jaartelling werd ons land voor een groot deel door de 

Romeinen veroverd en ofschoon zij op tal van terreinen vele vormen van beschaving brachten, 

bleef de cultuur rond het begraven van de doden nog lang gehandhaafd. Zo werd de as van 

een dode vaak naar een afgelegen, in de ogen van de heidense volken heilige plek in een bos 

of op een heideveld gebracht. Centrale begraafplaatsen kende men toen  nog niet. Er zijn 

slechts enkele plaatsen bekend waar meerdere urnen bij elkaar zijn begraven: de 

urnenvelden.   

 

Na de periode van de hunebedbouwers is er onder meer sprake van de standvoetbekercultuur 

en de klokbekercultuur, die naar onze streken zijn gekomen. Van de standvoetbekercultuur 

moet de oorsprong gezocht worden in het zuiden van Rusland. De klokbekercultuur is na alle 

waarschijnlijkheid deels afkomstig uit Spanje en voor een deel vanuit Oostenrijk en Hongarije. 

Hoewel er uiteraard verschillen zijn, bestond bij beide bekerculturen de gewoonte de doden 

te begraven onder heuvels. Een gebruik dat tot diep in de bronstijd zou voortduren. 
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De prehistorische mens is voor een belangrijk deel voor ons tot leven gekomen door het vinden 

van begraafplaatsen. Sieraden, werktuigen en aardewerk, ooit met de doden begraven, geven 

vaak enige informatie over een tijd waarin de mens het schrift nog niet beheerste. Soms zijn 

de begraafplaatsen na vele eeuwen nog goed te herkennen in de vorm van grafheuvels of 

Hunenbedden. Vaker is er niet veel meer over dan de schaduw van een skelet, verkleuringen 

in de bodem of een handjevol scherven. Het is gebleken dat er in de manieren van begraven 

geen sprake is van een geleidelijke ontwikkeling. Begraven en cremeren bestonden naast 

elkaar of wisselden elkaar af. Uit de midden en de oude Steentijd is tot dusver niets gevonden 

dat wijst op een menselijke begraafplaats. Pas uit de jonge Steentijd, vanaf circa vierduizend 

jaar voor Chr. beschikken we over gegevens. Aanvankelijk begroeven de Trechterbekermensen 

hun doden in ondiepe kuilen. Op een gegeven moment werd de behoefte duidelijk om 

monumentale begraafplaatsen te maken. Men kan slechts raden naar de levensovertuiging 

van de hunebedbouwers. De oost-west ligging van de Hunenbedden leidt tot een voor de hand 

liggende speculatie over de zonnecultus. Hoe het ook zij, de Hunenbedden zijn gebouwd uit 

een rotsvaste overtuiging. Want het verslepen van de keien, die een gewicht hebben dat 

varieert van vijfduizend tot vijf en twintigduizend kilo moet voor mensen met beperkte 

hulpmiddelen een gigantisch karwei zijn geweest. Door moderne onderzoeken zijn we tot de 

conclusie gekomen dat is gewerkt met sleden en rollen, ossen en touwen, hefbomen en ook 

nog flink wat mankracht. Volgens mij had men toen ook al hijskranen! In de Middeleeuwen 

was het gebruikelijk dat een dode zonder kist op een mat van stro werd begraven. Het lijk 

werd op een baar naar het graf gedragen, bedekt met een baarkleed. Later werden de doden 

in kisten vervoerd. De plotselinge dood van jonge kinderen en zuigelingen was een even 

veelvuldig voorkomend als niet of nauwelijks te verwerken verschijnsel, vooral wanneer het 

kind stierf voordat het was gedoopt en zo (naar Middeleeuwse begrippen) voor eeuwig verloren 

ging. Geen wonder dat er in sprookjes en legenden vaak sprake was van kinderen die voor 

korte tijd weer tot leven kwamen om hun ouders te troosten, te worden gedoopt of een 

belangrijke mededeling te doen. Dat de doden dansen was een onuitroeibare voorchristelijke 

gedachte. De mensen meden ’s nachts de kerkhoven uit vrees dat men ‘de dans niet zou 

ontspringen’ en door de doden meegevoerd zou worden. Bovenal werd de dodendans gebruikt 

om op het onvermijdelijk sterven voor een ieder te wijzen. Er werden dodendansen uitgevoerd, 

waarbij als de dood verklede personen, geestelijken en burgers van alle rangen meevoerden 

in een rondedans. 

 

De joodse doden in Amsterdam werden in een kist gelegd, die daarna bij de steiger voor de 

synagoge in een trekschuit werd geladen. De schuit werd getrokken door een jaagpaard naar 

de joodse Beth Haim begraafplaats in Ouderkerk. Joodse mensen wilden voor geen prijs in 

door christenen gewijde grond liggen of het joodse voorschrift overtreden dat een kerkhof 

minder dan vijftig el van het dichtstbijzijnde huis moest liggen. De Marranen hadden er 

daarom meteen al op gestaan hun eigen stuk grond te kopen. De Beth Haim begraafplaats 

lag aan de Amstel, ten zuidoosten van de stad. Begrafenisstoeten konden het dijkpad volgen 

maar het vervoer over het water was gemakkelijk en omdat de joodse stoeten tol moesten 

betalen bij het passeren van een kerk, werden deze schuiten een gewoon verschijnsel. Een 

bord uit het jaar 1616 boven de voormalige steiger van het kerkhof geeft aan dat de Amstel 

en niet de straat de toegangsweg was. Er was veel ritueel geweeklaag en er werd uitbundig 

met grote zijden zakdoeken gewapperd en in die tijd daarvoor zal het vertoon van rouw nog 

groter zijn geweest. Dat leidde tot klachten van de Hollanders, van wie de uitvaarten veel 

soberder waren. Twee keer kregen de schouten te maken met protesterende Amsterdammers, 

waarop de joden werden gesommeerd wat ingetogener op te treden. Het dode lichaam werd 

na aankomst het reinigingshuis in gedragen voor het tahara-ritueel (de rituele wassing) en de 
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rondeamentos (het zeven keer ronddragen van de doden), en daarna begraven worden in 

eenzelfde lijkwade waarin alle doden werden begraven, om de gelijkheid te tonen die God allen 

in de dood liet geworden. 

 

 
 

Ook Holwerda en zijn medewerkers hebben de grafheuvels ijverig onderzocht. Hij verklaarde 

dat er onder de grafheuvels enkele zijn uit de prehistorische zeer vroege tijd – dus lang voor 

Chr. – en dat het feitelijk ingevallen koepelgraven zijn. De rest behoort met elkaar tot een 

urnenveld van de Germaanse bevolking omstreeks Chr.. In de koepelgraven zijn lijken 

bijgezet, in het urnenveld zijn ze verbrand en in urnen begraven. Te midden van wuivende 

dennen rusten hier onze voorvaderen, levende op en van dezelfde grond, beschenen door 

dezelfde zon. Er hebben urnenvelden gelegen op het hoge deel van de Borkeld, bij het 

buurtschap Stokkum, in het Elsenervoorveld en even ten westen van de Friezenberg. Dat die 

laatstgenoemde hoogte door de eeuwen heen een belangrijke rol speelde in het dodenbestel 

van de bevolking, is duidelijk. Het verhaal dat er Hunenbedden op de Friezenberg en de 

Herikerberg zou zijn is nooit onderzocht. Als de grafheuvels ingevallen koepelgraven zijn en 

de boeren de stenen hebben weggehaald, zou het maar zo kunnen zijn dat in Twente ook heel 

veel Hunenbedden waren. Onmogelijk is het niet omdat de heuvel op de Friezenberg al is 

aangelegd in de jonge Steentijd. Men begroef toen reeds doden liggend op hun zij, met 

opgetrokken knieën en een enkele grafgift – een beker van aardewerk met inhoud, een stenen 

(strijd)bijl of een sieraad – aan het hoofdeinde of bij de voeten. We kunnen rustig aannemen 

dat alleen de leiders van de kleine gemeenschappen in zo'n graf werden bijgezet want er zijn 

al met al weinig grafheuvels uit die tijd bekend. De meeste mensen zijn begraven in een veel 

minder opvallend graf zonder heuvel waar we dan ook veel minder van weten. Hoe opvallend 

ze ook waren, de grafheuvels zijn lange tijd door de omwonenden met rust gelaten. De 

prehistorische bevolking zag er – terecht – de laatste rustplaats van de voorouders in. En in 
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de Middeleeuwen was men er bang voor, althans voor de exemplaren die op de onherbergzame 

heide lagen. Tal van sagen over spookverschijningen die rond de grafheuvels en urnenvelden 

rondwaarden deden de ronde.    

    

De witte wieve hebben in dat opzicht zekere faam verkregen. Sommige graven werden op 

instigatie (aansporing) van de kerkelijke autoriteiten vernield, nog veel meer werden 

ondergeploegd als de boeren nieuwe akkers in gebruik namen. We moeten dan ook gissen 

naar het aantal heuvels dat oorspronkelijk in deze omgeving heeft gelegen. Dat het aantal 

grafheuvels tot tweehonderd jaar geleden nog tamelijk groot was, staat wel vast. Omstreeks 

die tijd begon de archeologische belangstelling zich te ontwikkelen. Hoewel er heel weinig 

archeologen waren in Nederland die hebben gegraven in grafheuvels en urnenvelden, waren 

ze wel geïnteresseerd in de vondsten die eruit tevoorschijn kwamen. De boeren waren hen 

graag ter wille en gingen zelf spitten in de heuveltjes. Ze graaiden hele urnen uit het 

uitgeworpen zand. Dat waren bar oude potten, dat konden ze wel zien. Wat zou er allemaal 

in kunnen zitten? Misschien wel goud! En men sloeg de zwakke omhulsels kapot. Regelmatig 

werden zij teleurgesteld als hun speurwerk alleen grijze poeder, scherven of verbrande botjes 

opleverde. Zulke vondsten vond men niet de moeite van het vermelden waard, waardoor veel 

informatie verloren is gegaan. Mede daardoor is ook de inhoud van de meeste grafheuvels uit 

de omgeving van Enter ons onbekend.  

 

Een doodweg, helweg, lijkweg of noodweg is een weg (vaak niet meer dan een pad) tussen 
plaatsen zonder kerkhof en de dichtstbijzijnde begraafplaats, die door overlevering van 
geslacht op geslacht voor ieder gehucht en zelfs voor iedere hoeve was vastgelegd. Het lijkt 
hiermee veel op het kerkpad. Het is de weg die men gebruikte om een dode naar zijn laatste 
rustplaats te brengen. Daaraan waren doorgaans vele riten en tradities verbonden. 

Het verhaal gaat dat deze doodwegen zijn aangelegd in de tijd van Karel de Grote, om het volk 
af te houden van heidense begraafplaatsen. Er wordt wel beweerd dat de 
wegen helwegen werden genoemd, omdat het de weg naar de hel betrof, waarlangs de zielen 
gingen, al lijken dit verklaringen die achteraf aan het fenomeen zijn gekoppeld.  

 

 

Weergeld  
Eenmaal per jaar, op de hofdag, moet de horige, net als alle onvrijen op de zaalhoeve 
verschijnen om zijn hofhorigheid te erkennen. Verzuimt hij dit dan wordt hij belmundig. Dat 
wil zeggen dat zijn goederen bij zijn dood niet aan zijn kinderen toekomen, maar aan zijn Heer. 
Maar op de laagste trap staan de onvrijen, die men halseigenen, lijfeigenen, dieven of 
manshoofden noemt. Deze worden niet tot de mensen gerekend: zij zijn dingen, waarmee men 
handelt zoals men verkiest. Zij worden gewaardeerd als het vee, wie een van hun dood, moet 
het weergeld, gelijk aan dat van een paard of stier, vergoeden aan de Heer. Geenszins aan de 
familie van de verslagene, want die hebben evenmin recht of aanspraak op iets ter wereld, als 
hijzelf. Doodslag werd in die dagen, en nog lang daarna, alleen met een geldboete bestraft, 
weergeld genoemd, dat men aan de familie betaalde als zoenoffer. Hoe hoger stand, hoe groter 
het weergeld.  

Wie de horige dood moet het weergeld niet alleen aan zijn Heer, maar ook, al is het de kleinste 
helft, aan de verslagen familieleden voldoen. De eigenhorige evenwel heeft rechten noch 
bezittingen, en kan die ook niet hebben, want hij is zelf een bezitting, een zaak. Het is hem 
ontzegd voor het gericht te verschijnen of te zweren. Is dat nodig dan moet zijn Heer dat voor 
hem doen. Wapens voeren is hem verboden en hij mag niet huwen zonder de goedkeuring van 
zijn meester of diens wil. Wie hem dood,  moet het weergeld betalen aan zijn Heer, die alleen 
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aan hem verliest. Alzo maken de eigenhorigen eigenlijk geen stand uit en bestaan zij alleen 
als aanvulsel van de hofhorigen, wiens leven zij vergemakkelijken. 

 

 

 

Heksen  

Meer dan tweehonderd jaar werden in heel Europa mannen en vooral vrouwen als heksen 

vervolgd en gedood. Duitsland gaat door voor een belangrijk land wat heksenvervolgingen 

betreft. De theologen aan het einde van de middeleeuwen geloofden met de heksen een 

bijzonder perfide ketterse groepering ontdekt te hebben, die het geloof afvielen en ook 

tovenarij bedreven. Met de beruchte Hexenhammer (Malleus maleficarim, 1487) van de 

dominicaan Heinrich Institorius, was aan het einde van de vijftiende eeuw voor Duitsland een 

heksenleer aanwezig. Hierin werd hekserij als een cumulatie van delicten van een pact met 

de duivel, hoererij met de duivel, schadelijke tovenarij en een heksensabbat met een vlucht 

door de lucht beschreven. Vrouwen, die als een biologisch minderwaardig geslacht beschouwd 

werden, golden als bijzonder vatbaar voor deze misdrijven. Afgezien van enkele vroege 

processen kwam het eerst ongeveer honderd jaar na het verschijnen van de Hexenhammer 

tot massale heksenvervolgingen. Omstreeks de jaren 1590, 1630 en 1660 troffen golven van 

vervolgingen vele gebieden van het oude Duitse rijk. In West-Munsterland werden vooral 

tussen de jaren 1580 en 1650 processen gevoerd. Om de waarheid te achterhalen paste men 

hier de illegale waterproef toe waaraan talrijke verdachten zich ook onderwierpen om hun 

onschuld te bewijzen. Heksenvervolgingen kunnen in Duitsland tot aan het begin van de 

achttiende eeuw aangetoond worden. In de door oorlogen en crisis verscheurde zeventiende 

eeuw moesten degenen die van hekserij verdacht werden als zondebok dienen voor de sociale 

ellende. Daarbij werden geheel onschuldige vrouwen als heks aangewezen en heimelijk of 

openlijk uit de naoberschap geweerd. Overeenkomstig de geest van die tijd sloot de 
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'heksenwaan' vooral aan bij de duivelsvoorstellingen van de late middeleeuwen. Satan gold 

als aartsvijand van de mensen die de heksen tot de schadeveroorzakende tovenarijen 

aanzette. Deze opvatting over de duivel werd pas met de komst van de Verlichting doorbroken. 

De hekserij was een natuurreligie en is door de kerken en overheid met moord en doodslag 

vervangen door de christelijke religie. Het door Stegeman in zijn 'Het oude kerspel Winterswijk' 

uitvoerig beschreven heksenproces van Bredevoort geldt in de literatuur tot nu toe als de 

laatste zaak waarbij in het jaar 1610 een doodvonnis in Gelderland wegens hekserij werd 

voltrokken. In de periode 1610-1615 blijken er echter nog twee heksenprocessen in het 

Gelderse te zijn gevoerd en wel één in de stad Groenlo en één in de Heerlijkheid Borculo. De 

Groenlose rechtbank opereert daarbij in nauw overleg met het Spaansgezinde Hof van Gelre 

in Roermond. Het Roermondse hof behandelt in deze periode toverij nog op traditionele manier 

namelijk als een zeer ernstige vorm van ketterij.  

 

Het aanbrengen van heksen en tovenaars was erg gemakkelijk. In de kerk stond een kist met 

een gleuf in het deksel, waar men de beschuldiging naamloos in kon doen. Men ging zover, 

dat iemand op het sterfbed de naam van zijn vijand slechts hoefde te noemen, om deze als 

tovenaar gebrandmerkt te zien. De beschuldigingen werden gretig aangenomen omdat 

rechters, gerechtsschrijvers, beulen en hun helpers een bepaald loon ontvingen, terwijl de 

verbeurd verklaarde goederen aan de vorst of de overheid ten deel vielen. Naar het bestaan of 

de mogelijkheid van een misdaad werd nooit enig onderzoek gedaan; alles bepaalde zich tot 

de persoon zelf. Leed de verdachte aan een oogontsteking, dan was dit duivelsbrand. Was zij 

krom van ouderdom, of had zij andere gebreken, dan heette het: ‘Wacht u voor de getekende!’ 

Dus voor het geringste kon iemand als verdachte in hechtenis worden genomen. Vluchtte de 

beklaagde of verweerde hij of zij zich, dan was dit een zeker bewijs van schuld. Ook onderzocht 

men later, of zij ergens een litteken of moedervlek had. Dit was  dan een indruksel van het 

zegel van de duivel, als een bewijs van een gesloten verbond. Het verhoor begon zo spoedig 

mogelijk, om te voorkomen dat de duivel zijn dienares zou onderwijzen in het antwoorden. 

Eerst werden haar dertien vragen uit de codex gedaan, daarna allerlei andere. Bij de minste 

aanleiding beschouwde men de schuld als bewezen, vooral maakte men daarbij gebruik van 

strikvragen. Ook werd voorgelegd, wat men bij de verdachte had gevonden: vlechten of 

kransen van veren in het bed, knoopdoekjes. Bleef zij ontkennen, dan heette zij een 

hardnekkig kind van satan, verdedigde zij zich, dan was haar dit door de duivel ingegeven. 

Soms werden de beschuldigden als gunst, aan een proef onderworpen, waarvoor het eerst de 

waterproef in aanmerking kwam. De priester bezwoer het water in sloot of gracht, hij bond de 

duimen van de beklaagde aan de grote tenen kruiselings over elkaar. Daarna werd zij met 

loshangend haar aan een touw gebonden en ruggelings in het water neergelaten. Zonk zij, 

dan bleef er nog mogelijkheid van onschuld over. Maar dreef zij, dan moest zij als schuldig 

ter pijniging verwezen worden, ten einde haar de betekenis af te dwingen. De beklaagde werd 

nu eerst met kerkelijke ceremoniën behandeld en met gewijde zaken behangen, om des te 

makkelijker de verlangde betekenis van haar te verkrijgen. Als men haar op de pijnbank 

gebonden had, moest zij een beker zure wijn drinken, waarop het bevel volgde, om de duivel 

uit te spuwen. Gebeurde dit niet, dan ging men over tot het knellen, rekken en blaken 

(branden). Bleef zij dan ook nog zwijgen (door duivels invloed), zo werden gebeden opgezegd, 

terwijl men haar geselde met gewijde waskaarsen. Op alles lette men nauwkeurig. Elke 

zenuwtoeval was het werd der bozen, kwamen er geen tranen of bloed, dat kwam door satans 

invloed. Keek de beklaagde tijdens de pijniging rond, dan zocht zij de hulp van de duivel. 

Stierf zij onder de foltering, dan had de boze haar uit liefde verlost en de hals gebroken. 

Gedurende de ijselijkste martelingen – bij gewone rechtszaken moest men na een bepaalde 

tijd met de foltering ophouden – bij de heksenprocessen was dit niet voorgeschreven en 
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onderging de verdachte soms twintig maal de pijniging. Gedurende de martelingen stelde men 

allerlei vragen, totdat de oude vrouw, tot het uiterste gefolterd, de onzinnigste bekentenis 

aflegde. Gewoonlijk hoorde men het volgende: de beschuldigde had de duivel gezien. 

Doorgaans was hij bij de mannen gekomen in de gedaante van een mooie, jonge vrouw, bij de 

vrouwen als een mooie jongen met een hoed met pluimen op, terwijl hij allerlei 

bekoorlijkheden beloofde. Na minzame gesprekken was het verbond gesloten soms werd er 

een afschrift van gemaakt, met bloed getekend. De boze gaf dan een pandpenning, die eerst 

een geldstuk scheen, maar later in een paardevijg veranderde. Al spoedig leerde de heks, want 

het meest verscheen de duivel aan de vrouwen, hem in zijn ware gedaante te kennen. Hij had 

horens, een staart, bokkenpoten, klauwen, grote tanden en vurige ogen. Zij had een toverzalf 

van hem ontvangen of die leren bereiden. En met behulp daarvan was zij gewoon in een 

vrijdagnacht op een bezemsteel naar de Hamberg  te vliegen. Hier had zij dan op de 

‘heksensabbat’ de duivel eer en hulde bewezen en hem, die bij deze feesten gewoonlijk de 

gedaante van een rode bok aannam, gekust en met hem gegeten. Vervolgens had zij zich 

veranderd in een weerwolf of kievit, in een kat of vleermuis, in een kraai of vlo, en had dan 

allerlei wonderen en de vreselijkste misdaden verricht. Zij had onweer, stormen en strenge 

winters verwekt, de oogst op het veld met de bezem neergeslagen, pest en hete koortsen en 

de mensen een kwijnende ziekte veroorzaakt, door met een speld in een stuk was te prikken. 

Vooral kinderen  had zij de zwaarste ziekte aangeblazen, of deze veroorzaakt, alleen door hen 

aan te zien. Zij had de melk aan de koeien ontnomen of bedorven, alleen door enkel 

onverstaanbaar woord te prevelen. Schepen op verre afstand doen vergaan door met een 

stokje in het water te roeren. En honderd andere ongelooflijke duivelskunsten meer ten 

uitvoer gebracht. Volgde ontslag uit de kerker, dan werden er bepalingen bijgevoegd tot boete 

of afbidding. Groter ellende was er niet te bedenken dan in de maatschappij terug te keren 

met de blaam van toverheks te zijn. Zij stond aan gestadige baldadigheid bloot en bleef lang 

buiten de bescherming van de wet. Verreweg de meeste heksenprocessen eindigden met een 

doodvonnis. Op de gruwelijkste manier het leven te verliezen door water, vuur, strop of zwaard 

was het lot van velen, die van de beschuldigingen niet het minste begrip hadden. Zo 

verachtelijk werden de heksen beschouwd, dat de beul haar niet mocht aanraken en haar 

derhalve met haken en tangen naar de gerichtsplaats sleepte. Tijdens de regering van Frans 

I werden in Frankrijk meer dan honderdduizend doodvonnissen voltrokken. In ons land – en 

het strekt onze voorouders tot eer – waren de doodvonnissen belangrijk minder in aantal dan 

in andere landen. Misschien is dit voor een groot deel te danken aan de heksenwaag te 

Oudewater. Het was namelijk ook de gewoonte de heksen te wegen. Zij die zwaarder of lichter 

waren dan een bepaald gewicht, moesten ongetwijfeld heksen zijn en waren derhalve de dood 

schuldig. Oudewater kreeg van Karel V een bijzonder privilege. Vond de stedelijke regering 

dat de verdachten van toverij, welke op de stadswaag gewogen werden, een gewicht hadden 

‘wel accorderende met de natuurlijke proportie van het lichaam’, dan zou een schriftelijke 

verklaring daarvan door het hele rijk in rechten geloofd worden en alle andere proeven 

uitsluiten. Deze milde bepaling was de oorzaak, dat van de heksenwaag te Oudewater vrijwillig 

gebruik werd gemaakt, zelfs door vele ingezetenen van de bisdommen Keulen, Munster, 

Paderborn, enz. De laatste weging had plaats in het jaar 1754, toen twee mensen uit Koesfeld 

en Telligt (bisdom Munster) er nog heen togen. 

 

In oktober 1610 dient Tonnis Korten – burger van de stad Groenlo en woonachtig  aan de 

markt aldaar – in naam van zijn vrouw Aele Korten, alias Lange Aele, geboren te Nieuwenhuys 

en zijn dochter Anna een klacht in wegens smaad. De klacht is gericht tegen Gerberich 

Helleman, de echtgenote van Lubbert Helleman. Deze vrouw heeft Aele en haar dochter Anna 

van toverij beschuldigt. Na de aanklacht begint voor de Groenlose rechtbank een smaadproces 
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waarin diverse getuigen over moeder en dochter Korten worden gehoord. Uit verhoren blijkt 

dat vooral Aele al jarenlang in Groenlo en wijde omgeving als tovenares bekend staat. 

Gerberich Helleman beweert tegen Anna Korten: 

 

'Is uw moeder (een) tovenarsche, dat mag sie wetten. Ick en schelde sie daer nit vor, die ganze 

stadt van Groenloe holt sie darvor (...) die ganze stadt van Grolle heft het haer wall twintich 

jaeren nae gesach und kant sytt niet, soe mach sie haer verdedigen. 

 

Een getuige Herman Lauwer zegt Aele zelf niet voor toveres te hebben uitgemaakt, wel 'dattet 

die lueden haer nae geven dat sie toeveren konde.’ De tweede dochter uit het gezin Korten, 

Truicken Korten, blijkt verkering te hebben met een jongeman uit Anholt, zoon van een zekere 

Tylman Kock. Herman Lauwer weet tijdens het getuigenverhoor te melden dat vader Kock zou 

hebben gehoord dat 'sin sohne met haer dochter vryden.’ Nadat in Anholt 'die tydinge hier 

gecoomen dat die moeder toveren kan', verklaart Kock volgens Lauwer dat hij zijn zoon 'met 

roede, solde geiselen, solde lehren ein hantwerck als hie gedan hadde.’ Aele's reputatie leidt 

zelfs tot spanningen tussen beide echtgenoten. Volgens getuige Frederick Jansen uit Embrick 

(Emmerich) zegt Tonnis tijdens een verblijf in een logement in die stad tegen zijn vrouw, nadat 

Aele en Frederick Jansen's vrouw elkaar voor toveres hebben uitgemaakt: 'Wy maeckt uns vol 

te doene dattet so weyt quame dat men u upt water moste smiten, wat een schande solde gy 

my und u kinder an doen.’ 

 

En Aele wordt nog in het jaar 1612 door jonker Herman van Munster van de havezate Waliën 

onder Winterswijk ervan beschuldigd een toveres te zijn. Dit nadat Aele de jonker, die van 

Borkelo op Groenlo voer, op het Groenlose marktplein had aangesproken over een nog 

verschuldigd geldbedrag. Herman van Munster voegt haar daarop toe: 'Sin ick dy tovenarsche 

wat schuldig, du bist die argste tovenarsche die in Grolle ofte Wenterwick is.’ Het 

smaadproces krijgt in het jaar 1612 een dramatische wending. In het Groenlose protocol – 

binnen het proces Korten-Helleman – is namelijk ook sprake van een heksenproces tegen 

tenminste twee vrouwen en een man in de aangrenzende Heerlijkheid Borculo. Het gaat dat 

in de Groenlose protocollen genoemde proces, voor zover bekend om ieder geval twee vrouwen: 

Naele ten Seewart uit Beltrum en Trine Langhfeldes uit Zieuwent en een man, Gert ten 

Haeneveldt uit Beltrum. De laatste wordt overigens weer vrijgelaten. Een bronvermelding in 

de Regierungsprotocolle van het Fürstbistum Munster in het jaar 1611, waarin sprake is van 

de Borkelsche zaubersche duidt aan dat dit heksenproces mogelijk al geruime tijd loopt. Beide 

vrouwen en een derde, onbekende persoon, worden door de scherprechter onder 'tortuur' 

(marteling) gesteld en moeten bovendien de waterproef ondergaan. Het Groenlose protocol 

meldt dat Naele ten Seewart tijdens het pijnlijke verhoor heeft bekent het toveren te hebben 

bedreven samen met Aele Korten uit Groenlo.  

 

De Borculose en Groenlose heksen zouden een heksendans hebben gehouden op de 

Vragender Heide en bij Lucken. Mogelijk wordt hier het erve Te Lucke in Beltrum bedoeld. 

Het Groenlose protocol meldt dat in ieder geval een van de twee Borculose vrouwen met haar 

leven voor deze bekentenis betaalt. Trine Langhfeldes wordt met het zwaard terechtgesteld. 

Valentijn Becker, burgemeester van Groenlo, verklaart namelijk op 22 mei 1613 dat hij in 

Borculo was 'do de letzte toversche Trine Langhfeldes ist enthoefft.’ Deze opmerking zegt dat 

er meerdere personen zijn terechtgesteld. Uit getuigenverklaringen blijkt dat er in die tijd een 

groot aantal vertelsels over vermeende hekserij in de Heerlijkheid Borculo de ronde doen. De 

door Naele ten Seewartt uit de buurschap Beltrum onder tortuur geuitte bekentenis over 

deelname aan een heksensabbat heeft voor Aele en Anna Korten uit Groenlo fatale gevolgen. 
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De civielrechtelijke smaadzaak Korten contra Helleman wordt een officieel heksenproces. De 

rechtbank opereert daarbij in nauw overleg met het Spaansgezinde hof van Gelre in 

Roermond. De Spaanse landdrost Henrick van Distelinck zit op 27 maart 1613 zelf de zitting 

van de Groenlose rechtbank voor, wanneer over Aele en Anna wordt geconcludeerd:  

 

Dat gemelte itzige beclagtinne beruchtigett sy, als dat sy toeveren solde kunnen dat demnegst 

itzliche hexen und toverschen in der herlicheit Borcloe angetastet unde negst voergaande clagte 

tot die tortuyr verdampt dat in gemelte torture die gemelte hexen obgemelte beclagtinne mit haer 

dochter Anne beclappertt. Dat dienfolgende ein geruchte tott Groll gecomen dat gemelte 

beclagtinnen van ein hexe Naele ten Seewartt genant beclappertt und beschuldiget werden also 

dieselve toversche becandt dat bemelte up diverse (gelegenheden) in die Vragender heyde ende 

an der Lucken upen hexen oder duwels dantz metgewesen. 

 

Er wordt officieel vastgesteld dat beide vrouwen 'hexen' zijn. Ze moeten opnieuw worden 

ondervraagd en vervolgens hun 'wolverdiende straffe' ondergaan. Aele en Anna Korten zijn 

intussen al een keer naar Borculo gebracht voor een gerechtelijke confrontatie met de 

Borculose heksen. Het vonnis tegen Aele en haar dochter wordt door de Groenlose rechtbank 

op 8 oktober 1613 uitgesproken door de stadtholder Nienhuis in naam van de drost 

Distelinck. De inhoud van het vonnis wordt niet vermeld en is onbekend. Uit een archiefstuk 

gedateerd 9 februari 1614 blijkt dat dochter Anna Korten met hulp van haar geliefde Hans 

Martens en het feit dat de stadsgracht bevroren is, kort daarvoor uit de kerker is ontsnapt. 

Bewaker Gert van Sennenhorst moet hiervoor voor de rechtbank verantwoording afleggen. 

Moeder Aele is dan schijnbaar al terechtgesteld. Op 13 juli 1615 moet weduwnaar Tonnis 

Korten namelijk een aantal schulden aan het gerecht betalen waaronder ook het loon voor de 

scherprechter. Dochter Anna Korten komt overigens jaren later, op 12 juli 1648, samen met 

haar man Jan Jansen Schomacker van Bilderbeecke, voor in het notariële protocol van de 

stad Groenlo. Haar vader Tonnis is kort hiervoor gestorven en blijkt na Aele's dood in het jaar 

1614 een tweede huwelijk te zijn aangegaan met een zekere Henricksken Gysberts. 

 

Het feit dat in datzelfde jaar 1613 in de stad Roermond een massaproces begint tegen een 

groot aantal vermeende heksen, waarvan er tenminste veertig op de brandstapel eindigden, 

zal op de Groenlose zaak van invloed zijn geweest. 'Dat dieweil die judicien von solchem 

ubertuegden unthaten genochsam jufficiert, dat in den pfal so cleger gien better probationes 

inbrengett als wedder noch gesien worden, die sententie ter excution behoert gestalt te 

worden.’ Ook het door Dick Schlüter in het drostambt Twente opgespoorde doodvonnis rond 

het jaar 1610 van een vrouw woonachtig in de Heerlijkheid Almelo en een heksenproces tegen 

vier inwoners uit Vriezenveen in het jaar 1618, sluit aan op de onrust en de processen in de 

Achterhoek. De gebeurtenissen in Oost-Nederland in deze periode kunnen niet los gezien 

worden van de door Marielies Saatkamp beschreven vervolgingsgolf in West-Munsterland. 

Ondanks het wegebben van de vervolgingen in de kwartieren blijven grote delen van de 

bevolking in de zeventiende en achttiende eeuw geloof houden in kwade toverij. Bovendien 

wordt er geloof gehecht aan de – intussen door de autoriteiten afgeschafte – waterproef als 

bewijsmiddel van schuld of onschuld inzake hekserij. In ons land begonnen de stemmen tegen 

de heksenprocessen zich te verheffen. Nadat Erasmus omstreeks het jaar 1500 ze belachelijk 

had gemaakt, schreef Jacob Vallick, pastoor te Groessen bij Zevenaar, in het jaar 1559 een 

boekje tegen de heksenvervolging. Maar bijzonder krachtig trad Johannis Wier, in het jaar 

1515 te Grave geboren en sedert het jaar 1550 lijfarts van de hertog van Gullik, Kleef en Berg, 

tegen het geloof aan toverij op. Met zijn werk: ‘De praestigiis daemonum’ wendde hij zich tot 

de keizer en alle vorsten, om hen van het onmenselijke van de heksenprocessen te overtuigen. 
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Hij verminderde reeds de macht, aan de duivel toegekend, door veel wat aan deze werd 

toegeschreven, op natuurlijke wijze te verklaren, bijvoorbeeld de dwaallichtjes. Ook wees hij 

op de onmogelijkheden bijvoorbeeld als een vrouw zich in een kat veranderde, waar bleef dan 

haar vlees, waar de kleren, enz. Het was ongetwijfeld een gewaagde stap van de dokter, in die 

tijden van bijgeloof zijn stem te verheffen ten gunste van de zozeer verachte vrouwen. Toen 

dan ook de hertog van Gullik en diens zoon door een ongeneeslijke ziekte werden aangetast, 

weet men dit aan het optreden van hun lijfarts, waarop deze moest vluchten. Heftige 

bestrijding vond Wier bij Martinus del Rio, de zoon van een Spaanse edelman en te Antwerpen 

geboren, die in zijn groot werk ‘Disquitiones Magicae’ (1599) de oude Hexenhamer weer in 

volle kracht herstelde. Hij bracht vooral de toenemende ketterij van zijn dagen met de toverij 

in verband en zo werd dit boek de oorzaak, dat opnieuw de heksenvervolging in Europa begon. 

In het jaar 1613 werden te Roermond vierenzestig tovenaars naar het vuur verwezen en in 

het jaar 1659 had men in Duitsland de grote heksenbrand, waarbij in het bisdom Bamberg 

zeshonderd en in het bisdom Würzburg negenhonderd mensen vermoord werden. In ons land 

vond het laatste doodvonnis wegens hekserij in het jaar 1597 plaats, toen Marigje Arriens uit 

Schoonhoven eerst gewurgt en daarna tot as verbrand werd. 

 

Er zijn nog verschillende – niet eerder gepubliceerde – gevallen van smaad, mishandeling, 

contramagie en het te hulp roepen van duivelbanners op een rij gezet om het geloof van de 

bevolking in het magisch universum te illustreren. De autoriteiten stoppen op een zeker 

moment. Op grond van het eigendomsrecht van het water in de Graafschap Zutphen, hebben 

zij geregeld toestemming verleend om een waterproef te doen. Wanneer nu veertig jaar later – 

in 1776 – de Heerlijkheid ook daadwerkelijk wordt verkocht, wordt dit recht in het 

verkoopcontract niet meer genoemd. De oude bepaling betreffende de waterproef had haar 

betekenis verloren, het was een van bijgeloof getuigende activiteit geworden. De Westfaalse 

metropool Munster heeft hoewel zij in een regio ligt waar heksenprocessen echt veel 

voorkwamen, slechts weinige processen tegen vermeende heksen en tovenaars gevoerd. In de 

jaren 1552 tot 1646 werden hier aantoonbaar vijf, vermoedelijk zes tovenaressen, die een 

bekentenis hadden afgelegd tot de dood op de brandstapel veroordeeld. In totaal waren 

eenenveertig personen bij dertig processen bij beschuldigingen van hekserij betrokken, 

waarvan de meesten na het einde van het proces uit de stad verbannen werden. Uit het 

voorbeeld van de dienstmeid Greta Bünichamnn, die in het jaar 1635 vermoedelijk om 

materiële beweegredenen door haar patroon als heks aangebracht en korte tijd later 

terechtgesteld werd, blijkt heel duidelijk welke mensen als eersten slachtoffers van verdenking 

van hekserij konden worden. Het onderzoek van persoonlijke gegevens van de beschuldigden 

leverde een vast omlijnd patroon op van biografische kenmerken die in het bijzonder 

doelmatig waren om bepaalde mensen voor een beschuldiging voor te bestemmen.  

 

Het typisch Munsters slachtoffer bezit de volgende eigenschappen: 

 

- was van het vrouwelijk geslacht; 

- was ongehuwd en alleenstaand; 

- was niet geboren in Munster; 

- in de familie waren reeds eerder gevallen van toverij 

      voorgekomen; 

- werkte meestal als dienstmeid en bevond zich 

           daardoor aan de ondergrens van zowel het    

           economische bestaansminimum alswel van de    

           maatschappelijke reputatie. 



98 

 

 

Al deze eigenschappen tezamen maakten de later als heksen en tovenaars verdachten 

bijzonder kwetsbaar, zodat zij voor alle anderen als vermeende schuldigen door hun 

mannelijke en vrouwelijke tijdgenoten verantwoordelijk gesteld werden voor de nood en de 

ellende. 

 

Tweehonderd jaar geleden vond in Delden een proces plaats dat een interessant licht werpt 

op de vroegere opvattingen over hekserij. Doorgaans wordt aangenomen dat in die tijd alleen 

de minder ontwikkelde mensen nog in hekserij geloofden. In dit geval gaat het om de 

opvattingen van twee gestudeerde mensen, dr. Joannes Buersinck en de medicus Joan 

Henrich Worch. Aan het eind van de achttiende eeuw waren beide heren werkzaam als arts 

in Delden. Op 27 april 1790 was een onderdeel van het regiment van generaal majoor Baron 

van Plettenburg bij Delden gelegerd en de manschappen werden ingekwartierd in het stadje 

zelf. Onder de manschappen van de compagnie waren soldaat Pieter Stiemes en de tamboers 

Verschaaik en Ignatius Schoensetter. Zij waren in de herberg Het Wapen van Delden en 

bespraken met elkaar waar ze ingekwartierd waren. Verschaaik was, zoals hij tegen zijn 

vrienden zei, uitbesteed bij Het Witte Kruys. Op dat moment kwam Buersinck bij hen staan 

en vroeg aan Stiemes en Schoensetter waar ze ingekwartierd lagen, met de woorden: 'Waar 

legt juluij beijen?' Het antwoord luidde: 'Bij dr. Worch.’ Hierop zou Buersinck tegen hen 

hebben gezegd: 'Dan kun je het heksen wel van hem leren.’ Zij antwoorden: 'Dat willen wij 

wel leren, als hij het maar kan.’ Waarop Buersinck: 'Jae, hij kan het goed.’ Toen dit Worch 

dit hoorde, ging hem dit duidelijk te ver. Het bewuste gesprek werd dan ook de aanleiding tot 

een langdurig smaadproces tussen dr. Worch en dr. Buersinck. Over het proces Worch-

Buersinck is in het Rechterlijk Archief van de stad Delden een groot aantal stukken bewaard 

gebleven. 

 

Het proces verbaal van het verhoor van 14 mei 1790 van de getuigen Stiemes en Schoensetter 

waaruit het bovenstaande gesprek blijkt. De tekst van de citatie van 31 mei 1790 van 

Buersinck door de stadsdienaar van Delden om op de rechtdag te verschijnen. De eis, 

vertoond in het gerecht van 3 juni 1790 door medicus J.H. Worch tegen medicus J. Buersinck 

– gedaagde – teneinde hem te veroordelen vanwege zijn uitlatingen. De eis beschrijft opnieuw 

wat zich had afgespeeld bij het Wapen van Delden in april. Het bewuste gesprek was volgens 

dokter Worch: 'Een agterbaxe gepleegde enorme injurie, sooals te sien is uit het Placaat tegen 

Schelden voor Tovenaers, Weerwolven, enz.’. Hierop stond een boete van vijftig goudgulden. 

In deze tijd was nog het Landrecht van het jaar 1630 van kracht. Dit was het recht dat de 

rechter in deze zaak moest toepassen. Het betreffende plakkaat was al in 1664 ingevoerd door 

de Staten van Overijssel. 

 

In overeenstemming met dat recht eiste Worch van Buersinck veroordeling tot een boete van 

vijftig goudgulden en daarnaast 'opentlijke schuldbekentnisse en bidding om vergiffenisse' en 

schadevergoeding. Ook het verdere verloop van het proces is grotendeels bekend. Het blijkt 

uit zestien stukken die bewaard zijn in een ander deel van het Rechterlijk Archief Delden 

(RAO, inv. nr. 29, contentieuze zaken 1782-1798). De rechter zat met het geval in de maag en 

de zaak bleef tot het jaar 1792 slepen en schijnt daarna te zijn geseponeerd. In hoeverre 

Worch werkelijk als duivelbanner is opgetreden wordt jammer genoeg niet duidelijk. Ondanks 

zijn latere verdediging dat het een grapje was krijgen we de indruk dat Buersinck zijn 

uitlatingen serieus bedoelde. In elk geval werden de betichtingen serieus opgevat. Het meest 

verbazingwekkend is wel dat dit voor ons zo onschuldige gesprek de aanleiding werd om te 

procederen. Juist omdat deze zaak zich tot een langdurig smaadproces ontwikkelde weten we 
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nu nog – tweehonderd jaar later – wat de gemoederen vroeger bezig hield. Wat onze Deldense 

artsen betreft nog het volgende. Buersinck bleef de rest van zijn leven in Delden wonen. Worch 

ging weg uit Delden en vestigde zich in Olst. Mogelijk was het vertrek van dokter Worch naar 

Olst een reden voor het beëindigen van het proces over het heksen leren in Delden. 

 

Tot in de eenentwintigste eeuw waren er in Twente en de Achterhoek 'duivelbanners' actief. 

Met het verdwijnen van het geloof in toverij en heksen is ook dit merkwaardige beroep 

verdwenen. Hoewel het om een kleine groep mensen ging die in de loop van de eeuwen als 

onttoveringdeskundige door de bevolking werd geraadpleegd, waren hun activiteiten 

belangrijk voor de vitaliteit van het geloof in toverij en de schadelijke rol van heksen in de 

samenleving. In zijn kroniek beschrijft jonker Sweder Schele (1569-1639) een geval van een 

dokter in de rol van een duivelbanner in Osnabrück. De familie Schele was naar Osnabrück 

gevlucht vanwege de Tachtigjarige oorlog. De jonker is geboren op de havezate Weleveld bij 

Zenderen. Toen Sophia – de zuster van jonker Sweder – ziek werd stelde haar medicus 

Johannes Engeling vast dat de verschijnselen niet natuurlijk waren. Hij meende dat er toverij 

in het spel was. Door de medicus aan het denken gezet herinnerden de ouders zich dat Sophia 

een gouden armband had verloren en dat deze was teruggebracht door een vrouw die een 

slechte reputatie had. Nadien was Sophia ziek geworden. Volgens Sweder Schele waren er in 

die tijd veel gevallen van toverij. De vrouw die voor de ziekte van Sophia verantwoordelijk werd 

gehouden stierf in de gevangenis en haar lichaam werd samen met acht andere heksen 

publiekelijk op 6 juli 1592 verbrand. 

