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'De ellendigen invloed van den zedelijken minder
waardigen dr. Bloemink' 

De veroordeling van een protestantse arts door katholiek Oister
wijk 

Jacqueline de Vries 

Zelden zal Oisterwijk zo'n opschudding hebben meegemaakt als naar aanleiding 
van de veroordeling van de huisarts dokter Bloemink wegens ernstige zedenmisdrij
ven . Half januari 1926 schrikte Oisterwijk op door een schandaal dat de gemoede
ren nog heden ten dage bezighoudt. Bloemink werd verdacht van diverse zedende
licten ~et zijn patiënten en dienstbodes , nadat een aanklacht van zijn dienstbode 
de zaak aan het rollen had gebracht. De aard van de verdenking en de ruime 
bekendheid van de verdachte maakten dat heel Oisterwijk zich op een of andere 
manier bij het gebeuren betrokken voelde, er een mening over uitte, of die juist 
uit schaamte angstig verzweeg. 

De zaak bleef niet tot Oisterwijk beperkt, maar leidde tot heftige debatten in 
juridische kringen, over het verloop van het proces, de verzameling van het 
bewijsmateriaal , de specifieke aard van het delict en de uiteindelijke berechting 
van de verdachte . De meningen liepen sterk uiteen over de (on)schuld van de 
huisarts en over de betrouwbaarheid van de opgetekende verhoren . Ze waren sterk 
verweven met verschillende opvattingen over zedelijkheid en seksualiteit. Naast 
artikelen in juridische vaktijdschriften werd een boek aan de zaak gewijd , waarin 
de schrijver een pleidooi hield voor een nieuwe rechtszaak.' Het verschijnen van 
dit boek was voor Oisterwijk wederom aanleiding tot grote ontsteltenis en stond 
er garant voor dat Oisterwijk lange tijd na de veroordeling van Bloemink de 
naweeën van het gebeurde zou blijven voelen. 

De grote beroering die de zaak teweegbracht is, naar in deze bijdrage duidelijk 
zal worden, geheel begrijpelijk. In het anders betrekkelijk rustige Oisterwijk werd 
men geconfronteerd met een uiterst pijnlijke zaak, die velen aanging. Discussies 
over zedelijkheid, katholicisme, opvoeding en dergelijke, kon men niet langer uit 
de weg gaan, althans niet op korte termijn. Een analyse van het gebeurde, steunend 
op interviews, archief- en literatuuronderzoek, werpt een licht op de sociale 
verhoudingen in de Oisterwijkse gemeenschap, terwijl ook veel vragen worden 
opgeroepen door deze studie naar mentaliteitsgeschiedenis. In een bundel over de 
confrontatie van een relatief gesloten katholieke gemeenschap met andersdenkenden 
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en hun gedachtengoed. kan de zaak-Bloemink de complexi teit van die confrontatie 
illustreren. 

Dokter Bloemink vesligt zich in Oisterwijk 

Op 23 n kr obcr l S66 /:1g Henri O rr o C ha rk s i31ot: mink voo r he t ccrs l hd daglicht 
111 V, 't•lr c , red en. ee n , ·nl>rs 1:1djc v .1 11 Ba ra via in Ned e r la nds lndi i..' . A ls Offi cie r van 
Gc7(1ndhc id Eer.'-lc J-.:l assc werd hij schcc psa rl s hij de marine. Si nd s 1822 besto nd 
,n l lrn.·,: lir d e h:, , .l·t· J... ~c hol1 l , Pnr ~1 ili1 ai rc Gc ncc.:s kuntk. ,vaa r geneeskundige n 

_,,,.._ .. ~·ia.al ,, c nicn opfclcid , oo r mili ia irc di e ns t e n na hun s tudi e d e o ffi c iersrang 
,,,rgcrci kr k r,·g,·n . Na ric njaa r n1iliraire dienst konden de offi cie ren van gezondheid 
,·en uni\'crsi tair cxa111cn ancggen en na 20 jaar mil itaire dienst was een Officier 
, ·an Gezondh,, id Eerste Klasse gerechtigd zonder 111ecr een civiele praktijk uit te 
oe fenen. ove ral te lande .0 In 19 10 vestigde Bl oemink zich als huisarts te Oister
wijk . Hij betrok h,· t sta tige pand naas t hotel De Linde (de huidige pastorie van 
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Hef huis ran dokler Bloemink aan De Lino (collectie Wim de Bakker) . 

