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L.S. 
Op 1 januari 1989 is de gemeentelijke herindeling West-Utrecht van kracht geworden. Deze 
herindeling heeft ook voor de vereniging consequenties met zich meegebracht. Het werkgebied van de 
vereniging heeft een aantal wijzigingen ondergaan: gemeenten zijn opgeheven; gemeenten zijn 
ontstaan; provinciale grenzen zijn veranderd. 
Het bestuur heeft besloten om het werkgebied van vóór de gemeentelijke herindeling te handhaven en 
te omschrijven als volgt: de (voormalige) gemeenten: Bodegraven, Driebruggen, Harmelen, Kamerik, 
Linschoten, Montfoort, Oudewater, Snelrewaard, Willeskop, Woerden, Zegveld. 
Het verenigingsvignet is aan de nieuwe indeling aangepast, terwijl op de omslag van het 
verenigingstijdschrift „Heemtijdinghen" de grens tussen Sticht(Utrecht) en Holland is verlegd. 

Namens het bestuur, 
L.C1.M. Peters, voorzitter. 

Een proces tegen de Hoogduitse chirurgijn Wilhelm Aron Lang te 
Harmeien in 1726 

door J. van Bemmel 

Inleiding 
In de archieven te Harmeien is maar weinig terug te vinden over de chirurgijns of heelmeesters aldaar 
vanaf de middeleeuwen tot aan het begin van de 19e eeuw. Chirurgijns begonnen hun loopbaan 
meestal als barbier, niet alleen op het platteland, maar ook in de steden. Door bekwaamheid kon het 
heelmeesterschap de belangrijkste bron van hun bestaan worden. Verschillende van hen brachten het 
na sollicitatie tot stadschirurgijn. Te Woerden zien we er enkelen die daarna ook nog tot kerkmeester, 
schepen, burgemeester etc. werden gekozen.1 

De eerste die in Harmeien als chirurgijn tot hogere functies geroepen werd was Jan Zaad. Deze 
rooms-katholieke chirurgijn werd vanaf 1795 één der leiders van het burgerlijk bestuur. Opmerkelijk 
is, dat hij, evenals vrijwel alle bekende voorgaande chirurgijns, in de Indijk woonde. Hun latere 
opvolgers, de huisartsen, woonden tot aan de Tweede Wereldoorlog ook in de Indijk! 



Omstreeks 1700 komen we de volgende namen van chirurgijns te Harmeien tegen. 
In 1664 wordt mr. Pieter Nollens genoemd, waarvan het niet helemaal zeker is of hij chirurgijn was.2 

Rond 1680 is er sprake van mr. Lucas van Staelen, gehuwd met Catharina Oortdorp. Zijn moeder en 
schoonmoeder werden respectievelijk op 1 augustus en 26 augustus 1683 in de gereformeerde kerk 
van Harmeien begraven.3 Zijn opvolger was mr. Cornelis van Aalst, gehuwd met Aletta Boll. Hij werd 
op 8 december 1690 in de kerk te Harmeien begraven.4 Over de familie Van Aalst komen wellicht in 
een volgend artikel meer bijzonderheden. 
Alida van Aalst trouwde op 17 november 1708 met de chirurgijn mr. Nicolaas Brabeek.5 Rond 1714 
vinden we mr. Hendrik Essenger, chirurgus, die „gesepareerd" (gescheiden) leefde van Elisabeth 
Dukkers.6 Vervolgens vinden we mr. Victorianus Jossa, gehuwd met Kaatje Steenvoorde; hij overleed 
tussen 1722 en 1725. Zijn opvolger mr. Wilhelm Aron Lang(h) was met voornoemde (weduwe) 
Kaatje Steenvoorde getrouwd. 
Van de hiervoor genoemde zeven heelmeesters is over hun afkomst maar weinig bekend. Wilhelm 
Aron Lang kwam uit Duitsland en Hendrik Essenger en Victorianus Jossa hadden vrijwel zeker ook 
geen Nederlandse voorouders. 
De komst van buitenlanders naar de Nederlanden is te verklaren uit de toenmalige toestand in Europa, 
die al dateerde uit de tijd van vóór de kruistochten. Tot op de dag van vandaag zijn tallozen op drift 
geraakt door oorlogen, vervolgingen, armoede enzovoorts. De serieuzen trachtten in den vreemde een 
nieuw bestaan op te bouwen; anderen gingen alleen om een graantje mee te pikken van de welvaart in 
andere landen. Deze laatste groep kwam gemakkelijk tot „vagabonderen": bedelen, beroven en zelfs 
moorden. Zulke lieden werden in Woerden in het kasteel opgesloten en voor de Hoge Vierschaar 
gebracht. 
Uit deze tijd stamt wellicht de nu nog in Duitsland bekende term „die steinreichen Holländer". 
Verschillende van deze avonturiers en oplichters gaven voor, dat ze door bijzondere gaven mens en 
dier van allerlei kwalen konden genezen. Deze „quacsalvers" (kwakzalvers) zijn eveneens door de 
eeuwen tot op de dag van vandaag werkzaam geweest! 