 

In een patiëntenboek annex boekhouding van de chirurgijn Adolph de Meijer (1639-1700) uit 

Goor treffen we naast kruidenrecepten tegen allerlei kwalen ook een behandelmethode aan 

tegen de kwade kracht van heksen. Volgens de Meijer waren gordelroos en bepaalde 

huidaandoeningen het gevolg van schadelijke toverij. In de kroniek van Sweder Schele staat 

de aanduiding 'langer hand', dit hield in dat een heks iemand van afstand kwaad kon doen. 

Dit vermogen kon tegen mensen als tegen dieren worden aangewend. In de achttiende eeuw 

stopte de officiële medische stand als ontvoeringdeskundige, en zijn het vooral de 

lekenduivelbanners die voor hulp worden geraadpleegd. In Delden is in het jaar 1790 sprake 

van een slotakkoord.  

 

Smoks Hanne uit Zelhem kon pas sterven toen een familielid haar een ander doodshemd 

aantrok. Het eerste hemd was op een zondag genaaid. Dit had tot gevolg dat de heks dagenlang 

met de dood lag te worstelen.  

 

Verdacht van omgang met de duivel en poging tot vergiftiging van haar schoondochter werd 

in het jaar 1649 Maria Witvoet, een burger van het schoutambt Almelo, als heks ter dood 

gebracht. Volgens Ter Kuiles 'Twentsche Eigenheimers' werd zij voor Huize Almelo 'op een 

sleede geset, door de stadt ter plaatse van de Justitie gesleept ende aldaar met den swaaerde 

van het leven te dood gerigtet, voerts het lichaem op een radt en het hoofd op een pinnen 

gestelt geworden.’ Twente heeft zijn deel gehad aan de afschuwelijke heksenprocessen die het 

einde van de middeleeuwen en het begin van de Nieuwe Geschiedenis hebben geteisterd. 

Magie (zwarte kunst) was voor de christelijke kerk een vorm van bijgeloof, die te vuur en te 

zwaard moest worden bestreden, letterlijk! Misschien had Maria Witvoet inderdaad 

geprobeerd haar schoondochter te vergiftigen, maar de kans is groot dat deze beschuldiging 

op kwaadsprekerij berustte. Zelfs wanneer zij zich, als inderdaad zovelen in die en ook in onze 

tijd, met occulte zaken had bezig gehouden, was het voor haar vijanden en voor de 

vooringenomen overheid maar al te gemakkelijk om het woord 'heks' in de mond te nemen en 
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zich daardoor van haar te ontdoen. Hoewel er ook 'witte magie' bestond, gericht op het 

bereiken van goede dingen werd en wordt elke activiteit op het niet door godsdienst en rede 

controleerbare gebied, bijna steeds bij voorbaat als een boosaardige zaak beschouwt, met alle 

kwalijke gevolgen vandien. In het jaar 1823 onderwierp een vrouw in Delden zich vrijwillig (en 

met succes) aan de heksenproef nadat ze van tovenarij was beschuldigd. Met een touw onder 

de armen werd zij in de Twickelervaart te water gelaten. Zij bleef niet drijven en dus was zij 

onschuldig. Deze waterproef moesten in het jaar 1618 ook twee tovenaressen uit Vriezenveen, 

die tot de voornaamste lieden van het Veen behoorden te ondergaan. Op de Markelose berg 

woonde vroeger een heks. Zij deed niet veel kwaad, hielp zelfs mensen om verloren voorwerpen 

op te sporen. Toch moet je altijd op je hoede blijven voor heksen. Nu ze de mensen geen kwaad 

meer durven doen, richten zij hun boze invloed meestal op bomen. Dat zou wel eens de 

oorzaak kunnen zijn van de iepziekte, van de watermergziekte onder de wilgen en van het 

geheimzinnige afsterven van de vele honderden oude beuken. Zeker in het taalgebruik blijven 

de heksen actief. Niemand van ons kan 'häksen en blauwverven tegeliek’. 

 

 
 

 

Moeder 

jij wist en leed 

voor wat ik deed, 

 en maakte voor de straf,  

voor mij een ketting  
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en voor jou een graf. 

 

Maar nu ik los ben van die ketting,  

haal ik jou voor de straf 

weer uit dat graf.  

 

Zodat wij beiden vrij van schuld, 

verder de reis beleven.  

Jij in jouw groep  

en ik hier nog op aarde.  

Moeder, je bent gestorven,  

onherroepelijk  

en voor de tweede keer.  

 

Ik liet je in mijn droom weer opstaan. 

Je leven was voor mij tekort 

 en nog niet afgemaakt. 

Opstaan  

en nog tien jaar verder gaan. 

Om af te maken wat was blijven liggen. 

 

Opgegraven,  

leven in een droom. 

En opnieuw begraven, 

nu voorgoed.  

 

Uit: Ik: Barbaar, Anneke Koers 

 

Huttenkloas 

Wie heeft er nog nooit van hem gehoord? Klaas Annink, alias Huttenklaas, Huttenkloas, alias 

Klaas Coenderink. Hij was de zoon van Joannes Annink en Gertrudis Suters. Dit echtpaar 

woonde aan de Haar bij de Hagmolenbrug in Ambt Delden. Ze waren katholieken die hun 

godsdienst niet mochten uitoefenen. Kloas werd gedoopt op 19 juni 1710 in de Nederlands 

hervormde kerk in Delden, zijn doopnaam is Nicolaus. Hij trouwde op 26 mei 1744 in dezelfde 

kerk omdat de rooms katholieke diensten nog verboden waren. Zijn vrouw werd Arnoldina 
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Spanjer, roepnaam Aerne, gedoopt op 29 juni 1718. Ze was de dochter van Jannes Spanjer 

en Henrica Holthuizen. 

 

Hun kinderen: 
 

- Joannes Bernardus, (gedoopt 26-1-1745), overleden te Wegdam, zes  weken oud; 
- Joannes Bernardus, (gedoopt  8-4-1746) op driejarige leeftijd overleden; 
- Joannes Bernardus, (gedoopt 21-1-1750), peetouders: Henric Conerinck en Joanna 

Annink; Joannes woonde al voor het jaar 1775 in Wieringen (NH) en overleed daar 
op 26 april 1793; 

- Jannes, geboren in ‘Konerings hutte’, (gedoopt 19-6-1753), peetouders: Joannes 
Wiegerink en Joanna Spanjer; hij werd geëxecuteerd in september 1775 te 
Oldenzaal; 

- Gerardus, geboren in de ‘hutte Vilgo Wigerinck en Aleida Spanjer (gedoopt 19-4-
1758), peetouders: Getruet Konerinck en Wolter van Hoffmeyer ‘uyt Bentel’. 

 
 

Hij is de meest bekende crimineel uit de geschiedenis van Twente. In geen enkel 

geschiedenisboek over Twente ontbreekt hij, in de volksverhalen evenmin. Waarschijnlijk 

heeft hij deze twijfelachtige eer te danken aan het feit dat hij één van de laatste gedetineerden 

is in Twente die ter dood veroordeeld wordt en waarvan het doodvonnis ook daadwerkelijk 

voltrokken is. Tezamen met zijn vrouw Aerne en zijn oudste zoon Jannes is hij op 13 

september 1775 ter dood gebracht op het galgenveld van Oldenzaal. 

 

Geboren in een plaggenhut en opgegroeid in een omgeving die gekenmerkt wordt door 

armoede, intense armoede. Geen menswaardige behuizing, geen hygiëne, geen gezonde 

voeding, geen warme kleding en vooral geen geld! Een omgeving waar voor de vaders geen 

werk is om hun gezin te onderhouden. Waar de kindersterfte enorm is. Een omgeving waar 

criminaliteit hoogtij viert. Waar diefstal meer regel is dan uitzondering. Waar de mensen 

voedsel stelen om te kunnen eten en hout om hun hut te kunnen verwarmen. Een omgeving, 

die geteisterd wordt door hongersnoden en epidemieën. Zowaar geen omgeving waar een kind 

gelukkig kan opgroeien en een kansrijke toekomst tegemoet gaat. Wanneer we dan ook 

geconfronteerd worden met de wandaden van Huttenkloas en zijn gezin, moeten we ons goed 

bedenken dat hij als booswicht een product van zijn tijd is. Deze groep van allerarmsten is 

immers door honger en ellende zodanig verhard, dat voor hen het onderscheid tussen goed 

en kwaad geheel vervaagd is. Zoals zoveel anderen woonde Kloas met zijn vrouw en kinderen 

in een onderkomen dat in de oude stukken met ‘hut’ wordt beschreven. 

 

In het toenmalige Holland en ook in Twente werd er anders dan in andere Europese landen 

tegen mensen die van de regels afweken aangekeken. In het Frankrijk van de achttiende eeuw 

werden de ideeën van de verlichtingsfilosofen Voltaire en Rousseau bekend. Voornamelijk op 

het gebied van de opvoeding kwamen zij met nieuwe inzichten. Een goede opvoeding zou tot 

goede mensen leiden. Geloof en gezag werden afgewezen, lijfstraffen werden afgeschaft. 

Voltaire was ervan overtuigd dat de culturele onthouding van het ‘gemeene volk’ hopeloos en 

op zijn minst gevaarlijk was. De Verlichting zorgde voor een relatieve vrijheid en tolerantie 

waarvan het patriottisme een verdere voortzetting was. Verlichting was voorbehouden aan de 

gereformeerden. De drost van Twente was in dienst van de landsheer en had de zorg voor 

veiligheid, rust en orde. Hij was in zijn gebied de hoogste bestuurder en was tevens de hoogste 

rechter. Uiteraard diende hij dus een adequate opleiding te hebben gevolgd en daarmee dus 

volledig op de hoogte te zijn wat er in de maatschappij gebeurde. S.V.G.L. van Heyden 

Hompesch was in het jaar 1769 tot drost van Twente benoemd. Hij was fel antipatriottisch en 

was niet voor vrijheid en tolerantie. 
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Veel zal het bezit van Kloas niet zijn geweest. In het jaar 1742 koopt hij nog goederen van de 

ouders van Aerne. In het jaar 1753 koopt hij de hut voor vijfenzeventig gulden, met de 

restrictie zijn schoonouders ‘aan hun eind te brengen.’ In het jaar 1766 neemt hij een 

hypotheek op de hut en in het jaar 1773 verkoopt hij zijn hut voor vierhonderddrieëndertig 

gulden en dertig cent. Klaas en Aerne hebben mogelijk bij Aerne’s ouders ingewoond en 

kregen, wat hun zeer bedenkelijke praktijken betreft, vrij spel toen haar ouders ‘uit de tijd’ 

kwamen. Na de veroordeling van het vonnis wilde de drost zijn onkosten terug zien. Hiervoor 

werd door de drost beslag gelegd op de bezittingen van het gezin. Zou dit niet voldoende zijn 

geweest dan kon de familie of zelfs de marke waaruit de geëxecuteerden afkomstig waren, met 

de rekening worden opgezadeld. 

 

Hij maakt tot het midden van het jaar 1775 de omgeving onveilig. Eerst met diefstallen en 

roverijen, later met mishandelingen en gruwelijke moordpartijen. Soms alleen uitgevoerd, 

soms tezamen met zijn zoon Jannes, altijd met medeweten en goedkeuring van zijn vrouw 

Aerne. Huttenkloas is samen met zijn vrouw Aerne en zijn zonen Jannes en Gerrit in mei 

1775 gearresteerd en overgebracht naar het raadhuis te Oldenzaal. Na een proces van zo'n 

drie maanden is zijn vrouw door wurging om het leven gebracht, is zijn zoon Gerrit als 

ongewenste burger naar Indië verbannen en zijn hij en zijn zoon Jannes veroordeeld tot de 

allergruwelijkste doodstraf die denkbaar is: het radbraken. Tijdens hun gevangenschap zijn 

de gedetineerden opgesloten in de kelder van het raadhuis van Oldenzaal. Tegenwoordig is in 

de kelder van het raadhuis een steakhouse geopend. Daar waar nu de keuken is gevestigd 

bevond zich vroeger de gevangenis. Tot ver in de twintigste eeuw werden kinderen bang 

gemaakt met Huttenkloas. De dwangstoel waarin hij honderdveertien dagen vast zat in het 

jaar 1775 is bewaard en staat tentoongesteld in het Palthemuseum in Oldenzaal, tezamen  

met de zwaarden van de beul. 

 

Het was de gewoonte dat de oudste zoon boer werd op het erve. De overige kinderen, als ze 

zelf een gezin wilden stichten moesten een goed heenkomen zoeken, hetzij in de marke, hetzij 

in de nabij gelegen stadjes. Dat leverde dikwijls grote moeilijkheden op. Vooral in tijden van 

rampspoed kwamen in de Twentse marken tal van kleine boeren en dagloners voor die tot de 

ergste staat van armoede vervielen. Beklagenswaardige zwervers die van de ene marke naar 

de andere gejaagd werden omdat ze een grote overlast vormden. Iedere grote boer had in die 

dagen één of meer kleine daglonerhutten in de omgeving van zijn erve staan. Het waren de 

minder gelukkigen, de arme zwervers die jaar in jaar uit het boerenland bewerkten en tegen 

een zeer geringe beloning die deze hutten bewoonden. Zij waren toch nog tot op zekere hoogte 

bevoorrecht want zij hadden werk en waren nog niet geheel en al afgedaald tot de groep 

armlastigen die totaal aan de grond zaten en wiens kolonies broeinesten werden van ellende 

en misdaad; een groep waaruit Huttenkloas voortkwam.  

 

Voor deze mensen had men in Ambt Delden een stuk markegrond afgezonderd en daar 

stonden de hutten en keten van hen die men in deze dagen het uitvaagsel der samenleving 

zou noemen. In een van deze hutten werd Klaas Annink of Huttenkloas zoals men hem later 

noemde, geboren. Kloas groeide op voor galg en rad, hij was een schurk van de bovenste 

plank. Hij werd in de puberleeftijd verbannen uit de marke vanwege niet minder dan 

negentien inbraken, waarvan enkele zeer brutaal en één poging tot inbraak. Hij werd daarna 

opgenomen in het gezelschap van de beruchte Kannenjongens, die Kloas aantroffen op de 

kermis te Delden. In de buurt – waar men nu Sint Isodorushoeve vindt – woonde de beruchte 

Kannenarend. Dit was een reeds bejaarde schurk wiens zoons contact hadden met een aantal 
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ongure elementen in de grensstreek. Kloas werd meegenomen naar een boerenherberg De 

Nijvere Landman, even over de grens. Daar kreeg hij een slaapplaats, een geldbuidel met 

klinkende munten en hem werd een mentor toegewezen, genaamd Bohm.  

 

Met de zware (criminele) jongens van het Zeldam zwierf Kloas de feesten in de buurtschappen 

en gehuchten af en was een held met een mes. Hij behoorde in die tijd reeds tot de gevreesde 

mannen uit de streek. De destijds bekende herberg Het Groene Hert werd zijn stamkroeg, 

waar hij met zijn vrienden ging kaarten, dobbelen en plannen beramen voor een inbraak. 

 

Zo gebeurde het dat op zekere dag in de buurt van de Hagmeule een troep zigeuners was 

neergestreken die de bevolking van Bentelo terroriseerde. Iedereen was er bang voor en de 

plakkaten – van regeringswege aangeplakt – bleven zonder uitwerking. Op een avond stapte 

Kloas de herberg van Varenbrink te Hengelvelde binnen, bestelde een borrel en zette zich – 

enigszins afgezonderd – voor het raam neer. De boerenklanten bespraken met elkaar 

luidruchtig de bezoeking die Bentelo van de ‘Heidens’ (zigeuners) te verduren had. Plotseling 

stond Kloas op liep op de bezoekers toe en riep: 'Voor de donder, waarom slaan jullie de 

schoeljes er niet uit!' 'Durf jij het?' vroeg een oude boer. 'Dat zou ik denken, riep Kloas en zijn 

ogen schoten vuur. 'Wat wil je verdienen?' vroeg de man. 'Nou', was het antwoord, 'als je mij, 

wanneer ik ga trouwen, een spulletje zwart op wit verhuurt, dan zijn de zigeuners in twee 

dagen weg.’ 

 

Kloas was een schurk van de bovenste plank, Jannes had een aartje naar zijn vaartje en 

Aerne, zijn vrouw was met hetzelfde sop overgoten. Dit alles mag uit het volgende blijken. 

Huttenkloas werd ogenschijnlijk een caterboer en bovendien herbergier. Voor het oog van de 

mensen gedroeg hij zich ordelijk en hielp zelfs de armen. Zo wist hij door vele omstandigheden 

geholpen en door aangeboren geslepenheid tot het jaar 1773 uit handen van justitie te blijven. 

De buurt waar hij woonde was in de achttiende eeuw zeer dun bevolkt. Grote, onafzienbare 

heidevelden strekten zich naar verschillende kanten uit.  

 

Door de gehele buurt en ver daarbuiten waren Huttenkloas en de zijnen verafschuwd en 

gevreesd. Ongestraft kon hij zijn schurkenstreken uitvoeren omdat men bang voor hem was. 

Dat was de reden dat hij nooit is aangeklaagd. De streken van Huttenkloas waren lang niet 

gering of van onschuldige aard. Miste een boer een paar welgevulde bijenkorven, het was 

zeker dat een bakker te Goor, Delden of Haaksbergen de boer een paar dagen later kon 

vertellen dat hij honing van Huttenkloas ontvangen had. Alles was van Kloas' gading: ganzen, 

eenden, kippen, boomvruchten. Het is voorgekomen dat iemand die zijn hooi droog in de 

weide had staan en bij het inhalen moest bespeuren dat daarvan enige oppers verdwenen 

waren. Niemand dan Huttenkloas – men was er zeker van – kon de dader zijn. Het is zeker 

dat de noabers van Huttenkloas wisten dat hun buurman niet deugde, uit vrees voor wraak 

lieten te hem begaan. Niet alleen aan dieverijen maakte de huttenfamilie zich schuldig, zelfs 

voor moord deinsde zij niet terug. Hoeveel mensen er door Huttenkloas en zijn gezin om het 

leven zijn gebracht is nooit bekend geworden en zal nooit vastgesteld kunnen worden, 

evenmin als het aantal berovingen en inbraken. 

 

Boer Harm Jan Morsink, vader van zeven jonge kinderen en buurman van Huttenkloas werd 

door Kloas vermoord met een bijl. Huttenkloas dacht dat de man veel geld op zak zou hebben; 

Harm Jan bleek een halve stuiver bij zich te hebben. Het lijk werd door Huttenkloas en zijn 

zoon nabij hun boerderij begraven. Harm Jan Morsink is echter nooit gevonden. Anderhalf 

jaar ging voorbij. Vrouw Morsink werd ziek van verdriet en stierf. In februari van het jaar 1774 
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brachten de boeren haar naar het kerkhof in Delden.  

 

Enkele weken nadat vrouw Morsink begraven was, kwam geheel zuidoost Twente in 

opschudding. Een bekend smokkelaar en avonturier, met name Pompen Herman was 

spoorloos verdwenen. Herman was een neef van Kloas' vrouw. Hij kwam dikwijls bij 

Huttenkloas thuis en was getuige van de roverijen en de diefstallen waaraan de familie zich 

schuldig maakten. Hij deed er evenwel niet aan mee en zijn poging om zijn familie tot inkeer 

te brengen bleven vruchteloos. Vooral onder Haaksbergen en Ambt-Delden maakte deze 

verdwijning een diepe indruk, te meer daar deze Herman een oersterke kerel was met moed 

voor drie. Het laatste was hij gezien in gezelschap van Jannes Annink, de oudste zoon van 

Huttenkloas. Er waren veel noabers die een gegrond vermoeden hadden dat Kloas de 

moordenaar van de Pompe was. Steeds als Kloas iets zodanig hoorde, dreigde hij: 'Man, denk 

erom, je huis is van hout en van stro.’ En dit deed zelfs de dapperste rechtvaardige er van 

terugschrikken om verder in die geest te praten. Temeer omdat Jennekes Jan vlak na Sint 

Japik (Sint Jacobus, 25 juli) zijn huis in vlammen zag opgaan. En Goorhuis, die Kloas op de 

Wintermarkt te Goor in het jaar 1774 in De Zwaan zijn gemene streken verweten had zag op 

een avond van diezelfde dag zijn huis en schuur afbranden. Pompen Herman die bekend was 

met de talloze misdaden door Kloas gepleegd kon wel eens gevaarlijk voor hem worden. Werd 

hij gevangen, zo redeneerde Huttenkloas, dan zou de Pompe een lastige getuige kunnen zijn. 

Daarom besloot hij zich door een moord van zijn neef te ontdoen. Zo snel er tot de daad 

besloten werd, zo spoedig werd zij ook uitgevoerd. Toen de Pompe op een zekere dag rustig 

thuis bij Huttenkloas bij de haard zat, werd hij door hem plotseling beetgepakt en stevig 

vastgehouden waarna hem door Jannes met een bijl de hersens werden ingeslagen, terwijl 

Aerne het vreselijke toneel van het begin tot het einde doodkalm bijwoonde.  

 

Het volgende voorval bracht in Hengelvelde ook heel wat tongen in beweging. Jan Wessels en 

Gradus Bos hadden de maartmarkt in Goor bezocht en het was later geworden dan hun lief 

was. Ter hoogte van het huis van Huttenkloas gekomen zien ze drie mensen die van binnenuit 

– in grote haast – een gat in het strodak snijden. Het waren kooplieden, ze waren die dag van 

Raalte gekomen, een hele voetreis. Ze overnachten bij Huttenkloas. In de nacht werden ze in 

hun slaap overvallen door Huttenkloas die met een bijl naar boven was gekomen. Ze 

verweerden zich en Kloas viel met een smak door het luik op de deel. De kooplieden wisten 

het luik af te sluiten en werkten zwoegend en zwetend aan een gat dat ze in het strodak 

sneden, groot genoeg om er door te kunnen kruipen.  

 

Zoals steeds raakte het laatste voorval na enige tijd weer in het vergeetboek. Huttenkloas en 

de zijnen wisten de dans te ontspringen. Het ging hier als overal: geen klagers, geen rechters. 

In dit vergeten oord, waar de mensen meer op de naburige landen Westfalen en Hannover dan 

op het verre Holland waren aangewezen, werd een misdadiger niet gauw gepakt. Daar de 

dievenbende aan beide zijden der grens haar vertakkingen had was het zeer moeilijk de leden 

ervan te arresteren of diefstal te bewijzen. Woest en zeer dun bevolkt waren de grensstreken, 

zelfs tot het begin van deze eeuw. Ten oosten van Enschedé woonde bijna niemand. De weg 

Goor-Enschedé liep vroeger grotendeels door de heide en is nu een verlaten weg. 

 

Er was geen politietoezicht, behalve de markepolitie die op armen jaagde. Hierdoor was het 

mogelijk op grote schaal te smokkelen en het gestolen goed kon gemakkelijk in veiligheid 

gebracht worden. In Hengevelde – waar Huttenkloas leefde van de misdaad – is hij 

aangehouden op 27 mei 1775. Richter Cramer kwam met drie met geweren bewapende 

schoutsdienaren in verband met het verdwijnen van Willem Stint, een jonge koopman 
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(hozzenkremer) uit Oldenburg. Ook werden zijn vrouw Aerne, zoon Jannes en de dertienjarige 

zoon Gerrit opgesloten. 

 

Willem Stint was een marskramer die met wollen goed, kousen, sokken, wanten, enzovoort in 

zijn 'marsch' op de rug naar de jaarmarkten en kermissen trok waar hij op een tafel de waren 

uitstalde en te koop aanbood. Hij had de gewoonte als hij de markten te Goor en Delden kwam 

bezoeken bij Huttenkloas zijn intrek te nemen. Zo ook in het najaar van het jaar 1775 nadat 

hij van de Goorse Wintermarkt was teruggekeerd. De handelsreis was voor dit jaar ten einde, 

Stint was op weg naar huis en had een aanzienlijke som geld bij zich. Dit schijnt Huttenkloas 

te hebben geweten en het wekte zijn hebzucht op. Het kamertje waar Stint logeerde was naast 

de keuken. 's Avonds laat, toen hij op het punt stond zich te ruste te begeven hoorde hij een 

onheilspellend gemompel tussen Kloas en Aerne en meent hij te vernemen dat men een 

aanslag tegen hem in de zin heeft. Men begrijpt dat een hevige angst zich van de koopman 

meester maakt. Wat zal hij doen? Vluchten kan hij niet want het enige raampje in het vertrek 

is daartoe te klein. Toch besluit hij zijn leven zo duur mogelijk te verkopen. Op God 

vertrouwende omklemt hij moedig de stevige stok die hij op zijn tochten gebruikt en wacht zo 

vastberaden zijn aanvallers af. Daar wordt de deur door Huttenkloas zacht geopend. De 

booswicht wil zijn slachtoffer in de slaap overvallen, de jongen is echter nog wakker. De strijd 

begint. Kloas – hoewel krachtig en gespierd – kan het tegen de jongeman, van doodsangst 

vervuld niet volhouden. De aanvaller wordt de onderliggende partij. Door het geschreeuw en 

het rumoer ontwaken ook de beide jongens: Jannes en Gerrit. De eerste ziet zijn vader door 

de kremer overmand. Hij haalt een bijl en nu is het lot van de Oldenburger spoedig beslist, 

Jannes splijt hem de schedel. Het lijk wordt van geld en kleding beroofd en achter het huis 

in de grond gestopt. Haar man en zoon steeds ophitsende had Aerne met de lamp in de hand, 

het drama van het begin tot het einde bijgewoond. 

 

De vader van Willem had aangifte gedaan nadat hij Huttenkloas zag die de kleding droeg die 

van zijn zoon was. Vader Stint was op zoek gegaan naar zijn zoon Willem. Willem Stint, die 

allang thuis had moeten zijn van reis kwam maar niet. Toen vader Stint de spanning niet 

meer kon uithouden, besloot hij nog eenmaal langs de hem vanouds bekende wegen in 

Overijssel te gaan om te zien waar zijn zoon bleef. Hij kwam uiteindelijk ook in Hengevelde en 

kreeg de raad advocaat Cramers te Delden eens te bezoeken en deze de zaak voor te leggen. 

Deze was het die vader Stint de raad gaf uit te kijken naar iemand die de kleding van zijn 

zoon Willem droeg. 

  

Huttenkloas werd op de stoel gevangen gezet die gebruikt werd voor moordenaars. Hier moest 

hij tot zijn dood toe op blijven zitten. Deze stoel moet een marteling voor hem zijn geweest. Hij 

was uit ruw eikenhout vervaardigd en zo gemaakt dat Kloas gedurende zijn gevangenschap 

zich nergens voor hoefde te verwijderen. Aan de achterleuning was een stevige ijzeren band 

bevestigd waarin een aantal gaten en aan het einde een nok zaten. Deze band werd hem om 

het naakte lijf gesnoerd. Met zijn armen rustend op de leuningen werden hem ijzeren boeien 

om de polsen geslagen en de handen waren aldus aan de leuningen vastgeklonken. Aan de 

achterzijde waren, met de bedoeling het zitten zo onaangenaam te maken enige stukjes ijzer 

in het hout geslagen. Op deze stoel zat Huttenkloas honderdveertien dagen. Op 27 mei 1775 

des avonds werd hij erop vastgeklonken en op de dag van zijn terechtstelling op 13 september 

1775 werd hij van zijn zitplaats verlost. 

 

Om geen afspraken te kunnen maken werden de gevangenen van elkaar gescheiden. Van 

bekennen was in de eerste instantie evenwel geen sprake. Gerrit was de eerste die door de 



107 

 

mand viel nadat men hem met de 'hoonderkouwe' (gevangenis) te Oldenzaal had gedreigd. Hij 

vertelde:  

 
Jannes hef den kremer met de bile dood 'e houwen, want he lag op de vaer, en de moor heul de 
laampe en hef ook het geld, dat d'n kremer in 'n tuk harre in de spinde 'elegt.  
 
In Delden werd dezelfde dag een aantal getuigen gehoord, met name een groot aantal boeren 

uit de buurtschappen Hengevelde, Bentelo, Wiene en Zeldam. Allen legden zeer bezwarende 

getuigenissen af. Dagelijks kwamen zich nu te Delden bij het richthuis getuigen melden die 

iets bijzonders hadden gezien bij Huttenkloas aan huis. De vrees voor Jannes, de zoon van 

Huttenkloas en zijn talrijke helpers uit den vreemde had de mensen de mond gesnoerd. De 

eerstvolgende maandag na de arrestatie werd Huttenkloas aan een voorlopig verhoor 

onderworpen. De beul en de helpers maakten hem van de stoel los, boeiden zijn handen en 

hingen hem een strop om de hals. Zo moest hij verschijnen voor het gericht, bestaande uit 

Cramer en Ingels, procuratoren met Nagel en Palthe (burgemeester van Oldenzaal) als 

assessoren. Op 6 juni werden de verhoren voortgezet. Langzamerhand kwam alles aan het 

licht. De vader verklaarde dat zijn vrouw en zoon Stint hadden vermoord. De moeder 

verklaarde dat haar man en zoon het hadden gedaan en Jannes verklaarde dat vader en 

moeder alle moorden op hun geweten hadden. 'Wat voor moorden' riepen alle heren van het 

gerecht. 'Wat een ezelskop', riep Huttenkloas woedend. 'Alles gelogen'. Nadat het drietal tot 

vermaak van het gerecht een tijdlang had zitten bekvechten maakten de gevangenbewaarder 

en zijn knecht hier een eind aan en brachten de boosdoeners naar hun verblijven. Jannes 

werd als een beer aan de ketting gelegd. Huttenkloas kwam weer op zijn stoel te zitten en zijn 

vrouw Aerne moest zonder dekens op een bed van Bentheimer steen liggen. Medelijden met 

moordenaars kende men vroeger niet. Het besef dat ook zij mensen zijn zou slechts langzaam 

in de wetgeving doordringen. Een maand later was de richter alles nauwkeurig bekend en 

werd het onderzoek gesloten. Toen kon tot behandeling van het proces worden overgegaan. 

Met zekerheid was komen vast te staan dat Kloas en Aerne Annink – echtelieden – in 

samenwerking met hun zoon Jannes Annink en met medeweten van zoon Gerrit Annink, op 

verschillende tijdstippen zich hadden schuldig gemaakt aan halsmisdaden op verschillende 

personen. Daarvoor zouden zij in het openbaar terechtgesteld worden. In het begin van 

september 1775 was de rechtszaak afgedaan en werd de uitspraak van het drostengericht 

bekend. De graaf Van Heiden Hompesch had het 'schuldig' uitgesproken en op 14 september 

zou het vonnis voltrokken worden. Aerne had nog om gratie gesmeekt, het had haar niet 

gebaat; zij zou sterven aan de galg. Jannes werd eveneens veroordeeld tot de strop. Wat Gerrit 

betrof werd er besloten hem naar Indië te zenden. 

 

In het provinciaal archief te Zwolle liggen onder toegangsnummer 33.2 en inventarisatiestuk 

707 de stukken opgeborgen van het proces tegen de familie Annink. Het boekwerk omvat 

ruim vijfhonderd pagina's handgeschreven tekst. De inhoud ervan is opgebouwd uit de 

verhoren van de gedetineerden, de verklaringen van de getuigen, de uiteindelijke vonnissen 

en ook de toelichting op de vonnissen door Kloas, Aerne en Jannes. Dit archiefstuk vormt de 

basis voor dit verhaal over Huttenkloas. De morgen van de veertiende september lag in al zijn 

schoonheid over de velden. Van alle kanten begaven de mensen zich naar Oldenzaal om 

getuige te zijn van het terechtstellen van de moordenaarsfamilie. In Hengevelde, Bentelo, 

Enter en andere buurtschappen spanden de boeren hun paarden in en reden met volgepropte 

wagens naar de boeskoolstad. Van de markt af zou een grote volksmenigte de veroordeelden 

vergezellen naar het op een half uur van de stad gelegen galgenveld aan de oude Bornseweg. 

Hier was alles in gereedheid gebracht om eerst Jannes en daarna Aerne ter dood te brengen. 

Jannes moest naar voren komen. Bij het zien van zijn vader en moeder begon hij angstig te 
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worden en toen de beul hem de strop van ruw touw om de hals legde begon hij luid te 

schreeuwen. Aerne keerde  zich om en riep tot de menigte: 'Leu, trekt er oe meer niks van an, 

dèn kwas is heel zien lèven weekzerig ewes.’  

 

Een aantal kameraden van Jannes was uit het Haaksbergse gekomen om hun vriend te 

ontzetten. De schutters die een cordon vormden om de plaats der terechtstelling wisten terug 

te slaan. Kloas kreeg het benauwd en vertoonde braakneigingen. 'Dat is oe eigen schuld, 

Kloas', zei Aerne, 'ie hebt teveel pannekook'n eget'n.’ Alle drie hadden pannekoeken als 

galgenmaal gekozen. Kloas had van een hele stapel alleen de randen afgeknabbeld. 

 

Dit is wat richter Bos er in zijn dagboek over schreef: 

 
Terechtstelling van Huttenklaas, zijn vrouw en zoon 13 september 1775 den 13 dito na buiten 
geweest om d'executie te zien doen aan Huttenklaas of Klaas Annink en zijn vrouw en zoon 
jannes zijnde de vrouw gewurgt, de vader en de zoon beide van onderen op Levendig 
geradbraak, toen met een bijl voor en agter de kop ingeslagen, vervolgens met een touw om de 
hals gesleept na de palen, en alle drie op een rad gezet en in de ketenen geklonken, omdat zij, 
te weten vader en zoon met toestemming van de vrou twee personen in koelen bloede vermoord, 
en met een bijl het hoofd ingeslagen hadden etc, hebbende gewoont in het gerigte van Delden. 
 
De jonge Gerrit wie men het zien ter dood brengen van zijn moeder en zijn broer bespaard 

had, werd naar voren gebracht. Hij zou zijn vader op de tocht naar Oldenzaal vergezellen waar 

deze op de markt geradbraakt zou worden. Daarna zou het lichaam weer naar het galgenveld 

gebracht worden om er naast de andere twee lijken opgehangen te worden en zo lang te blijven 

tot het vanzelf zou vallen. Op de markt was het bij aankomst weer zwart van de mensen. Er 

werd een half uur gewacht tot Huttenkloas weer op zijn verhaal gekomen was. Totaal 

verschrompeld, tot een op vel en been vermagerd oud mannetje, gevolg van maandenlange 

gevangenisstraf was hij nu een totaal gebroken mens. Weldra luidde de bel ten teken dat de 

straf op het rad aan de moordenaar voltrokken zou worden. Stevig werd Huttenkloas 

vastgebonden en daarna begon de gruwelijke terdoodbrenging waarvan ik u de 

bijzonderheden zal sparen. Na ongeveer veertig minuten geslagen en gemarteld te zijn was het 

leven uit Kloas geweken. Het deerlijk verminkte lijk werd tentoongesteld 'tot een duurzaam 

exempel en een afschrikwekkend voorbeeld voor anderen die ooit het pad der misdaad 

mochten willen betreden.’ 

 

Het erfje van Kloas stond in de omgeving van de Wethouder Gosselinkstraat 16. Hij woonde 

destijds aan de weg die van Delden en Beckum naar Hengevelde en kerspel Goor leidde. Van 

deze weg is niets meer te vinden. Markeverdeling, verkaveling en verkoop van gronden hebben 

in de laatste anderhalve eeuw het landschap zo zeer gewijzigd dat alles totaal veranderd is. 

Links van het erve Grefte aan de wethouder Goselinkstraat 16 in Hengevelde heeft destijds 

de boerderij van de familie Annink gestaan. Het kleine erve van Huttenkloas stond jarenlang 

leeg en verlaten, niemand wilde het huren.  Allerlei boze geesten zouden er bij nacht en ontij 

hun bijeenkomsten houden. De schimmen der vermoorden zweefden er des nachts over het 

veld. Zo verweerde en verviel het huis, het dak viel in, de lemen wanden schilferden af en 

alleen de sterke gebinten bleven nog over. Deze werden later weggehaald en op een andere 

plaats werd een nieuw huis gebouwd. Nog weet men na twee eeuwen nauwkeurig de plaats 

aan te wijzen waar eens de woning van de gevreesde Huttenkloas stond. In de nabijheid was 

jarenlang een veenplasje, tegenwoordig door ontginning verdwenen. Daar werden recent nog 

beenderen gevonden. Het erve kreeg een andere naam toen – in de loop van de negentiende 

eeuw – de familie Grefte er zich vestigde.  
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Elke herinnering aan Huttenkloas is in Twente bijna verdwenen, behalve in het museum 

Palthehuis te Oldenzaal. Daar staat nog de dwangstoel waarin Kloas bijna vier maanden op 

zijn terechtstelling heeft zitten wachten. Ook het zwaard van de beul is bewaard en hangt 

naast de stoel. Café-restaurant Het Benteler te Bentelo tapt Huttenkloas bier, een historisch 

Twents biertje in de smaken goud bier, wit bier en donker bier. 'Wat zol e geer'n zon lekker 

biertjen hemn had. Dan zol 'm wochtn stukkn legter ween valln.’ Er is een website 

www.huttenkloas.nl.  

 

Jannes, als Joannes Bernardus op 21 januari gedoopt, was al op jonge leeftijd naar Wieringen 

vertrokken en had zich als zeevarend gezel daar aangemeld. Kende hij streekgenoten die hem 

tot voorbeeld dienden? Veel plattelanders, voornamelijk uit het westen gingen varen. Voor hen 

was voldoende werk te vinden in de binnenvaart, de koopvaardij binnen Europa, de 

walvisvaart, de haringvisserij en verder nog bij de Verenigde Oost-Indische en West-Indische 

Compagnieën en de Admiraliteiten. Met de Admiraliteit werd de oorlogsvaart bedoeld die de 

koopvaardijschepen begeleidden en beschermden. Voor een beeld van de migratie van Twente 

naar Amsterdam in de zeventiende en achttiende eeuw zijn de ondertrouwregisters van 

Amsterdam als bron te gebruiken. Dat veel Twentenaren aantoonbaar naar Amsterdam zijn 

getrokken is duidelijk geworden uit die registers. Een economisch herstel in Twente vond 

plaats na het jaar 1770 vanwege de textielindustrie. Na de Tachtigjarige oorlog zijn 

aanvankelijk enkele, later veel grotere aantallen naar West Nederland getrokken. Het waren 

voornamelijk kleer- en schoenmakers, kuipers en smeden. Avonturiers, dus zonder een 

opleiding tot een beroep te hebben gekregen zullen ook zijn vertrokken. Mogelijk aanvankelijk 

naar Amsterdam maar omdat daar voor hen geen werk was, naar andere streken. Zou Jannes 

ook tot deze laatste groep hebben behoord? 

 

Voor de eigen bewoners waren er voldoende carrièremogelijkheden, hoewel een kruiwagen ook 

veel kon betekenen. Personen die niet uit het westen afkomstig waren konden het ten hoogste 

tot stuurman brengen. Het beroep van scheepstimmerman was uitsluitend weggelegd voor 

jongens uit de gebieden met veel scheepswerven. In de zeventiende en achttiende eeuw kon 

een zeeman in het algemeen niet alleen van zijn loon leven. Niet het hele jaar door werd er 

gevaren, met uitzondering van de VOC- en WIC schepen. De walvisvaart vond plaats van april 

tot september/oktober en het haringseizoen startte op 24 juni. Dus hadden veel zeelui 

nevenwerkzaamheden in de binnenvisserij en op de Zuiderzee, alsook agrarische activiteiten. 

Ook hadden sommigen een herberg die bij hun afwezigheid door hun vrouw werd gerund. 

Zeelui werden voor één reis gehuurd zonder vast dienstverband. Ze wisselden dus vaak van 

schipper of scheepssoort (walvis- of haringvisser). Over het algemeen is te stellen dat ze elk 

werk aanvaarden. Van het platteland, uit de andere Hollandse gewesten afkomstige personen 

kregen over het algemeen geen werk op de VOC-, de WIC- en de Admiraliteitsschepen (de 

latere marine). Dit had ook een voordeel. Ze hadden meer kans op overleving en waren geen 

lange tijden van huis. 

 

De gedachte dat wanneer iemand ergens gewerkt heeft hij ook wel ergens genoteerd gestaan 

zal hebben, leidde Willy Ahlers, Gerard Nijhuis en Jos Oude Essink Nijhuis naar het Nationaal 

Archief in Den Haag en het Regionaal Archief in Alkmaar. Tussen de jaren 1700 en 1710 zijn 

in Amsterdam, Hoorn, Enkhuizen en Medemblik tweeduizend achthonderddrieënveertig 

scheepsverklaringen afgelegd van elfduizend varensgasten. Deze notariële 

scheepsverklaringen (attestaties) werden in havensteden opgemaakt, vaak op verzoek van de 

schippers, rederij of boekhouders. In deze verklaringen zet (een deel van) de bemanning of het 

gehele bootsvolk uiteen hoe de reis was verlopen en hoe er met de lading of het schip was 
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omgegaan. Het doel was om dus vast te leggen dat eventuele schade aan het schip en lading 

niet het gevolg was van falen of verkeerd handelen van de schipper en scheepsvolk. In het 

gunstigste geval vermeldt zo’n verklaring van de vermelde zeelui: hun naam, de woonplaats, 

hun functie aan boord en hun leeftijd. De scheepssoldijboeken van de VOC (1633-1795) 

vermelden geen Jannes Annink (of zijn aliasnaam Conerinck/ C(K)oenderink). Dit geldt 

eveneens voor het landspersoneel. Ook vermelden een aantal inventarisnummers van de 

admiraliteitscolleges van Westfriesland en het Noorderkwartier, met als administratieplaats 

Hoorn (afgewisseld met Enkhuizen) geen Jannes Annink. Noch de naam Annink, noch 

Coenderink (in diverse schrijfwijzen) is hierin te vinden. In elk geval is uit te sluiten, mede 

vanwege zijn woonplaats, dat hij als zeeman bij de VOC, WIC of Admiraliteit heeft gewerkt. 

Wieringen was geen havenstad vanwaaruit schepen vertrokken. Dit beroep zal hij dus hebben 

uitgeoefend op de binnenscheepvaart op de toenmalige Zuiderzee of op diverse Europese 

bestemmingen. Hij zal een zeer bescheiden baantje op de binnen- of kustvaart hebben gehad. 

