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De kerk heeft de eerste vijftien eeuwen van haar bestaan heksenwaan afgewezen. 

Vijftien eeuwen lang heeft de westerse kerk zich verzet tegen waandenkbeelden. 

Aan het eind van de vijftiende eeuw echter bezweek de kerk. 

Paus Innocentius de VIII ondersteunde toen de heksenwaan met een pauselijke bul. 

Hij bevestigde daarmee het minutieuze werk van twee dominicaner monniken en inquisiteurs, 

die de kenmerken van hekserij te boek hadden gesteld. 

Drie eeuwen van geweld volgden. 

Miljoenen mensen, voor het merendeel alleengaande vrouwen, werden door deze waan op 

gruwelijke wijze vermoord. 

Dit alles gebeurde in een tijd dat 

natuurrampen, hongersnood, 

geslachtziekten, epidemieën en oorlogen de 

mensheid van Europa in verwarring 

brachten. De zondebok werden de heksen. 

De kerk had na eeuwen een grens 

overschreden. 

Vandaag wordt opnieuw een grens 

overschreden. 

Terwijl hun collega onder de valbijl ligt, 

geven aartsbisschop Simonis en bisschop Bomers op 11 en 14 maart hun medewerking aan een 

conferentie van rechts-radicale rooms-katholieken. Afkomstig uit Europa en de V.S. 

verzamelden zij zich in het Brabantse Helvoirt om hun Heksenhamer vast te leggen. 

Vandaag richt deze zich tegen het kwaad van abortus, anticonceptie, sterilisatie, euthanasie, 

homoseksualiteit en feminisme. 

Bisschop Simonis opende als prelaat al eerder zijn aanval op feministische theologie. Eind 

1986 benoemde hij deze tot een gevaar voor de kerk. 

Door zijn aanwezigheid op het Pro-Life-congres weten we dat hij daarmee doorgaat. Zijn 

aanwezigheid maakt zijn betrokkenheid bij de waanideeën helder. 

Wakkere leden van het antifascisme-front hebben door een lawaaidemonstratie voor de 

poorten van de vergaderplaats, er voor gezorgd dat dit congres en de betrokkenheid van de 

bisschoppen, niet verborgen bleef. 

Uit het verleden is bekend dat kerkelijke inquisiteurs nooit zelf brandstapels aanstaken. 

Daarvoor waren de schout en zijn rakkers. 

Moderne schouten en hun rakkers staan vandaag klaar om brandstapel-voorbereidende hand-

en-spandiensten uit te voeren. Zij doen dat met uitspraken over kampementen en lijfstraffen, 

dreigementen met financiële maatregelen tegen jongeren of onder-de-maat-blijvende ouders. 
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Van alleengaande oudere vrouwen pakken zij waardigheid en leven af. Waanbeelden en angst 

gaan met de tijd mee. 