Wilhelm Aron Lang en Kaatje Steenvoorde 
Kaatje (van) Steenvoorde, geboren te Utrecht, trouwde met de chirurgijn mr. Victorianus Jossa. Uit 
welk land hij of zijn ouders afkomstig waren is niet bekend. Kaatje was op 16 oktober 1685 als 
Catharina van Steenvoorde in de Utrechtse Domkerk gedoopt. Haar ouders waren Engelbert (Bart) 
van Steenvoorde en Jacomijn (of Jacomina) van (den) Duijn.7 Ze woonden in Utrecht onder meer in 
de Jacobijnestraat (1700) en de Lauwerstraat (1703). Uit haar huwelijk met mr. Jossa werd te 
Harmeien een viertal kinderen geboren, nl. Christiaan (gedoopt 23 mei 1717), Jakomijntje (gedoopt 
12 maart 1719), Barta (gedoopt 10 november 1720) en Magdalena (gedoopt 8 november 1722).8 

Na het overlijden van Jossa bleef Kaatje met haar vier kinderen in Harmeien wonen en kwam ze in 
contact met Wilhelm Aron Lang. Waarschijnlijk was deze al langer in ons land. Of hij werkelijk 
chirurgijn was, blijft voor mij de vraag; in ieder geval had hij wel enige kennis van heelkunde. 
Op 14 oktober 1725 trouwde Kaatje Steenvoorde te Harmeien met deze „Wilhelm Aron Lang, J.M. 
van Stukkart (= Stuttgart)".9 Op 22 september 1726 werd te Harmeien hun zoon Aaron gedoopt. 
En dan komt Kaatje op 11 april 1727 in de kerkeraadsvergadering te Harmeien met de mededeling dat 
haar man haar verlaten had. Meer werd er niet genotuleerd. Het raadsel van zijn verdwijning lijkt 
onoplosbaar, maar de oplossing werd gevonden in het oud-rechterlijk archief van Woerden. Het was 
voor mij interessant de processen, die betrekking hadden op de Indijk (het Hollandse deel van 
Harmeien in vroeger eeuwen) eens na te gaan. 

Rondom de herberg „Het Hof van Holland", tevens het gerechtshuis van het Hollandse gerecht 
Oudeland van de Indijk, was in het eerste kwart van de 18e eeuw nog wel eens wat te beleven. 
Voor de Hoge Vierschaar te Woerden kwamen onder andere de volgende processen uit de omgeving 
van de Putkop aan de orde.10 



Op 13 december 1708 waren de gebroeders Steven en Claes Jansz. de Vries met messen aan het werk 
geweest en had de chirurgijn Nicolaas Brabeek volop werk gehad om alle wonden te behandelen. De 
gebroeders werden voor acht jaar verbannen. Op 22 juni 1715 vermoordde Gijsbert, bijgenaamd „'t 
Hart", bij de Haanwijkersluis onder de Indijk de 44-jarige Willem de With. De moordenaar werd 
voor eeuwig uit Holland verbannen. Op 19 januari 1718 werd Hendrik Coster uit het vorstendom 
Lüneburg als „quacksalver" (en tevens voor diefstal en beroving) bestraft. Op 13 september 1719 
werd Willem Thijsz., in de wandeling „den platten" genaamd, een kruimeldief, die diefstallen 
gepleegd had bij de Putkop en omgeving, gegeseld en gebrandmerkt met het wapen van Woerden. 
Tevens werd hij voor zes jaar verbannen. En op 2 augustus 1719 werden de herbergier van „Het Hof 
van Holland", Huijg Bom, en zijn vrouw Jacomijna van Rooijen beiden verschillende keren verhoord 
en bestraft. Op de 4e april 1726 vinden we dan het proces en de ondervraging van „Willem Aron 
Lang, oud neegen en twintig jaaren, geboortig van Stougart in Wirtenburgerland, wonende onder 
Harmeien, dog jegenwoordig gedetineerde op den Casteele alhier". Aldus kon het drama gerecon
strueerd worden dat zich rond zijn persoon in Harmeien had afgespeeld. Wat was er gebeurd? 

D E C H I R U R G Y N , 
't Hert eift te zyn verbonden Van doodelyke wonden. 