 

Op 13 februari 1783 trouwt in Wieringen (Noord Holland) een zekere ‘Jan Klaasz Coendrink 

jongman met Geertje Gerrits Boersz jongedochter rooms van religie beijde van hier’ voor de  

gereformeerde kerk, dus het toenmalige gerecht (de latere burgerlijke stand). Ook staat dit 

bruidspaar ingeschreven bij de huwelijkssluiting in de rooms-katholieke kerk als: ‘7 april 

1783 Jan Claesse Koendrink en Geert Boerse Test (getuigt): Barend Pot Marrijtje Robben.’ 

Omdat bij Joannes Bernardus‘ jongere broer Jannes bij de doop geschreven staat ‘in 

Coenderinkshutte’ ligt het voor de hand, mede door de vermelding van Klaasz(oon) dat 

Joannes Bernardus in den vreemde eerder de schuilnaam K(C)oend(e)rink gebruikte dan 

Annink. Als aliasnaam werd in Twente voor het jaar 1812 vaak de naam van de moeder of het 

erf waar men geboren was als achternaam gebruikt. De naam Annink vond ook hij wellicht 

besmet en hij koos in Wieringen waar men waarschijnlijk niets van zijn achtergrond wist, een 

andere maar toch verwante naam. Rond het jaar 1780 was Wieringen voor tachtig procent 

gereformeerd en het resterende percentage van de bevolking katholiek. Mede vanwege het feit 

dat beide echtgenoten katholiek waren, is het aan te nemen dat het ‘onze’ Jannes betreft. 

 

Uit het huwelijk van Jannes en Geertje worden zes kinderen geboren, waaronder Gerrit 

(1786), Johannes (1790) en Aaltje. Het meisje Aaltje wordt op 5 november 1793 gedoopt terwijl 

haar vader Jannes dan al overleden is en wel op 26 april 1793. Aaltje overlijdt in het jaar 

1795,  in het begraafregister van dat jaar werd genoteerd: 14-2-1795 een kind van de weduwe 

Jan Koenderink pro deo.’ Dit brengt het aantal kinderen terug naar vijf. Uit de processtukken 

is bekend dat Jannes, zoon van Klaas en Aerne reeds voor het jaar 1775 in Wieringen als 

zeeman zijn beroep uitoefende. Bij de overlijdensakte van zijn vrouw in het jaar 1826 staat 

echter van Jannes vermeld dat hij kleermaker was geweest. Op 20 januari 1822 trouwt Gerrit 

Koendrink, zesendertig jaar, van beroep zeeman met Engeltje Pot (dochter van Barend Pot en 

Marijtje Robben). Deze ouders hebben waren getuigen bij het huwelijk van Jannes en Geertje. 

In deze akte staat ‘alsmeede acte van overlijden van Jan Koendrink meede afgegeven door den 

Ambtenaar van den Burgelijken Stand alhier in dato vijf deezer maand.’ In de bijlagen bij de 

huwelijksakte zijn echter de namen van de ouders van Jannes niet weergegeven. 

 

Gerrit, de jongste zoon van Klaos en Aerne is in de maand mei 1775 zeventien jaar oud. Hij 

is eveneens gevangen gezet en is na verhoor onschuldig bevonden. Na de executie van zijn 

ouders en broer bleef hij als wees achter. De vraag is waar hij na de terechtstelling is gebleven. 

Normaal gesproken gingen arme ouderloze kinderen naar een weeshuis. Weeshuizen 

bestonden toentertijd echter nog niet in Twente. Een tweetal mogelijkheden bleven over: hij 

werd vrijgelaten en door zijn familie uit Hengevelde/Oele meegenomen of hij bleef in Oldenzaal 
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in de kerker opgesloten tot besloten was wat er met hem moest gebeuren. In het tuchthuis in 

Zwolle heeft hij niet gezeten. Uit correspondentie tussen de drost en de Ridderschap en Steden 

van Overijssel weten we dat Gerrit waarschijnlijk nog in datzelfde jaar in december per 

admiraliteitsschip vertrokken is naar de Oost of de West. De gedeputeerden (dagelijks bestuur 

van Ridderschap en Steden) moesten goedkeuring verlenen. Het wegsturen van Gerrit stond 

gelijk met een verbanning. Voor de arme medemens – als wees moest men hem  nog een tijd 

blijven onderhouden – was dat de goedkoopste en gemakkelijkste straf. Voor deze reis werd 

honderdacht gulden uitgegeven. Helaas zijn van de jaren 1775 en 1776 geen 

bemanningslijsten bewaard gebleven. In de notulen van de Ridderschap en Steden is te vinden 

dat de drost voorstelde aan de Gedeputeerden: 

 

Het best en raadsaamst zouden agten om Gerrit Annink op een schip naar de Oost- of West-
Indien te verzenden met recommandatie, om hem aldaar te houden, waarop zijnde 
gedelibereerd (beraadslagen), is goedgevonden en verstaan, dat welgemelde Heere Droste van 
Twente behoorde te worden verzogt en geautoriseerd, zoals verzogt en geautoriseert word mits 
deezen, om den gelibeleerden Gerrit Annink op een schip naar de Oost- of West-Indien te mogen 
doen verzenden, met recommandatie, om den zelven aldaar te houden.Hiermede werd accoord 
gegaan. Voor de reis werd de gemelde Fl 108.- betaald. 
 
De drost hield het bij zijn zienswijze nog bij de normen van het jaar 1775: oog om oog, tand 

om tand. Hij volgde daarmee de weg van de rechtlijnigheid, hij heeft dat gedaan dus hij zal 

ervoor boeten. Het kwam niet in hem op door tolerant te zijn, misschien vanwege angst voor 

gezichtsverlies. Toch moet de drost vanwege zijn opleiding, zijn werk als drost en contacten 

met ‘welopgevoeden’ op de hoogte zijn geweest van de pedagogische denkbeelden van die 

achttiende eeuw. Hij had in het jaar 1750 gestudeerd in Straatsburg. De aanbevelingen die 

hij deed ten aanzien van Gerrit zijn niet in overeenstemming met de pedagogische 

denkbeelden van toen. De drost heeft zich van Gerrit willen ontdoen om gevrijwaard te zijn 

en blijven van ondeugdelijk volk. De drost schrijft een dag na de goedkeuring van zijn advies 

op 19 oktober 1775 aan de Gedeputeerde Staten (dagelijks bestuur) van Overijssel: 

 

Zoon Gerrit, thans oud 17 jaaren, wel eygentlijk geen medehelper, wel mede strafbaar zoude 
weezen, de crimineele procedure als niet particepes delictie (geen deelname aan het delict) 
zijnde, zo om zijne jonge jaaren als uyt hoofde van de nauwe betrekkingen tussen ouders en 
kinderen, gestateert (volgens de statuten bepaald) en buyten het vellen van een vonnis gelaaten 
behoorde te worden. Maar met grond is te dugten dat de voormelte jongeling van zulke 
ondeugende ouders gesprooten en hunne kwade natuur somtijds ingesogen hebben, derzelver 
Godlose  exempelen volgen zal, of om het scandaal zijner ouderen te ontgaan, niet wetende 
werwaarts zig te begeeven en dus in kwaade handen vervallende, zig somstijds op de eene of 
andere wijze zoude kunnen wreeken op en teegens diegeene, welke in de fameuse crimineele 
procedures condschappen gegeven (getuigen) hebben, raadsaam zoude achten hem op een 
schip na oost en westindien te versenden met recommandatie om hem, aldaar te houden. 
 
Zijn voorstel om hem naar de Oost of de West te sturen was al jaren een manier om van 

ongewenste personen af te komen. Terugkeren was uitgesloten. Het was een doodvonnis op 

termijn. De Nederlanders waren, in tegenstelling tot de zwarte slaven uit Afrika niet zo goed 

bestand tegen de hitte en de tropische ziektes en velen stierven dan ook al op zee. 

 

 

Er is geen god 

alleen ik  

als ik sterf  
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vergaat de wereld niet  

en ik kan nog lang horen daarna  

ik zie mijn land  

de schaduwen de bomen de Regge 

vooral de zon  

en de tot stilstand gekomen lucht 

ik rust in het landschap 

onder een steen 

soms boven het dorp 

het heldere water van de Regge 

loopt een uur later verder. 

Uit: Ik: Barbaar; Anneke Koers 

 

 

Hunebedden  

Het gebrek aan Hunenbedden wordt in Twente gecompenseerd door de graven uit latere 

perioden, die wel rond Markelo, Rijssen en Enter zijn gevonden, veel zelfs. Het zijn de 

grafheuvels of tumuli, die men vanaf omstreeks het jaar 2850 voor Chr. tot in de laatste 

eeuwen voor het begin van de jaartelling opwierp voor de doden van de gemeenschap. Ze zijn 

er in soorten en maten, en men ging ook niet – gedurende die meer dan tweeduizend jaar – 

op dezelfde manier met de overledenen om. Zo zijn er grafheuvels waaronder één dode rust, 

grafheuvels waarin later nog meer mensen uit dezelfde groep of familie zijn bijgezet, 

grafheuvels waar met ruime tussenpozen, slechts twee of drie begravingen hebben 

plaatsgevonden en kleinere, in groepen bijeen liggende heuvels, waaronder de dode in 

verbrande vorm is begraven, al dan niet in een urn. Al deze soorten graven zijn nu nog rond 

Markelo en Rijssen vertegenwoordigd. De grafheuvels gaan terug tot in de Jonge Steentijd en 

de Bronstijd toen de begraving plaats vond met bijgiften aan de dode. In een later tijdperk 

werd overgegaan tot lijkverbranding en tot het aanleggen van kringgrepgraven en grafvelden, 

zoals die onder andere door Remouchamps in het jaar 1916 nabij Rijssen zijn onderzocht. De 

lijkverbranding hield op bij de invoering van het christendom toen Karel de Grote op het 

Concilie van Paderborn (784) het op straffe des doods verbood. In Twente bevinden zich nog 

enkele prachtige grafvelden, de heer en mevrouw L.A. Stroink schonken in het jaar 1937 een 

grafveld in Mander aan het museum en de Oudheidkamer. Op de tegenwoordige kerkhoven 

kan men de namen lezen van de overledenen. De mensen in de graven onder de Hunenbedden 

en in de grafheuvels zijn anoniem gebleven. 
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Mandergrafveld  
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Cnoc an Bhrúnaigh, Browneshill-Dolmen of Brownes Hill heeft de grootste deksteen van alle 
megalitische monumenten van de Britse Eilanden, Carlow, Ierland. 

 

Een hunebed of dolmen is een megalitische (Oudgrieks: µέγας (megas) = groot, λίθος (lithos) = 
steen) grafkamer uit het neolithicum (4000-3000 v.Chr.) die bestaat uit ten minste drie maar 
vaak (veel) meer staande draagstenen, overdekt door een (of meer) deksteen. 

Hunebedden zijn volgens de gangbare theorie resten van prehistorische grafkamers. Ze zijn 
echter niet te beschouwen als graven in de gewone betekenis, maar eerder als knekelhuizen. 
Het is niet met zekerheid te zeggen dat grafsignalisatie de oorspronkelijke functie van al deze 
bouwwerken is geweest. Er zijn dolmens waarvan vermoed wordt dat ze enkel als 
heiligdom dienstdeden. 

In Nederland vinden we ze nog vooral terug in Drenthe, veelal op de Hondsrug. Ze zijn 
gebouwd tussen 3350 en 3050 v.Chr., in de meest westelijke uitloper van het territorium van 
de trechterbekercultuur. In totaal zijn er daar tweeënvijftig hunebedden bewaard gebleven in 
Nederland. In bijvoorbeeld Duitsland en Denemarken zijn nog honderden te vinden. 

Volgens Van Dale is een dolmen een Frans megalithisch bouwwerk, en een hunebed een 
Nederlands-Deens megalithisch bouwwerk. In de Nederlandstalige wetenschappelijke 
literatuur komt men beide termen tegen.  

• Dolmen wordt vooral in Vlaanderen gebruikt en ontleent zijn gebruik uit de 
Angelsaksische en Franse wetenschappelijke literatuur. Het woord zou door onderzoekers 
van eind achttiende eeuw ontleend zijn aan het Keltische taol, wat ‘tafel’ betekent 
en maen of men wat ‘steen’ betekent. Men meende in die tijd namelijk dat dolmens en 
menhirs Keltische cultuurelementen waren. Théophile Corret de la Tour d'Auvergne 
introduceerde deze benaming (geschreven als dolmin) in de archeologische wereld in 
zijn Origines gauloises (1796). De Oxford Englisch Dictionary verwijst 
naar tolmen (Cornisch, gat van een steen)  

• Hunebed is als woord ouder. In het boek van  Johan Picardt heten de hunebedden 
‘steenhopen gebouwd door grouwsamen barbarische en wreede reusen, huynen, 
giganten. Deze visie was in overeenstemming met de orthodoxe Bijbeluitleg waarin vóór 
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de Zondvloed ’reuzen op aarde waren’. Picardt heeft het consequent over steenhopen, 
maar de term ‘huynen’ beklijfde en in 1685 noemde Titia Brongersma de steenhoop 
‘hunebed’. 

Het woord hunebed verwijst mogelijk naar Hūnen wat ‘Saksen of ‘Westfalen’ betekent. 

 

 

 

Tekening door William Frederick Wakeman, 1879.  Een man staat op Labby Rock. De deksteen 
is 4,5 meter lang, 2,7 meter breed en 2,4 meter dik en er groeit dophei op de steen. 

In het dagelijkse taalgebruik blijken de termen hunebed en dolmen grotendeels synoniem, en 
zijn voor Nederlanders de dolmens van Bretagne gewoon Franse hunebedden. In dit artikel 
worden dan ook beide termen gebruikt. 

Archeologen gebruiken beide woorden gewoonlijk niet als synoniem. De hunebedden in 
Noordoost-Nederland, Noordwest-Duitsland en Denemarken hebben andere kenmerken en 
zijn door een andere cultuur (trechterbekercultuur) gebouwd dan de dolmens in grote delen 
van Frankrijk en België (zoals de allée couverte van de Seine-Oise-Marnecultuur). De 
hunebedden in Nederland behoren, samen met de hunebedden in Nedersaksen, tot de 
westgroep van de trechterbekercultuur. In Duitsland wordt de term hunebed 
(Hühnenbett of Hünenbett) gebruikt voor een grafkamer die omringd wordt door een 
rechthoekige krans. Er bestaat ook het Kammerloses Hunenbelt. Ook hier betreft het een 
rechthoekinge krans, maar dan zonder magalithische kamer. In Duitsland wordt de 
benaming Dolmen ook voor een specifieke bouwvorm gebruikt. 

Het bouwwerk bestaat uit rechtopstaande grote stenen (zuilen of draagstenen) waarop platte 
dekstenen rusten. Doorgaans staan de draagstenen grotendeels op evenwijdige lijnen. Twee 
draagstenen en een deksteen worden juk of trilithon genoemd. Het juk of meerdere jukken 
worden afgesloten door sluitstenen. De ruimtes tussen deze stenen werden opgevuld door 
kleinere stenen, de stopstenen (als stapelmuur). De ingang bij hunebedden is vaak in het 
midden van de lange zijde te vinden en bevat in sommige gevallen poortstenen. Deze poort 
kan ook de lengte van een gang hebben. 
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Het hunebed D6 in Tynaarlo, Willem Roelofs, 1861 

 

Het geheel werd afgedekt door een dekheuvel. Deze heuvel is in veel gevallen verdwenen. Ook 
komen er kransstenen voor; deze zijn rond het hunebed geplaatst (vaak in een ronde, 
niervormige of ovale vorm). 

In Nederland gebruikte men zwerfstenen als bouwmateriaal, in andere landen de lokale steen 
(in België bijvoorbeeld puddingsteen). 

De vorm van hunebedden en dolmens kan per gebied of tijdperk van bouw verschillen. Zo 
hebben dolmens in Frankrijk vaak de ingang aan de korte zijde en worden ze soms afgedekt 
met een cairn.  

Veel van deze prehistorische monumenten zijn in de loop van de eeuwen vernield om de stenen 
te gebruiken als bouwmateriaal voor bijvoorbeeld wegen, kerken, huizen en dijken. Ook 
speelden soms ideologische of religieuze motieven een rol bij de vernietiging van (gedeelten 
van) hunebedden.  

Gedurende de Middeleeuwen werden Quadersteine gemaakt; dit gebeurde door de 
hunebedstenen te kloven. De Qadersteine vormden de fundering in vele kerken in Noord-
Duitsland en Denemarken. In Drenthe zijn nog resten te vinden in de kerkmuren van 
Odoorn (Margarethakerk) en Emmen (Grote Kerk) en in de kerkhofmuren van Odoorn en 
Oosterhesselen. In de negentiende eeuw, in het eerste jaar dat Willem Tijmes 
burgemeester was, werd er in Emmen nog een hunebed totaal verwoest. Zijn 
voorganger, Lukas Oldenhuis Toncken, zette zich juist in voor het behoud van hunebedden. 

Stenen van Hunensteine von Steinkimmen III] werden gebruikt voor het fundament van het 
mausoleum op het Gertrudenfriedhof in Oldenburg.  

 



117 

 

 

De hunebedden D18 en op de achtergrond D17 bij Rolde 

 

In andere gevallen werden de hunebedden verwijderd, omdat ze voor problemen zorgden bij 
het bewerken van het land door boeren. 

Veel kleine stopstenen (in Nederland vaak door de mens gespleten zwerfkeien) zijn verdwenen, 
evenals de dekheuvel van aarde en/of plaggen. In sommige gevallen werd het gehele hunebed 
vernietigd en herinneren alleen sporen in de grond of de naamgeving van het gebied aan het 
bouwwerk dat ooit op de plek heeft gestaan. In andere gevallen bleef (een gedeelte van) het 
hunebed bewaard, alhoewel de stenen niet altijd op de originele plek bleven staan. 
Hunebedden werden verplaatst om het bouwwerk te redden (bijvoorbeeld bij de aanleg van 
een spoorlijn, weg of industrieterrein). 

Er zijn hunebedden gekerstend en in bepaalde gevallen zijn deze hunebedden voorzien van 
een kruis. Er zijn ook hunebedden die in gebruik zijn als kapel of ingebouwd zijn in een kerk of 
kapel. 

Tegenwoordig zijn de overgebleven (delen van) hunebedden vaak beschermd als archeologisch 
monument. Er zijn meerdere landen die aandacht voor de megalithische bouwwerken vragen 
door middel van toeristische routes, zoals de Hunebed Highway in Drenthe en de Strasse der 
Megalithkultur in Duitsland.  

Hunebedden en andere megalithische bouwwerken zijn te vinden langs de kusten van heel 
West-Europa, van Portugal tot Denemarken en in Groot-Brittannië en Ierland. De 
hunebedden zijn gebouwd door diverse culturen en verschillen van vorm. 

De hunebedden en dolmens komen ook voor op de wapens van diverse plaatsen en gebieden. 
Er komen ook andere verwijzingen voor, zoals een kraaghalskruikje op het wapen van 
Diever dat verwijst naar het hunebed op het grondgebied. Een soortgelijk kruikje verwijst ook 
naar de hunebedden op het wapen van Borger. Op het wapen van Havelte, het wapen van 
Vries en het wpaen van Sleen verwijzen wildemannen naar de hunebedden. Op het wapen van 
Odoorn staan naast de wildemannen blokken op het schild: dit is een symbolische weergave 
van een hunebed. 
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Hunebed op het wapen van Borger-Odoorn 

 

De hunebedden in Nederland zijn gebouwd tussen 3350 en 3050 v.Chr., in de meest westelijke 
uitloper van het territorium van de trechterbekercultuur, die verder doorloopt tot in het oosten 
van Duitsland. Qua stijl en locaties vertonen ze grote overeenkomsten met de hunebedden in 
Sleeswijk, Noordrijn-Westfalen en met name het Eemsland. 

Naar schatting waren er in Noord-Nederland tachtig tot honderd hunebedden, de meeste 
daarvan in Drenthe. Van zevenentwintig verdwenen hunebedden lagen er twintig in Drenthe, 
vier in Groningen, twee in Overijssel en één in Friesland. De plaats van achttien gesloopte 
hunebedden is nog bekend. Van de vierenvijftig hunebedden die nu nog in Nederland 
zichtbaar zijn, staan er tweeënvijftig in de provincie Drenthe. De andere twee staan in de 
provincie Groningen. Er zijn dertien hunebedden in Nederland waar nog één of meerdere 
kransstenen aanwezig zijn. 

In Nederland is de lengterichting van de hunebedden voornamelijk van oost naar west 
georiënteerd. Deze oriëntering is mogelijk astronomisch bepaald. Ten eerste door de zon: de 
lengterichting kan aan de hand van de op- of ondergaande zon bepaald zijn, en de verlichting 
binnenskamers profiteert van een ingang op het zuiden. Ten tweede is er een verband met de 
opkomstpunten van de maan voorgesteld. Een ingang ligt bij hunebedden in Nederland 
meestal aan de oost- of zuidkant van de steenkamer. 
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Op de litho staat het ‘Hunebed te Valthe’ D36 en is gemaakt door Hendrik Dirk Kruseman 
van Elten (1829-1904).  

 

 

Hunebed Lancken Granitz op het Oostzee eiland Rugen in het oosten van Duitsland 
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Borger, hunebed bij het Hunebedcentrum  

 

Ziekten  
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Beeldenstorm, van oproer tot opstand 

Aan de beeldenstorm van 1566 ging de reformatie en sociale onrust vooraf. De eerste jaren 
van de Opstand die op het ‛wonderjaar’ en ‛hongerjaar’ 1566 volgden. 

Steenvoorde, een West-Vlaams dorpje op 10 augustus 1566. De banneling Sebastiaan Matte 
is teruggekeerd naar de Westhoek, een broeinest van maatschappelijke onrust en de nieuwe, 
rigide leer van het calvinisme. Velen die in zeer armoedige omstandigheden werken in de 
moderne textielindustrie, voelen zich sterk tot deze leer aangetrokken. Matte houdt een 
vlammende, opruiende preek tegen de rooms-katholieke kerk en de overheden, die alle 
afwijkende meningen genadeloos onderdrukken met behulp van de inquisitie en alle 
wereldlijke machtsmiddelen. 

Na afloop trekken enkele tientallen toehoorders naar het Sint-Laurentiusklooster ter plaatse, 
dringen het binnen en slaan er alle religieuze beelden kapot. De vlam slaat in de pan: onder 
leiding van fanatieke predikers trekt de Beeldenstorm door Vlaanderen en breidt zich de 
volgende weken uit naar Brabantse dorpen en steden, én de Noordelijke Nederlanden. 

Al vanaf het begin heeft de Beeldenstorm eerder een georganiseerd en geregisseerd, dan een 
spontaan karakter. In veel plaatsen in Noord en Zuid huren de prille calvinistische 
kerkenraden werklui in om de beelden op enigszins ordelijke manier te verwijderen. 

De Beeldenstorm was een vroege manifestatie van de Opstand tegen Spanje. Deze zou aan de 
Noordelijke Nederlanden de republikeinse staatsvorm en een Gouden Eeuw brengen, en aan 
het Zuiden als Spaanse Nederlanden de weinig benijdenswaardige positie van ‘slagveld 
van Europa’. 

De Vrede van Munster van 1648 bezegelde de scheiding van Noord en Zuid, een toestand die 
nadien slechts korte tijd is onderbroken gedurende de  Franse tijd (1794-1814) en het daarop 
volgende Verenigde Koninkrijk (1814-1830/39). 

Hoewel ook economische en politieke motieven achter de Beeldenstorm staken was de 
uitingsvorm religieus. De calvinisten – en vóór hen al de wederdopers, van wie velen naar het 
calvinisme waren overgegaan – wezen op het tweede van de Tien Geboden dat het maken van 
gesneden beelden verbood. Behalve de eucharistie wezen ze ook de meeste andere 
sacramenten, de bijzondere positie van de geestelijkheid en vrijwel de gehele overige 
katholieke traditie en kerkleer af, zoals de verering van de Moeder Gods en de heiligen. 
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De lege, ‘gezuiverde’ kerkgebouwen weerspiegelden hun verlangen om tussen henzelf en het 
Woord van God niets van menselijke makelij meer te plaatsen of te vinden. Ook de parafernalia 
van mis en eucharistie moesten worden verwijderd: monstransen en ciborieën (miskelken), 
overig vaatwerk, sacramentshuisjes, versierde altaren, de pyxis (doosje om de hosties in 
bewaren) en uiteraard de hostie zelf. Een opzettelijk zeer kwetsende aanduiding voor de 
geconsacreerde hostie, volgens de katholieke leer het lichaam van Christus, was ‘meelgod’ of 
‘broodgod’; de heilige oliën waren alleen geschikt ‘om je schoenen mee te poetsen. 

 
Slotkapel van Wittenberg 

Hoewel van grote signaalwaarde in de Nederlandse en Belgische geschiedenis, kwamen de 
verwoestingen van 1566 niet uit de lucht vallen. Er hadden eerder beeldenstormen gewoed in 
de Nederlanden en omliggende gebieden. Sinds het begin van de jaren zestig van de zestiende 
eeuw werden in de Nederlanden incidenteel vernielingen aangericht. In het door Nederlanders 
gedomineerde koninkrijk der wederdopers in Munster (Duitsland) was het in 1534/35 
grootser aangepakt en waren alle kerken, kloosters, openbare en particuliere gebouwen 
grondig gereinigd van roomse beelden en afbeeldingen, en van alle mogelijke devote en 
liturgische voorwerpen. Nog eerder, in 1522, vond de eerste beeldenstorm plaats in de 
‘Lutherstad’ Wittenberg, onder leiding van Maarten Luthers radicale medewerker Andreas 
Bodenstein von Karlstadt, een fel publicist tegen paapse beelden en symbolen. Luther keerde 
naar aanleiding hiervan gezwind uit zijn verbanningsoord de Wartburg terug en bracht zijn 
kudde weer op een gematigder lijn.  

De Zwitserse reformator Zwingli wist te bewerken dat in 1524 in Zürich de mis werd afgeschaft 
en de roomse beelden werden verwijderd. Gevolg was een aantal beeldenbrekerijen in andere 
Zwitserse en Zuid-Duitse steden. Na de vernietiging van het Munsterse koninkrijk der dopers, 
gehaat door zowel katholieken, lutheranen als zwinglianen, veroordeelde ook Johannes 
Calvijn de beeldenverering in zijn Institutie van de Christelijke Godsdienst (1536). Maar, zo 
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benadrukte hij, de beelden dienden ordentelijk door de overheden te worden verwijderd. 
Franse calvinisten, de hugenoten, begonnen in 1560 beelden te vernielen in Rouen, La 
Rochelle en een reeks andere steden. Het was de inleiding tot de Franse ‘godsdienstoorlogen’ 
tussen 1562 en 1598. In Schotland had in 1559 eveneens een beeldenstorm gewoed. 

 
Aanbieding van het smeekschrift van de edelen aan Margaretha van Parma in 1566 door 
Frans Hogenberg, 1588 

 

Misschien vond de uitbraak van de Beeldenstorm in de Nederlanden niet toevallig plaats in 
het zuidwesten, waar duurzame contacten bestonden met de Franse hugenoten, die al ervaren 
beeldenstormers waren. De driestheid van de beeldenstormers van 1566 werd in de Lage 
Landen in elk geval gevoed door voorafgaande gebeurtenissen in dit wel als ‘wonderjaar’ 
betitelde jaar. Het Verbond van de Edelen had in april in een stoet van enkele honderden een 
petitie aan landvoogdes Margaretha van Parma gepresenteerd, met daarin het verzoek om de 
vervolging van de ketterij te matigen. Na de hierdoor min of meer afgedwongen toezeggingen 
van de landvoogdes breidde de openlijke activiteit van de calvinisten, die in het Noorden 
overigens veel later actief waren dan in het Zuiden, zich sterk uit, vooral door de predicaties 
in de open lucht, de zogeheten hage(n)preken. 

Duizenden bezochten deze verboden bijeenkomsten, vaak gewapend. Soms begon een 
beeldenstorm direct nadat er buiten in het veld was gepreekt. Een sfeer van aanbrekende 
vrijheid was ontstaan, gepaard met de wens om eigen kerkgebouwen te hebben voor de 
protestantse eredienst, goedschiks of kwaadschiks. En die gebouwen moesten gezuiverd zijn 
van alle tekenen van de roomse ‘santenkraam’ en de ‘paapse superstitiën’. Op de achtergrond 
van de onwrikbare afwijzing van roomse beeldenverering zweemde een praktische, urgente 
reden. Men moest onderdak vinden voor de calvinistische eredienst, straks brak immers de 
winter aan. Snel waren kerken – véél kerken – nodig. 
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Uiteraard was een belangrijk nevenmotief ook het koelen van de zolang opgekropte woede, en 
wraak op de roomse geestelijkheid achter wie de overheden en de intens gehate 
inquisitie verrezen. ‘Wederwraeke’, noemde de Gentse katholieke stadsbestuurder en 
rederijker Marcus van Vaernewijck dit motief. Zijn ontboezemingen zijn te vinden in zijn 
dagboek Van die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568. 
Een maand na de Beeldenstorm in zijn stad, op 22 september 1566, beschreef Van 
Vaernewijck een felle strijd tussen twee groepen kinderen. Gewapend met proppenschieters 
van ossenbeen in hout gevat stormden ze op elkaar in. De dagboekschrijver zag in dit 
kinderspel, dat geen spel meer was, de afschaduwing van de diepe verdeeldheid die in Gent 
heerste. 

De Beeldenstorm van 1566 pakte aanvankelijk gunstig uit voor de protestanten. Al op 23 
augustus verklaarde landvoogdes Margaretha (de halfzus van Filips II)  in het Akkoord met de 
adel de hagepreken voor geoorloofd buiten de steden en op plaatsen waar ze ook voordien al 
plaatsvonden. Een eerste periode van relatieve religievrede leek in het najaar van 1566 in de 
Nederlanden te ontstaan. De calvinisten vormden naar het voorbeeld van de Zuidelijke 
Nederlanden nu ook in het Noorden, boven de grote rivieren, meer en meer consistories of 
kerkenraden. Nadat de landvoogdes in weerwil van de haar afgeperste beloften troepen had 
geworven – de hachelijke financiële positie van Spanje ondervond nu en dan verlichting door 
zilvervloten uit Amerika – draaide ze vroeg in 1567 de concessies terug die de protestanten 
dankzij het Smeekschrift en de Beeldenstorm hadden verworven. 

 

 

 

Karel V en zijn zoon Filips II (Antonio Arias Fernández, 1639/1640) 

De onvrede nam nu de vorm van gewapend verzet aan. Na enkele eerdere nederlagen werd 
een geuzenlegertje in maart 1567 verpletterend verslagen bij Oosterweel onder de muren van 
Antwerpen; Margaretha’s troepen namen ook Doornik, Valencijn en Den Bosch in, waar de 
calvinisten de macht hadden gegrepen. Het bericht ging vervolgens rond dat koning Filips II 
zélf met een groot leger op komst was om alle ketters in de Nederlanden in de pan te hakken; 
duizenden die ook maar iets te maken hadden met de Reformatie namen de wijk naar London, 
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Emden of andere plaatsen in het buitenland. Hier hadden meestal al vluchtelingengemeenten 
wortel geschoten. 

Niet Filips verscheen, maar de  hertog van Alva. Hij schoof alle privileges opzij en stelde zijn 
beruchte Raad van Beroerten of ‘Bloedraad’ in. Een zeer strenge vervolging, eigenlijk terreur, 
begon nu. Niet alleen van beeldenstormers of verklaarde calvinisten en andere ketters; ook 
toegeeflijk geachte bestuurders werden meedogenloos aangepakt. De graven van Egmond en 
Hoorne, die onlangs zelf nog actief waren geweest bij de bestrijding van de calvinistische 
steden en zichzelf nog altijd als onvoorwaardelijk trouw aan de koning zagen, werden in de 
val gelokt, gevangengezet en uiteindelijk in Brussel onthoofd. De derde grote man in de 
Nederlanden, Willem van Oranje, was tijdig naar zijn Duitse stamslot de Dillenburg gevlucht. 
In het volgende jaar deed hij een eerste inval in de Nederlanden. Met de Slag bij Heiligerlee – 
een eerste kleine zege voor de Opstand – begon volgens de historiografische traditie de 

Tachtigjarige Oorlog. 

Vernieling als ritueel. Al vanaf het begin van de massale pelgrimages en reliekencultus hadden 
de kerkelijke autoriteiten het gevaar onderkend van al te zintuiglijke verering, zoals het 
aanraken van reliekschrijnen en het aanbidden van rijk uitgedoste heiligenbeelden. Aan het 
begin van de elfde eeuw schreef de magister van de bisschopsscholen van Angers al dat een 
beeld van de Franse heilige Sint-Gerald hem verdorven en strijdig met de christelijke wet 
voorkwam: 

De meeste boeren die het bewonderden waren ervan overtuigd dat het hen met doordringende 
ogen aanzag en met de glans van zijn blik hun gebeden welwillend beantwoordde. 

Na die eeuwenlange traditie van ‘bezielde’ beelden en iconografie was het vernielen ervan een 
daad die overeenkwam met het verbreken van een toverban: het bespotten en vernielen van 
beelden, schilderingen en relieken, het vertrappen van hosties en het uitgieten van miswijn 
‘bewezen’ dat in al deze stoffelijke zaken niets goddelijks schuilging. Dit diende ter overtuiging 
van weifelaars en verstokte katholieken, maar vermoedelijk ook van veel beeldenstormers zélf, 
in wie zeker nog relicten van roomse, religieuze schroom jegens de zolang vereerde beelden 
leefden. Dergelijke ontwijding kon ver gaan. Altaardoeken werden soms besmeerd met stront, 
in miskelken werd geürineerd. Bosschenaren die er ooit alle verschuldigde eerbied voor 
hadden betoond, verbrandden nu een beeld van de H. Antonius en riepen driest: 

Tonisken, wermt u wel, want gi sijt maerschalk van den vuer: verlost u selven, of [als] gi cont! 

Toch bestond in de zestiende eeuw óók religieuze tolerantie. Bij humanisten als Desiderius 
Erasmus en Dirck Vokertsz Coornhert en bij de wendbare Willem van Oranje, maar óók bij 
minder bekende figuren. Zoals Jan Daelman uit Oudenaarde. In een twistgesprek met de 
vurige predikant Adriaan van Haemstede betoogde hij in 1557 dat wat hem betrof de 
katholieke kerk ondanks haar verwording de kerk van Christus bleef. Roomse gelovigen 
konden ook de als bijgeloof en afgoderij afgeschilderde praktijken blijven beoefenen, als ze er 
maar niet hun heil aan verbonden. Een ruimhartige opvatting, die vermoedelijk óók te danken 
was aan een minimale, heilzame dosis onverschilligheid en als zodanig een exponent van een 
goedmoedige, misschien voor de Nederlanden typische vorm van volkskatholicisme. Een vorm 
die ook in eigen kring fel door de Contrareformatie zou worden bestreden. 
 

De opstand (1568-1648) 

De Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) dreunt nog steeds na in het Koninkrijk der Nederlanden 
van 2020. De oorlog ging om vrijheid van godsdienst en geweten, het recht op zelfbeschikking 
en het recht op medezeggenschap. Rode draad was de opkomende reformatie en het feit dat 
de Spaanse koning, die het in de Nederlanden voor het zeggen had, onverminderd vasthield 
aan het alleenrecht van de rooms-katholieke kerk. De protestanten waren ketters, de moslims 
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ongelovigen. Omgekeerd claimden de gereformeerden dat hun godsdienst de enige Ware 
Religie was. 

De Tachtigjarige Oorlog werd een strijd om de godsdienst, terwijl prins Willem van Oranje een 
strijd om de vrijheid van godsdienst voerde. Bij alle onderhandelingen, over wapenstilstand of 
om vrede, bleek steeds opnieuw dat de strijdende partijen onverzoenlijk waren en niet akkoord 
wensten te gaan met het naast elkaar gelijkwaardig erkennen van twee of meer godsdiensten. 
Dat duurde tachtig jaar. 

In de Raad van State verklaarde Willem op 31 december 1564 dat hij hoewel zelf goed 
katholiek, niet kon goedkeuren dat vorsten wensten te heersen over het geweten van hun 
onderdanen. Het was een door de praktijk ingegeven standpunt: als er naast elkaar rooms-
katholieken, doopsgezinden, lutheranen en calvinisten wonen, dan is het zinloos elkaar naar 
het leven te staan. 

Aan het begin van de zestiende eeuw bestonden de Nederlanden uit verschillende gebieden 
met eigen wetten en regels, maar allemaal onder leiding van de Habsburgse landsheer Karel 
V (1500-1558). Zijn Bourgondische moeder was erfgename van de Spaanse koningskronen 
Aragon en Castilië. Toen Karel vijftien jaar was werd hij heer der Nederlanden, een jaar later 
ook koning van Spanje – met de Spaanse bezittingen in de Nieuwe Wereld – en in 1519 
bovendien keizer van het Heilig Roomse (Duitse) Rijk. ‘De zon ging in zijn Rijk niet onder’. 

Oorlog was in die tijd gebruikelijker dan vrede en de verdediging van het rijk ging met vele 
veldslagen gepaard. Turken bedreigden het rijk in het zuidoosten; Frankrijk wantrouwde de 
Habsburgse expansie. In 1528 voegde Karel de wereldse macht van Utrecht nog toe aan zijn 
rijk; later werden Holland, Zeeland, Utrecht, Gelre, Overijssel, Groningen, Friesland, Drenthe 
en Brabant ‘verenigd’. Karel voegde daar Vlaanderen ten westen van de Schelde en Arsetië 
(rond Atrecht) aan toe en gaf deze ‘Kreits’ (administratieve kring) een grote zelfstandigheid. 
Daarna groeiden de Zeventien Provinciën samen tot één geheel, onder de naam ‘het 
Nederland’, ‘les Pays-Bas’ of ‘Belgium nostrum’.  

Een belangrijke Europese ontwikkeling begon toen Maarten Luther in 1517 de wantoestanden 
in de katholieke kerk aanklaagde in vijfennegentig stellingen. De Hervorming sloeg aan in de 
Nederlanden, met uitwassen als de Wederdopers die, in afwachting van het Laatste Oordeel, 
in 1534 in Munster een ‘hemels Jeruzalem’ stichtten, en de Beeldenstorm van 1566, toen 
hongersnood en afgunst vanwege de rooms-katholieke rijkdom leidden tot een onherstelbare 
vernietiging van katholieke kunstschatten. Overigens mochten de katholieken later hun 
godsdienst niet meer openlijk belijden en moesten ze naar schuilkerken uitwijken. 
 
Waarover ging de strijd? Waarom moeten we dat weten? En: waarom duurde die oorlog zo 
lang?  
Het ging om drie fundamentele rechten die van alle tijden en van alle landen zijn en die, 
helaas, nog niets van hun betekenis hebben verloren.  

De rechten waren: 

- de vrijheid van godsdienst en geweten   
- zelfbeschikking 
- medezeggenschap 

Die drie geweigerde rechten vormden de belangrijkste redenen voor de meningsverschillen, 
die uitmondden in protesten, ongeregeldheden en tenslotte in oorlog en burgeroorlog. 

De twee belangrijkste godsdiensten hadden geen enkel respect voor elkaar. De rooms-
katholieke kerk verketterde de protestanten. De Ware Religie van de gereformeerden noemde 
het katholicisme ‘paaps bijgeloof’. 
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Omdat er geen twee waarheden naast elkaar kunnen bestaan en de katholieke koning van 
Spanje geen ander geloof in zijn rijk wilde dulden, duurde de oorlog tachtig jaar. 

De Nederlanden vormden een onafhankelijke staat van zeventien landen. Hun landsheer was 
ook het staatshoofd van de Spaanse koninkrijken; eerst Karel V, toen Filips II. Daardoor kon 
de misvatting ontstaan dat de Nederlanden aan Spanje toebehoorden. Dat misverstand 
bestaat in Spanje nog steeds.  
 
In 1559 verliet Filips II voor het laatst de Nederlanden; voortaan zou hij regeren vanuit Spanje. 
De belangrijkste edelen die hem van advies hadden gediend – prins Willem van Oranje, de 
graaf van Egmont en de graaf van Horne, hadden al gauw het gevoel dat er door zijn 
plaatsvervangers niet naar hen geluisterd werd. Dat leidde in 1566 tot de aanbieding van het 
Smeekschrift van 200 Edelen aan landvoogdes Margaretha van Parma – in haar gevolg werd 
geringschattend opgemerkt dat het om ‘des gueux’ (bedelaars) ging; ‘Geuzen’ werd de eretitel 
van de oppositie. 

De Spaanse koning, die aan het hoofd stond van een wereldrijk, maakte de Nederlanden 
ondergeschikt aan zijn internationale politiek. De Nederlanden wilden bestuurd worden 
overeenkomstig hun eigen belangen: militair en economisch. Maar Spanje was bang voor een 
verlies aan reputacion; gezichtsverlies, en was bang dat uit Italië dezelfde eisen zouden 
komen. De invoering van de  Tiende Penning door Alva, omdat de koning geld nodig had voor 
zijn internationale politiek en de Nederlanden hun eigen bestuur en verdediging moesten 
bekostigen, stuitte op enorme weerstand. Volgens Van der Lem hebben de Spanjaarden daar 
niets van begrepen. 

De volgelingen van Willem van Oranje betaalden veel meer dan de Tiende Penning, maar die 
belasting werd met hun instemming geheven en was ten bate van het eigen belang. De hertog 
constateerde het zelf met verbazing. Hij en zijn opvolgers hebben het nooit begrepen en 
daarom duurde die oorlog tachtig jaar. 

 

De hertog van Alva door onbekende kunstenaar  
 
De Beeldenstorm van 1566 was voor Filips II aanleiding om de  hertog van Alva als landvoogd 
te benoemen om de orde in de Nederlanden te herstellen. Oranje zag de bui al hangen en week 
uit naar zijn familieslot, de Dillenburg, maar Egmond en Horne gingen in op Alva’s uitnodiging 
om naar Brussel te komen – ze werden daar in het cachot gegooid. Op 23 mei 1568 vond bij 
Heiligerlee de eerste slag met het Spaanse leger plaats; het begin van tachtig jaar oorlog. De 
overwinning, waarbij Willems broer graaf Adolf sneuvelde, werd opgedragen aan ‘de liberteyt 
van religie ende conscientie (geweten)’. Twee weken later werden Egmond en Horne onthoofd.  
 
Het was het begin van een eindeloze reeks van slopende en vermoeiende belegeringen van 
steden, veldslagen, overwinningen en nederlagen, politieke en internationale verwikkelingen, 
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komende en gaande bondgenoten. De strijd was gericht tegen de vertegenwoordigers van de 
Spaanse koning in de Nederlanden; niet tegen koning Filips II. 

In januari 1579 tekende zich de religieuze breuk af door het ontstaan van de (katholieke) Unie 
van Atrecht zonder godsdienstvrijheid en de (protestantse) Unie van Utrecht waar ieder gewest 
zelf mocht uitmaken welke religieuze regels er zouden gelden, mits niemand om zijn geloof 
werd vervolgd. Daaraan, maakt Van der Lem duidelijk, danken de Zeeuwse en Zuid-Hollandse 
eilanden hun protestantse karakter, terwijl door latere veroveringen door de Koninklijke 
Nederlanden dorpen als Denekamp en Oldenzaal tot vandaag toe overwegend katholiek 
werden. Willem van Oranje was eigenlijk tegen de Unie, omdat hij alle Nederlanden in de strijd 
tegen Spanje wilde verenigen, maar in mei tekende hij toch een officiële adhesieverklaring. In 
maart 1580 werd hij door Filips II in de ban gedaan. Er waren dus verschillende gebieden: de 
provincies Luxemburg, Limburg en Namen bleven trouw aan de koning, de katholieke Unie 
van Atrecht, de officieel neutrale maar in de praktijk protestantse Unie van Utrecht en een 
aantal steden in Brabant en Vlaanderen die formeel geen van beide verdragen getekend 
hadden. Het gebied van de Unie van Utrecht en dat van de opstandige provincies kwamen 
echter weldra met elkaar overeen. 

 

De ondertekening van het vredesverdrag  van Munster; de zes onderhandelaars met 
opgeheven vingers v.l.n.r. Willem Ripperda, Frans van Donia, Adriaen Clant tot Stedum, 
Adriaen Pauw, Jan van Mathenesse en Barthold van Gent. (Gerard Terborg, 1648)  

Koning Filips II stelt in 1559 zijn halfzus Margaretha van Parma aan als landvoogdes. 
Langzaam maar zeker groeit in de Nederlanden de weerstand tegen de Spaanse koning Filips 
II. Het stijve en orthodoxe katholicisme van Filips komt steeds meer in botsing met de 
gematigdere en calvinistische godsdienstige praktijken in het huidige Nederland en België. In 
1565 sluiten protestantse en katholieke edelen uit de Nederlanden een verbond: het 
Compromis der Edelen. Hendrik van Brederode en Lodewijk van Nassau (de broer van Willem 
van Oranje) zijn belangrijke woordvoerders van dit verbond. Het Compromis richt zich tegen 
de ketterplakkaten die Filips II heeft uitgevaardigd. Die strenge wetgeving leidt er toe dat niet-
katholieken op bloedige wijze vervolgd worden.  
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Het verzet tegen Filips II en diens landvoogd Alva wordt steeds groter. Veel hoge adel is naar 
het buitenland gevlucht. De Prins van Oranje ziet dat hij vanuit het buitenland een opstand 
moet organiseren. Vanuit Duitsland wil hij op verschillende plaatsen het land binnenvallen 
en zo een volksopstand oproepen. Een eerste succes is de Slag bij Heiligerlee in 1568, maar 
deze overwinning wordt al spoedig te niet gedaan door de Slag bij Jemmingen (Jemgum, Oost-
Friesland), waar Alva het opstandelingenleger uit elkaar jaagt. 

Toen de noordelijke Staten in 1581 een beroep deden op buitenlandse hulp en de 
soevereiniteit wilden overdragen aan de hertog van Anjou, broer van de Franse koning Hendrik 
III die de hugenoten welgezind was, moesten zij Filips als landsheer afzweren. Dat gebeurde 
in Plakkaat van Verlatinghe. Nu waren er twee Nederlanden: de protestantse Republiek en de 
rooms-katholieke Koninklijke Nederlanden. 

Anjou faalde echter op alle fronten. De miskleun maakte Willem van Oranje tot een politiek 
geïsoleerde figuur. Weliswaar werd na het vertrek van de Franse graaf onderhandeld over het 
toekennen van de soevereiniteit aan prins Willem van Oranje zelf, maar Amsterdam en Gouda 
maakten bezwaar. Toen werd de prins vermoord, door Balthasar Gérard, op 19 juni 1584. Wel 
kreeg hij postuum de eretitel ‘Vader des Vaderlands’. De oorlog zou toen nog 64 jaar duren. 

 

 

De opstand in de Nederlanden 1568-1648 door Anton van der Lem 
 

Pas tijdens de Vrede van Munster in 1648 kwam er een einde aan de strijd met Spanje en 
tegelijk aan de  Dertigjarige Oorlog waar veel andere Europese landen in verwikkeld waren 
geraakt. De Republiek werd als soevereine staat erkend. Tijdens de onderhandelingen woedde 
nog een pamflettenoorlog, waarin alle betrokken partijen probeerden de uiteindelijke uitkomst 
hun eigen richting op te duwen. Vooral Zeeland aarzelde, maar legde zich uiteindelijk neer bij 
het besluit van de Staten-Generaal om de eenheid en de harmonie van de Verenigde 
Nederlanden te bewaren. 

De officiële feestdag in de Republiek was op 5 juni 1648, met dankzeggingen aan God en met 
openbaar vreugdevertoon. Het was de dag waarop tachtig jaar eerder de graven van Egmond 
en Horne waren vermoord. 
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Een geus met geuzenpenning van onbekende schilder, 16e eeuw 

 

De graaf van Egmont   

Lamoraal I van Gavere, graaf van Egmont (ook: Egmond) (Lahamaidde (Elzele), 18 november 
1522 - † Brussel, 5 juni 1568) was een generaal en staatsman in de Zeventien Provinciën vlak 
voor het begin van de Tachtigjarige Oorlog (Nederlandse Opstand). In 1568 is hij ter dood 
gebracht als gevolg van het optreden van de hertog van Alva. 

Lamoraal werd geboren op het kasteel  Lahamaide in Henegouwen. Hij was de vierde graaf 
van Egmont, elfde vrijheer van Purmerend, Purmerland en Ilpendam, heer van Hoog- en 
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Aartsdoude, Baer, Fiennes, Zottegem, Armentiers en Auxy en (sinds 1563) de eerste prins van 
Gavere. Hij stamde uit een van de rijkste en invloedrijkste families in de Nederlanden, 
voortgekomen uit de 'advocati' (voogden) van de abdij van Egmond, die nabij hun 
kasteel stond. 

Hij was de zoon van Jan IV van Egmont en Francisca van Luxemburg. In 1528 overleed zijn 
vader. Na de dood van Egmonts vader stelde keizer Karel V twee neven van Jan IV aan als 
voogden voor Lamoraal en zijn broer; Maximiliaan van Egmont en George van Egmont. Karel 
V voorzag ook in zijn levensonderhoud en Lamoraal werd page aan het keizerlijk hof in Spanje, 
waar hij een militaire opleiding kreeg. In 1541 besloot keizer Karel V tot een campagne tegen 
de Barbarijse zeerovers. Als trouwe aanhangers van de keizer sloten Lamoraal en zijn broer 
zich bij zijn leger aan. Nadat zijn broer Karel I van Egmont overleed in 1541 in Cartagena na 
de slag bij Ras-Tafoura (Algiers), werd Lamoraal de vierde graaf van Egmont.   

 

 

Graaf Lamoraal van Egmont, gravure uit 1729 

 

Lamoraal  trouwde op 8 mei 1544 met Sabina van Beieren (1528-1578), dochter van Johan II 
van Palts-Simmern en Beatrix van Baden, waarmee hij zijn rijkdom nog verder vergrootte. Het 
luisterrijke huwelijk werd ingezegend door de aartsbisschop van Lünden; onder de gasten 
waren Karel V, Ferdinand van Oostenrijk, de hertogen van Cleve en van Saksen. Met Sabina 
kreeg Lamoraal twaalf kinderen: Eleonora, Maria, Francisca, Magdalena, Maria Christina, 
Isabella, Filips, Anna, Sabina, Johanna, Lamoraal en Karel. Zijn jongste kind heeft hij nooit 
gezien; toen dat geboren werd, zat hij al opgesloten en alle brieven werden ongeopend 
teruggestuurd. 
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Egmont werd tijdens het kapittel van Utrecht op 17 januari 1546 benoemd tot ridder van het 
Gulden Vlies. Hij nam in 1546 deel aan de Schmalkaldische oorlog tegen het Schmalkaldisch 
Verbond. In 1549 begeleidde hij de toenmalige Spaanse kroonprins Filips bij zijn rondreis in 
de Nederlanden. In 1552 werd hij tijdelijk gouverneur-generaal van  Luxemburg en was hij 
als kolonel van twee cavalerieregimenten betrokken bij de mislukte belegering van Metz. In 
1554 werd Lamoraal door Karel V naar Engeland en Spanje gestuurd om te onderhandelen 
over een huwelijk van Filips met de Engelse koningin Maria I van Engeland. Op 17 november 
1555 werd Lamoraal lid van de Raad van State. In 1557 begon Egmont met de bedijking van 
het gebied aan de Oude Maas, dat naar zijn vrouw, Sabina van Beieren, Beierland werd 
genoemd. In dienst van het Spaanse leger versloeg Lamoraal de  fransen achtereenvolgens 
in Saint-Quentin (1557) en Grevelingen (1558). Als beloning voor zijn trouw werd Egmont in 
1559 benoemd tot stadhouder van de graafschappen Vlaanderen en Artesié en tot gouverneur 
van de Gentse citadel. Als edelman maakte Egmont deel uit van de Raad van State. Samen 
met Willem van Oranje en de graaf van Horne (Driemanschap of Ligue der Groten, 1562) 
verzette hij zich tegen kardinaal Antoine Perrenot Granvelle, bisschop van Atrecht, die de 
Inquisitie invoerde in Vlaanderen. In een brief aan Filips II (11 maart 1563) bood het 
Driemanschap hun ontslag aan als Granvelle niet zou vertrekken. Na het vertrek van 
Granvelle in 1564 verzoende Egmont zich opnieuw met de koning. Op aandringen van de Raad 
van State vertrok Egmont in 1565 naar Spanje (Madrid en Aranjuez) om Filips II de verlangens 
van de hoge adel en hun ongenoegen over de situatie in de Nederlanden over te brengen. Bij 
terugkeer van Lamoraal uit Spanje bleek uit brieven van de koning (Brieven uit het bos van 
Segovia) dat Filips II terugkwam op zijn beloftes aan Egmont. Lamoraal lichtte samen met de 
graaf van Megen, de landvoogdes Margaretha in over het Eedverbond van de Edelen. Op 5 
april 1566 overhandigde Lamoraal mee het Smeekschrift van de Edelen aan landvoogdes 
Margaretha van Parma..  

Kort daarna brak de Beeldenstorm (10 augustus 1566) uit en werd het verzet tegen de 
Spaanse overheersing in de Nederlanden groter. Als overtuigd katholiek keurde Egmont de 
Beeldenstorm ten zeerste af en hij zwoer andermaal trouw aan de Spaanse koning, hoewel hij 
tegelijkertijd ook probeerde de repressie tegen de protestanten te verzachten. In 1567 nam 
Egmont samen met Willem van Oranje ontslag uit de Raad van State. In september 1566 
verhuisde Lamoraal van het  Egmontpaleis in Brussel naar het Egmontkasteel in Zottegem. 

Na de Beeldenstorm stuurde Filips II de hertog van Alva naar de Nederlanden om orde op 
zaken te stellen. Willem van Oranje ontvluchtte hierop Brussel; Egmont en Horne besloten 
niet te vluchten. Vrijwel direct na zijn aankomst liet Alva de graaf van Egmont, zijn secretaris 
Jan van Casembroot en de graaf van Horne onder een vals voorwendsel - Alva had een overleg 
aangekondigd om bij een maaltijd over de situatie te praten - arresteren (9 september 1567). 
Direct na hun arrestatie werden ze naar Gent overgebracht en in 
het Spanjaardenkasteel opgesloten. 

Egmont beriep zich vruchteloos op zijn voorrechten als ridder van de Orde van het Gulden 
Vlies. Na de arrestatie van haar echtgenoot Lamoraal trachtte Sabina tevergeefs te lobbyen 
voor hem met brieven aan Filips II van Spanje aan de Spaanse koningin en aan Ruy Gômez 
de Silva, aan koningin Elizabeth I van Engeland en aan keizer Maximilliaan II. Ondanks de 
vele pogingen om zijn onschuld te bewijzen, werd Lamoraal wegens hoogverraad in 
december voor de Raad van Beroerten gebracht. Hoewel Egmont tot het einde toe katholiek 
bleef en trouw aan de Spaanse koning, werd hij samen met Van Horne op last van Alva ter 
dood veroordeeld. Egmont en Horne werden in 1567 en 1568 opgesloten in het 
Spanjaardenkasteel te Gent. Op 5 juni 1568 werden de edellieden op de Grote Markt gedood. 
De onthoofding van Egmont en Horne leidde tot groot protest in de Nederlanden en wordt wel 
beschouwd als het begin van de gewapende Nederlandse Opstand en de tachtigjarige 
Oorlog tegen de Spanjaarden. 

Willem van Oranje trok zijn lessen uit de situatie en werd als Willem de Zwijger de spil van 
het verzet tegen de koning. Toenadering kwam er met de Unie van Brussel, maar toen de 
Franstalige gewesten zich min of meer achter de koning schaarden met de Unie van 
Atrecht ten koste van de eenheid van de Nederlanden (waarbij de 
Nederlandstalige Nederlanden zich verenigden in de Unie van Utrecht), was het hek van de 
dam, en koos het verzet rond Willem van Oranje voor een oplossing buiten de Spaanse context, 
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hetgeen later zou leiden tot de onafhankelijkheid van de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden. 

De resten van de graaf van Egmont liggen, samen met die van zijn vrouw Sabina van 
Beieren (†1578), begraven in de Egmontcrypte van de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk op 
de Markt te Zottegem. De gekliefde halswervel van Egmont bevindt zich sinds 1984 in een 
schrijn in de raadzaal van het stadhuis van Zottegem op de Markt, waar ook twee schilderijen 
naar hem verwijzen: Laatste eerbewijzen aan Egmont en Horne (1882) van Louis Gallait en 
Het kasteel Egmond aan den Hoef (circa 1580) van de zestiende eeuwse Noord-Hollandse 
meester Gillis De Saen. In datzelfde Zottegemse stadhuis is sinds 2018 een 
Egmontkamer ingericht, waar allerlei historische objecten rond Lamoraal worden 
tentoongesteld, waaronder de harten van Lamoraal en van zijn zonen Karel (†1620) en 
Filips (†1590) (die zich tussen 1952 en 2008 in het rijksarchief van Ronse bevonden. In 
Zottegem staat in het Egmontpark ook het (vroeger omgrachte) Egmontkasteel dat sinds 1964 
een beschermd monument is. Het gebouw doet nu dienst als openbare bibliotheek en in de 
ridderzaal worden gemeenteraden gehouden en burgerlijke huwelijksceremonies voltrokken. 
Op de Markt van Zottegem staat sinds 1872 een standbeeld van Lamoraal van Egmont van 
de hand van Jan Robert Calloigne. Het huidige is een bronzen kopie van het originele 
gietijzeren beeld dat in 1968 verhuisde naar het Egmontpark voor het  Egmontkasteel. In 
1997 werd een kopie van het standbeeld van Lamoraal van Egmont aan kasteel 
Egmond geplaatst in Egmond aan den Hoef. 

Sinds 1879 staat er een standbeeld van Egmont en Horne van de hand van Charles-Auguste 
Fraikin op de Zavel in Brussel; het standbeeld stond voorheen (vanaf 1864) voor het 
Broodhuis op de Grote Markt. In Brussel bevindt zich ook het  Egmontpaleis dat moeder 
Francisca van Luxemburg en Lamoraal lieten optrekken. 

Sinds 1939 staat Egmont afgebeeld op een gebrandschilderd raam in het oude Raadhuis 
van Oud Beijerland. 

Egmont was een tijdlang eigenaar van het kasteel van Gaasbeek (1565-1568). Van het kasteel 
in Lahamaide waar Lamoraal geboren werd blijft enkel de schuur nog over. In Egmond aan 
den Hoef staan de ruïnes en de slotkapel van kasteel Egmond, het stamslot van het Huis 
Egmont. Aan het slot ligt bezoekerscentrum 'Huys Egmont' waarin objecten rond Egmont 
worden geëxposeerd.   
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slotkapel  

 

Kasteel Egmond of Slot op den Hoef is een voormalig kasteel (en stamslot van het Huis 
Egmont) gelegen in het hart van Egmond aan den Goef in de gemeente Bergen, Noord 
Holland.. 

Toen Beerwout I van Egmont in  1129 aangesteld werd als plaatsvervanger van de graaf van 
Holland versterke hij zijn hoeve. Er brak daarop een strijd uit tussen de overste van de abdij 
van Egmond en de heer van Egmond. In 1130 is hier Allard van Egmond geboren. Tijdens 
de  Loonse Oorlog werd dit huis in 1203 verwoest, en bouwde Wouter van Egmont ter plaatse 
een ringburcht met aan de zuidzijde een zware toren en schildmuur. Rond 1285 moet Willem 
II van Egmont het huis hebben uitgebreid met een voorburcht en waltorens. In 1573 hebben 
troepen van Diederik Sonoy het kasteel en de kapel in opdracht van Willem van Oranje in 
brand gestoken, omdat het kasteel niet in Spaanse handen mocht vallen. In de achttiende 
eeuw kochten de Heren van Egmond het goed terug, en liet Jan van Egmond van 
Nijenburg twee torens restaureren. In 1798 werd het goed aan slopers verkocht. In de jaren 
dertig van de vorige eeuw werden de resten teruggevonden in het moeras, deze resten zijn 
tegenwoordig nog te bezichtigen. Naast de resten van het slot ligt de slotkapel. In de slotgracht 
staat sinds 1997 een standbeeld van Lamoraal van Egmont, een kopie van de standbeelden 
op de Markt en aan het Egmontkasteel in de Oost-Vlaamse 'Egmontstad' ‘Zottegem. 

 

 



136 

 

 

Slotkapel te Egmond aan den Hoef 

 

 

Negentiende eeuwse voorstelling van kasteel Egmont 
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Fundamenten van het kasteel  

 

 

Het kasteel Egmond aan den Hoef, ongeveer 1570, Gillis De Saen, in het stadhuis van 
Zottegem.  
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De graaf van Horne 
Filips van Montmorency (of Philips van Montmorency) (mogelijk op het kasteel van Ooidonk 
te Deinze, 1524 –Brussel, 5 juni 1568), beter bekend als graaf (van) Horne, Limburg, was een 
krijgs- en staatsman in de Habsburgse Nederlanden vlak voor het begin van de Tachtigjarige 
Oorlog. Sommige bronnen spreken overigens van 1518 als geboortejaar.  

De naam Horne of  Hoorne verwijst naar het graafschap Horn, dat zijn naam ontleent aan het 
Limburgse dorp Horn, waar nog altijd het stamkasteel van de heren van Horn staat. Dit Luikse 
leen erfde Filips van Montmorency van graaf Jan van Horne, de tweede echtgenoot van zijn 
moeder Anna van Egmont. Met de stad Hoorn had de graaf niets te maken. Hij woonde in 
Weert. Een negentiende-eeuwse grafsteen bevindt zich op het hoofdkoor. Of zijn lichaam in 
de kerk is begraven wordt betwijfeld. 

Filips van Montmorency-Nivelle, graaf van Horne, was de zoon van Jozef van Montmorency, 
heer van Nevele. Zijn moeder Anna van Egmont, dochter van Floris van Egmont, hertrouwde 
met Jan (1480-1540), graaf van Horne, die zijn stiefzoon aldus het graafschap Horne en de 
heerlijkheden Heusden, Altena en Weert naliet. In 1546 trouwde hij met Walburgis van 
Nieuwenaar. Filips was page, later kamerheer aan het hof van keizer Karel V.. 
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Graaf van Horne, in Johannes Gysius (±1583-1652): Oorspronck ende voortgang der 
Nederlandtscher beroerten, 1616 

 

Het leven van de graaf van Horne vertoont grote overeenkomsten met dat van zijn vriend 
graaf  Lamoraal van Egmont, met wie hij uiteindelijk zou sterven. 

Graaf Horne was oorspronkelijk legeraanvoerder van het  Leger van Vlaanderen. Hij werd in 
1555 stadhouder (militair gouverneur) van Gelre en in 1556 ridder van het Gulden Vlies. In 
1558 volgde hij Maximilliaan II van Bourgondië op als admiraal van de Nederlanden en was 
de opperbevelhebber van de vloot die koning Filips II van Spanje in 1559 van Nederland naar 
Spanje bracht. Hij boekte enkele grote successen en werd als dank daarvoor in 1561 benoemd 
tot lid van de Raad van State . 

In de Raad van State vormde hij samen met Willem van Oranje en de graaf van Egmont een 
Driemanschap (Ligue der Groten), dat in opstand kwam tegen het beleid van de 
kardinaal Antoine Perrenot Granvelle, bisschop van Atrecht, die de Inquisitie invoerde in 
Vlaanderen. Na diens afzetting bleef de graaf van Horne zich verzetten tegen de Spaanse 
heerser: als protest leverde hij zijn insignes van het Gulden Vlies in. Hij was aanwezig op de 
vergaderingen van Breda en Hoogstraten. Hij stond de calvinisten te Doornik kerkbouw toe 
buiten de muren, hetgeen later een van de aanklachten tegen hem zou vormen. 

De graaf van Horne is zijn hele leven overtuigd katholiek gebleven. Maar door zijn gedoogbeleid 
jegens de protestanten en zijn regelmatige afwezigheid, groeide Weert onder zijn bewind uit 
tot een bolwerk van de Reformatie. Dit gebeurde onder de leiding van de gravinnen Anna van 
Egmont (zijn moeder) en Walburgis van Nieuwenaar (zijn vrouw). Hierdoor was 
de Beeldenstorm in Weert extra hevig in vergelijking met andere steden. Na de Beeldenstorm 
voerde de graaf Horne een beleid dat gericht was op het herstel van de katholieke macht, 
omdat hij de onderdrukking van zijn katholieke geloofsgenoten niet kon tolereren en 
bovendien zijn trouw aan Margaretha van Parma moest laten zien. 

Koning Filips II van Spanje stuurde de hertog van Alva naar de Nederlanden om orde op zaken 
te stellen na de Beeldenstorm. Willem van Oranje ontvluchtte hierop Brussel; Egmont en 
Horne besloten niet te vluchten. Alva liet vrijwel direct na zijn aankomst de graaf van Egmont, 
diens secretaris Jan van Casembroot en de graaf van Horne arresteren, op 9 september 1567. 
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Dit geschiedde onder een vals voorwendsel: Alva had een overleg aangekondigd om bij een 
maaltijd over de situatie te praten. Zij werden wegens hoogverraad voor de Raad van 
Beroerten gesleept. Hoewel Egmont tot het einde toe katholiek bleef en trouw aan de Spaanse 
koning, werd hij samen met de graaf van Horne ter dood veroordeeld, ondanks het inroepen 
van hun staat van onschendbaarheid als Vliesridders en de vele protesten van andere edelen. 

Op 3 juni 1568 werd de graaf van Horne van het Spanjaardenkasteel te Gent naar 
Brussel teruggebracht en opgesloten in het Broodhuis; op 4 juni tekende de Spaanse 
landvoogd Alva het doodvonnis; in de motivering vormden zijn steun aan het Eedverbond en 
zijn tolerant gedrag te Doornik de hoofdpunten. 

Op 5 juni 1568 werden beide edellieden en vrienden kort na elkaar onthoofd op de Grote 
Markt van Brussel. De dood van Egmont en Horne leidde tot grote protesten onder de 
bevolking. 

Er wordt van uitgegaan dat Filips van Montmorency begraven ligt in het priesterkoor van de 
Sint Martinuskerk in Weert (daar bevindt zich althans de tinnen bus met zijn hart), hoewel 
recent onderzoek uitwijst dat hij begraven ligt in de Paterskerk aan de Biest (kasteel 
Nijenborgh. De titel graaf van Horne ging over op zijn jongere broer Floris, die in Spanje in 
gevangenschap verbleef. 

Floris was in Spanje voor het toelichten van het smeekschrift van het Eedverbond der 
Edelen over de wetten tegen de protestanten. Floris werd door de Raad van Beroerten ter dood 
veroordeeld. Filips II liet hem echter, liever dan hem voor de uitvoering van de doodstraf te 
laten terugkeren naar de Nederlanden, in het geheim in 1570 door wurging om het leven 
brengen en verspreidde het gerucht dat hij aan ziekte was bezweken. 

 

Het smeekschrift 
In naam van vierhonderd edelen bood het Eedverbond der Edelen op 5 april 1566 aan 
landvoogdes Margaretha van Parma het Smeekschrift der Edelen aan. Hierin vroegen ze om 
een verzachting van de inquisitie. Een afvaardiging van tweehonderd edelen kwam in optocht 
naar het paleis in Brussel. Daar noemde de adviseur van Margaretha, Karel van Berlaymont 
de edelen neerbuigend ‘des gueux’, bedelaars.  De naam ‘geus’verspreidde zich daarna snel 
door de Lage Landen als een eretitel voor de opstandelingen. De edelen leken succes te hebben 
want de plakkaten tegen de ketters werden tijdelijk verwijderd. Na dit eerste smeekschrift 
volgden nog een tweede op 30 juli 1566 en een derde in februari 1567. De smeekschriften 
hadden echter weinig invloed op de inquisitie en de onderdrukking. Bron: koninklijke 
verzamelingen.nl.  
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Het Smeekschrift der Edelen was een verzoekschrift dat ongeveer tweehonderd edelen, 
verenigd in het Eedverbond der Edelen onder leiding van Hendrik van Brederode, op 5 april 
1566 aanboden aan landvoogdes Margaretha van Parma. Dit gebeurde in aanloop naar 
de Tachtigjarige Oorlog. 

 

Me-vrouwe: de selfde edelen die als nu in deser stad by malkanderen zijn, en andere van 
gelijkder qualiteit, tot een redelijk getal, dewelk om eenseker respects wille achter gebleven zijn, 
hebben gesloten tot dienste van den coning, en tot gemene welvaert van dese sijne Erf-
Nederlanden, uwer Hoogheit in alder ootmoedigheit dese remonstrantie te presenteren, waer op 
haer believen sal sulx te ordonneren gelijk de selve bevinden sal voeglijk te wesen: biddende 
uwe hoogheit ons dit niet qualijk af te willen nemen. 

Voorts, Me-vrouwe, ist dat wy veradverteert worden, als datmen ons voor uwer Hoogheit 
beswaert heeft, insgelijx in den Rade, en voor andere, als dat dese ondsedeliberatie besonderlik 
gemaekt en aengeveert zy geweest, om ’t volk oto oploop, beroerte, oproer en muiterye te 
verwecken, ja d’welke noch schandelijker is, wy worden aengegeven als dat wy wel wouden 
een ander heer hebben, en heimelijk verbond geparactifeert, en onse bontschap aengeleit 
hebben met vreemde heeren en capiteinen, so wel met Fransoisen als met Hoogduitsen en 
andre, d’welk wy noit eens gedacht en hebben, en onser getrouwigheit geheel tegen is, gelijk 
uwe Hoogheit by dese remonstrantie vernemen sal. Biddende niet-te-min uwe Hoogheit ons te 
willen noemen en verklaren welke die zijn, die so t’onrecht sulk edel en eerlik geselschap 
geblameert hebben. Daer-en-boven, Me-vrouwe, hebben de heeren die hier tegenwoordig staen 
vernomen, hoe datter sommige zijn onder hen-luiden die besonderlijk en int particulier 
bedragen, beswaert, en aengegeven worden, de hant gereikt, en uit geweest te hebben om den 
voorseiden rampsaligen aenslag int effect en werk te brengen, so wel met ten Fransoisen als 
ander uitlanders, waer van wy ons seer beklagen; so bidden wy dan uwe Hoogheit ons so veel 
goets te willen gunnen en deugts te willen doen, datse ons de namen seggen, van beide de 
klagers en beklaegden, op deat geopenbaert zijnde ’t ongelijk en de schelmerie, uwe Hoogheit 
daer over recht doe, den anderen ten exempele, namelijk om alderley onraed en schandelisatie 
die daer uit soudemogen rijsen, te voorkomen. Want wy werten welvan te voren dat uwe 
Hoogheit nimmermeer gedogen sal, dat men so eerlijk geselschap al sulke schandelijke en lelijke 
stucken of feiten na-seggen soude.’ Het request of smeekschrift: 

Me-Vrouwe, ’t is kennelijk genoeg dat de Nederlanders t’allen tyden over de gansche 
christenheit seer vermaert zijn geweest (gelijk sy op dit pas ook noch zijn) om haer grote 
getrouwigheit tegen haer overheit en wettelijke heeren, waer onder den adel altijds d’eerste is 
geweest, als de gene die noit lijf noch goet gespaert en heeft om de selve te helpen beschermen 
en groot maken, en also willen wy de alderootmoedigste vassalen van sijne Conincklijk Maj. 
ons hoe langer hoe meer verbeteren, envoortvaren, als dat wy, t zy by dage of by nachte, gereet 
zijn om sijner Maj. met lijf en goet in aller ootmoedigheit te dienen. Bemerkende dan hoe de 
saken hedendaegs geschapen en gestelt zijn, so hebben wy raedsaem geacht uwe Hoogheit 
sommige dingen onderdaniglijk aen te geven, hebbendeliever wat ondanks te behalen, dan of 
uwe Hoogheit sulks verholen bleve, d’welk sijner Maj. namaels een prejudicie en achterdeel 
mogtewerden, en also haest in stede van ruste en vrede, hier te lande grote beroerte te maken, 
verhopende dat men metter tijd opentlijk sien sal, wat dienst wy sijneConinglijke Maj. eertijts 
mogten bewesen hebben, of namaels mogen bewysen, dat desen dienst behoort gehouden te 
wesen voor een van de meeste, voegelijkste, en bat te passe komende, als wy ons certeinelijk 
laten dunken, dat uwe Hoogheit ons sulks niet dan seer wel afnemen sal. Hoe wel wy dan, Me-
Vrouwe, geensins en twijffelen, o al ’t gene wat de Koninglijke Maj. wel eertijts, ja selfs als nu 
van nieuws geordonneert heeft, roerende d’Inquisitie, en de scherpe onderhoudinge der 
Placcaten op ’t feit der religien, en hebben eenige reden, grotnt en goeden schijn gehad, namelijk: 
om voorts te onderhouden al wat wijlen keiser Karel hoogloflijker gedatenisse, tot goed meninge 
gedaen, geordonneert, en gesloten hadde. Siende nochtans dat d’een tijd tegen d’andere 
ongelijk is, en verscheiden remedie met haer brengt, ook dat alreets sedert sommige jaren 
herwaers, de voorseide Placcaten, al zijse niet ten rigoreusten ter executien gestelt geweest, 
d’oorsake zijn geweest van veel onraets en sware inconvenienten: so ist voorwaer, dat de leste 
wille en resolutie van sijne Coninklijke Maj. by de welke hy niet alleenlijken verbiet de voorseide 
Placcaten eenigsins te modereren, maer beveelt duidelijk en expresselijk dat d’Inquisitie stant 
grype en geobserveert werde. Item, dat de voorseide Placcaten te scherper en rigoreuser executie 
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gestelt werden, ons goede oorsake enoeg geeft te beduchten hoe dat daerdoor niet alleen de 
voorsz inconvenienten hoe langer hoe groter sullen werden, maer datter lestelijk wel mochte 
volgen een seer grote en generale beroerte en oproer, tenderende tot een jammerljke 
verderffenisse van het gehele land, na dat wy ’t volk gestelt sien, want hun alreets van alle 
kanten merkelijke waerteken en voor ons oogen openbaren van alteratie veranderinge. 
Bemerkende dan het merkelijk en grote perijkel, daer wy ons voor te beduchten hebben, so ist 
dat wy tot nu to gehoopt hadden, dat of by d heeren, of by de Staten van den lande, in tijde en 
wyle uwer Hoogheit remonstrantie hier van soude gedaen zijn geworden, ten einde om de sake 
te remedieren, weg nemende d’oorsaken en den oorsprong van allen desen onraet. Maer 
nademael wy gesien hebben dat sy om eenige oorsaken, die wy niet weten en kunnen, hun 
daer toe noch niet vervorder en hebben, en dattet middeler tijd hoe langer hoe erger wordt, so 
dat het perijkel van oproer en muiterie over ’t gantsche land voor de deure is. So zijn wy bedacht 
geweest om ons devoir te doen, om onsen eed te voldoen, om ons eere te quiteren, sampt de 
goede wille en liefde die wy dragen tot sijn Coninklijke Majesteit, en ons vaderland, niet langer 
te beiden, maer ons liever voor d’eerste te vervorderen en doen ’t gunt dat de noot eischt, d’welk 
wy so veel te vryelijker doen mogen, mits wy meer reden hebben te verhopen dat sijne 
Coninklijke Maj. onse waerschouwinge ons niet qualijk afnemen sal, siende dat ons de sake 
meer aengaet en roert, danse doet yemant anders: want wy altijds meer aenstoots te lyden 
hebben, en in meerder perijkel staenmoeten alsser diergelijke inconvenienten op handen zyn of 
geschien, hebbnde meestendeels onse huisen en goeden int velt leggende, tot prijs en roof van 
alle man, ook gemerkt in dien ’t rigeur der voorsz Placcaten voortgang heeft, gelijk als sijn 
Coninklijke Maj. expresselijk gebiet te procederen, so en isser niemant van ons allen, ja in alle 
de Nederlanden van herwaers-over, God geve van wat staet, qualiteit, en conditie dat hy ook 
zy, sijns lijfsseker, d’welk hy sal bevonden werden verbeurt te hebben, en sijne goeden daer 
neffens econfisqueert, door wroeginge van den eersten hem benydende, de welke hem sal 
beklagen om een deel te hebben in de confiscatievan sijne goeden, onder ’t dexel der Placcaten, 
den welken genen anderen troost noch toevlucht gelaten en word, dan allenlijk de dissimulatie 
of gunste van den officier, in wiens gratie, hant en macht sijn lijf en goet geheel en al sal gestelt 
werden. Ter aenschou van ’t welk wy te meer oorsake hebben om uwer Hoogheit in aller 
ootmoedigheit te bidden (gelijk wy ook metter daet by dese tegenwoordige requeste doen) hier 
in wel te willen voorsien, en overmits niet weinig daer aen gelegen is, also heaest alst immer 
mogelijk is aen sijn Coninklijke Majesteit eenen nutten en bequamen persoon te senden en uit 
te maken, om de selve sulx te adverteren, en van onsent wegen in aller gehoorsaemheit bidden, 
dat hem believe hier in geheel en al voor nu en voor namaels te versien: maer mits ’t selfde niet 
geschieden en kan, also lange als de placcaten stand grijpen, en haer rigeur houden, aengesien 
dat den oorspronk van alle dese inconvenienten daer uit komen, dat de selve Coninklijke 
Majesteit gelieve te verstaen dat de voorsz placcaten geaboleert en te niete gedaen werden: 
want sulx sal bevonden worden van noden te zijn, om te beletten de bederffenisse en verlies 
van alle dese Nederlanden van herwaerts-over, en ook de reden en rechte gelijkmatig. Maer op 
dat sijn Coninklijke Majesteit geen oorsake en hebbe te denken dat wy (die niet en pretenderen, 
dan den selven in aller ootmoedigheit gehoorsaem te zijn) souden willen bestaen de sleve te 
bedwingen, of yet te willen doen dat ons belieft, (gelijk wy niet en twijfelen dat onse 
tegenpartyen uit leggen tot onsen achterdele) so sal sijne Coninklijke Majesteit andere 
ordonnantien gelieven te maken, by advyse en consent of bewillinge van alle de Staten, die in 
’t generael en gelijk vergadert worden, ten eindeom in ’t gene voorseit is, door beter, voegelijkere 
en eigentlijker middelen te versien sonder so merkelijken perijkel. Biddende ook in alder 
ootmoedigheit, te wijle sijne Coninklijke Majesteit onledig wesende met onse rechtveerdige 
requeste, daer op believen sal te ordonneren, wat der selver goet en oprecht dunkt te zijn, dat 
uwe Hoogheit daer en tusschen voorsien wille op te voorseide periculen door een generale 
ophoudinge, uitstellinge en opschorsinge, so wel van der Inquisitien als van executien der 
voorseider placcaten, totter tijd toe dat sijn Coninklijke Majesteit hier in andersins sla 
geordonneert hebben, wel duydelijken en expresselijk protesterende, dat wy voor so veel als 
ons aengaen mach, ons gequeten hebben mits sulke waerschouwinge, so dat wy ons des opte 
staende voet ontlasten vor God en de werelt: verklarende so verre als namaels eenig 
inconvenient, onraet, muyterie, oproer, of bloetstortinge hier uit volgt, by faute van in tijds in de 
weere geweest, en remedie daer voor gedaen te hebben, dat men ons geensins sal mogen of 
konnen verwijten noch na gevn, also schijnbaer een quaet verborgen en verholen gehouden te 
hebben, daer toe wy God, den Conin, uwe Hoogheit, en de heeren van sijne raden, eensamelijk 
ook onse conscientien tot een getuige nemen, dat wy hier in gedaen gen gehandelt hebben, gelijk 
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als ’t de goede en rechtveerdige dienaers en getrouwe vassalen van sijneConinklijke Majesteit 
toebehoort, sonder in ’t minste, of ergens in ons devoir te buiten gegaen te zijn, waerom wy ook 
so veel te vlijtelijker en vyeriger zjn biddende uwe Hoogheit, dat deselve hier op letten wil eerder 
meer quaets af komt. Also sal sy wel doen. Bron: histobron.nl. 

 

In de linker kantlijn van het smeekschrift schreef Margaretha op 6 april haar reactie aan de 
edelen. Vertaald uit het frans luidt de tekst: 

Hare Hoogheid gehoord hebbende wat er wordt gevraagd en verzocht door de inhoud van dit 
verzoekschrift, is wel besloten iemand naar Z.M. te zenden om het hem voor te leggen en voor 
Haar alle goede diensten te doen, die Hare Hoogheid zal menen te kunnen dienen om Zijne 
genoemde Majesteit er toe te disponeren en te brengen om in te willigen het verzoekschrift van 
de smekelingen die op niets anders moeten hopen. Hare hoogheid zal bevel geven, dat zowel 
door de inquisiteurs, op plaatsen, waar die tot nu toe al zijn, als door de rechters met discretie 
en matiging zal worden opgetreden, zodat niemand reden heeft zich erover te beklagen. Hare 
Hoogheid verwacht ook van de smekelingen, dat zij zich zodanig zullen gedragen, dat zij niet 
tot andere maatregelen gedwongen wordt. En men kan goede hoop hebben, dat door de goede 
diensten van Hare Hoogheid Z.M. ertoe gebracht zal kunnen worden om ook de gebieden, waar 
nu inquisitie is, hiervan vrij te stellen. De koning heeft zich immers hierover al uitgesproken naar 
aanleiding van het verzoek van de voornaamste steden van Brabant, dat zij niet met de 
inquisitie zullen worden belast. Hare Hoogheid zal des te vrijmoediger stappen ondernemen bij 
Z.M. om het bovengenoemde doel te bereiken, omdat ze het voor zeker houdt, dat de 
smekelingen niet van plan zijn om iets te vernieuwen op het punt van de oude godsdienst, die 
in deze landen wordt beleden, maar dat ze deze zullen handhaven en bewaren met al hun 
macht.  

 

 

Aanbieding van het smeekschrift, Frans Hogenberg 
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Het smeekschrift met links de belofte van Margaretha van Parma 
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Het Smeekschrift der Edelen was in de Nederlanden tijdens het voorspel van de Tachtigjarige 
Oorlog, een verzoekschrift dat ongeveer tweehonderd edelen, verenigd in het Eedverbond der 
Edelen onder leiding van Hendrik van Brederode, op 5 april 1566 aanboden aan de 
landvoogdes Margaretha van Parma.. 

Het was opgesteld in het Frans door Jan van Marnix, broer van Filips van Marnix van Sint 
Aldegonde. Brederode en Lodewijk van Nassau brachten correcties aan, waarna het 
ondertekend is en vertaald is in het Nederlands en in het Duits.  

Tijdens de bruiloft van Alexander Farnese, de zoon van landvoogdes Margaretha, verschaften 
de edelen zich toegang tot het paleis op de Koudenberg en overhandigden hun smeekschrift 
aan de landvoogdes. Dit veroordeelde de Inquisitie in felle bewoordingen en dreigde nauwelijks 
verholen met gewapende opstand als er geen einde zou komen aan de vervolging. Toch keerde 
het smeekschrift zich voor het overige niet tegen het gezag van koning, regering of kerk. 

Tijdens de aanbieding van het smeekschrift werden de edelen voor het eerst neerbuigend 
Geuzen genoemd door Karel van Berlaymont.  

Margaretha stemde in met een opschorting van de plakkaten terwijl een afvaardiging van de 
Staten het verzoekschrift zou overhandigen aan Filips II van Spanje. Ondertussen reisde 
Brederode de Nederlanden af om nog meer edelen achter het smeekschrift te scharen. Er 
werden steundemonstraties georganiseerd door de bevolking van Amsterdam, Haarlem en 
andere steden. 

De lutheranen en calvenisten maakten gebruik van de opschorting om zich openlijk te 
manifesteren. De zogenaamde hagenpreken van 1566 namen een aanvang in West-
Vlaanderen en verspreidden zich snel naar Antwerpen, Breda, Haarlem en Amsterdam, en 
vandaar verder naar  Friesland. Een koortsachtige verwachting van geestelijke vernieuwing 
nam bezit van het land. De opgehoopte spanning uitte zich in de Beeldenstorm, die overigens 
door vele protestanten is veroordeeld.  

Het Smeekschrift had verder, evenals het tweede (30 juli 1566) en het derde Smeekschrift 
(februari 1567), geen praktisch resultaat.  

Ter aenschou van 't welk wy te meer oorsake hebben om uwer Hoogheit in aller ootmoedigheit 
te bidden (gelijk wy ook metter daet by dese tegenwoordige requeste doen) hier in wel te willen 
voorsien, en overmits niet weinig daer aen gelegen is, also heaest alst immer mogelijk is aen 
sijn Coninklijke Majesteit eenen nutten en bequamen persoon te senden en uit te maken, om de 
selve sulx te adverteren, en van onsent wegen in aller gehoorsaemheit bidden, dat hem believe 
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hier in geheel en al voor nu en voor namaels te versien: maer mits 't selfde niet geschieden en 
kan, also lange als de placcaten stand grijpen, en haer rigeur houden, aengesien dat den 
oorspronk van alle dese inconvenienten daer uit komen, dat de selve Coninklijke Majesteit 
gelieve te verstaen dat de voorsz placcaten geaboleert en te niete gedaen werden: want sulx sal 
bevonden worden van noden te zijn, om te beletten de bederffenisse en verlies van alle dese 
Nederlanden van herwaerts-over, en ook de reden en rechte gelijkmatig. 

 

 

De onthoofding van Egmont en Horne 

(1568) 

Op de Grote Markt van Brussel werden op 5 juni 1568 twee belangrijke edelen onthoofd: 
Lamoraal van Gavere, graaf van Egmont en Filips van Montmorency, graaf van Horne. De 
executie werd voltrokken in opdracht van de hertog van Alva, die woedend was over de 
nederlaag die de Spanjaarden enkele dagen eerder tijdens de Slag bij Heiligerlee hadden 
geleden.  

 

De graven Egmont en Horne  
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De onthoofding van Egmont en Horne in 1568  

 

De slag bij Heiligerlee wordt vaak aangemerkt als het begin van de Tachtigjarige Oorlog, omdat 
op die dag de eerste overwinning op de Spanjaarden werd geboekt. Daarna zouden er 
overigens lange tijd geen overwinningen meer volgen. Voor Alva, de ijzeren hertog die na de 
Beeldenstorm door de Spaanse koning Filips II naar de Nederlanden werd gestuurd om orde 
op zaken te stellen, was de nederlaag in Groningen reden om keihard op te treden. Als 
vergelding liet hij op de Paardenmarkt in Brussel op 1 juni 1568 achttien Nederlandse edelen 
onthoofden.  