Gravure uit „Spiegel van het Menselyk Bedryf' door Jan en Kasper Luiken, 
Amsterdam, 1718. 



Een heelmeester als tovenaarsbestrijder 
Het was begonnen op het moment dat Steven van Rossum en zijn vrouw, wonend in de Indijk, 
besloten om hun dochter Bastiaantje naar Harmeien te laten komen. Ze was getrouwd met Gerrit 
Gijsbertsz. van Rossum en woonde in Maarlo (Meerlo) onder IJsselstein, aan het einde van de 
Achtersloot. Bastiaantje klaagde over zware hoofdpijn en buikpijn. Geneeskundige hulp uit IJsselstein 
had blijkbaar niet geholpen. Haar ouders kwamen tot de conclusie, dat zij dan wel betoverd moest zijn 
door haar man Gerrit, wiens ouders de reputatie hadden te kunnen toveren! 
Het geloof aan toverij, spoken, heksen etcetera is oeroud en zelfs in onze tijd nog aanwezig, ook in ons 
land. Toch is er al eeuwen tegen gestreden. De heksenwaag in Oudewater heeft vele van hekserij 
beschuldigden het leven kunnen redden. In de landen rondom de Nederlanden was men nog niet zo 
ver. In het stadje Gerolstein in het Eifelgebied rookten de brandstapels nog volop tussen 1580 en 1640 
en folterden de beulsknechten de vermeende heksen, mannen zowel als vrouwen, waarbij zelfs een 
baljuw of schout in 1628 nog wegens hekserij ter dood werd veroordeeld.11 In Harmeien daarentegen 
werd in 1683 aan Neeltje Dirks in de Breudijk al geen kerkelijke attestatie verstrekt, omdat zij nog in 
bezweringen en tovenarij geloofde.12 

Maar terug naar Bastiaantje van Rossum. Op vrijdag 15 maart 1726 werd ze naar een kamer in „Het 
Hof van Holland" aan de Putkop gebracht en haar vader verzocht de Hoogduitse chirurgijn Wilhelm 
Aron Lang zijn dochter te genezen. Wellicht had de chirurgijn in gesprekken met zijn buren ook het 
nodige gehoord over betovering en dergelijke zaken en misschien had hij daarbij door laten schemeren 
wel raad te weten met die zaken. Bij zijn verhoor later daarentegen bleef hij volhouden niet aan toverij 
te geloven. Hoe dan ook, Bastiaantje's moeder had intussen al met hem over haar vermoedens 
betreffende toverij gesproken. Eigenlijk kreeg Lang de opdracht om haar dochter van de betovering te 
bevrijden, dan zouden de pijnen vanzelf wel overgaan  
Op zaterdag 16 maart bezocht de chirurgijn Bastiaantje, die in een bedstee in „Het Hof van Holland" 
lag, en begaf zich daarna weer naar de gelagkamer. Hij had intussen al veel over haar echtgenoot Gerrit 
en diens ouders gehoord. Uit zijn verdere handelingen blijkt, dat hij toch wel het nodige respect (of de 
nodige vrees) had gekregen voor de „tovenarij" van Gerrit en zijn ouders, hoewel hij, zoals gezegd, nog 
tijdens zijn verhoor volhield, niet aan tovenarij te geloven. 
Op 17 maart, zondag, kwam Lang weer naar de gelagkamer en besloot, na lang praten, tenslotte 
iemand naar Maarlo te sturen om Gerrit te vragen naar „Het Hof van Holland" te komen. Volgens 
eigen zeggen had hij dat gedaan op aandringen van de moeder van Bastiaantje, om met hem de 
betaling van de kosten te regelen, 's Maandagsmorgens kwam Gerrit en ging de chirurgijn met hem 
naar Bastiaantje. Daarna keerden ze terug naar de „gemeenen haart", de gelagkamer. Achteraf bleek 
dat de heelmeester al een afspraak gemaakt had met de knecht van de waard. Deze zou de chirurgijn 
helpen indien hij onverhoopt door Gerrit zou worden aangevallen. We merken op, dat de waard zelf 
zich overal buiten heeft gehouden: wellicht hadden Bom en zijn vrouw Jacomijna nog slechte 
herinneringen aan hun proces in 1719. De andere aanwezigen in de herberg waren over het algemeen 
op de hand van de chirurgijn. Ongetwijfeld waren ze in hun hart bang voor „Gerrit de tovenaar" en ze 
gaven de chirurgijn allerlei raadgevingen, die zijn angst voor tovenarij alleen maar groter maakten. 
Vanaf dat moment ging de chirurgijn helemaal in de fout. Blijkbaar wilde hij Gerrit intimideren. Hij 
nam een touwtje of bandje en wilde dit om de benen van Gerrit binden onder het voorwendsel, dat dit 
nodig was om zijn vrouw te genezen. Voor de Hoge Vierschaar verklaarde Lang dat hij Gerrit daarmee 
alleen maar bang had willen maken. 
Intussen was hem door Bastiaantje's moeder iets anders ingefluisterd. Hij nam Gerrit mee naar de 
ziekenkamer en vele belangstellenden volgden hen. De chirurgijn gaf Gerrit drie pillen, die hij stuk 
voor stuk aan zijn zieke vrouw moest geven met de woorden „Dat zeegenen u de Lieve Heere". 
Volgens Bastiaantje's moeder kon een tovenaar zulke woorden niet uitspreken. 
Met al die omstanders erbij werd meester Wilhelm toch zenuwachtig en daardoor handtastelijk. 
Volgens zijn eigen verklaring had Gerrit zijn „kammesool" (hemd) aangeraakt, waarop hij de 
tovenaar op een stoel voor de bedstee had gedrukt, en hem vervolgens een aantal klappen in zijn 