Enkele dagen later moesten ook de graven Egmont en Horne plaats nemen op het schavot. De 
met Willen van Oranje bevriende edelen waren eerder door Alva’s Bloedraad al ter dood 
veroordeeld. De graven hadden zich, net als de Prins van Oranje, verzet tegen het beleid van 
kardinaal  Antoine Perrenot Granvelle, de bisschop van Atrecht, die verantwoordelijk was 
geweest voor de invoering van de gehate inquisitie. Per brief lieten ze Filips II weten uit de 
Raad van State te stappen als de kardinaal niet werd ontslagen.  
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De hertog van Alva arresteert Egmont en Horne tijdens een diner, september 1567- Pieter 
Christiaensz. Bor 

 

Vrijwel direct na zijn aankomst in de Nederlanden liet Alva beide graven tijdens een diner 
arresteren. Willem van Oranje was op dat moment het gebied al ontvlucht, anders was hij 
hoogstwaarschijnlijk ook opgesloten. Na hun arrestatie werden Egmont en Horne opgesloten 
in het Spanjaardenkasteel in de stad Gent. Hun proces verliep dubieus. De graven ontvingen 
bijvoorbeeld geen pen en papier om zich te verdedigen en werden nauwelijks in de gelegenheid 
gesteld te overleggen met hun advocaat. De secretaris van Egmont werd bovendien op de 
pijnbank gelegd in de hoop zo informatie los te krijgen over politieke geheimen van zijn 
meester. 

Egmont en Horne werden beiden beschuldigd van hoogverraad en majesteitsschennis, 
waardoor al snel duidelijk werd dat hen een doodvonnis wachtte. In het kamp van de 
Spanjaarden was men van mening dat de graven veel te tolerant waren geweest voor de 
opstandelingen. In werkelijkheid waren de edelen niet volledig op de hand van de 
protestanten. De graven waren bijvoorbeeld net als de Spanjaarden zwaar ontstemd over de 
vernielingen die de Beeldenstormers aanrichtten in de katholieke heiligdommen. 

December 1567 werd het doodvonnis uiteindelijk toch uitgesproken. Met name Egmont bleef 
tot aan zijn dood vol hoop dat hem gratie zou worden verleend, maar na de Slag bij Heiligerlee 
besloot Alva dat ook zijn hoofd moest rollen. Samen met Horne werd de graaf op 5 juni 1568 
overgebracht naar de belangrijke Grote Markt. Onder toeziend oog van een grote 
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mensenmassa werden de bevriende graven daar onthoofd. Hun dood leidde tot grote protesten 
onder de bevolking. Alva had de toon gezet. Bron: Historiek.  

 

Willem van Oranje, Adriaen Thomasz Key, portret van Willem I (1533-1584), prins 
van Oranje, omstreeks 1579. 

 

Het Banedict 

Een puberale ruzie met torenhoge gevolgen, zo komt het conflict tussen Filips II en Willem 
van Oranje in 1580 over. Met wijzende vinger slingerden de vorsten elkaar in twee traktaten 
de meest valse verwensingen naar het hoofd. Het Banedict van Filips II, waarin hij de prins 
van Oranje vogelvrij verklaarde, en Willem’s reactie in de Apologie zijn smeuïge documenten 
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voor wie vroeg-Nederlands kan lezen. Voor iedereen die dat niet kan, lichten we de 
belangrijkste en sappigste passages nog even uit in modern Nederlands. 

Willem van Oranje en Filips II hadden niet altijd ruzie gehad. In 1555 was de jonge prins van 
Oranje aanwezig op de ceremonie waar Karel V de troon overdroeg aan zijn zoon Filips. Maar 
naarmate de onvrede in de Nederlanden over het Spaanse bewind groeide en Willem van 
Oranje zich steeds opstandiger ging gedragen, bekoelde de relatie. Na de eerste veldtocht in 
1568, die uitmondde in de Slag bij Heiligerlee, was het duidelijk: Filips II en Willem van Oranje 
stonden lijnrecht tegenover elkaar in de Tachtigjarige Oorlog. 

In het zogenaamde Banedict dat Filips in maart 1580 liet opstellen maakte hij de prins van 
Oranje in een lang betoog uit voor bedrieger, hypocriet, godslasteraar, dronkaard en een 
overspelige en eerzuchtige oproerkraaier die de vrede tussen de Nederlanden en Spanje 
onnodig in de weg stond. Het document verklaarde Willem van Oranje vogelvrij, wat betekende 
dat hij vermoord mocht worden en de moordenaar zelfs een beloning zou krijgen voor zijn 
daad. De hertog van Parma, landvoogd van de Nederlanden, was het niet eens met die 
onridderlijke strategie om van Willem van Oranje af te komen en probeerde de publicatie van 
de ban zo lang mogelijk tegen te houden. Op 15 juli 1580 maakte hij het Banedict uiteindelijk 
toch openbaar en werd het van kracht. 

Enerzijds is het Banedict een feitelijk verslag van de manieren waarop Willem van Oranje 
verzet leverde tegen de Spanjaarden. Het document schuift daarmee de schuld van de 
voortslepende oorlog in zijn schoenen: 

Willem van Oranje heeft telkens wanneer wij ons probeerden te verzoenen met onze onderdanen 
nieuwe listen en smoezen bedacht om dat te voorkomen, zodat de hele zaak nu wanhopig lijkt 
en de oplossing ver te zoeken is. 

Het Banedict is anderzijds een persoonlijke aanval die het goede imago van de prins sterk in 
twijfel trekt. Zo wijst Filips zijn lezers erop dat Willem van Oranje zich voordoet als overtuigd 
protestant en de katholieken zelfs stelselmatig onderdrukt, terwijl hij getrouwd is met een 
voormalige non. De Franse Charlotte de Bourbon, Willem’s derde vrouw sinds 1575, had in 
haar jeugd inderdaad in een klooster gezeten, maar later de zijde van de protestantse 
hugenoten gekozen. Toch was haar verleden reden genoeg voor Filips om Van Oranje erop aan 
te vallen, eens te meer omdat Willem’s tweede vrouw, Anna van Saksen, nog leefde toen hij 
met Charlotte trouwde. Het oordeel van Filips was duidelijk: 

Dat is het allerschandelijkste en oneerlijkste waar men zich schuldig aan kan maken en tegen 
alle eerbaarheid. 

Alle beledigingen en verwensingen aan zijn adres kon Willem van Oranje natuurlijk niet 
zomaar negeren. In overleg met de Prins schreven zijn medewerkers de Apologie of 
verantwoording. Het stuk was in de eerste plaats bedoeld als verweer tegen de tirade van Filips 
II, maar Willem van Oranje nam ook ruim de tijd om de bal terug te kaatsen en de Spaanse 
koning zo slecht mogelijk af te schilderen. 

‘U weet dat ik geen behagen schep in lasteren en pochen. Nu ik tegen wil en dank genoodzaakt 
ben of  ‘t een of ‘t ander te doen, zult U dat moeten toeschrijven aan de noodsituatie, waarin de 
vijanden mij hebben gedwongen.’ 

Filips en Alva werden afgeschilderd als bloeddorstige tirannen die de Nederlanden haatten en 
het voorzien hadden op de ondergang van het land. Dat de ‘wreedheid en dwaasheid’ van de 
Spanjaarden ‘oneindig groot’ waren droop van de pagina’s: 
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Ik heb de hertog van Alva steeds beschouwd als vijand van het land, die zich altijd graag heeft 
gebaad in ons bloed en dat van andere christenen en die heimelijk een heidenhart in de boezem 
draagt. 

Maar Filips moest in de Apologie ook teruggepakt worden op de vele persoonlijke en naar Van 
Oranje’s mening valse beschuldigingen. De aantijgingen dat hij bigamist was, of dronkaard of 
een slecht karakter had kaatste van Oranje af door tot in detail, maar ook met de nodige dosis 
fantasie in te gaan op het persoonlijke leven van Filips: 

Hij, die met zijn eigen nicht getrouwd is, durft van mijn huidige huwelijk, dat wettig en heilig is, 
kwaad te spreken. Hij heeft zijn eigen vrouw, de dochter respectievelijk de zuster van de Franse 
koning, vermoord, ten einde een nieuw huwelijk te kunnen sluiten. 

Alle lasterlijke praat over en weer terzijde: de documenten waarin de Spaanse koning en de 
Prins van Oranje ruzieden waren ontzettend belangrijk in de Nederlandse Opstand. 
De Apologie van Willem van Oranje, waarin hij zich liet meeslepen door zijn anti-Spaanse 
gevoelens, moest de rest van de Nederlandse bevolking en de Staten-Generaal overtuigen van 
zijn strijd en hen over de streep trekken hun gehoorzaamheid aan de koning op te zeggen. Hij 
sloot zijn betoog af met zijn lijfspreuk: je maintiendrai, ‘ik zal handhaven’. 

Het document werd vervolgens door de Staten van Holland gedrukt en verspreid. De gevolgen 
van de ruzie werden in de jaren daarop duidelijk. Op 22 juli 1581 zegden de Staten-Generaal 
met de Acte van Verlathinge inderdaad hun gehoorzaamheid aan de koning op en zetten zij 
Filips II af als hun landsheer. Maar lang kon de Prins niet genieten van die overwinning: op 
10 juli 1584 werd Willem van Oranje vermoord door Balthasar Gerards, die het stellig eens 
was met het Banedict. De beloofde beloning bleef ook na de executie van de moordenaar voor 
zijn nageslacht uit. Bron: ISgeschiedenis.nl.  

 

Willem van Oranje 

Willem van Oranje was een ambitieuze edelman die uitgroeide tot een rebel en later werd 
vereerd als de ‘vader des vaderlands’, als de grondlegger van een nieuwe Nederlandse staat. 
Zelf heeft hij die zelfstandige staat nooit voor ogen gehad. 

Willem werd in 1533 op slot Dillenburg (Duitsland) geboren. Zijn ouders waren luthers, maar 
toen hij dankzij een erfenis in 1544 het prinsdom Oranje (in Frankrijk) erfde en zich voortaan 
‘prins’ mocht noemen, eiste Karel de Vijfde dat deze jonge prins verder katholiek zou worden 
opgevoed. Daarom groeide Willem vanaf zijn twaalfde op aan het keizerlijk hof in Brussel. In 
die nieuwe omgeving genoot hij een Franstalige opvoeding die paste bij zijn nieuwe stand. 

Vanaf 1555 verwierf Oranje hoge posities. Als militair opperbevelhebber, lid van de Raad van 
State, ridder van het Orde van de Gulden Vlies en stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht 
werd hij een van de invloedrijkste edellieden in de Nederlanden. Zijn verhouding met Filips de 
Tweede, de opvolger van Karel de Vijfde, verslechterde echter snel. Oranje werd de 
belangrijkste woordvoerder van de adellijke oppositiepartij. Deze drong aan op een verzachting 
van de kettervervolgingen en verzette zich tegen de opmars van de professionele ambtenaren 
in het landsbestuur. Door die nieuwe ambtenaren raakten edelmannen hun oude posities 
kwijt. 

Na het debacle van de Beeldenstorm vluchtte Oranje naar de Dillenburg, vanwaaruit hij vanaf 
1568 verschillende militaire invallen in de Nederlanden ondernam om een einde te maken aan 
het bewind van de hertog van Alva. Ook via propaganda (pamfletten, strijdliederen, prenten) 
werd deze strijd gevoerd. Daaraan hebben we onder andere het Wilhelmus te danken. 
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Aanvankelijk bleef succes uit. Pas toen de Watergeuzen op 1 april 1572 bij toeval Den Briel 
innamen, kreeg de Opstand bredere steun. 

Tegen de verwachting in hielden de rebellen in Holland en Zeeland stand, mede dankzij het 
doorzettingsvermogen van Oranje. Met de Pacificatie van Gent in 1576 wisten zij zelfs vrede 
te sluiten met de overige gewesten. Zo leek het ideaal van Oranje nabij: het herstel van de 
zeventien Bourgondische Nederlanden onder adellijk bestuur en een oplossing van de 
religieuze verschillen op basis van verdraagzaamheid. De nieuwe eenheid hield echter geen 
stand.  

 
In 1580 zette Filips een beloning op het hoofd van Willem van Oranje. Willem reageerde hierop 
met een Apologie (verweerschrift) en de Staten-Generaal van de opstandige gewesten met 
een Plakkaat van verlatinghe. De strekking van beide geschriften was hetzelfde: hun verzet 
was gerechtvaardigd omdat de koning zich gedroeg als een tiran. Op 10 juli 1584 maakte de 
katholiek Balthasar Gerards met pistoolschoten een einde aan het leven van Willem van 
Oranje. Hij leek niets te hebben bereikt, maar nog geen vijfentwintig jaar later bleken de 
opstandige provincies zich ontwikkeld te hebben tot een zelfbewuste Republiek en werd 
Willem van Oranje beschouwd als de grondlegger van deze nieuwe staat. Bron: entoen.nu.  

 

 

Het Prinsenhof te Delft, residentie van Willem van Oranje. Het Prinsenhof in Delft was het 
Sint Agathaklooster. In de tweede helft van de zestiende eeuw werd een gedeelte van het 
klooster ingericht als hof van prins Willem van Oranje. Sindsdien staat het bekend als Het 
Prinsenhof. 
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Op 10 juli 1584 gaat Willem van Oranje in het Prinsenhof in Delft aan tafel voor de lunch. Na 

het eten loopt hij naar boven naar zijn werkkamer. Hij moet voor Balthasar Gerards een paar 

paspoorten halen. Als de prins weer naar beneden loopt vuurt Balthasar Gerards, een Spaans 

gezinde katholiek, drie kogels op hem af. Eén daarvan raakt de prins dodelijk in zijn buik. 
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Acte van Verlaetinghe 

 

  
 

Op 26 juli 1581 werd het zogenaamde Plakkaat van Verlatinghe ondertekend door de 
Nederlandse provinciën, waarmee ze de Spaanse koning Fillips II afzetten als vorst. Het 
plakkaat kwam dus eigenlijk neer op een onafhankelijkheidsverklaring voor de Nederlanden 
en leidde zeven jaar later, in 1588, tot de oprichting van de Republiek. Ook zou het dienen als 
voorbeeld voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring. 

Met de ondertekening van het plakkaat, of de akte van afzwering, kwamen de Nederlandse 
autoriteiten voor het eerst expliciet in opstand tegen Filips II. De Tachtigjarige Oorlog (1568-
1648) was al langere tijd aan de gang, maar had tot 1581 meer het karakter van een opstand 
van een aantal edelen. 

In de loop van de oorlog hadden echter steeds meer steden en edelen zich bij Willem van 
Oranje aangesloten. Filips boekte een aantal militaire successen en het leek er niet goed voor 
te staan voor de opstandelingen. Er werd naargeestig gezocht naar een bondgenoot in de strijd. 
Een logische kandidaat hiervoor leek de protestante Engelse koninginElizabeth te zijn, maar 
zij was huiverig om zich in een oorlog met Spanje te storten. Uiteindelijk kwam de hulp uit 
een onverwachte, katholieke hoek. De hertog van Anjou, een broer van de Franse koning, 
zegde de opstandelingen een troepenmacht van 10.000 man toe, maar in ruil daarvoor wilde 
hij wel dat de Noordelijke gewesten definitief en officieel de Spaanse koning zouden afzweren 
als vorst van de Nederlanden. 
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De gewesten gingen akkoord en het plakkaat van Verlatinghe werd ondertekend. De reden 
voor het afzetten van Filips werd al in de eerste zin van het document duidelijk.   

Iedereen weet dat een Prins van een land door God is aangesteld als hoofd over zijn 
onderdanen, om te beschermen tegen al het ongeluk, overlast en geweld zoals een herder zijn 
schapen beschermt. 

Het was voor de opstandelingen duidelijk dat Filips zijn taken als ‘prins’ niet goed uitvoerde. 
Ondanks dat het plakkaat Filips als vorst afwees, was het niet de bedoeling dat de 
Nederlanden geen heerser meer zouden hebben. Zo bood de Staten-Generaal de hertog van 
d’Anjou, Elizabeth van Engeland en Robert Dudley (de graaf van Leicester) de troon aan, maar 
de eerste stierf voor hij kon accepteren en de andere twee bedankten voor de eer. Uiteindelijk 
werd toen in 1588 besloten om een Republiek in te stellen.  
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De ondertekening van het Plakkaat 

De ondertekening van het Plakkaat werd niet onbestraft gelaten. De hertog van Parma begon 
aan een opmars in de Zuidelijke Nederlanden en veroverde vele steden. Een grote klap voor 
de opstand was verder dat Willem van Oranje in 1584 vermoord werd. Vanaf 1588 keerde het 
tij echter, mede door de politieke bekwaamheid van Johan van Oldenbarnevelt en de militaire 
bekwaamheid van Oranje’s zoon Maurits van Nassau. De oorlog met Spanje zou echter nog 
meer dan zestig jaar duren. 

Het Plakkaat van Verlatinghe (ook wel Acte van Verlatinghe) is een plakkaat ondertekend op 
26 juli 1581, waarin een aantal provinciën van de Habsburgse Nederlanden Filips II afzetten 
als hun heerser. Het kan worden gezien als de onafhankelijkheidsverklaring van de 
Nederlanden.Deze daad volgde op de Unie van Utrecht in 1579. 

Het besluit werd genomen in de vorm van een resolutie op 22 juli 1581tijdens een gewone 
vergadering van de Staten-Generaal van de Nederlanden in 's-Gravenhage. De resolutie 
luidde:  

Is huyden resolutie genomen op de verlaetinge vande Conink van Spaengnien, cassatie van 
zijnen zegel ende cachet, het gebruyck vande zegel vande Generaliteyt, waervan den audiencier 
es belast een ordonnantie by vorme van placcate te maecken.  

De resolutie werd van overwegingen voorzien door de griffier van de Staten-Generaal, de 
ervaren jurist Jan van Asseliers. De tekst werd vastgesteld in Den Haag op 26 juli 1581 en 
volgens overlevering beklonken met een Duc d’Alfs Uitluiding. Het plakkaat werd gedrukt bij 
de staatsdrukker Charles Silvius in Leiden en zoals gebruikelijk bij wetgeving direct verspreid.  

De tekst is gebaseerd op keuren van de verschillende vorstendommen, waarin de vrijheden 
van de steden en vorstendommen waren opgesomd, zoals het Charter van Kortenberg (1312) 
en de Blijde Inkomst (1356). De tekst is mede gebaseerd op een traktaat van Theodorus 
Beza uit 1574, Du droit des Magistrats sur leurs sujets, geschreven naar aanleiding van de 
Bartolomeusnacht (augustus 1572), waarin Beza het verzet rechtvaardigt van de hugenoten 
tegen de tirannie van hun koning.  

De Staten verklaarden dat hun vorst, Filips II, deze vrijheden en rechten had geschonden en 
verklaarden hem vervallen van de troon. Zijn troon werd verlaten verklaard. Het werd 
verboden zijn zegel en naam te gebruiken. 
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 lakzegel van Filips II die met het plakkaat werd afgeschaft  

 

 zegel van de Staten Generaal 

 

De volgende van de Zeventien Provinciën schaarden zich achter het besluit: 

• hertogdom Brabant  

• hertogdom Gelre en graafschap Zutphen  

• graafschap Vlaanderen  

• graafschap Holland  

• graafschap Zeeland 

• heerlijkheid Friesland 

• heerlijkheid Mechelen  

• heerlijkheid Utrecht 

Opmerkelijke afwezige is de heerlijkheid Overijssel. De Staten van Overijssel waren onder 
druk van orangistische troepen op 6 maart 1580 tijdens een Landdag in Kampen weliswaar 
toegetreden tot de Unie van Utrecht, maar bleven deze nadien nog lang afwijzen en in 1581 
verwierpen zij het Plakkaat van Verlatinghe uitdrukkelijk. In de navolgende jaren tot de Vrede 
van Münster in 1648 zou bovendien Mechelen geheel, Vlaanderen grotendeels, Brabant voor 
de helft en het Overkwartier van Gelre worden heroverd door Spaanse troepen. 
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Na de ondertekening gingen de Staten-Generaal op zoek naar een andere vorst. Asseliers werd 
in 1584 met La Moulière door de Staten-Generaal als gezant naar Frankrijk gezonden om 
koning HendrikIII de heerschappij van de lage landen aan te bieden. Deze poging was vergeefs. 

Pogingen om de hertog van Anjou, Willem van Oranje die in 1584 vermoord werd, koningin 
Elizabeth I van Engeland of Robert Dudley, graaf van Leicester, op de troon te zetten 
mislukten eveneens. Uiteindelijk besloot men in 1587 door onder andere de Deductie van 
Vrancken om een republiek te worden en verder te gaan als de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden. In 1588 werd dit een feit. 

Tijdens die periode werden de grootste delen van Vlaanderen en Brabant en een klein deel van 
Gelre heroverd door  Spanje. Het gedeeltelijk heroveren van deze gebieden op Spanje leidde 
tot het ontstaan van Staats-Vlaanderen, Staats-Brabant, Staats-Overmaas en Spaans Gelre. 

In de praktijk kwam het plakkaat neer op een onafhankelijkheidsverklaring; dit was de eerste 
keer in de Tachtigjarige Oorlog dat men expliciet tegen de koning in opstand kwam. Voorheen 
werd, in hetWilhelmus, de Pacificatie van Gent en zelfs in de Unie van Utrecht zelf, altijd 
gezegd dat men de koning trouw bleef en enkel de Spaanse soldaten bevocht. 

Hoewel het Plakkaat van Verlatinghe geen onmiddellijke praktische gevolgen had, is het van 
groot symbolisch belang. Hiermee verwierp men voor het eerst officieel het gezag van de koning 
met als argument dat een volk het recht van opstand heeft wanneer een koning zijn plichten 
jegens zijn volk niet nakomt en zich als een tiran gedraagt. Dit argument werd nadien ook 
gebruikt in onafhankelijkheidsverklaringen in andere landen. 

De Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring uit 1776 heeft tekstdelen overgenomen, zoals 
met name het principe dat de burgers het recht hebben om hun vorst te verlaten als die de 
wetten en traditionele vrijheden van de burgers niet respecteert. In dit licht is het belangrijk 
te beseffen dat New York gesticht is als Nieuw Amsterdam en dat velen van de immigranten, 
zoals Adriaen van der Donck, afkomstig waren uit de Nederlandse Republiek.  

De tekst inspireerde ook de ontwerpers van het Manifest van het Brabantse Volk tijdens 
de Brabantse Omwenteling in 1789. 

 

Het Verbond der Edelen 

Het Verbond der Edelen (ook Compromis) was een verbond van de lagere adel, voornamelijk 
uit de Zuidelijke Nederlanden, dat de opheffing vroeg van de Inquisitie en de verzachting van 
de vervolgingen van de protestanten met maatregelen tegen de ketters (november 1565). Het 
maakte deel uit van de aanloop naar de Tachtigjarige Oorlog. 

Het Verbond werd aangevoerd door Hendrik van Brederode, geflankeerd door de graven  Floris 
van Culemborg en Lodewijk van Nassau. Zij kanaliseerden de toenemende onvrede onder de 
lagere en middelgrote adel met protestantse sympathieën. Zij wilden naar het voorbeeld van 
de Franse Hugenoten de krachten bundelen van al wie godsdienstvrede voorstond. De 
kopstukken van de hoge adel – graaf Lamoraal van Egmont, de graaf van Horne, baron Floris 
van Montigny, de graag van Hoogstraten, Antoon II van Lalaing en Willem van Oranje - hielden 
zich aanvankelijk afzijdig. 

Willem van Oranje stond in contact met het Verbond via zijn broer Lodewijk van Nassau. 
Naast de vrees voor de invoering van de Spaanse inquisitie en afkeer van strenge 
godsdienstplakkaten, speelde voor de adel het streven naar het behoud van de eigen positie 
een rol. Vele edelen waren verarmd en door de opkomst van ambtenaren als uitvoerders van 
het bestuur van hun invloed beroofd. 

Op 5 april 1566 kwamen zo'n tweehonderd edelen bijeen afkomstig uit alle delen van de 
Nederlanden. Ze verschaften zich toegang tot het Paleis op de Koudenberg en overhandigden 
het Smeekschrift der Edelen aan landvoogdes Margaretha van Parma. Dit veroordeelde 
de Inquisitie in felle bewoordingen en dreigde nauwelijks verholen met gewapende opstand 
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als er geen einde zou komen aan de vervolging. Nochtans keerde het smeekschrift zich voor 
het overige niet tegen het gezag van koning, regering of kerk. 

Bij de overhandiging werden de edelen bedacht met de naam gueux (bedelaars), die ze als een 
eretitel gingen aannemen (vandaargeuzen). 

De beeldenstorm van augustus 1566 dreef de adel tot het zogenaamde Akkoord met 
Margaretha van Parma (23 augustus 1566). Hierbij zouden de edelen Margaretha steunen bij 
het herstellen van de openbare orde voor zover de protestantse erediensten ongemoeid werden 
gelaten in plaatsen waar ze voet aan wal hadden gekregen. Het Compromis werd daarop 
ontbonden, waardoor de opstand zonder leiding viel. 

Een overgebleven groep, het zogeheten Compromis van Breda, bood in februari 1567 zonder 
succes een nieuw smeekschrift aan. Uitgeweken edelen verbonden zich in Duitsland tot een 
nieuw Compromis (Diederik Sonoy). 

De voornaamste leden van het Verbond der Edelen 

• Lodewijk van Nassau (1538- gesneuveld 1574) 

• Hendrik van Brederode (1531-1568), bijgenaamd 'Grote Geus' 

• Floris van Culemborg (1537-1598) 

• Jan van Marnix (1537- gesneuveld 1567) 

• Hendrik Bentinck, drost van Culemborg 

• Johan Ripperda tot Weldam (1536-1591) 

• Adolf van der Aa (gesneuveld 1568) 

• Wessel van den Boetzelaer (1500-1575) 

• Jan van Casumbroot (ca. 1525 – onthoofd 1568) 

• Otto van den Boetzelaer (ca. 1530-1568) 

• Lancelot van Brederode (onthoofd, 1573) 

• Johan van der Does (1545-1604) 

• Albrecht van Egmont (overl. 1595) 

• Charles de Boiset (ca. 1530-1575) 

• Berthold Entens van Mentheda tot Middelstum (1539- gesneuveld 1580) 

• Nicolaas de Hames (ca. 1528-1568) 

• Gislain de Fiennes (overl.1577) 

• Daniël van den Boetzelaer (ca. 1525-1591) 

• Filips van der Aa (overl. 1586) 

• Frederik van Dorp (1547-1612) 

• Willem van Blois van Treslong (ca. 1529-1594) 

• Dirk van Bronkhorst-Batenburg (onthoofd, 1568) 

• Gijsbert van Bronkhorst-Batenburg (onthoofd, 1568) 

• Jan van Montigny (onthoofd, 1568) 

• Rutger van den Boetzelaer (1534-1604) 

• Willem van den Bergh (1537-1586) 

• Diederik Sonoy (1529-1597) 

• Seerp Galama (1528-1581) 

• Floris van den Boetzelaer (ca. 1520 - ca. 1575) 

• Jacob van Ilpendam (onthoofd, 1568) 

• Bernard van Merode (1510 - 1591) 

• Karel van Mansfeld (1543 - 1594) 

• Arent van Duvenvoirde (1528 - 1599) 

• Gemme van Burmania (1523-1602) 
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Negentiende eeuwse illustratie van het Eedverbond der Edelen (Hendrik Conscience, 
geschiedenis van België, 1859. 

 

Natuurreligie  

De natuur is de inhoud en werking van het heelal zoals door de mens 
waargenomen, ervaren en/of gewaardeerd.  

In het universum staat alles met elkaar in verbinding. Een mega kwantumveld vormt hiervoor 
de grondslag en deze oceaan van levensenergie doordringt het hele universum. Alles bestaat 
uit de concentratie van die energie. Dit idee is niet nieuw, bijna alle oude tradities spreken 
hierover in hun spirituele geschriften. Alles is dus energie, bewustzijn, maar niet alles is 
materie. Mensen, flora, fauna, water, rotsen, sterren en planeten, om er maar een paar te 
noemen, is allemaal bewustzijn in de materie. Ieder natuurwezen is ook bewustzijn, met elk 
zijn specifieke energie, maar dan zonder materiële vorm. Natuurwezens zijn de lichtwerkers 
in en om de materie.  
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Natuurreligies komen voor bij volkeren met een beschaving die vooral leven van, met en door 
de natuur. In dit verband wordt soms gesproken van natuurvolkeren zoals de Tukkers.  

Voor de opkomst van het christendom in Europa, waren er ook in Europa verschillende 
natuurvolkeren, zoals de Germanen en de Kelten. Deze hadden allerlei heiligdommen in de 
natuur, zoals heilige bomen, menhirs en steencirkels.. 

Mensen die geloven dat alles op aarde bepaalde krachten bezit, worden animisten genoemd. 
Donder, regen, wind en vuur zijn krachten, maar ook zon, maan, rivieren, zand en rotsen. 
Mensen, dieren, planten en voorwerpen hebben volgens animisten ook krachten. Op veel 
plaatsen is het animisme vermengd met andere religies. Iemand die een gelukspoppetje bij 
zich draagt of een hoefijzer ophangt, is eigenlijk ook een animist. Hij/zij gelooft namelijk dat 
het voorwerp de kracht heeft geluk te brengen. 
 
Animisme is het allereerste geloof ter wereld. Niemand heeft het uitgevonden. Het ontstond 
doordat wereldwijd mensen verklaringen zochten voor de dingen die gebeurden. Zij bedachten 
dat alles op aarde het werk was van bepaalde krachten. Die huisden deels in een voor de mens 
onzichtbare wereld, deels waren zij zichtbaar in de natuur en haar krachten.  

Omdat de mensen zelf ook controle wilden hebben over hun leven, bedachten zij rituelen om 
met de krachten die de gebeurtenissen op aarde bepaalden, in contact te komen. Ze geloofden 
dat ze met de rituelen die krachten vriendelijk stemden en dat ze die krachten zo konden 
sturen en gebruiken voor eigen gewin.  

Animisme is een religie, een geloof met veel verschillende gewoonten en gebruiken. In elk land, 
in elke streek en zelfs in elk dorp wordt de godsdienst op eigen wijze beleden. Wel geloven alle 
animisten dat alles ter wereld een bepaalde kracht heeft: mensen, dieren, de zon, de aarde, 
planten en ook levenloze dingen zoals rotsen, stenen en voorwerpen.  

Animisten geloven dat alles uit een zichtbaar deel en een niet zichtbaar deel bestaat. Het 
lichaam is het zichtbare deel van een mens. Als dat deel sterft, blijft het niet zichtbare deel 
over (de ziel of geest) en beslist zelf wat te doen. In de buurt van het graf blijven, over de aarde 
reizen of naar het geestenrijk gaan, waar het zielsrust vindt. 

Animisten geloven ook dat de ziel af en toe het levende lichaam verlaat. Tijdens de slaap 
bijvoorbeeld. Amerikaanse indianen noemen de slaap ook wel schijndood en bij hun is het 
verboden om slapende mensen plotseling wakker te maken. De ziel heeft dan geen tijd terug 
te keren in het lichaam.  

In Mexico vieren ze Día de los Muertos (Dag van de Doden), een groot volksfeest. Dit is elk 
jaar op 1 en 2 november. De graven worden daarvoor extra schoongemaakt en versierd. En 
sommige families maken thuis een altaar voor de overledenen. Mensen geloven namelijk dat 
de zielen van de doden die dagen terugkomen naar de aarde om te zien of ze niet vergeten 
zijn. Het is een eeuwenoude traditie van de indianenvolkeren zoals de Azteken en de Maya. 
Zij vonden het heel gewoon om hun voorouders en de doden te vereren. Ze stelden bijvoorbeeld 
schedels tijdens rituelen tentoon, als symbool voor de dood en wedergeboorte. Toen de 
Spaanse christenen naar Mexico kwamen, namen ze een beetje van deze gewoonte over en 
verplaatsten ze het feest naar 'hun' katholieke moment van Allerheiligen en Allerzielen.    
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Animisten geloven dat na de dood van het stoffelijke lichaam de ziel naar een onzichtbare, 
niet stoffelijke wereld gaat. Het stoffelijke lichaam ‘geeft de geest’ en het niet stoffelijke lichaam 
vindt ‘zielsrust’ of ‘zielenheil’ in een onzichtbare wereld: het walhalla of de Eeuwige 
Jachtvelden. Vanuit dit geestenrijk beïnvloeden goden, zielen en andere (magische) krachten 
het aardse leven.  

In animisme zit het woord ‘anima’. Dat is Latijn voor ‘adem’ en 'geest’. De term animisme is 
bedacht door geleerden die onderzoek deden naar andere culturen en hun geloof. Animisme 
is eigenlijk een ouderwets woord. Een betere term voor animisme is eigenlijk ‘natuurreligie’ of 
‘natuurgeloof’.  

Van het ene op het andere moment kunnen gelovigen slachtoffer worden van kwade krachten. 
Animisten moeten dus precies weten wat ze wel en niet mogen doen. Gelovigen kunnen 
zichzelf wel beschermen tegen boze geesten, maar nooit helemaal.  
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Priesters binnen het animisme kunnen hun magische krachten voor goede én slechte dingen 
gebruiken. Ze beschermen hun dorp, maar ze kunnen ook menselijke vijanden vervloeken en 
ziek maken. Meestal bieden ceremonies en rituelen wel bescherming tegen deze vervloekingen, 
maar volgens animisten is tegen de vloek van een heks niet zoveel te doen. 

Aanhangers van natuurreligies wonen over de hele wereld verspreid. In verschillende Zuid-
Amerikaanse landen gelooft zo’n 25 procent van de bevolking in animisme. Indianen in 
Amerika hebben een natuurgeloof, net als de Aboriginals in Australië. In het Aziatische 
Indonesië noemen diverse volken op verschillende eilanden zichzelf animist en ook in Afrika 
wonen animisten. 

Exacte cijfers over het aantal animisten op de wereld zijn er niet. Schattingen lopen uiteen 
van 176 miljoen tot 938 miljoen. Dat komt omdat animisme in sommige landen officieel niet 
bestaat, maar ook omdat het animisme in veel landen vermengd is geraakt met godsdiensten 
als het christendom of de islam.   

Landen waar aanzienlijke aantallen animisten wonen zijn Zambia, Zuid-Soedan, de 
Democratische Republiek Congo, Bangladesh, India, Nepal, Gabon, de republiek Guinee 
Bissau, Indonesië, Japan, Laos, Myanmar (Birma), Papoea-Nieuw-Guinea, Peru, De Filipijnen, 
Canada, Rusland, Zweden, Thailand, Oost-Timor, de Verenigde Staten en Mexico. 

Voordat de christelijke kerk Europa veroverde, leefden hier verschillende natuurvolkeren. Ze 
kenden allerlei heiligdommen zoals bomen, menhirs en steencirkels. De enige officiële 
godsdienst die is overgebleven is het ásatrú, een natuurgodsdienst die sinds 1972 in 
Scandinavische landen is erkend. De Edda is hun heilige boek. Bron: samsam.net. 

Ásatrú is een geloof dat zich baseert op de oude voorchristelijke Germaanse mythologie. 
Ásatrú betekent trouw aan de Asen: Ása = Asen [goden]; trú = [ge]trouw. De Asen (en Asinnen) 
zijn de hogere goden, zoals Wodan en Donar.  

 

 

Titelpagina van een achttiende eeuws manuscript van de Edda 
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Ásatrú is een voortzetting van het oude Germaanse heidendom, dat eens het populairste geloof 
was in Noord-Europa maar rond het jaar 1000 alleen nog te vinden is in IJsland en Zweden. 
In 1085 ging Zweden als laatste land nominaal over op het christendom, terwijl oude 
Germaanse geloofstradities vaak, vermengd met christelijke elementen, lang zijn blijven 
voortbestaan. 

In de negentiende eeuw zijn voor het eerst pogingen gedaan de verdwenen godsdienst te 
reconstrueren en nieuw leven in te blazen. Ásatrú dook voor het eerst op in het 
boek Fjallkonan in 1885 en vervolgens in Heiden-tradities in IJsland van Ólafur Briem, 
geschreven in 1945. De waarschijnlijk oudste godsdienstige Ásatrú-organisatie was de in 
1907 opgerichte Germanische Glaubens-Gemeinschaft. De leiders van deze groep waren 
vertegenwoordigers van de Terug naar de natuur-beweging en naturalisten zoals Ludwig 
Fahrenkrog, Hugo Höppener (Fidus) en anderen uit de Friedrichshagener Kreis). 

In 1972 werd Ásatrú een officieel geloof in IJsland, nadat de IJslandse dichter Gothi 
Sveinbjorn Beinteinsson  het had gepropageerd bij de regering. Ásatrú wordt inmiddels ook 
door de Zweedse, Deense, Spaanse en Noorse overheden als religie erkend. Dat is in de 
Scandinavische landen nodig, omdat men daar het Lutheranisme als staatsgodsdienst heeft. 
Zweden heeft de staatsreligie in 2000 afgeschaft. Sommige moderne beoefenaars pogen Ásatrú 
als autochtone godsdienst te reconstrueren en te beperken tot hoe het geweest zou kunnen 
zijn vóór bekeringen in Scandinavië (rond het jaar 1000), Engeland, Duitsland en 
Nederland tot het christendom, wel rekening houdend met huidige wetten en gewoonten. 

In maart 2017 werd door de Amerikaanse strijdkracht een hernieuwde lijst van erkende 
religies binnen al haar onderdelen uitgebracht waarin ook Ásatrú opgenomen is.   

Rond 1900 maakten verschillende Duits-nationalistische verenigingen gebruik van tradities 
uit de Germaanse en Noordse mythologie. Vanaf de jaren 1920 gingen ook occulte groepen 
binnen de NSDAP gebruikmaken van de Europees heidense symboliek. Zo bewonderde men 
dat in deze mythologieën de daad, eer en heldendood worden verheerlijkt. Occulte ideologen 
van de nazi's waren bijvoorbeeld de ariosoof Guido Von List, Erich Ludendorff en - lange tijd 
naaste medewerker van Hitler – Alfred Rosenberg, die echter wel verklaarde: ‘Odin war und 
ist tot.’ Adolf Hitler is nooit aanhanger geweest van dit ‘vernieuwde’ heidendom en keerde zich 
in Mein Kampf tegen het vereren van Wodan, maar ontleende volgens sommige historici er 
wel veel ideeën aan voor zijn eigen ideologie. 

Sommige hedendaagse rechts-extremistische groeperingen gebruiken Ásatrú om hun 
racistische ideeën te rechtvaardigen. Onder de naam Ásatrú wordt onder meer de 
neofascistische Nordische Zeitung van Jürgen Rieger gepubliceerd, een orgaan van de in 
Duitsland gevestigde neofascistische Artgemeinschaft. Mainstream Heidendom- en Ásatrú-
groepen keuren deze praktijken echter af en zijn daarom ook nadrukkelijk apolitiek. 

Ondertussen mopperen de groepjes niet-racistische Asatru-aanhangers in Europa en de VS 
dat de extremistische tak hun religie in een kwaad daglicht zet. Het geloof in de oud-Europese 
goden draait om spirituele zaken, vinden zij. Om het geloof dat er een verborgen bron van 
goddelijke energie bestaat en dat ieder mens die energie kan aanspreken door de goden aan 
te roepen. De extremisten, vinden zij, verpesten het voor de rest.  



165 

 

 

Wodan. Uit: Das festliche Jahr in Sitten, Gebräuchen und Festen der germanischen Völker.  

Thor, Odin en Frigg maken een comeback in IJsland. In de buurt van d hoofdstad Reykjavik 
verrijst binnenkort (2015) een tempel voor Scandinavische goden. 

Het heiligdom zou het eerste zijn sinds IJsland zich duizend jaar geleden bekeerde tot het 
christendom. Het Scandinavische geloof in de mythologie leidt al eeuwen een sluimerend 
bestaan, maar uitgestorven is het niet. Een groep neopaganisten viert nog steeds de oude 
offerrituelen voor de Noorse goden, zij het zonder daadwerkelijk dieren te offeren. Voor de 
kerstening was de zogenoemde blót bedoeld om goden tevreden te houden. 
 
Sinds tien jaar zit de Noorse mythologie in de lift. Vereniging Asatruarfelagid, waarin de 
paganisten zich verenigd hebben, zag haar ledental verdrievoudigen. Inmiddels telt ze 
vierentwintighonderd leden - op een bevolking van driehonderddertigduizend. 

In de tempel kunnen IJslanders straks terecht voor bruiloften, begrafenissen en voor bepaalde 
rituelen. Dogmatisch denken is er niet aan de orde, vertelt hogepriester Hilmar Orn 
Hilmarsson aan Reuters. ‘Volgens mij gelooft niemand echt in een eenogige man die een paard 
met acht voeten berijdt. We zien de verhalen als poëtische metaforen, als een manifestatie van 
de krachten van de natuur en de menselijke psyche.’ Bron: Trouw.  
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Dood of de gladiolen 

De dood of de gladiolen betekent 'ik waag het erop: het wordt een mislukking óf een glorieuze 
overwinning', 'alles of niets'.  

Deze uitdrukking komt waarschijnlijk uit de wielersport. Als een wielrenner een koers of rit 
gewonnen heeft, krijgt hij/zij op het podium een grote bos bloemen (de 'gladiolen'). Om te 
kunnen winnen, moet een wielrenner vaak al zijn krachten aanspreken én het lef hebben om 
een beslissende versnelling te plaatsen. Dat geldt vooral voor massasprints, want daarin 
worden er veel risico's genomen.  

De wielrenner Gerrie Knetemann (1951-2004) wordt vaak genoemd als de bedenker van de 
dood of de gladiolen, maar het is lang niet zeker of dit terecht is. In 
het Wielerwoordenboek (2010) staat dat de uitdrukking waarschijnlijk verwijst naar de 
gladiatorengevechten bij de Romeinen. Een gladiator werd ófwel gedood (bij verlies) ofwel 
bedolven onder de gladiolen (bij winst). Het Latijnse gladio betekent 'zwaard'; dit woord zit 
zowel in gladiator als in gladiool. De plant waar vanaf de bloemen worden gesneden, heeft 
namelijk zwaardvormige bladeren. Sommigen verwijzen naar het verhaal dat gladiatoren 
onder hun kleding de wortel van de gladiool verborgen. Zij dachten dat dit zou werken als een 
amulet: de wortel van de gladiool (met zijn bladeren die op zwaarden lijken) zou ze helpen in 
het zwaardgevecht. In de naslagwerken is helaas niets terug te vinden over de gladiool als 
overwinningsbloem bij de gladiatoren of als amulet.  

Het oudste citaat met de dood of de gladiolen dateert van 10 juli 1979. Een artikel over 
wielrenner Hennie Kuiper in De Telegraaf van die dag begint als volgt: ‘'De dood of de 
gladiolen', luidt de vakterm in koerskringen voor: erop of eronder'. 

De uitdrukking wordt ook vaak gebruikt in verband met de Nijmeegse Vierdaagse, het 
jaarlijkse internationale wandelevenement. De lopers die de wandeltocht hebben volbracht, 
krijgen namelijk gladiolen van het publiek. De weg naar de finish heet die dag zelfs Via 
Gladiola. Het uitdelen van bloemen gebeurde in elk geval al in de jaren dertig; in 1947 schreef 
een krant voor het eerst over ‘gladiolen’ en laurierbladeren. Bron: onze taal.nl. 

 

Dood door misdaad 

In de regio Amsterdam vielen in 2019 eenentwintig doden door geweld, zes meer dan in 2018. 
Veel slachtoffers waren jong. Soms liepen daders rond met machetes en slagersbijlen. 

Voor wie het onaangename gevoel bekruipt dat het steeds erger wordt met de moordzucht in 
Amsterdam: dat valt op zich wel mee. De veelgehoorde verzuchting is te begrijpen, omdat het 
soms extreme geweld veel aandacht krijgt, net zoals het aantal (heel) jonge slachtoffers. Toch, 
wie nuchter kijkt naar het aantal fatale incidenten in de regio, zal vaststellen dat eenentwintig 
doden in een jaar voor een hoofdstad niet excessief is. 

Al meer dan tien jaar schommelt het aantal doden door geweld tussen de vijftien en de dertig 
per jaar. Elk slachtoffer is er één te veel, maar een moordstad is Amsterdam niet. Ondertussen 
is al jaren een bedenkelijke ontwikkeling gaande: heel jonge mannen, soms net volwassen, 
zijn dader of slachtoffer. 

Liefst negen slachtoffers waren dit jaar jonger dan dertig jaar. In een gevecht met kapmessen 
werd drillrapper Jay-Ronne Grootfaam doodgestoken bij Bijlmerflat Florijn. Hij was achttien 
jaar, net zoals de jongen die hem in de visie van justitie de doodsteek gaf. De drillraps, waarin 
groepen jongens elkaar in clips uitdagen, baren zorgen, omdat jonge mannen en zelfs kinderen 
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met messen over straat lopen en die ook gebruiken. Soms gaat het om machetes of slagers-
bijlen. 

Amsterdam-Zuidoost was het vaakst toneel van grof geweld. Meerdere jonge mannen uit de 
Bijlmer werden doodgeschoten. Een conflict in de internationale drugshandel is daar volgens 
ingewijden het grootste probleem. Een groep veelal jonge criminelen uit Zuidoost zou een partij 
van zo’n vierhonderd kilo cocaïne hebben ‘geript’, gestolen, van de organisatie van een 
vooraanstaande crimineel. Dat naasten doorgaans zwijgen tegen de politie, helpt niet. 

Uit wraak werd Genciël ‘Genna’ Feller (23) uit de Bijlmer eerst neergeschoten in Almere. Hij 
overleefde de kogels met geluk en dook onder op Curaçao. Daar werd hij op 2 september 
alsnog geliquideerd. 

Ruim twee weken later werd in Zuidoost de ex-profvoetballer Kelvin Maynard (32) vermoord, 
waarschijnlijk in hetzelfde conflict. Hij was achtervolgd in zijn auto en werd vanaf een scooter 
beschoten voor een stoplicht. Hij botste met zijn auto op een brandweerkazerne en werd 
tevergeefs gereanimeerd. 

Een conflict tussen zware criminelen van de Balkan werd de Servisch-Amsterdamse eigenaar 
Goran Savic (49) van pizzeria La Piccola Baracca fataal, aan het Hugo de Grootplein in West. 
Een huurmoordenaar wilde de Montenegrijnse crimineel Jova Durovic in het restaurant 
vermoorden, maar Savic sprong in de baan van de kogels. Hij overleed, Durovic raakte 
gewond. 

Een langlopende vete in het Marokkaans-Nederlandse criminele milieu werd de 
negenendertigjarige Rachid Kotar waarschijnlijk fataal. 

Kotar, opgegroeid in Noord en woonachtig in Amstelveen, wordt gerekend tot een groep die al 
jaren doelwit is van de vorige week gearresteerde Ridouan Taghi. Een nog onbekende schutter 
schoot hem op 12 december dood toen hij naast zijn gepantserde BMW stond op de 
parkeerplaats voor de luxe sportschool Health City aan Escapade in Amstelveen. Zijn vier-
jarige dochter zat op de achterbank. 

In het Turkse criminele milieu werd ook een dochter getroffen door geweld tegen haar vader. 
De zeventienjarige liep in maart met haar vader Ahmet G. (55) bij hun huis aan Grote Wielen 
in Amstelveen-Westwijk toen ze werden beschoten. Hij werd in zijn been geraakt, zij in haar 
enkel. De burgemeester gaf G. daarop een gebiedsverbod, waardoor hij niet bij zijn 
zwaarbeveiligde huis mocht komen om de buurt niet verder in gevaar te brengen. Bron: Het 
Parool. 

 

Doodstraf 

De doodstraf is naar de huidige definitie een uitvoering van de zwaarst mogelijke, door een 
rechter opgelegde straf, inhoudende het ter dood brengen van de daartoe veroordeelde, waarbij 
de voltrekking is vastgelegd en onder controle wordt gehouden. Hierin onderscheidt het zich 
van het buitengerechtelijk lynchen. 

Een ter dood veroordeelde wordt doorgaans niet onmiddellijk ter dood gebracht, doch veelal 
voorgaand aan de executie (voltrekking van de straf) gevangen gehouden, eventueel in verband 
met het instellen van een rechtsmiddel (hoger beroep of een verzoek om gratie), teneinde de 
voltrekking af te wenden. Zo'n procedure kan tegenwoordig vele jaren duren. Op de dag van 
de executie wordt de veroordeelde overgebracht naar de plaats waar het vonnis wordt 
uitgevoerd. Vervolgens vindt de executie plaats volgens een vastgesteld protocol door een van 
overheidswege bevoegd persoon (de beul) of personen. 

De doodstraf werd en wordt soms door machthebbers opgelegd om tegenstanders en 
concurrenten uit de weg te ruimen onder het mom van 'verraders' en 'staatsgevaarlijke 
elementen'. Dit gebeurt voornamelijk in dictaturen. Meestal gaat het om buitengerechtelijke 
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straffen, dat wil zeggen dat er geen rechtszaak aan te pas is gekomen en de voltrekking van 
de doodstraf dus illegaal is. In sommige landen worden er nog wel schijnprocessen gehouden, 
oneerlijke processen waarbij de uitkomst al van tevoren vaststaat. Een praktijk die in 
veel  Latijns-Amerikaanse dictaturen voorkwam was het laten 'verdwijnen' van dissidente 
figuren. Worden personen zonder proces ter dood gebracht, dan spreekt men van 
standsrechtelijke executie. 

De doodstraf bestaat al duizenden jaren. Veel historische bronnen geven aan dat deze straf al 
in de tijd dat mensen nog in stammen leefden, onderdeel was van het juridische systeem. In 
z'n algemeenheid kon in die tijd een misdaad worden bestraft met het compenseren van het 
slachtoffer door de dader, lijfstraffen, het mijden van de dader, verbanning of executie. Het is 
echter waarschijnlijk dat, omdat de gemeenschappen in die tijd erg klein waren, er weinig 
misdaden binnen de gemeenschap werden gepleegd en daarnaast dat men zeer terughoudend 
was met het verbannen of ombrengen van een lid van de gemeenschap. Dit gold echter niet 
voor misdaden die door mensen van buiten de eigen gemeenschap werden gepleegd. Zelfs 
relatief kleine misdaden zoals diefstal door iemand van buiten de eigen gemeenschap, werden 
beschouwd als een aanval op de hele gemeenschap en werden soms zwaar bestraft. Misdaden 
gepleegd door iemand van een naburige stam konden leiden tot vetes die generaties konden 
voortbestaan, maar werden ook vaak afgedaan met officiële excuses en compensatie. Deze 
compensatie konden materieel zijn, bijvoorbeeld het betalen van de schade met vee of slaven, 
het uitwisselen van bruiden en bruidegoms, maar ook kon besloten worden dat er met bloed 
moest worden terugbetaald. Soms werd genoegen genomen met dierlijk bloed, dat het 
menselijk bloed kon vervangen, maar soms werd ook iemand uit de stam van de dader 
aangeboden voor executie. Dit hoefde niet noodzakelijkerwijs de dader zelf te zijn: het ging om 
een conflict tussen twee gemeenschappen en niet tussen individuen. 

Enkele duizenden jaren geleden verenigden stammen zich langzamerhand tot naties. Door het 
veroveren van nabijgelegen landen en stammen, vermengden de bevolkingen zich ook meer. 
Er ontstond een bovenklasse gebaseerd op religie, rijkdom of macht en minder op de stam 
waar men oorspronkelijk vandaan kwam. Zo ontstond ook steeds meer de behoefte om een 
uniform rechtssysteem in te voeren, waarin onder meer de relaties tussen de 
maatschappelijke klassen formeel werd vastgelegd. Een van de oudste en meest bekende 
rechtssystemen is de Codex Hammurabi uit ongeveer 1780 v.Chr.. In dit wetboek werden 
straffen opgenomen voor verschillende misdrijven, waarbij de strafmaat afhing van de 
maatschappelijke klasse van de dader en die van het slachtoffer. De Codex Hammurabi kende 
de doodstraf onder meer voor het valselijk iemand beschuldigen van moord, meineed, het 
ontduiken van een mobilisatieoproep, overspel en het verkrachten van een maagd. 

De joodse Thora (vermoedelijk uit de periode rond 750 v.Chr.) kende de doodstraf voor moord, 
ontvoering, magie, het schenden van de Sabbat, godslastering en een breed scala aan 
seksuele misdrijven. Tegenwoordig neemt men aan dat executies in Israël en Judea zeldzaam 
waren, omdat de benodigde bewijslast erg zwaar was. 

In het oude Griekenland werd de eerste wet geschreven door Draco, rond 621 v.Chr. De 
doodstraf werd toegepast voor een groot aantal misdrijven (de uitdrukking draconische 
maatregelen is hiervan afkomstig). 

In Europa was de doodstraf tijdens de Middeleeuwen en de periode erna een algemene straf 
voor een breed scala aan misdrijven. In de achttiende eeuw bijvoorbeeld stond in Groot-
Brittannië de doodstraf op niet minder dan tweehonderdtweeëntwintig misdrijven, waaronder 
het ongeoorloofd kappen van een boom of het stelen van een dier. Vaak werd de doodstraf in 
deze periode omgezet in verbanning naar een van de nieuwe koloniën. 

In de loop der tijd kwam er een beweging op gang om de doodstraf meer humaan te maken. 
De juridisch leermeester Maimonides schreef al in de twaalfde eeuw dat het ‘beter is om 
duizend schuldige mensen vrij te laten dan om één onschuldig iemand ter dood te brengen’. 
In de achttiende eeuw werd in Frankrijk de guillotine ingevoerd om het voltrekken van de 
doodstraf zo snel en pijnloos mogelijk te maken. In een aantal landen waar ophanging een 
gebruikelijke manier van het voltrekken van de doodstraf was, werd de korte val vervangen 
door een lange val, waardoor de veroordeelde direct stierf aan een gebroken nek in plaats van 
langzaam te stikken. In de Verenigde Staten werden eind negentiende en twintigste eeuw 
nieuwe methoden gezocht om veroordeelden op een minder pijnlijke manier te laten sterven. 
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Als vervanging voor ophanging werd eerst elektrocutie met de elektrische stoel ingevoerd, 
daarna de gaskamer en ten slotte de dodelijke injectie. Van geen van deze methoden staat 
echter vast dat ze pijnloos zijn en elk ervan is omstreden. 

Ondanks het feit dat de 'humanere' methoden breed zijn ingevoerd, kennen sommige landen 
nog steeds methoden die als inhumaan gelden, zoals het langzaam ophangen, het onthoofden 
met een zwaard en zelfs stenigen. 

Met name in het verleden kon een doodstraf als ‘eervol’ of  ‘oneervol’ gelden, wat met name 
voor de familie van de veroordeelde van belang kon zijn. Edelen werden meestal onthoofd, 
deze executiemethode stond dan ook bekend als ‘eervol’. Een andere ‘eervolle’ methode (met 
name voor militairen) was het vuurpeloton. Typische voorbeelden van ‘oneervolle’ doodstraffen 
waren verbranding, een nek- of rugschot, ophanging, en vierendeling. Mede vanwege de aard 
van hun misdrijven werden de terdoodveroordeelden na de processen van 
Neurenberg opgehangen en werd hun het ‘eervolle’ vuurpeloton ontzegd. 

Een andere eervolle methode is zelfmoord. In Japan en het Romeinse Rijk werd van een 
verdachte verwacht dat hij zelfmoord pleegde voordat hij gevangen werd genomen. In de 
moderne tijd wordt hem deze optie echter ontzegd. De geallieerden beschouwden het als een 
teleurstelling dat Hermann Göring door zelfmoord aan de strop ontsnapte. 

Liechtenstein was in 1798 het eerste land ter wereld dat de doodstraf afschafte. Een steeds 
groter aantal landen heeft de doodstraf sindsdien volledig afgeschaft of voert deze niet meer 
uit. Het afschaffen van de doodstraf is een van de voorwaarden die verbonden is aan het 
lidmaatschap van de Europese Unie.   

 

 

Terechtstelling aan de garrote in 1901 in de Bilibid-gevangenis in Manilla op de Filipijnen 

 



170 

 

 

Galg in Beerfelden 

 

 

 

Executie van Thomas Scott, Canada, 1870 
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Ophanging van Stanislaus Lacroix, Quebec, 1902 

 

 

De zaag, middeleeuwse afbeelding   
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Onthoofding van zeerovers in Hamburg, Sebastian Sonntag, 1573  

 

 

Tupac Amaru II, de inheemse leider van een Inca-opstand in Peru, wordt gevierendeeld door 
de Spanjaarden, 1781 

 

 

De elektrische stoel, Old Sparky, van de gevangenis Sing-Sing 
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Er zijn diverse manieren om de doodstraf uit te voeren. Tegenwoordig is het in veel landen de 
bedoeling dat een executie zo snel en 'humaan' mogelijk wordt gedaan. In het verleden, en in 
sommige landen nog steeds, was het juist de bedoeling dat de veroordeelde lang en hevig leed 
als vergelding en als afschrikwekkend voorbeeld voor potentiële misdadigers. Om die reden 
werden executies vaak publiekelijk uitgevoerd. In Saoedi-Arabië, Jemen, Iran, Noord-Korea 
en Syrië gebeurt dit nog steeds. 

Volgens Amnesty International worden op dit moment wereldwijd vooral de volgende 
methoden gebruikt om veroordeelden ter dood te brengen: dodelijke injectie met gif, 
elektrocutie met de elektrische stoel, vergassing in de gaskamer, het ombrengen met een 
vuurwapen (met de kogel, door middel van een nekschot of fusillade), ophanging(met de 
strop), onthoofding (met het zwaard) of steniging. Af en toe worden nog andere methodes 
gerapporteerd. 

Standpunten over de doodstraf 

De doodstraf is een controversieel onderwerp. De mening over de doodstraf varieert sterk van 
land tot land. 

Argumenten voor de doodstraf 

Voorstanders van de doodstraf zijn van mening dat het afschrikwekkend werkt, dat het in elk 
geval herhaling voorkomt, en dat mensen die een zeer slechte daad begaan daarvoor ook de 
ultieme consequentie moeten dragen. Ook zeggen ze dat de doodstraf goedkoper is voor de 
samenleving dan langdurige gevangenisstraf. Als tegenargument voor de onherroepelijkheid 
van de doodstraf argumenteren zij dat een gevangenisstraf ook maar gedeeltelijk te herroepen 
is; tijd die men al gezeten heeft krijgt men niet meer terug. Verder vinden veel voorstanders 
van de doodstraf dat het niet correct is dat de belastingbetaler opdraait voor de kosten van 
gevangenschap van zware criminelen. 

Argumenten tegen de doodstraf 

Tegenstanders van de doodstraf zijn van mening dat de doodstraf te zwaar is. Ook zou de 
staat zich op die wijze op hetzelfde morele niveau als een moordenaar stellen. Daarnaast is de 
doodstraf onherroepelijk: als later blijkt dat er een gerechtelijke fout is gemaakt, en de 
verkeerde persoon is veroordeeld, is er geen correctie meer mogelijk. Dat een dergelijk gevaar 
niet denkbeeldig is, blijkt uit het feit dat tientallen mensen die in de Verenigde Staten in een 
dodencel zaten, later alsnog heropening van hun proces en vrijlating verkregen. Veel 
tegenstanders van de doodstraf betwisten bovendien het afschrikwekkende karakter van de 
doodstraf: in landen met de doodstraf is de criminaliteit vaak minstens zo hoog als in landen 
zonder de doodstraf. Er is nog nooit wetenschappelijk aangetoond, dat een wetssysteem met 
doodstraf effectiever is dan een zonder de doodstraf. Ook betwisten zij het argument dat de 
doodstraf zoveel goedkoper is dan levenslange gevangenisstraf: veel van de 
doodstrafveroordelingsprocessen duren lang en kosten zeer veel geld. Bovendien menen veel 
tegenstanders dat de doodstraf geen echte straf is, omdat een straf (mede) is bedoeld om van 
te leren, terwijl dat bij de doodstraf niet het geval is. Verder menen tegenstanders dat de 
doodstraf een schending van de mensenrechten is en dat moord altijd slecht is, ook al gaat 
het om een crimineel.  

 

Religieuze standpunten over de doodstraf 

Boeddhisme 

Er is onenigheid onder boeddhisten over of het boeddisme de doodstraf wel of niet verbiedt. 
Het eerste van de Vijf Voorschriften verbiedt leven te vernietigen en hoofdstuk 10 bijvoorbeeld 
van de Dhannapada zegt: 

 
Iedereen is bang voor straf; iedereen is bang voor de dood, net als jij. Dood daarom niet. 

Ook in andere delen van de Dhammapada staan uitspraken die, vooral door boeddhisten in 
het Westen, worden uitgelegd als standpunten tegen de doodstraf. Maar andere boeddhisten 
interpreteren de geschriften anders, waardoor zij om religieuze redenen juist voorstander van 
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de doodstraf zijn. De meeste landen waar het boeddhisme de officiële godsdienst is kennen en 
kenden de doodstraf voor enkele misdrijven. Een bekende uitzondering is de afschaffing van 
de doodstraf door Keizer Saga van Japan in 718. De doodstraf bleef afgeschaft tot 1165, 
alhoewel er enkele executies plaatsvonden. 

Tegenwoordig kent  Japan nog steeds de doodstraf, al stelde toenmalig minister van Justitie 
Seiken Suqiura vanwege geloofsovertuigingen een kort moratorium in. In december 2006 
werden evenwel weer executies uitgevoerd. Dit gebeurde nadat Sugiura opgevolgd was door 
Jinen Nagase. 

Het beleid in andere landen waar boeddhisten een meerderheid vormen is 
verschillend: Bhutan bijvoorbeeld heeft de doodstraf afgeschaft, maar Thailand kent de 
doodstraf nog wel. 

Jodendom 

In de halacha (joodse wet) geldt de doodstraf (in aflopende zwaarte door steniging, 
verbranding, onthoofding of verwurging) voor uiteenlopende misdrijven, zoals godslastering, 
diverse seksuele misdaden, moord, ontvoering, verkrachting, het slaan van een ouder en nog 
een aantal andere delicten. Het Talmoed-traktaat Sanhedrin geeft een weerslag van de 
debatten die rond het begin van de niet-joodse jaartelling hierover zijn gevoerd. 

Hoewel de doodstraf in theorie dus is toegestaan, zijn de eisen die aan het bewijs gesteld 
worden (twee koosjere getuigen - Joodse mannen van onbesproken gedrag - moeten het delict 
gezien hebben én er moet vooraf een waarschuwing zijn gegeven) zo zwaar dat in de praktijk 
de doodstraf zelden is toegepast. Een Klein Sanhedrin (rechtbank van drieëntwintig rechters, 
die bevoegd was de doodstraf uit te spreken) dat eens in de zeventig jaar een doodvonnis liet 
voltrekken werd beschouwd als een bloeddorstige rechtbank. 

In het jaar 30 na Chr. kwam er een definitieve uitspraak door het Groot Sanhedrin, het 
hoogste rechtsorgaan: menselijke rechters waren niet competent genoeg om een doodvonnis 
uit te spreken. Nadien is dat dan ook niet meer gebeurd: de doodstraf is een theoretische 
maximumstraf geworden, die alleen door God gebruikt zou mogen worden maar niet door 
feilbare mensen. De bekende uitspraak: Het is beter en stemt tot meer tevredenheid om duizend 
schuldigen vrij te laten dan om één onschuldig iemand ter dood te brengen is dan ook afkomstig 
van de beroemde Joodse filosoof en rechtsgeleerde Maimonides. 

De joodse staat Israël kent in principe alleen de doodstraf voor nazimisdadigers. De doodstraf 
werd sinds de oprichting van de staat in 1948 twee maal uitgevoerd. De eerste executie betrof 
Meir Tobianski, een officier van het IDF, die onschuldig was en later werd gerehabiliteerd, de 
tweede de oorlogsmisdadiger Adolf Eichmann. Gevangengenomen terroristen kunnen ter dood 
veroordeeld worden, maar om te voorkomen dat zij als martelaren worden beschouwd, wordt 
de doodstraf niet uitgevoerd. 

Christendom 

Christenen hebben verschillende standpunten ten aanzien van de doodstraf. Veel christenen 
die om religieuze redenen tegen de doodstraf zijn, refereren aan uitspraken van Jezus als het 
enkele ‘Zondig niet meer’ (Johannes  8:11) en ‘Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen.’ 
Christenen die om religieuze redenen voorstander van de doodstraf zijn, halen op hun beurt 
uitspraken in het Oude en het Nieuwe Testament die de doodstraf ondersteunen aan, zoals 
‘wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, die kan maar beter met 
een molensteen om zijn nek in zee geworpen worden en in de diepte verdrinken’ (Jezus in 
Mattheus 18:6) en ‘ze [de overheid] voert het zwaard niet voor niets [...] en door hem die het 
slechte doet zijn verdiende straf te geven, toont ze Gods toorn’ Paulus in Romeinen 13:3-4). 

Totdat Franciscus paus werd sloot de katholieke kerk niet uit dat toevlucht werd genomen tot 
de doodstraf als de identiteit en de verantwoordelijkheid van de schuldige voldoende konden 
worden vastgesteld en als dat de enige mogelijke weg was om mensenlevens effectief te 
beschermen tegen onrechtmatige aanvallers. Als echter onbloedige middelen volstonden om 
de veiligheid van personen te verdedigen en te beschermen tegen de aanvaller, moest de 
overheid zich volgens de Katholieke Kerk beperken tot deze middelen, omdat zij beter 
beantwoordden aan de concrete omstandigheden van het algemeen welzijn en meer in 
overeenstemming waren met de waardigheid van de menselijke persoon. De Kerk oordeelde 
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tevens dat gezien de mogelijkheden die de overheid thans ter beschikking heeft, de gevallen 
waarin het absoluut noodzakelijk is de schuldige te doden zeer zeldzaam geworden zijn of 
praktisch niet meer voorkomen. Paus Franciscus echter oordeelt dat elke doodstraf indruist 
tegen de menselijke waardigheid die elke mens van God, zijn schepper, krijgt (bij zijn of haar 
conceptie). Het genoemde artikel in de catechismus van de katholieke kerk is dan ook in deze 
zin gewijzigd. Bovendien staat er dat de Katholieke Kerk alles in het werk zal stellen om deze 
straf overal waar deze nog bestaat te doen afschaffen. Franciscus uitte zich tevens kritisch 
over levenslange gevangenisstraf. Deze mag geen verkapte doodstraf zijn. 

Ook andere christelijke kerkgenootschappen, zoals de Anglicaanse kerk, de methodisten en 
de oosters-orthodoxe kerk, zijn tegen de doodstraf. 

Voorbeelden van christelijke landen waar de doodstraf tot op heden bestaat en wordt 
uitgevoerd zijn de Verenigde Staten van Amerika (in iets meer dan de helft van de staten), 
Botswana, Oeganda en Wit-Rusland.. 

Islam 

In de Islamitische  wet (sharia) wordt de doodstraf toegestaan onder andere als hadd, een 
vaststaande strafmaat. Omdat de jurisprudentie van de sharia het niet toestaat om iets te 
verbieden wat niet verboden is, is het volgens de sharia ook niet mogelijk om de doodstraf te 
verbieden. In de meeste islamitische landen, met uitzondering van alle Turkse landen staat 
de doodstraf in vredestijd nog in de wet. 

Het belangrijkste uitgangspunt in de islam is dat men pas kan leven bij wijze van 
rechtvaardigheid en recht. Om die reden kan de doodstraf worden toegepast door een rechter 
als een straf voor de ernstigste misdrijven. Volgens de islam is er weliswaar een eeuwige straf 
in gods handen, maar is er ook ruimte voor straf in het leven op aarde. De geest van het 
islamitische wetboek van strafrecht is om levens te redden, rechtvaardigheid te bevorderen, 
en corruptie en tirannie te voorkomen.  

De islamitische filosofie houdt in dat een harde straf dient als afschrikmiddel tegen ernstige 
misdrijven. Volgens de islamitische wet kunnen op basis van soera Het Vee 151 de volgende 
twee misdaden worden bestraft met de dood:  

• Opzettelijke moord 

• Fasad fil-Ardh (het scheppen van wanorde in het land) 
Zeg: ‘Komt, ik zal u verkondigen, wat uw Heer heeft verboden;’ n.l. dat gij iets met 
Hem vereenzelvigt en dat gij uw ouders niet goed behandelt en dat gij uw kinderen uit 
armoede doodt. - Wij zijn het, Die voor u en voor hen zorgen - en dat gij onbetamelijke 
daden hetzij openlijk of in het geheim begaat en dat gij een ziel ten onrechte doodt die 
God heilig heeft verklaard. Dit is, hetgeen Hij u heeft bevolen, opdat gij moogt 
begrijpen. 

Opzettelijke moord 

De Koran stelt de doodstraf voor moord, hoewel vergeving en mededogen sterk 
aangemoedigd worden. De familie van het slachtoffer krijgt de keuze om ofwel vast te 
houden aan de doodstraf, ofwel de dader te vergeven en een geldelijke compensatie te 
accepteren voor hun verlies, zoals gesteld in soera De Koe 178. Deze schadevergoeding 
wordt diya genoemd.  

O jij die gelooft, vergelding inzake doodslag is je voorgeschreven: de vrije man tegen de vrije 
man, de slaaf tegen de slaaf en de vrouw tegen de vrouw. Maar, indien iemand kwijtschelding 
is verleend door zijn broeder, dan moet de eis billijk zijn, en betaling moet hem worden 
gedaan met goedheid. Dit is verzachting en barmhartigheid van jouw Heer. Wie daarna 
overtreedt, hem wacht een pijnlijke straf. 

Fasad fil-Ard 

Het tweede misdrijf waarvoor de doodstraf kan worden toegepast is vrijer in interpretatie. Het 
scheppen van wanorde in het land’ kan veel verschillende dingen betekenen, maar wordt 
doorgaans geïnterpreteerd als die misdaden die op de gemeenschap als geheel van invloed zijn 
en de samenleving destabiliseren, volgens islamitisch inzicht. Hieronder worden gerekend. 
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• Verraad of geloofsafval en het toetreden tot de vijand in de strijd  

• Terrorisme 

• Land-, zee- of luchtpiraterij  

• Verkrachting 

• Overspel 

• Homoseksueel gedrag  

Geloofsafval kan met de dood bestraft worden in onder andere Afghanistan, Egypte, Irak, Iran, 
Jemen, Koeweit, Mauretanië, Pakistan,  Qatar, Saoedi-Arabië, Soedan, Somalië, Syrië en de 
Verenigde Arabische Emiraten 

Het verschil tussen diefstal en roverij is dat roverij openlijk plaatsvindt, in tegenstelling tot 
een diefstal die in het verborgene gebeurt. De genoemde wanorde zou volgens sommige 
bronnen tijdens de Iraanse Revolutie ruim en losjes geïnterpreteerd zijn.  

De Koran stelt in soera Het Lich 2 het volgende betreffende ongeoorloofde seksuele 
betrekkingen: 

De ontuchtige vrouw en de ontuchtige man, geselt beiden met honderd slagen. En laat 
medelijden met hen u van de gehoorzaamheid aan God niet afhouden indien gij in God en de 
Laatste Dag gelooft. En laat een aantal gelovigen getuige zijn van hun bestraffing. 

Op de betreffende aya is naskh van toepassing. Ondanks dat het lijkt alsof de vastgestelde 
straf geseling betreft, wordt vanuit de traditie steniging voorgeschreven voor gehuwden; 
geseling zou alleen betrekking hebben om ongehuwden. In de praktijk wordt de straf 
nauwelijks ten uitvoer gebracht vanwege de strenge eisen aan de procedure.  

Ontucht kan, indien de schuldige niet vrijwillig een bekentenis aflegt, volgens de islamitische 
wet zoals gesteld in de Koran, alleen bewezen worden als vier mannelijke getuigen, die aan 
alle wettelijke eisen moeten voldoen, de beschuldiging bevestigen. Omdat van de getuigen 
verwacht wordt een getuigenis tot in de kleinste details af te leggen is toepassing van 
de hadd wegens ontucht feitelijk bijna onmogelijk, tenzij de schuldige zelf bereid is een 
belastende verklaring tegen zichzelf af te leggen. Minderjarigen en geestelijk gehandicapten 
worden slechts door de rechter berispt.  

Rechtspraak en uitvoering] 

In de islam is geen plaats voor eigenrichting; alleen op basis van een deugdelijk proces kan 
de doodstraf worden opgelegd door een islamitische rechtbank. Door de zwaarte van de straf 
zijn er zeer strenge normen wat betreft de bewijslast, voordat een veroordeling kan worden 
uitgesproken. De rechtbank kan daarom ook besluiten een geldboete of gevangenisstraf op te 
leggen.  

De manier van executie varieert van plaats tot plaats. In sommige islamitische landen zijn er 
methoden opgenomen zoals onthoofding, opknoping, steniging en het vuurpeloton. Executies 
zijn openbaar om te dienen als waarschuwing tegen toekomstige daders.  
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Doodstraf wereldwijd: 

 Geen doodstraf 

 Geen doodstraf in vredestijd 

 Doodstraf wordt niet uitgevoerd 

 Doodstraf wordt uitgevoerd 

 

In de meeste westerse landen is de doodstraf niet meer in gebruik, met als belangrijkste 
uitzondering de meeste staten van de Verenigde Staten. In de meeste Aziatische en 
Afrikaanse landen bestaat de doodstraf wel, al wordt hij met name in westelijk Afrika 
(uitgezonderd Guinee) niet meer toegepast. In de meeste Latijns-Amerikaanse landen bestaat 
de doodstraf officieel alleen nog in uitzonderlijke omstandigheden, en wordt hij in de praktijk 
niet meer toegepast. 

Volgens gegevens van Amnesty International werden in 2007 ten minste drieduizend mensen 
ter dood veroordeeld, terwijl nog ongeveer vijfentwintigduizend mensen wachtten op 
voltrekking van hun vonnis. Officieel zijn er in 2007 wereldwijd ongeveer dertienhonderd 
mensen ter dood gebracht, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk vele malen hoger 
omdat veel landen geen betrouwbare gegevens publiceren over de doodstraf. In totaal werden 
in vierentwintig landen mensen ter dood gebracht. 

Gegevens over het aantal uitgevoerde doodvonnissen in de zes landen waar de meeste 
executies worden uitgevoerd staan in onderstaande tabel. Met uitzondering van de gegevens 
over de Verenigde Staten zijn de genoemde aantallen van de andere vijf landen waarschijnlijk 
onderschattingen van het werkelijke aantal. 

 

Kampong Oemabara op Soemba met links een boom met schedels van gestraften en op de 
achtergrond het lijkenhuisje van de radja 
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Meeste executies uitgevoerd in 2010 

Land Aantal 

China 470+ (andere bronnen spreken van ten minste 5000)¹ 

Iran 252+ 

Noord-Korea 60+ 

Jemen 53+ 

Verenigde Staten 46 

Saoedi Arabië 27+ 

¹China beschouwt gegevens over uitvoering van de doodstraf als 
'staatsgeheim', vandaar de grote bandbreedte van de schattingen. 

Doodstraf voor minderjarigen 

Het executeren van minderjarigen (mensen die tijdens het plegen van het misdrijf nog geen 
achttien jaar oud waren) is verboden volgens het Verdrag inzake de Rechten van het Kind van 
de Verenigde Naties. 

Drie internationale verdragen (het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke 
Rechten, het Amerikaans Verdrag inzake de Rechten van de Mens en het Afrikaans Handvest 
inzake de Rechten en het Welzijn van het Kind) hebben deze bepaling overgenomen. Op de 
Verenigde Staten na, hebben alle landen ten minste een van deze verdragen geratificeerd. 

In maart 2005 verbood het Amerikaanse Hooggerechtshof het executeren van misdadigers die 
tijdens het uitvoeren van hun misdaad minderjarig waren. Hierdoor is de doodstraf voor 
minderjarigen in de laatste staten van VS opgeheven en werd direct de doodstraf van ongeveer 
80 veroordeelden omgezet in levenslange gevangenisstraf. 

Doodstraf voor kinderen komt wereldwijd nog in vijf landen voor: Iran, Soedan, Saoedi-Arabië, 
Pakistan en Jemen. Van 2005 tot 2008 werden tweeëndertig kinderen jonger dan achttien 
jaar ter dood gebracht, waarvan zesentwintig in Iran. Deze cijfers worden bijgehouden door 
de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Of de cijfers betrouwbaar zijn, is niet 
bekend. De landen houden gegevens over de doodstraf voor kinderen meestal geheim. 
Amnesty International rapporteerde dat in 2007 in Iran, Saoedi-Arabië en Jemen mensen ter 
dood zijn gebracht voor misdaden die ze als minderjarige gepleegd hadden 
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Galgenmaal   
 

De laatste maaltijd, ook wel aangeduid als galgenmaal, is de laatste maaltijd die een 
terdoodveroordeelde krijgt voor zijn executie. Deze maaltijd krijgt hij op de dag voor zijn 
executie. Op deze laatste dag zal het de veroordeelde tevens meestal worden toegestaan 
religieuze riten te verrichten of zal het hem op andere wijze binnen bepaalde grenzen zo 
aangenaam mogelijk worden gemaakt. 

In de meeste gevallen mag de terdoodveroordeelde kiezen wat hij als laatste maaltijd wil eten. 
Meestal stelt de staat of gevangenis hier wel bepaalde grenzen aan. De maaltijd kan 
bijvoorbeeld budgetgebonden zijn, of de ingrediënten moeten binnen de gevangenis 
verkrijgbaar zijn. In de Verenigde Staten is Texas (sinds 2011) de enige staat die niet aan 
laatste maaltijden doet: de veroordeelde eet gewoon wat de pot schaft. De reden hierachter 
was politieke kritiek nadat Lawrence Russell Brewer een zeer copieuze laatste maaltijd 
verzocht en er uiteindelijk niets van at omdat hij 'geen honger had'. Voorheen gold dat ook 
voor Maryland, dat de doodstraf in 2013 afschafte. In Louisiana deelt de veroordeelde zijn 
laatste maaltijd met de cipier. Er zijn ook gevallen bekend waarin de veroordeelde zijn 
galgenmaal met een andere gedetineerde deelde of het voedsel onder andere gedetineerden liet 
verdelen. 

Binnen de Westerse wereld gaat de traditie van de laatste maaltijd terug tot de tijd van de 
Griekse Oudheid. Acceptatie van de laatste maaltijd was een symbool van berusting. Hierdoor 
zou de geest van de gevangene de bewakers of beul niet na zijn dood lastigvallen. Uiteraard, 
hoe beter het voedsel en de drank, hoe sterker de symboliek die van deze berusting uit zou 
gaan. Laatste maaltijden waren dan ook vaak publiekelijk, evenals de executie zelf. Er zat ook 
een praktische reden achter de laatste maaltijd. De autoriteiten voerden namelijk executies 
publiekelijk uit en hadden geen behoefte aan een veroordeelde die zich niet aan zijn rol hield. 
Erger nog, zijn gedrag zou misschien zelfs mensen kunnen aanzetten tot rebellie. Door een 
(royale) laatste maaltijd aan te bieden konden de autoriteiten laten zien dat de gevangene 
weliswaar zijn straf verdiende, maar wel goed behandeld werd. Om diens medewerking te 
verzekeren, werd de veroordeelde bovendien een ruime hoeveelheid alcoholische 
drank aangeboden. 

Van een aantal veroordeelden is bekend wat zij als laatste maaltijd kozen. Sommige 
veroordeelden kozen ervoor snacks of de gewone gevangeniskost te eten, anderen weigerden 
iedere maaltijd:   

 

Veroordeelde Galgenmaal 

John Rook  12 hotdogs en een cola 

Adolf 
Eichmann  

Fles rode wijn (half leeggedronken) 

Timothy 
McVeigh  

2 bekers pepermuntijs 

Donald Jay 
Miller 

Tortilla's met guacamole, 1 limoen, 1 citroen en een blikje Dr Pepper 
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Karla Faye 
Tucker  

Salade en fruit 

Stacey Lawton Pot augurken 

Larry White  Lever met uien en een sigaret (die hij niet mocht oproken) 

Harry Charles 
Moore  

4 appels, 2 sinaasappels, druiven, banaan en frisdrank 

Velma Barfield  Chipitos, Kit Kat en een Coca-Cola 

Jeffrey Barney  2 pakken cornflakes 

John Wayne 
Gacy  

Gebakken kip, gebakken garnaal, aardbeien en friet 

Lawrence 
Russel Brewer  

2 gebraden kipsteaks met jus en uien, een drievoudige bacon cheeseburger, een 
kaasomelet met rundergehakt, tomaten, ui, paprika, jalapeños, een kom 
gebakken okra met ketchup, 500 gram barbecuevlees en een half wit brood, 3 
fajitas, een pizza van de pizza hut (met pepperoni, ham, rundvlees, spek en 
worst), een grote hoeveelheid ijs, een plaat fudge, en drie glazen root beer. 
Uiteindelijk heeft hij er niets van gegeten. 
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1497, afbeelding uit het Hamburger Stadtrecht 
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Cesare Beccaria 

 

Schets van gespietste hoofden van ter dood veroordeelde misdadigers op de London Bridge  
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Waar komt het geloof vandaan 

dat wij iets weten 

van na de dood 

en ga ik zelf dood  

dan zeg ik vaarwel  

mijn werkelijkheid 

alsof ik die dan nog mis  

en de droom verdwijnt 

dat ik besta  

ik hoef niets meer te vragen 

door de tijd gedragen 

ik leef toch al een hele tijd  

veilig weggedoken  

in de schaduw van de dood  

maar wat fijn  

dat trage terugkomen van de dagen 

en van de seizoenen 

om mij met de warmte te omarmen  

ik wil een idee in woorden vangen 

en als een gedicht laten schijnen. 

 

Uit: De Barbaar is er nog 

Anneke Koers 

 

Diana is dood 

Op 31 augustus 1997 overleed lady Diana Spencer, prinses van Wales, bij een auto-ongeluk 
in een tunnel bij de Pont de l ‘Alma in Parijs, samen met haar vriend Dodi Al Fayed en hun 
chauffeur Henri Paul Al. Al-Fayeds lijfwacht Trevor Rees Jones was het enige slachtoffer dat 
het ongeluk overleefde. 

Alle rapporten en onderzoeken concluderen dat het ongeluk is te wijten aan de chauffeur die 
te veel alcohol had gedronken en de controle over zijn voertuig verloor in een poging om met 
hoge snelheid de achtervolgende fotografen (paparazzi) te ontlopen. Er ontstond twijfel over 
de feitelijke toedracht, en Dodi's vader Mohamed Al Fayed (de eigenaar van het hotel Ritz waar 
de chauffeur in dienst was) stelde dat zijn zoon zou zijn vermoord. 
Het  Franse politieonderzoek concludeerde dat er geen sprake was van een samenzwering. 
Een Brits onderzoek dat hieraan parallel liep leidde in 2006 tot een rapport, waarin werd 
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vermeld dat Al-Fayeds vragen en bedenkingen geen goede basis waren voor verder onderzoek 
en verworpen moesten worden. 

Op zaterdag 30 augustus vertrokken de prinses en Al-Fayed laat in de avond bij het hotel 
Ritz aan het Place Vendome, Parijs. Ze waren op weg naar het huis van Al-Fayed in een rijke 
buurt in het westen van de stad. Vanuit het hotel passeerden zij het  Place de la Concorde om 
vervolgens langs de Seine hun weg te vervolgen. Net na middernacht, op 31 augustus om 
00.25u, reed hun mercedes op hoge snelheid de Almatunnel in, achtervolgd door negen 
Franse fotografen op verschillende motorfietsen. 

Bij de ingang van de tunnel raakte de chauffeur de controle over het stuur kwijt, waarna de 
auto naar de linkerhelft van de rijbaan schoot, frontaal tegen de dertiende steunpilaar botste 
en daarna ronddraaiend aan het einde van de tunnel tot stilstand kwam. Er was geen 
vangrail tussen de pilaren om dit te voorkomen. Twee Amerikanen die Parijs bezochten, 
hoorden het ongeluk en renden naar de tunnel. Joanna Luz en Tom Richardson, beiden 
uit San Diego, vertelden aan CNN dat ze een wandeling langs de Seine aan het maken waren 
toen ze een knal en piepende banden hoorden in de tunnel. Deze getuigen zijn niet erkend 
door Scotland Yard. 

Tom Richardson: 

 Dus ik en een andere Duitse man renden in de tunnel om te zien of we iemand 
uit de auto konden bevrijden, en een andere Duitse man bij het ongeluk kwam 
naar ons toegerend want het leek alsof de auto elk moment kon exploderen, 
en dus draaiden we ons om en verlieten de tunnel. maar vijftien seconden later 
gingen we weer terug, de paparazzi maakten foto's. 

 

Joanna Luz: 

 Het was een donkergroene Mercedes en de airbag zat aan de kant van de 
passagiersstoel, dat weet ik zeker, en een toeter, net na de grote explosie was 
er een toeter - ongeveer twee minuten lang en ik denk dat het de bestuurder 
was die tegen het stuur werd gedrukt... We liepen langs de Seine en hoorden 
een enorme explosie... 

 

Terwijl de inzittenden ernstig gewond of dood in de auto lagen, bleven de fotografen foto's 
maken. Diana, in kritieke toestand, zou herhaaldelijk de woorden ‘oh mijn God’ hebben 
gemompeld, en nadat de fotografen aan de kant werden geduwd door hulpteams, de 
woorden ‘laat me met rust’. 

Dodi Al-Fayed en Henri Paul werden beiden doodverklaard op de plaats van het ongeluk. 
Trevor Rees-Jones was nog bij bewustzijn en had meerdere verwondingen in zijn gezicht. 
Diana zat bijna een uur lang klem in het autowrak, maar nadat het dak eraf was gehaald, 
kwam ze levend uit de auto. Nadat ze enige tijd ter plekke behandeld was, bracht een 
ambulance haar naar het Hòpital de la Salpêtrière. Hier arriveerde ze kort na 2.00 
uur. Ondanks pogingen om haar in leven te houden, waren de interne verwondingen te hevig: 
haar hart was verschoven van de linker- naar de rechterzijde van haar borst, waardoor een 
longader en het pericard waren gescheurd. Ze werd geopereerd, maar dit mocht niet baten. 
Twee uur later, om 4.00 uur, werd zij door de doktoren doodverklaard. Om 5.30 uur werd een 
persconferentie gehouden waarin een arts van het ziekenhuis, de Franse minister van 
binnenlandse zaken Jean-Pierre Chevènement en Michael Jay (Brits ambassadeur in 
Frankrijk) bevestigden dat prinses Diana was overleden. 