gezicht gegeven, met de woorden: „Schelm, gij meugt wel oorsaak van uws vrouws quaal weesen en 
gij meugt wel van de konst van toverije weeten". Om de chirurgijn in nood te helpen riep iemand, dat 
een tovenaar niet kon bloeden. Ook dat werd in de praktijk getest. Gerrit kreeg een onverwachte klap 
op zijn neus, die onmiddellijk begon te bloeden. Maar ook dat bewijs ten gunste van Gerrit was 
kennelijk niet genoeg. De chirurgijn nam nu een incisiemes (ontleedmes) en zei tot zijn slachtoffer, dat 
hij nog bloed uit zijn wangen nodig had. Gerrit protesteerde daar tegen en werd door Lang meteen bij 
de benen gegrepen en van de stoel getrokken! Voordat Gerrit van de schrik bekomen was, werd hij 
door de chirurgijn met touw aan handen en voeten gebonden. 
Gerrit kwam nu echter in verzet. De chirurgijn dreigde hem te trappen als hij zich niet rustig hield, 
waarop Gerrit bedaarde. Dit leek de chirurgijn een goed moment om over het geld, dat hij voor de 
genezing wilde ontvangen te praten. Hij eiste de voor die tijd kapitale som van dertig guldens. Hoewel 
Gerrit op de grond lag, aan handen en voeten gebonden en met een bloedneus, weigerde hij te betalen 
voordat zijn vrouw genezen was. Hij was zelfs bereid borgen te stellen voor de betaling van de som. 
Maar Gerrit's schoonmoeder, die op de achtergrond een belangrijke rol speelde, riep nu dat niemand 
borg wilde staan voor Gerrit. De chirurgijn, die vreesde dat al zijn moeite voor niets was geweest, eiste 
nogmaals de dertig guldens. Zoveel geld had Gerrit niet op zak, maar thuis had hij in een kast een zak 
met vijftig guldens. Met moeite kon hij vervolgens met zijn gebonden handen de sleutel van de kast 
tevoorschijn halen. Eén der aanwezigen, die blijkbaar wist waar Gerrit van Rossum woonde, ging met 
de sleutel richting IJsselstein. Intussen was het middag geworden en velen gingen naar huis. Ook de 
chirurgijn vertrok met de nadrukkelijke waarschuwing aan Gerrit om niet te proberen zich los te 
maken, hoewel dit makkelijk gekund had. En zo bleef de arme Gerrit aan handen en voeten gebonden 
achter bij de zieke Bastiaantje. 
In de namiddag kwam Lang terug en zag tot zijn geruststelling dat zijn slachtoffer nog vastgebonden op 
zijn plaats zat. De chirurgijn had intussen al weer iets anders bedacht: Gerrit moest nog worden 
adergelaten! Gerrit protesteerde, maar zonder succes. Na de aderlating had mr. Willem Aron hem 
toegevoegd, dat hij de kamer niet mocht verlaten voordat het vereiste geld er was. Op Gerrits klacht 
hierover antwoordde hij: „Gij hebt niet half genoeg (gehad) en zo gij nog meer schimpt, zal ik u nog 
meer geven", waarbij hij dreigend zijn hand had opgeheven. 
Vervolgens gaf hij Gerrit een urinaal (een medische fles voor urine) met urine van de patiënte met de 
woorden „Gij ziet het water met geen goede ogen aan". Op een plank in de bedstee stond al een half 
uur ook nog een pot „met eenige vuyligheyt". Ook deze liet de chirurgijn aan Gerrit zien, waarbij hij 
zei „Ziet, daar drijven spinnekoppen in. Als ik wiste, dat gij u vrouw betovert hadde en oorzaak hadde 
gegeven, dat deselve spinnekoppen bij zig heeft gehad, zoude ik u tot Utrecht in 't spinhuys kunnen 
doen setten". Tenslotte kwam eindelijk de man met de geldbuidel en nu ontving de Hoogduitse 
chirurgijn de gevorderde dertig guldens. Lang vertrok nu, terwijl de zieke Bastiaantje met haar man en 
misschien haar ouders achter bleven ...13 