Later in de ochtend bezocht Chevènement samen met de toenmalige franse premier Lionel 
Jospin, de vrouw van president Jacques Chirac, Bernadette Chirac, en de franse minister van 
gezondheid, Bernard Kouchner, de ziekenhuiskamer met het stoffelijk overschot van Diana 
en betoonden haar de laatste eer. Na hun bezoek sprak de anglicaanse aartsdiaken van 
Frankrijk, Martin Draper, overlijdensgebeden uit het Book of Common Prayer. 
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Rond 14.00 uur die middag arriveerden prins Charles en Diana's zussen, Lady Sarah 
McCorquodale en Lady Jane Fellowes in Parijs; anderhalf uur later vertrokken ze met het 
stoffelijk overschot van Diana. 

Sommige media berichtten dat de auto van Diana de pilaar in de tunnel met een snelheid van 
meer dan honderdnegentig kilometer per uur had geraakt, en dat de wijzer van de 
snelheidsmeter zo was blijven staan. Later werd gezegd dat de eigenlijke snelheid tussen de 
vijfennegentig en honderdtien kilometer per uur bedroeg, en dat de snelheidsmeter geen wijzer 
had omdat deze digitaal werkte; dit is echter tegenstrijdig met de lijst van verkrijgbare 
onderdelen en accessoires van de mercedes benz W140 S-Klasse, die een computergestuurde 
analoge snelheidsmeter gebruikt, zónder digitaal scherm. Desondanks reed de auto in ieder 
geval veel sneller dan de toegestane snelheid van vijftig kilometer per uur. In 1999 
concludeerde een Frans onderzoek dat de Mercedes in de tunnel een andere auto had geraakt 
(een wittefiat uno). De bestuurder van die auto heeft zich nooit gemeld, en de auto is nooit 
gevonden. 

De onderzoekers concludeerden dat het ongeval was te wijten aan een dronken chauffeur, die 
probeerde om de achtervolgende paparazzi met hoge snelheid te ontlopen. 

In november 2003 werden Christian Martinez en Fabrice Chassery, de fotografen die foto's 
maakten van de slachtoffers na het ongeval, en Jacques Langevin, die foto's maakte toen het 
stel het Ritz Hotel verliet, onschuldig verklaard met betrekking tot het overtreden van de 
Franse privacy-wetten.  

Op 6 januari 2004, zeven jaar na hun dood, werd door Michael Burgess, de lijkschouwer van 
het hof, in Londen een nieuw onderzoek geopend naar de dood van Diana en Dodi Al-Fayed. 
Hij vroeg aan de commissaris van de Metropolitan Police Service, John Stevens, om onderzoek 
te doen, naar aanleiding van de vele speculaties dat de dood geen ongeluk zou zijn. Het team 
van de Metropolitan Police bracht in december 2006 verslag uit in Operation Paget. 

Het technisch onderzoeksteam bevestigde dat geen van de inzittenden een  
veiligheidsgordel droeg op het moment van het ongeluk. Velen speculeerden dat als Diana een 
gordel had gedragen, haar verwondingen minder erg zouden zijn geweest.  

In januari 2006 legde Stevens in een interview voor GMTV uit dat de zaak veel moeilijker in 
elkaar zat dan gedacht was. De Sunday Times schreef op 29 januari 2006 dat agenten van de 
Britse geheime dienst werden ondervraagd, omdat ze in Parijs waren op het moment van het 
ongeval. In een Duits journaal werd gesuggereerd dat deze agenten mogelijk de bloedmonsters 
van de chauffeur met een ander bloedmonster zouden hebben verwisseld, hoewel bewijs 
hiervoor nooit is gevonden. 

Op 13 juli 2006 publiceerde het Italiaanse tijdschrift Chi een foto van Diana gedurende haar 
‘laatste momenten’, ondanks een onofficieel verbod op het publiceren van zulke foto's. De foto 
was kort na het ongeval gemaakt, en toont de gewonde prinses op de achterbank terwijl een 
verpleger probeert om een zuurstofmasker op haar gezicht te plaatsen. Deze foto werd ook in 
andere Italiaanse en Spaanse tijdschriften en kranten gepubliceerd. 

De redactie van Chi verdedigde haar besluit door te zeggen dat ze de foto's publiceerde 
vanwege de ‘simpele reden dat ze nog nooit zijn getoond’ en dat, aldus de redactie, ze de 
herinneringen aan de prinses niet zouden schaden.  
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Samenzweringstheorieën 

Hoewel alle onderzoeken uitwezen dat Diana was omgekomen als gevolg van een auto-
ongeluk, kwamen Al-Fayed en de Daily Express met samenzweringstheorieën dat het om een 
aanslag zou gaan. 

Henri Paul 

De conclusie van de Franse onderzoekers dat Henri Paul dronken was, was gebaseerd op een 
reeks bloedtesten, waarvan werd verklaard dat ze (volgens Jays rapport van september 1997) 
drie keer het maximaal toegestane alcoholpromillage bevatten. Deze eerste tests werden door 
een Brits patholoog, die was aangenomen door Al-Fayed, nogmaals bestudeerd; daarop lieten 
de Franse autoriteiten een derde nog nauwkeuriger test doen, deze keer met een vloeistof van 
de sclera (het wit van het oog), die het alcoholpromillage in het bloed bevestigde en eveneens 
liet zien dat Paul antidepressiva gebruikte. 

Er wordt beweerd dat het alcoholpromillage in Henri Pauls bloed, zoals aangetoond, niet in 
overeenstemming was met zijn nuchtere gedrag, dat te zien is op camerabeelden van die 
avond. 

De families van Dodi Al-Fayed en Henri Paul hebben de conclusies en bevindingen van de 
Franse onderzoekers niet aangenomen. Mohamed Al-Fayed bijvoorbeeld blijft erbij dat zijn 
zoon en de prinses zijn omgekomen als gevolg van een samenzwering.  

In november 2006 berichtten verschillende nieuwsbronnen dat de identiteit van de persoon 
waartoe de bloedtests behoorden was achterhaald, en dat bleek dat het om een 
zelfmoordslachtoffer ging. De Franse forensische patholoog Dominique Lecomte  werd ervan 
verdacht het onderzoeksteam te hebben misleid. Andere bronnen verklaarden dat hoewel er 
dingen werden verzwegen en er fouten waren gemaakt in het rapport van de pathologen, de 
DNA-tests bevestigden dat het bloed met het hoge alcoholpromillage inderdaad van de 
chauffeur was. De veronderstelling dat Henri Paul onder invloed van alcohol was, werd 
hiermee dus bevestigd. 

Op 10 december 2006 werd bekendgemaakt dat DNA had aangetoond dat het bloed inderdaad 
van Henri Paul was. De tests bevestigden dat de origineel genomen bloedmonsters van de 
bestuurder Henri Paul waren, en dat hij drie keer het in Frankrijk maximaal toegestane 
alcoholpromillage in zijn bloed had, aldus de BBC. 
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In december 2006 merkte het onderzoek (Operation Paget) van John Stevens, voormalig hoofd 
van de Metropolitan Police Service, op dat Paul op de bewuste avond vrij was geweest. Hij moest 
echter plotseling aan het werk, toen Dodi Al-Fayed eiste dat hij zou rijden. Hij zal niet, 
concludeerde het onderzoek, hebben verwacht nog te moeten werken toen hij begon met 
drinken. Een onderzoek in zijn flat toonde aan dat er geen bewijs was dat Paul een zwaar 

alcoholist was, maar iemand die wel geregeld een glaasje dronk.  

Betrokkenheid van de MI6 

Richard Tomlinson, een voormalig agent van de M16, beweerde dat de Britse geheime 
inlichtingendienst prinses Diana voorafgaand aan haar dood in de gaten hield, dat haar 
chauffeur op de nacht dat ze overleed een agent van MI6 was, en dat haar dood overeenkwam 
met plannen die hij in 1992 zag voor de moordpoging op de president van Servië, Slobodan 
Miloseviç Tomlinson werd in juli 2006 door de Franse autoriteiten gearresteerd, als onderdeel 
van het onderzoek naar de dood van prinses Diana. Ook nam de politie zijn 
computerbestanden en persoonlijke papieren in beslag uit zijn huis in Cannes. 

Zwangerschap 

Volgens een andere theorie over een aanslag op de prinses, zou Diana zwanger zijn geweest 
van Dodi's kind. In januari 2004 zei voormalig lijkschouwer van de Koninklijke Staf, Dr. John 
Burton, in een interview met The Times dat hij autopsie had laten plegen op Diana's lichaam 
in een mortuarium in Fulham. Hij was persoonlijk aanwezig bij een onderzoek van haar 
baarmoeder, waaruit werd geconcludeerd dat ze niet zwanger was. Het rapport van John 
Stevens bevestigt dit. 

Eind 2004 liet het Amerikaanse televisienetwerk CBS afbeeldingen zien van de plaats van het 
ongeluk. Deze foto's toonden een onbeschadigd deel van de Mercedes, waarop Diana 
(onbebloed en zonder verwondingen) te zien was, hurkend op de vloer van de auto met haar 
rug tegen de rechter passagiersstoel - de rechter achterdeur was volledig geopend. Het 
uitbrengen van deze foto's veroorzaakte veel opschudding in het Verenigd Koninkrijk, waar 
men meende dat de privacy van de prinses was geschonden. Mohamed Al-Fayed liet hierop 
een nieuw proces aanspannen. Twintig ongepubliceerde foto's van kort na de botsing worden 
bewaard door CBS. 

In oktober 2003 publiceerde de Daily Mirror een brief van prinses Diana waarin ze, tien 
maanden voor haar dood, schreef over een mogelijk complot om haar te doden, door de 
remmen van haar auto te saboteren. ‘Deze bijzondere fase in mijn leven is de meest 
gevaarlijke.’ Ze zei dat ‘… (naam weggelaten) 'een ongeval' aan het voorbereiden is met mijn 
auto, waarbij de remmen niet meer werken en ik ernstig letsel oploop, zodat de weg vrij is voor 
Charles om te trouwen.  

Witte Fiat 

Er wordt ook gespeculeerd dat de Mercedes geraakt zou zijn door een witte Fiat Uno, die 
laksporen achterliet op de Mercedes, maar alle onderzoeken hiernaar zijn op niets uitgelopen. 
Het bewijs dat de laksporen afkomstig waren van de Fiat Uno van een bewaker die zijn auto 
de volgende dag zou hebben overgeschilderd kon niet worden geleverd.  

De tunnel bij het Place de l ‘Alma staat bekend als een onoverzichtelijke plek; er is weinig 
zicht en er staan vierkante pilaren in het midden. Er werd bericht dat een felle, witte lichtflits 
is waargenomen bij de ingang van de tunnel, net voordat de auto met Diana er binnen reed. 
Sommigen die in deze theorie geloven, menen dat dit het wapen was dat werd gebruikt om de 
chauffeur te verblinden, net voor het naderen van een gevaarlijke, onoverzichtelijke plek. 

Veiligheidsgordel 

In april 2006 ontstond in de media een discussie over het feit dat Diana, die altijd een gordel 
droeg, op het moment van het ongeluk geen gordel om had, evenmin als Dodi. De Daily 
Express kopte: ‘Diana droeg altijd een gordel, alleen niet tijdens die fatale nacht’. Het zou 
kunnen dat de gordels kapot waren of niet konden worden gebruikt, wat kan duiden op 
sabotage. Ook ontstond de vraag of ze de gordel überhaupt de hele rit gedragen heeft, of 
slechts een deel daarvan. 
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Prof. André Lienhart, die de hulpdiensten vertegenwoordigde, zei tegen de Franse regering 
over het ongeval: 

 Wat zeker is, is dat ze geen gordel droeg en dat maakt de dingen alleen maar 
erger. We zouden graag denken dat áls ze een gordel zou hebben gedragen, we 
in staat waren geweest om haar nog te redden.  

 

CNN maakte een analyse van het ongeval en concludeerde dat de verwondingen minder erg 
waren geweest als de inzittenden hun veiligheidsgordels gedragen zouden hebben.  

Vervoer naar het ziekenhuis 

De Daily Express, een Britse tabloid, heeft veel artikelen uitgebracht met betrekking tot 
samenzweringstheorieën. Zo stelt het dagblad de vraag waarom de ambulance die Diana 
vervoerde er zeventig minuten over deed om slechts een kleine vijf kilometer af te leggen, 
waarbij het nota bene twee andere ziekenhuizen passeerde. In een interview voor het 
programma Who Killed Diana? legt de chirurg die Diana opereerde uit, dat de rit zo lang 
duurde om verdere verwondingen te voorkomen. Hij verklaarde ook dat de drie ziekenhuizen 
in Parijs via een schema werken met betrekking tot de behandeling van ernstige 
verwondingen. In de nacht van het ongeluk was het ziekenhuis Pitié-Salpêtrière belast met de 
taak om zulke verwondingen als die van Diana te behandelen. 

Dood door ongeluk 

Hoewel er veel theorieën bestaan die beweren dat Diana door opzet om het leven kwam, is de 
officiële lezing nog steeds dat het om een ongeluk gaat. Een Franse rechtbank kwam 
bijvoorbeeld tot deze conclusie. Dat het om een ongeluk zou gaan houdt verband met de 
theorie over de witte Fiat Uno, die laksporen achterliet op de Mercedes. De chauffeur van 
Diana, die met hoge snelheid de tunnel inreed, zou geprobeerd hebben de witte Fiat te 
ontwijken. Hierin slaagde hij niet: hij verloor de macht over het stuur, met als gevolg de 
botsing tegen de pilaar.   

 

 

Lichtkrant bij Piccadilly Circus 
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De Vrijheidsvlam boven de ingang van de tunnel waarin Diana verongelukte. De zuil is lange 
tijd beplakt geweest met rouwbetuigingen voor Diana, maar de franse autoriteiten hebben die 
later weggehaald. 

 

 

Gedenksteen in het Londense warenhuis Harrods 

 

Diana's dood zorgde voor buitengewoon veel emotionele betrokkenheid van het Britse volk, en 
haar begrafenis bij de Westminster Abbey op 6 september trok naar schatting drie miljoen 
rouwende mensen naar Londen. De televisie-uitzending werd wereldwijd door miljoenen 
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mensen bekeken, waarmee het nieuws over de dood van moeder Teresa in Calcutta een dag 
eerder, geheel werd overschaduwd.  

 

 

 

Meer dan een miljoen boeketten bloemen werden achtergelaten bij haar huis in Londen, 
Kensongton Palace, en aan het publiek werd gevraagd geen bloemen meer te leggen bij 
Althorp, het landgoed van haar familie, omdat de grote hoeveelheid mensen en bloemen een 
gevaar zouden vormen voor de openbare veiligheid. 

De reactie van de Koninklijke Familie op de dood van Diana veroorzaakte veel verbazing en 
protest. De koningin verbleef namelijk in haar vakantieverblijf Balmoral Castle. Haar besluit 
om niet onmiddellijk naar Londen terug te keren of het publiek toe te spreken werd door velen 
bekritiseerd. 

Door sommigen werd het vreemde optreden van de Koninklijke Familie opgevat als een tekort 
aan medeleven: het niet halfstok hangen van de vlag bij Buckingham Palace werd door veel 
kranten met woedende koppen afgekeurd. ‘Waar is onze Koningin? Waar is haar vlag?’ 
kopte  The Sun. 

Nadat de koningin was teruggekeerd naar Londen sprak ze via de televisie tot het volk. 

Voor en na de begrafenisdienst werden langs bijna de gehele lengte van de rit bloemen 
geplaatst door rouwende mensen. Auto's aan de andere kant van de M1 stopten toen de stoet 
langsreed op de rijbaan richting Althorp. Buiten Westminster Abbey riep de menigte artiesten 
toe, waaronder zanger Elton John, die een herschreven versie van zijn nummer Candle in het 
wind zong. De rouwdienst werd live uitgezonden op televisie en was overal ter wereld te zien. 
Luidsprekers waren geplaatst zodat de menigte mee kon luisteren. Er werd geapplaudisseerd 
voor de toespraak van Diana's broer, Charles Spencer, die kritiek uitte tegen de pers en 
indirect ook tegen de Koninklijke Familie wegens hun verraad van Diana.  

Diana werd begraven bij Althorp in Northamptonshire, op een eiland in het midden van een 
meer, dat de ‘Ronde Ovaal’ wordt genoemd. In haar kist draagt ze een zwarte jurk en heeft ze 
een rozenkrans in haar hand. Tijdens de zomer is er een bezoekerscentrum geopend, waar 
bezoekers een tentoonstelling over haar leven kunnen bekijken en rond het meer mogen lopen. 

Gedurende de vier weken na haar begrafenis, steeg het aantal  zelfmoorden in Engeland en 
Wales met zeventien procent, vergeleken met het gemiddelde in die periode in de vier 
voorafgaande jaren. Onderzoekers meenden dat dit werd veroorzaakt door een effect van 
herkenning, omdat het aantal zelfmoorden het grootst was bij de groep mensen die op Diana 
leken. Het aantal zelfmoorden onder vrouwen met een vergelijkbare leeftijd van Diana, 
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namelijk de vrouwen met een leeftijd tussen de vijfentwintig en vierenveertig jaar, steeg met 
meer dan vijfenveertig procent.  

In de jaren na haar dood is de belangstelling voor het leven van Diana groot gebleven, vooral 
in de Verenigde Staten. Talrijke fabrikanten maken nog steeds producten die met Diana te 
maken hebben. Deze spullen worden door velen bestempeld als kitsch. Voor sommigen is 
Diana een heilige, met wie ‘niet gespot mag worden’.  

Als een tijdelijk monument beplakte het publiek de Flamme de Liberté (Vrijheidsvlam), een 
monument nabij de Almatunnel in Parijs, dat betrekking heeft op de Franse donatie aan het 
Vrijheidsbeeld in de Verenigde Staten. De wensen en condoleances zijn enkele jaren na haar 
dood weggehaald, hoewel er nog geregeld gedenktekens op worden achtergelaten: de betonnen 
muur van de tunnel wordt nog steeds gebruikt als ‘monument’ door mensen die er hun 
gevoelens over Diana kwijt willen. Een permanent monument, de Diana Herdenkingsfontein, 
werd op 6 juli 2004 in het Hyde Park in Londen geopend, maar werd geplaagd door problemen, 
waardoor het al twee keer voor reparatie gesloten moest worden. 

In 1999, iets langer dan een jaar na haar dood, stelde de journalist Christopher Hitchens, 
terwijl hij op een cruiseschip zat, dat Diana ‘een gelijkenis had met een mijnenveld: op zich 
gemakkelijk te leggen, maar enorm moeilijk, duur en gevaarlijk om er weer vanaf te komen.’ 
Toen hij hier verontrustende reacties op kreeg zei hij dat hij ‘dacht dat het grappig was’. 

Diana stond derde op de lijst van  honderd greatest Britons in 2002, gesponsord door de BBC 
en samengesteld door stemmen van het Britse volk. In deze lijst stond ze net boven Charles 
Darwin (4e), die de wetenschap veranderde met zijn evolutietheorie, William Shakespeare (5e), 
volgens velen de grootste schrijver in de Engelse taal, en Isaak Newton (6e), die wereldwijd 
bekendstaat als de grondlegger van de moderne natuurkunde. 

In 2003 kondigde Marvel Comics aan dat het een vijfdelige serie zou maken onder de titel Di 
Another Day (een verwijzing naar de James Bondfilm Die Another Day), waarin Diana, Prinses 
van Wales, zou herrijzen als iemand met superkrachten. Maar na hevig protest werd dit idee 
snel verworpen. Heliograph incorperated maakte een rollenspel, Diana Warrior Princess, 
gecreëerd door Marcus L. Rowland en dat gaat over de fictieve wereld van de twintigste eeuw, 
zoals men die over duizend jaar zou zien. Kunstenaar Thomas Demand maakte in 1999 een 
video, Tunnel, die een rit door een op schaal gemaakte kartonnen tunnel laat zien waarin het 
auto-ongeluk plaatsvond. 

Acteur George Clooney hekelde enkele tabloid- en paparazzibureaus die verslag uitbrachten 
van de dood van Diana. Enkele van de tabloids boycotten Clooney na zijn uitbarsting waarin 
hij zegt dat hij ‘recht heeft op een eerlijk deel van wat zijn beroemdheid opbracht’. 

In 2015 plaatste Banksy in de tijdelijke maatschappij-kritische tentoonstellingsruimte 
Dismaland een gecrashte koets met het lijk van Assepoester half uit een van de raampjes en 
omringd door fotograferende paparazzi.  
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Lady Di 
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De fietser die gisteren (10 december 2019) ernstig gewond raakte bij een botsing met een auto 
in Enter, is aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om een twaalfjarige jongen uit Enter. 
De bestuurder van het voertuig is een tweeëntachtigjarige man uit dezelfde plaats. 

Het ongeval gebeurde rond half vier 's middags op de Ypeloweg. Wat er precies is gebeurd, is 
niet duidelijk. De politie zoekt getuigen en vraagt specifiek naar een taxichauffeur die eerste 
hulp verleende.  

Na het ongeval werd een traumahelikopter opgeroepen om hulp te verlenen. Het slachtoffer is 
uiteindelijk met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Bron: RTVoost. 

 

Crematie  

Crematie, ook wel verassing of lijkverbranding genaamd, is een veelvoorkomende vorm van 
lijkbezorging, naast een begrafenis. 

De rouwplechtigheid, zoals een kerkdienst of  uitvaartdienst, voorafgaand aan de crematie, is 
gelijk aan die bij een begrafenis. De daadwerkelijke verbranding wordt uitgevoerd door het 
crematoriumpersoneel. Voorheen geschiedde dit doorgaans buiten aanwezigheid van 
nabestaanden of belangstellenden. Tegenwoordig kunnen de nabestaanden aanwezig zijn bij 
het invoeren van de kist in de crematie-oven. Bij de meeste crematoria is dit geen probleem. 
Een aantal crematoria heeft de ovenruimte een publieksvriendelijker uiterlijk gegeven. 

Als de (al dan niet religieuze) uitvaartdienst of samenkomst de plechtigheid is afgelopen, 
worden de nabestaanden en belangstellenden door het crematoriumpersoneel bedankt voor 
hun aanwezigheid, en verzocht, na een laatste groet aan de overledene, zich te begeven naar 
een naastgelegen ruimte, waar men elkaar kan condoleren, onder de aanwezigheid van koffie, 
thee, en dergelijke. Buiten aanwezigheid van nabestaanden wordt later die dag het lichaam 
dan werkelijk verbrand. Dit vindt plaats in een crematorium waar het lijk in een doodskist of 
crematiekist verbrand wordt. Een kist is geen verplichting, de crematie mag ook plaatsvinden 
met het lichaam geplaatst op een ligplank en gewikkeld in een lijkwade. Bij invoer op een 
ligplank is de enige voorwaarde, dat het lichaam voor het ovenpersoneel niet als zodanig 
herkenbaar is. De verbranding vindt plaats in een speciale crematie-oven. De temperatuur is 
ongeveer elfhonderd graden Celsius en de verassingstijd is ongeveer anderhalf uur. De as van 
een volwassen persoon weegt ongeveer 2,5 - 3 kg (inclusief kist). Het is een misverstand dat 
een lichaam verteert door de vlammen. De verassing geschiedt door de hitte. 
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Naderhand kunnen nabestaanden de as bewaren in een urn, maar asverstrooiing is ook 
mogelijk. 

De katholieke kerk verbood crematie in 1886, en scherpte dit aan door in 1892 de straf van 
excommunicatie aan deze zonde te verbinden. Lijkverbranding werd in strijd geoordeeld met 
de wederopstanding van de doden na het Laatste Oordeel. 

In 1963, tijdens het Tweede Vaticaans Concilie, werd dit ingetrokken. Sindsdien verbiedt de 
kerk crematie niet, tenzij ze zou gekozen worden om redenen die met de christelijke leer in 
strijd zijn, maar ze heeft een voorkeur voor de gewoonte om de lichamen van de overledenen 
te begraven. De uitvaartliturgie moet wel plaatsvinden vóór de crematie. 

Crematie was in de negentiende eeuw in Nederland verboden. In 1874 werd in Den Haag de 
'Vereeniging voor Lijkenverbranding' opgericht (tegenwoordig: 'Koninklijke Vereniging voor 
Facultatieve Crematie'). Deze vereniging bouwde in 1913 het crematorium Westerveld te 
Driehuis bij Velsen. Op 1 april 1914 vond de eerste crematie plaats, die van dr. C.J. Vailant, 
hoofdbestuurslid van de Vereniging voor Facultatieve Lijkverbranding. 

De oprichting van de Arbeiders Vereeniging voor Lijkverbranding volgde in 1919. 

In 1968 werd in de Wet op de Lijkbezorging crematie gelijkgesteld aan begrafenis. In sommige 
regio's van Nederland is crematie niet zo geaccepteerd, dit hangt samen met religieuze 
overtuigingen en tradities. 

Na afloop van een crematie kan de as na een periode van één maand bedenktijd - een periode 
die bij wet is voorgeschreven - bewaard worden in een urn of verstrooid worden op een van de 
volgende manieren: 

1. Op het land, in speciaal daarvoor aangewezen gebieden, vaak rondom een 
crematorium of op het nationaal verstrooiterrein Delhuyzen. 

2. Op zee, door uitstrooiing van de as vanaf een boot of door het te water laten van een 
zee-urn, bijvoorbeeld gemaakt van samengeperst zout dat na contact met 
water langzaam oplost. 

3. In de lucht, door de as vanuit een vliegtuigje uit te strooien op grote hoogte of door 
de as met een vuurpijl de lucht in te schieten. 

4. Een andere door de overledene of familie gewenste manier. 
5. Ook is het mogelijk een urn met as te begraven of deze bij te zetten in een speciale 

urnenmuur op een begraafplaats. 
6. Een levende herinnering is mogelijk door een jonge boom samen te brengen met 

humane as en deze negen maanden op te laten kweken. Als de herinneringsboom 
klaar is kan hij geplant worden op een locatie naar keuze. 

 

Griekenland was het laatste Europese land waar crematie verboden was, maar in september 
2008 keurde het Griekse Hooggerechtshof een regeringsvoorstel goed, dat crematie onder 
bepaalde voorwaarden toestaat.. 

In sommige landen gebeurt de verbranding ook elders, bijvoorbeeld in India, waar het stoffelijk 
overschot vaak op stapels hout aan een oever van een rivier, bij voorkeur de Ganges, wordt 
verbrand. De as kan dan meteen uitgestrooid worden in de rivier. 

Op het hindoeïstische eiland Bali in Indonesië wordt de crematie gedaan op de 
begraafplaatsen en stranden. Het wordt bijna nooit direct gedaan na de dood vanwege de hoge 
kosten die ermee gemoeid zijn. Vaak wordt het lichaam eerst begraven en na een tijd weer 
opgegraven om verbrand te worden. Deze omslachtige praktijk stuit echter op steeds meer 
weerstand. 

Er zijn andere culturen bekend uit de geschiedenis die crematie toepasten. Goede voorbeelden 
daarvan zijn de  Vikingen, die hun omgekomen hoofdmannen samen met hun schip 
verbrandden, en deze vervolgens bedekten met een zogenoemde brandheuvel, en de Hettieten.  
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Meerdere crematies aan de oever van de Ganges, India, de oudste zoon regelt de crematie en 
deze plek is niet toegankelijk voor vrouwen. 

 

Het duurt drie uur voor een menselijk lichaam volledig is verteerd door het vuur. De oudste 
zoon van de overledene breekt vervolgens de schedel en de ziel stijgt op naar de hemel. 
Vrouwen mogen er niet bij zijn, want die zijn labiel en als er bij een crematie wordt gehuild, 
zal de ziel geen rust vinden. Hier beneden staan een paar mannen echter ook als kleine 
kinderen te snikken boven het lichaam van hun overleden vader.   

Er zijn zeven redenen om iemand niet te cremeren: slachtoffers van misdrijven en ongevallen, 
sadhu’s (heilige mannen), zwangere vrouwen, kinderen onder de tien jaar en mensen die aan 
slangenbeten, lepra of de pokken zijn bezweken. Die zijn al zuiver: omdat ze jong of heilig zijn, 
of omdat ze genoeg hebben geleden tijdens hun ziekte. En dus worden de lichamen van de 
zieken die vol zitten met bacillen onverbrand, verzwaard met stenen, de Ganges ingegooid. 

's Morgens drijven er tientallen boten vol met toeristen op de rivier omdat het licht dan zo 
mooi over de stad glijdt. Maar ook om te kijken of het waar is dat er allemaal lijken in het 
water liggen. Je hoeft niet lang te zoeken om dat bevestigd te krijgen. Soms drijft er een vers 
lichaam langs, rug omhoog, gezicht naar beneden, en soms passeer je rottende ledematen. 
Tien meter verderop zit iemand zijn tanden te poetsen met het water uit dezelfde rivier.  

Al het afval van de stad komt in de rivier terecht. De as van de crematieplaatsen kan geen 
kwaad, maar de rottende karkassen zijn puur gif. En mensen baden erin, doen er hun afwas, 
gebruiken het om thee te zetten. Maar als gezegd wordt dat dat gevaarlijk is, worden de 
mensen woedend. Hoe durf je zo oneerbiedig over de Heilige Rivier te praten!  
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Dood door schuld 

Dood door schuld is een misdrijf in het Nederlandse Wetboek van Strafrecht waarbij de dood 
van het slachtoffer te wijten is aan de schuld van de dader. Het onderscheidt zich van moord 
en doodslag doordat de dader geen opzet op de dood van het slachtoffer heeft. 
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 Artikel 307 
1 Hij aan wiens schuld de dood van een ander te wijten is, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde 
categorie 
2 Indien de schuld bestaat in roekeloosheid, wordt hij gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde 
categorie. 

 

Bij de totstandkoming van het Wetboek van Strafrecht was het uitgangspunt van de wetgever 
dat de dader bij misdrijven opzettelijk moest handelen. In sommige gevallen van onopzettelijk 
handelen kunnen de gevolgen echter zo groot zijn, dat de wetgever strafbaarstelling van 
onvoorzichtig, nalatig of gebrekkig handelen strafbaar stelde. Het betreft zogenoemde culpoze 
delicten: delicten die aan de schuld (culpa) van de dader te wijten zijn. Dood door schuld is zo 
een culpoos delict en is in artikel 307 van het Wetboek van Strafrecht (Sr) strafbaar gesteld. 
Voorwaarde voor een veroordeling is dat de dood van het slachtoffer aan de schuld van de 
dader te wijten is. 

Bij dood door schuld moet de dood aan schuld te wijten zijn. Schuld onderscheidt zich van 
opzet, doordat de dader bij opzet wil dat een bepaald gevolg intreedt, terwijl het gevolg bij 
schuld juist niet gewild is. De wetgever sprak tijdens de invoering van het Wetboek van 
Strafrecht nog van onvoorzichtigheid, nalatigheid en een gebrek aan voorzorg. Ook omschreef 
de wetgever het begrip culpa wel als een gebrek aan nodig nadenken, aan nodige kennis of 
aan nodig beleid. 

Schuld valt uiteen in bewuste en onbewuste schuld. Van bewuste schuld is sprake als de 
dader weliswaar de mogelijke gevolgen van zijn daad voorzag, maar er misplaatst op rekende 
dat deze gevolgen zich niet zouden voordoen. Van onbewuste schuld is sprake als de dader de 
gevolgen van zijn daad in het geheel niet voorzag, terwijl hij dit wel had moeten voorzien. Dit 
kan zich voordoen als gevolg van bijvoorbeeld vermoeidheid, verstrooidheid of psychische 
belasting. 

De ondergrens van schuld vormt de grove schuld (culpa lata), die ook wel omschreven wordt 
als aanmerkelijke verwijtbare onvoorzichtigheid. Vereist is dat de dader niet zoveel nadacht, 
zoveel wist, of zo beleidvol was als de gemiddelde rechtsgenoot. Dit wordt mede bepaald door 
zogenoemde Garantenstellungen / zorgplichten; van beroepsgenoten met een bepaalde 
functie, zoals een arts, mag vanwege hun zorgplicht een hogere mate van voorzichtigheid 
worden verwacht.  

In 2005 is de roekeloosheid als strafverzwarende omstandigheid aan toegevoegd. Zij beoogde 
een adequate bestraffing mogelijk te maken in die gevallen waarbij er sprake was van 'zeer 
onvoorzichtig gedrag waarbij welbewust en met ernstige gevolgen onaanvaardbare risico's 
worden genomen. Bij de beoordeling van roekeloosheid dienen volgens de wetgever alle 
omstandigheden in aanmerking genomen te worden, waaronder voorafgaande handelingen 
(bijvoorbeeld alcoholgebruik). Roekeloosheid veronderstelt de 'bewustheid van het risico van 
ernstige gevolgen, waarbij op zeer lichtzinnige wijze ervan wordt uitgegaan dat deze risico's 
zich niet zullen realiseren.  

De roekeloosheid zorgt ervoor dat het strafmaximum ten opzichte van de normale schuld 
verdubbeld wordt. Volgens de Hoge Raad dienen aan de vaststelling van roekeloosheid 
bepaaldelijk eisen te worden gesteld. Als zwaarste, aan opzet grenzende, schuldvorm zal 
slechts in uitzonderlijke gevallen sprake van roekeloosheid zijn. Als maatstaf hanteert de Hoge 
Raad dat 'door de buitengewoon onvoorzichtige gedraging van de verdachte een zeer ernstig 
gevaar in het leven is geroepen, alsmede dat de verdachte zich daarvan bewust was, althans 
had moeten zijn.  

De vraag of uiteindelijk sprake is van dood door schuld is sterk casuïstisch van aard. Daarbij 
wordt gekeken naar de omstandigheden van het geval, waarbij de aard en de ernst van de 
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gedragingen van de dader een rol spelen. Bovendien moet er ook sprake zijn van een causaal 
verband tussen de gedragingen van de dader en de dood van het slachtoffer. 

Een bekend voorbeeld van onbewuste schuld is het Verpleegster-arrest, waarin een 
verpleegster door vermoeidheid tijdens een operatie een flesje met een verkeerd middel aan de 
arts aanreikte waardoor de patiënt uiteindelijk kwam te overlijden. De verpleegster had 
weliswaar niet door dat zij het verkeerde middel had gepakt, maar had gezien haar zorgplicht 
beter moeten opletten. Van bewuste schuld was sprake in het Porsche-arrest. In deze zaak 
veroorzaakte de bestuurder van een Porsche een dodelijk ongeluk terwijl hij onder invloed van 
alcohol was. Kort voor het dodelijke ongeluk had hij meerdere inhaalpogingen gestaakt. Bij de 
vierde inhaalpoging ging het echter fout en botste hij frontaal op een andere auto. Het 
gerechtshof veroordeelde voor doodslag, maar de Hoge Raad casseerde omdat het gezien de 
omstandigheden onwaarschijnlijk was dat de bestuurder opzettelijk handelde en dus zijn 
eigen dood op de koop toe nam.  

Geen sprake van dood door schuld was er in het Klimwand-arrest waarin het slachtoffer van 
ongeveer twaalf meter hoogte doodviel, omdat de verdachte het zekeringstouw al had 
losgekoppeld. Het gerechtshof overwoog dat de verdachte geen verwijt trof, omdat het 
aannemelijk was dat een reeks van geautomatiseerde handelingen die betrekking hadden op 
het zekeren, onopgemerkt waren overgegaan in een geautomatiseerde reeks van handelingen 
rondom losmaken van de zekering. De verdachte trof geen strafrechtelijk verwijt, omdat hij 
verontschuldigbaar uit automatisme had gehandeld. 

Andere voorbeelden waarbij sprake is van dood door schuld zijn: 

• het als volwassene onvoldoende toezicht houden op een groep kinderen, van wie 
redelijkerwijs moet worden vermoed dat zij onvoldoende goed kunnen zwemmen, 
waardoor een kind verdrinkt. Op de volwassene rust een zorgplicht dat hij zich vergewist 
van de zwemcapaciteiten van de kinderen en hen niet zonder toezicht in het zwembad laat 
zwemmen.  

• het nalaten om bij een onwel en bewusteloos persoon de medische hulpdiensten in te 
schakelen en deze vervolgens in hulpeloze toestand achter te laten, waardoor het 
slachtoffer overlijdt doordat het slachtoffer niet tijdig behandeld kon worden, levert zeer 
onvoorzichtig en nalatig handelen op waardoor de dood van het slachtoffer toerekenbaar 
aan de verdachte is. 

• het schudden van een baby, terwijl het feit van algemene bekendheid is dat baby's 
dusdanig kwetsbaar zijn dat zij daardoor ernstig of fataal letsel kunnen oplopen, is een 
aanmerkelijk onvoorzichtige handeling waarbij de dood van de baby toerekenbaar is aan 
de dader.  

• het als kamerverhuurder negeren van brandveiligheidsvoorschriften uit financieel gewin 
levert verwijtbare aanmerkelijke onachtzaamheid of nalatigheid op, indien iemand als 
gevolg van een brand in een pand van de dader komt te overlijden.  

 

Een heilig huisje 

In Enter was een kapel waar die heel lang als bedevaartsplaats heeft gediend. Een kapel is 
een van een altaar voorzien gedeelte van een groter kerkgebouw. Een kapel is een kleine kerk 
die geen parochiekerk is, al dan niet als onderdeel van een klooster. In een kerk komen 
gelovigen samen om te bidden en een mis bij te wonen. Een kapel is kleiner en is een kerk die 
niet de status van parochiekerk heeft. Binnen de kerk duidt deze term ook op kapellen die bij 
een abdij behoren en een altaar hebben. In een zeventiende eeuwse bron wordt de kapel van 
Fleringen, het 'hilligen huesken', in één adem met de bedevaartkapel van  Enter genoemd. De 
kapel in Fleringen is in de loop van de zeventiende eeuw afgebroken en stond in de buurt van 
de Kroezeboom. Ondanks de afbraak bleef het kerkvolk de plaats bezoeken en werden er bij 
de boom erediensten gehouden. 
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De kapel in Enter stamt uit de vijftiende eeuw. Tijdens kruisdagenprocessies werd de gewijde 
altaarsteen van de kapel gebruikt, een oude plaatselijke traditie. De kapel werd ook bezocht 
door bedevaarders die hier bescherming kwamen vragen voor ziektes van hun vee. 

Het woord kapel is afgeleid van het Latijnse cappa = mantel, verkleinwoord capella, en 
verwijst naar de mantel van Sint Maarten, bisschop van Tours (316-397). Sint Maarten gaf 
zijn halve mantel weg aan een arme, de halve mantel werd een relikwie en de ruimte waarin 
de mantel werd bewaard ging door metonymie capella of kapel heten. Vanaf de 7e eeuw werd 
kapel een naam voor een (klein) bedehuis. Een kapel is meestal een klein bedehuis dat niet 
rechtstreeks valt onder verantwoordelijkheid van een pastoor. 

 

Het geweld van de wederdopers 

De wederdopers waren aanhangers van een kerkelijke stroming uit de tijd van de Reformatie. 
Wederdopers en anabaptisten vonden, anders dan veel andere reformisten, dat alleen 
volwassenen gedoopt mochten worden. De beweging beleefde haar hoogtepunt rond 1534 met 
het rijk van Jan van Leiden in Munster. 

De wederdopers groeiden uit tot de zelfmoordterroristen van de vroegmoderne tijd. Wie het 
Laatste Oordeel dichtbij waant, is tot extreme dingen in staat. De sekte van de wederdopers 
kreeg nuchtere Nederlanders zover dat ze naakt door de straten van Amsterdam renden en 
het stadhuis bestormden. Een verhaal van martelaars, martelingen en de allesverwoestende 
kracht van het geloof. 

 
10 mei 1535, Amsterdam. In het licht van de schemering is op de Dam een veldslag gaande. 
Musketten knallen, kogels fluiten, rond het stadhuis vallen meer dan dertig doden. Even is 
het hart van de belangrijkste handelsstad van de Nederlanden in handen van de wederdopers, 
een sekte waarvan de aanhangers zichzelf 'de uitverkorenen' noemen. Een nacht lang houden 
ze het stadhuis bezet. Terwijl de Amsterdamse schutterij zich opmaakt voor de aanval, 
wachten de uitverkorenen op een teken uit de hemel. Want daarom was het allemaal 
begonnen. Weldra zullen ze weten of ze martelaars zullen worden of dat het Laatste Oordeel 
hun van een aardse dood zal redden. 

Het Laatste Oordeel is altijd een gevaarlijke inspiratiebron geweest. Want wie er heilig in 
gelooft, is ongeschikt voor de wereld. De wederdopers groeiden uit tot de zelfmoordterroristen 
van de vroegmoderne tijd. Ze richtten hun aanslagen op het hele christendom, maar in plaats 
van explosieven gebruikten ze de godheid zelf. Immers, geen grotere ramp voor het kwaad dan 
het Laatste Oordeel. 
 
In het bijbelboek Openbaring beschrijft Johannes de opgang naar het Laatste Oordeel als een 
ramp zonder weerga. Het is een krankzinnig tafereel waarin complete volkeren over de kling 
worden gejaagd, waarin monsters met onwaarschijnlijk veel koppen voorkomen en de meest 
fantastische gebeurtenissen over elkaar heen buitelen. De algehele lijn is echter duidelijk. 
Johannes beschreef een proces waarin de goede christenen tot het uiterste op de proef worden 
gesteld. En alleen zij die te midden van alle catastrofes de rug recht houden, zullen in de 
hemel terechtkomen. 
 
Een schilderij als Het Laatste Oordeel van Hans Memling laat prachtig zien hoe weinig ruimte 
er was voor compromis. Zoals elk Laatste Oordeel is ook het drieluik van Memling een studie 
in contrasten. De vrede op het gezicht van de heiligen tegenover het afgrijzen en de paniek 
van de hellevaarders. Het opstijgen van de heiligen tegenover het vallen van de zondaars. De 
hel waar vuur heerst zonder licht, tegenover de hemel waar licht is zonder vuur. Het grootste 
contrast is natuurlijk dat tussen de zijpanelen, tussen de ultieme beloning en de ultieme straf. 
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Hans Memling, Het Laatste Oordeel (1467-1471) 

 

Bovenaan daalt Christus neer op een regenboog, de voeten rustend op een bol van edelmetaal, 
achter zich een gloed van goud. De Rechter van de Mensheid wordt geflankeerd door Maria en 
de apostelen; onder hem blazen engelen de klanken van de vijfde, zesde en zevende bazuin 
uit over de mensheid. Het oppervlak van de aarde barst open, de gestorvenen klauteren uit 
hun graven om te worden berecht. Ze worden gescheiden in twee groepen. Het kaf van het 
koren, zoals Johannes ergens zegt. 

Het oppervlak van de aarde barst open, de gestorvenen klauteren uit hun graven om te worden 
berecht. 