Besluit 
Toen Gerrit weer een beetje was opgeknapt en wellicht te horen had gekregen, dat hij de ondergane 
mishandeling door de chirurgijn niet behoefde te accepteren, ging hij naar het kasteel in Woerden en 
deed daar zijn beklag. De zaak werd in behandeling genomen door de Hoge Vierschaar. Een aantal 
getuigen werd gehoord en vervolgens werd mr. Wilhelm Aron Lang zelf ontboden. Hij verscheen, 
blijkbaar niet vermoedend wat hem boven het hoofd hing. Voorlopig werd hij veertien dagen 
gevangen gezet. Op 4 april 1726 werd de chirurgijn voor de Hoge Vierschaar geleid en „buyten pijn en 
banden van ijsere" verhoord. De gehele zaak werd in 46 vragen behandeld. Op elke vraag van zijn 
rechters gaf hij een bevestigend antwoord, behalve indien het woord tovenarij ter sprake kwam. Hij 
bleef er bij niet in tovenarij te geloven, maar dat hij dit alles deed om Gerrit bang te maken. Maar 
waarom? Het verslag maakt het duidelijk: geld wilde hij hebben en om dat te krijgen moest hij de 
gevaarlijke Gerrit, die zelfs zijn eigen vrouw betoverd had, proberen klein te krijgen (wat hem nog 
gelukt was ook!). 



Mr. Wilhelm Aron Lang werd veroordeeld tot tien jaar verbanning uit Holland en Westfriesland 
wegens „gewelddadige en bedrieglijke handelingen, gepleegd bij Gerrit Gijsbertsz. van Rossum". In 
Stichts Harmeien zou hij dus wel als vrij man kunnen gaan wonen. De doop van zijn zoon Aaron in de 
gereformeerde kerk van Harmeien maakte hij nog mee. Vanuit Woerden had men nog geprobeerd de 
proceskosten en de kosten van zijn verblijf op het kasteel op hem te verhalen, maar er was bij hem 
echter niets meer te halen. 
En dan vinden we in de notulen van de Harmelense kerkeraad op 11 april 1727 zoals gezegd het 
bezoek van Lang's vrouw Kaatje Steenvoorde aan die kerkeraad.14 Ze vertelde dat haar man haar had 
verlaten en dat ze daarom niet in staat was de kost voor zichzelf en haar vijf kinderen te verdienen. 
Bovendien moest ze eind april uit haar huis, terwijl ze nog geen andere woning had kunnen huren. 
Binnen- en buitenarmmeesters (d.w.z. armmeesters van de kerk en van het burgerlijk bestuur) zorgden 
ervoor, dat ze een huis kon huren van Dirk Blom, terwijl ze daarnaast nog één gulden per week zou 
ontvangen, waarvan beide armmeester-colleges de helft zouden betalen. 
Op 2 februari 1728 kwam Kaatje, nu beschreven als de „gewezen huisvrouw van de weggelopen 
chirurgijn" weer bij de kerkeraad en vertelde dat ze met haar kinderen niet kon leven van haar 
inkomsten. Ze wilde teruggaan naar Utrecht waar ze geboren was en waar haar ouders nog woonden. 
Ze verzocht daarom de armmeesters een hogere toelage per week en een akte van indemniteit. De 
armmeesters gingen accoord en verhoogden haar toelage elk met vier stuivers tot veertien stuivers per 
armmeester-college. En zo ging Kaatje met drie kinderen naar Utrecht (twee kinderen zijn 
waarschijnlijk al eerder overleden). Haar akte van indemniteit heb ik in Utrecht niet kunnen vinden. 
Het enige dat ik in het Gemeentearchief vond was het overlijden van haar moeder Jacomina van 
Steenvoorde-Duijn. Ze werd op 26 april 1731 pro deo begraven vanuit haar woning in de Utrechtse 
Catharinastraat. En hiermee valt het doek over de trieste levensgeschiedenis van Catharina van 
Steenvoorde. 
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