De ene helft van de mensheid wordt belaagd door zwartgeblakerde wezens die weinig 
zachtzinnig met hun slachtoffers omspringen. Hier zien we de zondaars die naar de 
vuurputten van de hel worden gesleept. Tegenstribbelen is zinloos, om genade smeken 
evenzeer. Voor hen is het voorgoed te laat. De andere helft van de mensheid wordt gevormd 
door de heiligen. Met dit groepje mannen en vrouwen identificeren eindtijdgelovigen zich 
doorgaans. Terwijl de zondaars aan vleeshaken werden geslagen, schrijden zij waardig naar 
de trappen van het Nieuwe Jeruzalem. Hun offer is aanvaard. Hun geluk is oneindig. 
 
Dit was de binnenwereld van de wederdopers, zo genoemd naar hun ritueel van de 
volwassenendoop. Hoe had het zover kunnen komen met die rustige, nuchtere Nederlanders?  

Het was begonnen met de 95 stellingen die Maarten Luther in 1517 te Wittenberg had 
opgehangen. Luthers kritiek op de aflatenhandel had zich al spoedig verbreed tot een 
onherstelbare ondermijning van een kerk die zich 'katholiek' (Grieks voor 'universeel') noemde 
en die zich het afgelopen anderhalf millennium onfeilbaar had gewaand. Als God toestond dat 
Luther aan de brandstapel ontkwam, was dit misschien wel omdat de moederkerk had 
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gedwaald. Nu het bouwwerk in elkaar zakte, grepen onzekerheid en pessimisme om zich heen. 
Hoe moest het nu verder met de ziel?  
 
Binnen enkele jaren was de tijd rijp voor onheilsprofeten. De Reformatie baarde een Radicale 
Reformatie. Overal doken predikers op die met theologietjes van eigen makelij grote scharen 
toehoorders trokken. Deze predikers verwoordden trefzeker de tijdgeest met voorspellingen 
die waren gedrenkt in bloed en ondergang.  
 
De katholieke kerk was corrupt, de mensen zouden door God worden gestraft. De Reformatie 
was nagenoeg aan de Nederlanden voorbijgegaan, maar eind jaren twintig kwamen ze in 
aanraking met de Radicale Reformatie in de persoon van Melchior Hoffmann, een profeet uit 
het zuiden van Duitsland. Hoffmann had al door heel Europa gezworven, op de vlucht voor 
justitie en op zoek naar een publiek. Van alle gebieden waar hij zijn profetie ontvouwde, waren 
de Nederlanden het meest ontvankelijk. Misschien is dat niet zo verwonderlijk. 
 
Hoffmann beweerde namelijk dat God binnen enkele jaren zijn eindgericht zou houden op een 
heel concrete plek, namelijk in een stad. Weliswaar was dat volgens hem Straatsburg, waar 
hij net een paar jaar had gepredikt, maar toch. Hoffmann zaaide toevallig wel zijn kiemen in 
het stedenland bij uitstek. In de Nederlanden zou weldra blijken dat de stad en eindtijdgeloof 
een buitengewoon vruchtbare combinatie waren. 
 
De wederdopers geloofden dat zij de ware Israëlieten waren, het nieuwe uitverkoren volk. 
Weldra zou het Laatste Oordeel werkelijkheid worden; tot die tijd waren zij door God 
aangewezen om zoveel mogelijk mensen voor de hemel te winnen. Wederdopers hadden 
overtuigingskracht nodig, want wat zij van de mensen vroegen, was niet zomaar iets. Men 
moest zich namelijk opnieuw laten dopen (vandaar: wederdopers).  
 
Men moest de volwassenendoop ondergaan, zoals ook Christus als volwassene door Johannes 
de Doper in de Jordaan was gedoopt. Door dit ritueel trad men toe tot de schare van de 
uitverkorenen. Maar deze doop was levensgevaarlijk. Wie daarbij werd betrapt, kon worden 
opgepakt en worden onthoofd, verdronken, verbrand. Bijna in heel Europa, en ook in de 
Nederlanden, stond de doodstraf op wederdoperij. Niettemin groeide de sekte als kool. 

De profeet Hoffmann stuurde een zendeling naar Leeuwarden en een naar Amsterdam. Beiden 
kwamen bloedig aan hun einde. Maar de standvastigheid waarmee ze in 1531 hun publieke 
terechtstelling ondergingen, maakte indruk. Dat was nog eens geloven! De wijdverbreide 
afkeer van de katholieke kerk kreeg hier een heroïsch alternatief onder ogen. Ook Hoffmann 
was geïmponeerd. Hij werd zo bang dat hij de volwassenendoop voor onbepaalde tijd 
opschortte. Dit luidde zijn val in. Want zonder wederdoop geen eindtijd, en dus geen 
verlossing. Een nieuwe profeet stond op, Jan Matthijsz uit Haarlem. Het dopen werd 
verdubbeld. 

De profeet Jan Matthijsz had inmiddels hulp gekregen van een briljante adjudant, een 
kleermaker uit Leiden, Jan Beukelsz alias Jan van Leiden. Tezamen vormden zij het 
management van de beweging. De twee Jannen zagen zich voor een groot probleem gesteld: 
het Habsburgse gezag had de ketterjacht geopend. De groeiende schare uitverkorenen moest 
zich kunnen beschermen. Daarom kwam het goed uit dat God Zijn hemelse vierschaar zou 
spannen in een stad, want die bood bescherming. Eind 1533 werd duidelijk dat Gods voorkeur 
niet lag bij Straatsburg, maar bij Munster in Westfalen. De Heer had een verstandige keuze 
gemaakt, want Munster beschikte over net gerenoveerde, dubbele stadswallen. 
 
Munster viel in februari 1534 zonder geweld in handen van de wederdopers. Dit was te danken 
aan het geduldige en slimme beleid van Jan van Leiden, die bovendien het geluk had gebruik 
te kunnen maken van een machtsvacuüm in de stad. De gebeurtenis werd gevierd als een 
wonder, een godswonder. Het zou navolging krijgen in de Nederlanden.  

Munster viel in februari 1534 zonder geweld in handen van de wederdopers. In Munster had 
de infiltratie van de wederdopers bijna geleid tot een burgeroorlog. In een dramatische climax 
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had een klein groepje wederdopers dagenlang tegenover een besluiteloze overmacht van 
gewapende burgers gestaan. Die schrokken terug voor bloedvergieten en bekeken met een 
mengeling van vrees en verbijstering hun tegenstanders, die met honderden tegelijk in extase 
op en neer sprongen. De gelegenheidscoalitie van de burgers droop af, hetgeen bij vele dopers 
leidde tot visioenen waarin engelen uitvallen deden naar hun vijanden. In het vervolg was dit 
het ideale scenario. Zo zag het eruit als God de dopers een stad in handen gaf. 
 
Jan van Leiden riep Munster uit tot het Nieuwe Jeruzalem. Alle wederdopers moesten naar 
Munster trekken om daar veilig achter de dikke muren het Laatste Oordeel af te wachten. 
Velen gaven gehoor aan de oproep. Velen probeerden het, zoals de passagiers in de bijna dertig 
schepen die vanaf Amsterdam vertrokken. Maar zij werden bij Genemuiden tegengehouden 
en teruggestuurd. Weer andere wederdopers hadden zo hun eigen plannen.  

Het Mirakel van Amsterdam. Rond de tijd dat de schepen uit Amsterdam wegzeilden, stond 
er bij de plaatselijke dopers reeds een 'stadsgreep' op het programma. Het idee was om tijdens 
de processie van het Heilige Sacrament, op 15 maart, toe te slaan. Op die dag werd het Mirakel 
van Amsterdam herdacht: in 1345 had een doodzieke man de hostie uitgebraakt, nadat hem 
het Heilig Sacrament was gegeven; het braaksel werd in het haardvuur gegooid, maar de 
volgende ochtend bleek de hostie ongeschonden.  Het idee was om tijdens de processie van 
het Heilige Sacrement, op 15 maart, toe te slaan. 

De stad zou stampvol zijn met bezoekers uit de hele omtrek, zodat het grote aantal gewapende 
dopers niet in het oog zou lopen. Volgens de Amsterdamse kroniek waren de dopers van plan 
eerst alle monniken en priesters te vermoorden; daarna zouden ze de macht grijpen. De 
burgemeesters werden echter tijdig gewaarschuwd. De hele schutterij werd opgetrommeld, 
zodat de wederdopers hun plan om een Munster aan het IJ te vestigen moesten laten varen. 

De 'stadsgreep' had echter een enorme aantrekkingskracht. Nog in dezelfde maand, maart 
1534, probeerde een aantal prominente wederdopers de stad op vreedzame manier in handen 
te krijgen, zoals dat ook in Westfalen was gelukt. Op klaarlichte dag renden vijf mannen met 
zwaarden en geweren door de straten. Ze riepen dat de goede christenen zich moesten 
verzamelen en dat de tijd was gekomen. Niemand raakte gewond en deze 'zwaardlopers' 
konden eenvoudig worden ingerekend. Vier dagen later werden ze terechtgesteld en op het rad 
tentoongesteld. De Friese wederdoper Obbe Philips ging naar de lijken kijken en viel van zijn 
geloof, omdat hij zich niet kon voorstellen dat dit nu was wat God van zijn uitverkorenen 
verlangde. 
  
Het amateurisme van de wederdopers was schrikbarend. Geen wonder: ze hadden geen 
trainingskamp of terroristencursus doorlopen, maar verdienden hun dagelijks brood als 
houtstapelaar, boekbinder, kuiper. Hun aanwezigheid en inzet waren vereist, maar verder 
rekenden ze erop dat de beslissende stap uit de hemel kwam. 
 
Amsterdam moest en zou een dependance van Munster worden. Er werd een brief opgesteld 
om onder alle broeders en zusters te verspreiden. De vestiging van het Nieuwe Jeruzalem, zo 
lazen de dopers, kon nu niet lang meer op zich laten wachten. Ze werden herinnerd aan psalm 
68, waarin de profeet David voorspelde dat de Heer zou opstaan en de vijand zou worden 
verstrooid. 'Dit is geen droom of fantasie, maar het ware woord van God.' Iedereen moest 
onopvallend en gewapend naar Amsterdam komen. 'Zijt listig als een serpent en onnozel als 
een duif.' Maar alweer waren er verklikkers. Bijna vijftig werden gevangengenomen, meer dan 
tien onthoofd of verbrand. 

Inmiddels kregen de wederdopers in Munster de handen vol aan het weerstaan van een 
machtige vijand. Munster was een bisschopsstad en de bisschop had duizenden soldaten rond 
de stad gelegerd om zijn zetel terug te veroveren. Hij deed twee stormaanvallen, die beide met 
succes werden afgeslagen. Maar het werd voor de wederdopers steeds moeilijker voedsel de 
stad in te krijgen. 
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Serieuzer was het probleem dat het Laatste Oordeel op zich liet wachten. De datum die Jan 
Matthijsz had genoemd (Pasen, 5 april 1534) was zonder hemels bazuingeschal gepasseerd. 
Dit had zijn opvolger Jan van Leiden in grote verlegenheid gebracht. Hij durfde geen 
voorspellingen te doen. 
 
De enige reden die hij kon bedenken voor Gods talmen met het Oordeel was namelijk dat de 
dopers nog niet vroom genoeg waren. Met het uitblijven van de Apocalyps nam het aantal 
disciplinaire maatregelen toe. Na driekwart jaar was in het Nieuwe Jeruzalem een theocratisch 
schrikbewind ontstaan. Doodstraffen op het grote plein waren een vertrouwde aanblik 
geworden.  
 
Ook al was Munster inmiddels ontaard in een aardse versie van de hel, voor de Nederlandse 
dopers bleef het Nieuwe Jeruzalem het lichtende voorbeeld. De stadsgreep bleef de agenda 
domineren. De Nederlandse autoriteiten werden zo langzamerhand nerveus. Er gonsden 
berichten dat er alleen al in Amsterdam drieduizend dopers verstopt zaten. Begin 1535 stelden 
stedelijke en regionale overheden de alarmfase in. Men had ontdekt dat het doperse gezwel in 
Westfalen zendelingen had uitgestuurd met zeer agressieve instructies. Voor de Nederlandse 
dopers bleef het Nieuwe Jeruzalem het lichtende voorbeeld.  

Dit was een wanhoopsdaad van Jan van Leiden. Omdat God nog altijd talmde, besloot hij dat 
de hemel tegemoet moest worden gewerkt. Het Laatste Oordeel was nog altijd de bom die hij 
onder het tranendal wilden leggen, maar wachten was er niet meer bij. God wilde actie zien. 
Er was een grotere opofferingsgezindheid vereist. Het betekende een extra stap in de 
geweldspiraal. Het plan was dat de Nederlandse wederdopers zich in verschillende 
Nederlandse steden zouden verzamelen en naar Munster zouden optrekken om de bisschop 
in de rug aan te vallen. 
 
In Deventer, Leiden, Amsterdam en Delft wachtten de broeders en zusters gespannen in hun 
schuilplaatsen. Maar de gewaarschuwde autoriteiten doorzochten stelselmatig hun 
achterbuurten. Een opgepakte doper belandde op de pijnbank en verraadde vijftig anderen. 
Voordat ze iets hadden kunnen ondernemen, moesten de uitverkorenen alweer op de vlucht. 
Even leek het erop dat het tij zou keren in Amsterdam. Zeven mannen en vijf vrouwen wierpen 
hun kleren in het vuur en begaven zich in de vrieskoude van februari 1535. 'Wee, wee over de 
wereld en de goddelozen,' galmde het door de straten. Ongetwijfeld hoopten, en rekenden, de 
naaktlopers op een wonder. Ze werden opgepakt en onthoofd. 
  
Nog eenmaal zouden de dopers een stadsgreep plegen, en dat was tevens de meest kansrijke 
en dodelijke. De organisatie lag in handen van een speciaal uit Munster gestuurde agitator, 
een ex-huurling genaamd Jan van Geel. Van Geel ging niet als een gelovige, maar als een 
professionele terrorist te werk. Onder zijn leiding werd een voorraad wapens aangelegd. Hij 
hield het aantal samenzweerders met opzet klein, om het risico van verraad zo gering mogelijk 
te houden. Als dit groepje eenmaal het stadhuis in handen had, zouden de duizenden broeders 
en zusters worden uitgenodigd uit hun schuilplaatsen te komen en werd Amsterdam een stad 
Gods. Dit zou wellicht het Laatste Oordeel uitlokken.  

Op het afgesproken tijdstip, op 10 mei 1535, stroomden inderdaad enkele tientallen dopers 
de Dam op. Het stadhuis werd veroverd, de burgemeesters konden nog net via de achterdeur 
ontsnappen. Direct werd de schutterij opgeroepen. Een veldslag op het plein volgde, waarbij 
de dopers schoten met vergiftigde kogels. Aan de kant van de Amsterdammers vielen 
zesendertig doden, onder wie een van de burgemeesters. 

Een veldslag op de Dam volgde, waarbij de dopers schoten met vergiftigde kogels. Terwijl de 
nacht viel, werd het stadhuis omsingeld. Vanaf de eerste verdieping van het stadhuis zagen 
de uitverkorenen mannen in de weer met een kanon. Vroeg in de ochtend klonk het eerste 
schot. Nadat de deur aan flarden was geschoten, stormden de Amsterdammers het stadhuis 
binnen. Nu was er voor de dopers geen houden meer aan. Jan van Geel vluchtte naar de 
klokkentoren, misschien nog in een laatste poging tot opname in de hemel. Hij werd doorzeefd 
met kogels en stortte naar beneden.  
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De aanslag op Amsterdam werd gevolgd door een reeks van terechtstellingen. Anderhalve 
maand later viel Munster door verraad in handen van de bisschoppelijke soldaten. Ook dit 
ging met veel wreedheden gepaard. De wederdopers waren ongeschikt voor de wereld. Met 
hun bloed werd de eindtijdverwachting uit de Nederlanden weggespoeld. Bron: het historisch 
nieuwsblad. 

 

Hugenoten 

Hugenoten (Frans huguenots) is de benaming die in de zestiende, zeventiende en achttiende 
eeuw in  Frankrijk werd gegeven aan protestanten. 

 

Hugenotenkruis 

Mogelijk verwijst de term 'hugenoot' naar Besancon Huques, de leider van een religieuze 
revolutie in Genève  of is het een verbastering van het woord ‘Eidgenossen’ waarmee dan 
impliciet het zogenaamd niet-Franse karakter van het protestantisme beklemtoond zou zijn. 
Dat komt ook tot uiting in een herleiding tot het Nederlandse (Vlaamse) 'Huis der Genooten'. 
Het woord kan ook afstammen van 'le Hugon', wat kwade geest betekent. De katholieken 
gebruikten de term 'hugenoten' als scheldnaam. Later namen de protestanten in Frankrijk 
deze term als geuzennaam over.  

Hugenoten zijn aanhangers van het calvinisme, de Franse vorm van het protestantisme. Dit 
geloof verspreidde zich in het zuiden van Frankrijk op de voedingsbodem van het ‘ketterse’ 
geloof van de katharen, ook wel albigenzen genoemd. Dat werd door de kerk van Rome met 
hulp van de koning van Frankrijk in een aantal  kruistochten uitgeroeid in de eerste helft van 
de dertiende eeuw. 

Opkomst van het calvinisme in de zestiende eeuw 

Twee eeuwen later was er een nieuwe religieuze stroming, calvinisme genoemd, die zich in 
Frankrijk verbreidde en dan met name in Normandië, Poitou (de Vendée),Angoulème (de 
Dordogne), Guyenne (Gascogne), de Lanquedoc, het bergland van Auvergne en de Dauphiné. 
Het aantal hugenoten wordt in het midden van de 16de eeuw op een half miljoen geschat. 
Talrijke adellijke families gingen over tot het calvinisme en gaven het macht en aanzien. Ook 
aan het koninklijk hof in Parijs was hun invloed groot. Inmiddels ontwikkelde zich een 
gewelddadige burgeroorlog om de macht in Frankrijk. Bij de Michelade van Nimes in 1567 
doodden hugenoten tachtig katholieke priesters en monniken - een voorafspiegeling van wat 
zou volgen. De latere koning Hendrik IV koos partij voor de protestanten en leidde de 
calvinistische troepen in een aantal veldslagen.    
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1715, franse hugenoten in Amsterdam 

 

In 1572 probeerden de katholieken de strijd te beslechten met een massale moordpartij op 
calvinistische leidende personen en hun volgelingen in Parijs. Deze massamoord op naar 
schatting ten minste tienduizend hugenoten wordt sindsdien de 
Bartholomeusnacht genoemd. Om zijn aanspraak op de troon te behouden stapte Hendrik IV 
over naar de katholieke partij maar dat werd niet vertrouwd, hij kreeg daarom huisarrest 
opgelegd. In 1576 ontsnapte hij en ijverde voor een religievrede. Die kwam op beperkte wijze 
tot stand door vaststelling en erkenning van een aantal vrijplaatsen waar hugenoten hun 
godsdienst mochten beoefenen. Daarbuiten hadden zij geen rechten meer. In 1589 werd 
Hendrik IV koning van Frankrijk maar niet voordat hij zich heeft bekeerd tot het katholieke 
geloof. Zijn pragmatisme bleek wel uit zijn laconieke uitspraak dat ‘Parijs een mis waard is’. 
Het Edict van Nantes bracht in 1598 rust door de garantie van godsdienstvrijheid, zij het op 
een beperkt aantal plaatsen. Daarna dicteerde de contra-reformatie steeds meer de gang van 
zaken en gaandeweg werden met spitsvondige redenen de vrijplaatsen, meestal steden, in 
aantal beperkt. Zo verdwijnt het openlijk calvinisme uit veel Franse streken. 

Ondergang van het calvinisme in de 17de eeuw 

Het aantal openlijk belijdende hugenoten halveerde door het toenemende aantal koninklijke 
decreten tegen het onderwijs en de godsdienstuitoefening. Ze werden uit openbare ambten 
ontslagen en de meesterdiploma’s van handwerkers en artsen werden ongeldig verklaard. De 
armen- en ziekenzorg werd een katholiek monopolie, alleen beschikbaar voor katholieken. 
Lastenverzwaringen en erfrechtbelemmeringen dienden ertoe de financiële draagkracht van 
de belijders van de dissidente religie te verzwakken. 'Dragonnades', inkwartiering van soldaten 
in woonhuizen van hugenoten, maakten hun het dagelijks leven moeilijk. Hugenotenkerken 
werden vernield waarna de herbouw verboden werd. Uiteindelijk bleven nog honderdzeventig 
kerken in gebruik, amper een kwart van het oorspronkelijke aantal. 

Na de intrekking van het Edict van Nantes  in 1685 waren de hugenoten persoonlijk vogelvrij. 
Het vervangende Edict van Fontainebleau verklaarde het openlijk belijden van het calvinisme 
tot een strafbaar feit dat bij veroordeling leidde tot de confiscatie van het bezit. Dit leidde 
uiteindelijk in de keuze tussen ‘terugkeer naar de moederkerk’ of emigratie. Sindsdien gold 
het absolutistische dogma 'un roi, une loi, une foi' ofwel diende in Frankrijk voor ieder te 
gelden: 'één koning, één wet, één geloof'. Tot 1710 vertrokken daarop meer dan 
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driehonderdduizend hugenoten. Honderdduizend vertrokken naar Zwitserland, daarin zijn 
ook de waldenzen begrepen die tegelijkertijd hun bergdorpen in Piemonte verlieten. Verder 
gingen ruim zeventigduizend naar Nederland, bijna vijftigduizend naar Duitsland 
(vooral Pruisen en Württemberg), eveneens vijftigduizend naar Engeland, en kleinere 
aantallen naar Scandinavië en Rusland en vooral ook naar Zuid-Afrika. Onder de naam 
camisards wisten kleine gemeenschappen hugenoten hun bestaan nog een eeuw te rekken in 
afgelegen gehuchten in de Cevennes waar zij zich uiterlijk als katholiek voordeden. Militaire 
expedities en inkwartieringen brengen hen niet verder dan een uiterlijke bekering tot de kerk 
van Rome. Predikanten en onderwijzers die daar ontdekt of verraden werden, kregen een 
veroordeling tot galeislaaf. 

In 1787 werd de opheffing van het Edict van Nantes weer ongedaan gemaakt en konden de 
overgebleven ondergedoken hugenoten weer openlijk voor hun geloof uitkomen. Bij de Franse 
Revolutie namen zij een belangrijke plaats in en werkten zij mee aan de ontkoppeling van 
Franse staat en Rooms-Katholieke Kerk.  

 

Vluchtplaatsen 

Württemberg en Pruisen 

Württemberg huisvestte hugenoten in aparte stadswijken en in dorpen, soms plaatsen die in 
de Dertigjarige Oorlog waren ontvolkt geraakt. Tot ver in de negentiende eeuw werd daar nog 
Frans gesproken. In Pruisen werden de grotere steden en dan vooral Berlijn een centrum van 
hugenoten. Daarvan getuigt nog steeds de 'französischer Dom' als beeldbepalend gebouw op 
de Gendarmenmarkt in het centrum van de stad. Te eniger tijd was een kwart van de bevolking 
van Berlijn afkomstig uit Frankrijk. De koning van Pruisen stelde twee van zijn regimenten 
samen uit hugenoten. In de gelederen van de  Pruisische adel werden de adellijke emigranten 
opgenomen en talrijke families met Franse namen zijn een rol gaan spelen in het bestuur en 
in de officierenkaste van het Pruisische, later Duitse, leger. 

Engeland en Noord-Amerika 

Een groep hugenoten emigreerde naar Engeland en een deel vandaar naar Ierland waar zij in 
Dublin een getalsmatig grote gemeente vormden die er het Engelse gezag ondersteunde. Velen 
traden als militair in dienst van de Engelse koning prins Willem III. Hij streed tegen de 
katholieke Ieren, die op hun beurt door de Franse koning werden gesteund. Ook voeren ze 
naar Noord Amerika waar ze in 1689 New Rochelle stichtten, in de buurt van het huidige New 
York, genoemd naar La Rochelle, een van de tot het laatst verdedigde hugenotensteden in 
Frankrijk. 

Zuid-Afrika 

Een andere groep vertrok naar Zuid Afrika, waar ze de kolonie van de VOC versterkten. Nog 
steeds valt in Franschhoek, nabij Paarl, de Franse sfeer te proeven; daar staat een monument 
en is een museum ingericht ter nagedachtenis aan de hugenoten. De Afrikaners (voor 
ongeveer een vijfde) en ook vele  Kaapse kleurlingen stammen van hugenoten af, met 
achternamen als Terblanche, Pienaar, Trichardt, Viljoen, De Klerk, Marais, Cilliers, Du 
Plessis, Du Preez, De Villiers, Du Toit, Boshoff, Jacobs, Malherbe, Labuschagne, Du Pisanie, 
Retief, Malan, Cronjé, Naudé, Fouché, Viljee, Joubert en De la Rey. Hun culturele invloed was 
verhoudingsgewijs veel groter dan hun aantal, omdat ze in tegenstelling tot de andere groepen 
vooral uit de bourgeoisie en zelfs de aqristocratie voortkwamen. Zuid-Afrika heeft onder 
andere het ontstaan van haar wijncultuur in grote mate aan de aldaar gevestigde hugenoten 
te danken.  

Nederland 

Een groot aantal hugenoten vestigde zich in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. 
Alleen in Amsterdam al twaalfduizend, waarmee rond 1700 ongeveer zes procent van de 
Amsterdammers van afkomst Frans was; zij verenigden zich in de Waalse kerk, eerder 
opgericht als organisatie van gevluchte Franstalige calvinisten uit de Zuidelijke Nederlanden. 
Deze Waals-Franse gemeenten bestonden al of werden nu voor het eerst opgericht in de 
meeste steden van Holland maar ook in de grotere steden binnen de andere provincies. Zij 
waren onderdeel van de Nederlands Hervormde Kerk, die tot 1815 'Nederduitsche 
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Gereformeerde Kerk' werd genoemd. Tot in de twintigste eeuw kerkten ook de beter 
gesitueerde burgers zonder Franse of Waalse afkomst, en daarbij ook de leden van het Oranje-
vorstenhuis, in de 'Waalse kerk' vanwege de Franstalige en vaak intellectueel hoogstaande 
preek. 

Onder de duizenden vluchtelingen waren veel militairen die in dienst waren geweest van 
Lodewijk XIV. Bijna driehonderd officieren werden in 1685 door prins Willem III in het Staatse 
leger opgenomen. In 1688 gingen zij mee naar Engeland en namen zij deel aan Slag aan de 
Boyne in 1690 tegen de katholieken. 

Andere hugenoten kwamen terecht aan een van de universiteiten of in het boekenvak, omdat 
dat gilde vreemdelingen toeliet. Van de 230 uitgevers die Amsterdam tussen 1680 en 
1730 telde, waren er tachtig in handen van hugenoten. Zij verzorgden ook een aanzienlijke 
productie van Franstalige werken die in Frankrijk verboden waren. 

Suriname 

Vanuit Nederland zijn ook enkele families naar Suriname getrokken. Men was daar blij met 
immigranten die de plantages tot bloei zouden kunnen brengen. In de geschiedenis van 
Suriname duiken later allerlei namen van hugenoten op. Wigbold Crommelin werd er 
gouverneur en Susanna du Plessis werd er plantagehouder. 

Het verhaal van een Surinaamse hugenotenfamilie is beschreven in de historische roman De 
stille plantage (1931) van de Surinaamse schrijver Albert Helman en veel later ook in Ma 
Rochelle Passée, Welkom El Dorado (1996) van Cynthia McLeod. In 1964 heeft de Nederlandse 
auteu Jan Overduin zijn roman Tragedie in Toulouse aan de hugenoten gewijd. Andere 
literaire werken over de hugenoten zijn ‘De Hugenoten, hun lijden en Strijden’ ( 1885)van de 
hand van Pieter Vergers, ‘De kinderen van de Hugenoot’ van P.J. Andriessen en het boek ‘Jan 
Taffijn, de man Gods: een prediker uit de dagen der hervorming’ door T.J. Servatius (Marnix-
Stichting, 1941)'. 

Dat sommige Nederlanders een hugenootse achtergrond hebben, is soms alleen bekend door 
de Nederlandse schrijfwijze van de Franse achternaam: Filippo (Philipeau), Plessius (du 
Plessis), Piket, Pieket (Picquet), De Lerij (De la Rie), Remerij (Remery) Blansjaar (Blanchard), 
Bertou (Berthault), Prooper (Propre), Dusseljee (in plaats van Du Cellier), de Jeu (Dieu of du 
Jeu), Fremouw (Fremaux), Morre Morée (Morré), Fransooijs (François), Labrijn (Le Brit), 
Lenoble (Le Noble), Kanaar (Canard), Bedijn (Boidin), Zuurmond (Sur Mont), de Kool (de 
Gaulle), Allijn (Alain), Kwant (Quant), Benoist (Benoit) en De Koff (Le Cauf). Ook werd de 
Franse achternaam wel vertaald: de Liefde (l'Amoureau) of afgekort: Odé (Odde La Valée). 

Sommige Nederlanders van hugenootse afkomst hebben nog wel hun eigen Franse 
achternaam behouden, zoals Coté.  

 

Het hugenotenkruis sinds 1688 

Het hugenotenkruis dateert uit de zeventiende eeuw, de exacte herkomst is onduidelijk. 
Vermoed wordt dat het ontworpen is door een edelsmid uit Nimes in 1688, drie jaar na de 
herroeping van het Edict van Nantes. Het was onmiddellijk een succes, omdat het de 
protestantse gelovigen de mogelijkheid gaf een symbool te dragen dat anders was dan het 
gehate rooms-katholieke kruisje. In het begin deden alleen de hugenoten dat, sinds de 
negentiende eeuw geldt het als algemeen clavinistisch symbool. 
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Migratiegolf overvalt West Europa in 1685 
De geschiedenis herhaalt zich zelden, maar toch zijn er soms opvallende parallellen. In 1685, 
nu  driehonderdvijfendertig jaar geleden, veroorzaakte de Franse koning Lodewijk XIV een 
emigratiegolf waardoor tweehonderdduizend Hugenoten West-Europa overspoelden. 

Aanleiding voor de migratiegolf was het besluit van Lodewijk XIV op 17 oktober 1685 om het 
Edict van Nantes te herroepen. Dat was in 1598 uitgevaardigd door de Franse koning Hendrik 
IV om een einde te maken aan godsdienstige twisten in Frankrijk. De hugenoten (protestanten) 
kregen onder meer rechten op uitoefening van hun geloof. Maar nu werd het Edict door de 
Zonnekoning herroepen met het Edict van Fontainebleau, dat een eind moest maken aan de 
invloed van de door Franse katholieken intussen gehate Hugenoten.   

 

 

 

Volgens Buisman was het ‘niet Lodewijks opzet om de Hugenoten het land uit te werken’. Op 
wegvluchten stond bovendien een boete. Maar het leven wordt hen zo moeilijk gemaakt dat er 
ongeveer tweehonderdduizend uitwijken. Andere bronnen spreken over vierhonderd of zelf 
zeshonderdduizend vluchtelingen. De verontwaardiging in de buurlanden is groot, maar de 
protesten (ook van de paus) deren Lodewijk niet. 

Buisman voegt daar nog een detail aan toe dat de geschiedenisboeken niet heeft gehaald, 
maar dat ongetwijfeld wel te vinden is in de gossipliteratuur over het brisante leven van de 
Zonnekoning: Lodewijk XIV wordt gefolterd door pijn. Bij het trekken van kiezen is zijn 
gehemelte vernield. Wijn en voedsel komen hem letterlijk de neus uit. Hij kan geen mededogen 
opbrengen met de Hugenoten. 

Voor de Nederlandse (protestantse) prins Willem III, een geharnast politiek tegenstander van 
Lodewijk XIV, was het herroepen van het Edict van Nantes een goede gelegenheid om de 
tegenstanders van de franse koning bij elkaar te brengen. Ze kregen gezelschap van de 
keurvorst van Brandenburg, die al enkele jaren tot Lodewijks bondgenoten mocht worden 
gerekend, maar voor wie hij nu veel te ver was gegaan. 
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De uittocht uit Frankrijk en tegelijk de onverwachte invasie van Hugenoten in andere landen 
van West-Europa kreeg volgens Buisman grote economische gevolgen. 

Daar veel Hugenoten goede vaklieden zijn en nuttige relaties hebben, is de uittocht nadelig 
voor de Franse economie en profijtelijk voor die van Nederland, Zwitserland, Engeland en het 
Duitse Rijk (vooral de Pfalz) waar velen zich vestigen. 

Volgens Buisman waren de noordelijke Nederlanden al vanouds een immigratieland. 

 

 

 

In 1600 vormden de calvinistische Brabanders en Vlamingen ongeveer tien procent van de 
bevolking boven de grote rivieren. In de Hollandse steden drukten zij door hun aantal (soms 
ruim de helft) en motivatie een zwaar stempel op het religieuze en economische leven. Lange 
tijd waren zij uit de politiek geweerd, maar bij de omwenteling van 1618 kregen zij grote 
invloed, met name in Holland en Utrecht. 

Volgens Buisman bereikte een tweede golf van immigranten de Lage Landen in de Dertigjarige 
Oorlog (1618-1648), vanuit Westfalen. En nu, een eeuw na de eerste, beleeft men [met de 
intocht van Hugenoten] een derde immigratiegolf. 

Opnieuw worden Waalse (calvinistische) gemeenten gesticht. Het verschil is dat de voertaal 
nu Frans is. Men herkent hen aan hun Franse familienamen. Deze ‘réfugé’s’ vestigen zich 
waar al Waalse gemeenten zijn (Hulst, Nijmegen, Maastricht, etc.), maar het merendeel van 
de dertigduizend à veertigduizend trekt verder het land in, naar Amsterdam (ruim 5000), Den 
Haag (2750), Rotterdam, Haarlem, Leiden, Delft en Utrecht. De immigratie heeft kwantitatief 
weinig te betekenen (twee procent van de bevolking) maar is kwalitatief van groot belang. De 
immigranten zijn zeer welkom in verband met het naoorlogse herstel van handel en nijverheid. 

Volgens Buisman is in veel dorpen in de Noordelijke Nederlanden waar zich vluchtelingen 
vestigden tegen het jaar 1700 de aardappelcultuur ontstaan. Stadsbuurten met veel 
nieuwkomers waren in Den Haag de Nieuwe Uitleg en in Amsterdam de Jordaan, met zijn 
bloemennamen (jardin?). Hij spreekt tegen dat die naam door de Hugenoten is ontstaan; die 
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bestond al veel langer. Lang voor 1685 noemden bijbelvaste Amsterdammers de Prinsengracht 
al de Jordaan. 

Nederland is daarna een immigrantenland gebleven, al waren er ook perioden dat landgenoten 
(Patriotten eind achttiende eeuw) de wijk namen naar het buitenland; zelfs werden 
gedeporteerd en vermoord (Joden in 1940-’45) of emigreerden naar vooral Canada, Australië 
en Nieuw-Zeeland (rond 1950).  

In 1492 werd niet alleen  Amerika ontdekt; ook werden de Spaanse en Portugese 
Joden (Sefardim) verdreven uit de landen waar ze al eeuwen eerder hun toevlucht hadden 
gezocht; de Inquisitie stelde ze voor de keus zich te bekeren tot het christendom of te 
vertrekken. Velen kwamen in Nederland terecht; in de zeventiende eeuw gevolgd door 
Hoogduitse Joden (Askenazim).  

Ook in de achttiende en negentiende eeuw kwamen mensen naar Nederland, maar grote 
stromen deden zich niet voor. Economische vluchtelingen kende Nederland in die tijd niet of 
nauwelijks. Nederland behoort toen immers niet meer tot de rijkste landen van Europa. De 
overheid bemoeide zich in die tijd ook nauwelijks met de immigratie. Bron: Historiek.net. 

 
Het Edict van Nantes; het document waarop de Franse koning Hendrik IV in 1598 de 
godsdienstvrijheid voor de Hugenoten bekrachtigde. 

 

Hugenoten tussen geloof en wanhoop 
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Rouwverwerking  

 Als er iemand overlijdt die je dierbaar is ben je in de rouw. Rouw is het antwoord dat je geeft 
op het verlies van die dierbare. Je hebt je aan hem of haar gehecht en nu moet je leren leven 
met het gemis. 

Rouwen is gevoelens verwerken en gedachten bewerken, met momenten van bezig zijn met 
het verlies en met momenten van afleiding en doorgaan met je leven, het leven zonder je 

dierbare. Geen twee mensen rouwen hetzelfde. Ieder doet dat op zijn of haar eigen manier. 
Elk rouwproces is uniek in hoe het verloopt, hoe lang het duurt en hoe intens het is. 

Jouw manier van rouwen heeft te maken met wie je bent, hoe je geleerd hebt je te hechten 

aan anderen en met verlies om te gaan. Het heeft ook te maken met de band die je hebt gehad 
met de overleden persoon en hoe hij of zij overleden is. Het kan zijn dat je soms jezelf niet 

meer herkent. Je was vroeger bijvoorbeeld nooit zo kortaf. Ook kun je last hebben van 
lichamelijke klachten. Zo kun je pijn hebben in je nek en schouders en je misselijk voelen of 

slecht slapen. Naast negatieve gevoelens als angst, boosheid of wanhoop, kun je ook positieve 
gevoelens als liefde en soms ook opluchting ervaren. Gedachten als: ‘Ik moet sterk zijn’ of: 

‘Niemand begrijpt me’ komen vaak voor. 

Om te voorkomen dat je het gevoel krijgt dat je je grip verliest, kan het helpen aandacht te 
besteden aan hoe jij je verlies verwerkt en je bewust te worden hoe jouw rouwproces eruit ziet. 

Er is geen goed of fout in de rouw. Jij rouwt zoals jij rouwt. Wel is het belangrijk te 

onderzoeken of jouw manier van rouwen je helpt of niet helpt. Je kan stil staan bij hoe je 
reageert op het verlies, hoe je omgaat met je gevoelens en gedachten, hoe je zorgt voor jezelf 

en of je je door je omgeving gesteund voelt of niet. En wat je daarin kunt en wilt veranderen. 
Verlies overkomt je, rouwverwerken doe je. Bron: rouwverwerking.mirro-modules.nl. 

Omdat geen mens hetzelfde is, rouwt ook geen mens op dezelfde manier. Toch zijn er wel 
fases vast te stellen die (vrijwel) iedereen die rouwt, doorloopt. Deze fases zijn voor lang niet 
iedereen even intensief en ook de tijd die iemand doorbrengt in een van de fases, verschilt 
van persoon tot persoon. Vaststellen in welke rouwfase iemand zit, geeft dan ook geen 
indicatie voor de tijdsduur die het rouwproces nog zal innemen: de duur van verschillende 
fases van rouwverwerking varieert soms enorm.  
De vijf verschillende rouwfases zijn omschreven door psychiater Elisabeth Kübler-Ross. 
Hoewel zij deze fases in een bepaalde volgorde omschrijft, hoeft deze volgorde niet strikt 
gevolgd te worden. Denk dus niet dat je abnormaal bent wanneer je merkt dat deze volgorde 
niet voor jou geldt. Rouw is te allen tijde een individueel proces! 
De eerste fase van het rouwproces is ontkenning: een algemeen afweermechanisme van ons 
brein. De waarheid is te erg om te bevatten, dus ontkennen we deze geheel of gedeeltelijk. 

Rouwverwerking is méér dan intens verdrietig zijn. Juist bij rouwenden zie je vaak boosheid, 
boosheid op het lot, de artsen, God, de omgeving. Dit lijkt soms misschien wat vergezocht, 
maar in feite is het een gezond verdedigingsmechanisme. 

Veel mensen proberen om hun verlies te verwerken door het gevecht aan te gaan of door 
zichzelf doelen op te leggen. Het is in deze fase van rouwverwerking dat mensen marathons 
gaan lopen tegen bepaalde ziektes, een wereldreis maken of vanaf nu echt stoppen met roken. 
Wanneer nabestaanden gaandeweg tot de ontdekking komen dat ontkennen, boos worden 
en/of het gevecht aangaan niet helpen om het verlies te verwerken, volgt vaak de depressieve 
fase. Deze wordt grotendeels veroorzaakt door de machteloosheid die je als rouwende voelt: er 
is niets, maar dan ook niets, wat je aan het gebeurde kunt veranderen. 
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Hoeveel verdriet en pijn je als nabestaande ook hebt, er komt een dag dat je gaat proberen om 
het verlies een plaatsje te geven. Dit betekent níet dat je iemand dan niet meer mist of dat je 
probeert om de overledene te vergeten. Het betekent wél dat je probeert om je leven in te 
richten zonder de geliefde om je heen. Bron: rouwverwerking.net.  

Rouwverwerking is de manier waarop iemand na een ingrijpende verdrietige ervaring tot rust 
probeert te komen. Dit proces kan optreden bij het verlies van een baan, een geliefde, een 
woning, ouders of kinderen of een wedstrijd. De psychologische effecten zijn het sterkst bij 
het overlijden van een geliefd persoon of als iemand te horen krijgt ongeneeslijk ziek te zijn, 
of blijvend gehandicapt. 

Ondanks de grote populariteit van het rouwprocesmodel van Kubler-Ross, heeft ze haar 
beweringen nooit bewezen. Volgens Scott Lilienfeld heeft Kubler-Ross haar conclusies 
getrokken door enkel vier kankerpatiënten te interviewen. Dit model werd vervolgens verder 
geadopteerd door consultants om ook veranderprocessen in organisaties te verklaren.    

 

 

 

Afscheid nemen van een dierbaar persoon is een ontzettend ingrijpende en verdrietige 
gebeurtenis. Het leven zal nooit meer hetzelfde zijn zonder die persoon. Om de draad van het 
leven weer op te pakken, is een goede rouwverwerking erg belangrijk. Deze verwerking begint 
met een mooi en waardig afscheid. Het is het laatste dat u kunt doen voor degene die u lief 
heeft. Haar naam is Natasja Huting en zij helpt u graag om samen stap voor stap de uitvaart 
van uw dierbare voor te bereiden. 
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Laatste woorden  

Wij zijn de enige dieren die weten tijdens hun leven dat ze dood gaan. Ik ben de reden waarom 
mijn voorouders bestaan hebben. Ze zijn nooit weg want ik kan ze oproepen. De voorouders 
bemiddelen tussen het individu en de hogere machten. De lieve moeder Anne Koers - Wassink 
is de beschermvrouw van onze familie. De geesten van de overledenen nemen mijn eerbetoon 
in ontvangst. Ze zijn echo’s van heel lang geleden.  
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Hedenmiddag, 12 februari 2020, is het ontzielde lichaam aangetroffen van de schrijfster en 
historica Anneke Koers uit Enter. De moord is geclaimd door de boekenmaffia. Koers werd al 
langer door hen lastig gevallen omdat ze weigerde te betalen voor de vrije pers op de nieuwe 
media. Ze is door voorbijgangers aangetroffen op de Uelserweg bij Mander. Koers was op weg 
naar de Streuweg om de reconstructie van het hunebed te gaan bekijken. Het lichaam zal 
worden gebalsemd en in een stille tocht worden meegedragen. Daarna zal ze in het grafveld te 
Enter worden bijgezet. 
 
 

Enter, 2 februari 2020 

 

 
Moordkruis  