de Joanneskerk) , Lindeind B 191 , samen met zijn vrouw Jurina Rouwerda en haar 
twee kinderen uit een eerder huwelijk, Henk en Olga. 3 Lang duurde deze gezinssa
me nstelling echter niet. In 1915 vertrok de toen achttienjarige stiefzoon Henk naar 
Delft en in J 91 8 verlieten ook Jurina en Olga Oisterwijk. Kort daarna trok de zus 
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von Bloemink. Elisnbelh Frederi cn Henriëtte Blocmink . bij hem in . In 1923 werd 
de cchl schc id ing va n l-l c nri e n Jurinu uil gcsprokc n . De B1ocminks sto nde n b ij de 
ge mee nt e ingeschreven a ls Nede rlands l-l crvormd. maar uit a nde re bronne n h\ijkt 
niet dat Bloemink regelmat ige kerkganger was. 

Zoals elke hui sa rt s in e lke ge meenschap we n.J Bloc.mink nauwk.ttc nd in d e 
gate n gehoude n <loor de plaatselijke bevolking. De h oge so c iak a fk o 1ns \ va n de. 
familie maakte indruk e n de veranderinge n in de sr1 me ns td ling van B \oe 1ni. nks 
huishouden gingen niet onopgemerkt voorbij . Vooral <lc ietwat mystcrieuz.e zus 
van Bloemink heeft indruk gemaakt op de Oisterwijkers van toen. Sterk is de 
herinnering aan deze vrouw, die boven in het huis van Bloemink twee kamers 
bewoonde en zelden het pand verliet. 4 Elisabeth bleef in het hui s wonen tot 1949 , 
lang nadat Bloemink was overleden, waarna zij werd opgenomen in een verpleegte-
huis te Den Haag .' 

Bloeminks carrière als huisarts 

De meningen in Oisterwijk waren sterk verdeeld ten aanzien van dokter Bloemink. 
Hoewel hij over het algemeen een reputatie genoot als kundige, moderne art ~, riep 
juist deze typering bij velen weerstand op. Zijn internationale achtergrond, zijn 
vermeende anti-kerkelijke houding, zijn medische kennis en zijn liberale opvattin
gen maakten veel katholieken wantrouwig: "Bloemink was een liberaal, een 
vrijdenker, of hoe noem je zoiets tegenwoordig . Goede katholieken gingen daar 
niet naartoe" .6 Niettemin verliep Bloeminks Oisterwijkse carrière voorspoedig 
in het eerste decennium na zijn vestiging als huisarts . Naast werkzaamheden voor 
zijn eigen praktijk, vervulde Bloemink tijdens de Eerste Wereldoorlog een belang
rijke rol voor het comité voor Belgische vluchtelingen . Samen met onder andere 
dokter Nanninga nam hij de zorg voor zieke vluchtelingen op zich, verrichtte hij 
inentingen tegen epidemieën en bepleitte hij extra voedsel en medische hulp voor 
de vluchtelingen .7 

In 1924 aanvaardde Bloeminkeen aanstelling als gemeente-arts .• Deze aanstel
ling hield in dat Bloemink zich tegen een geringe vergoeding belastte met de 
lijkschouwing, de vaccinaties en de armenzorg. Zij, die voor kosteloze geneeskun
dige verzorging in aanmerking wilden komen, dienden een bewijs van inschrijving 
aan de arts te kunnen overleggen van het gemeentelijk armbestuur. De gemeente
arts diende ook het college van B&W te dienen van advies aangaande de volksge
zondheid. Oe functie was bepaald geen erebaantje . Artsen, voornamelijk op het 
platteland, klaagden over de slechte betaling, de onduidelijke instructies, de grote 
omvang van de armenpraktijk en de vrijheidsbeperkingen . Zo mocht een gemeente
arts zijn woonplaats niet langer dan 24 uur verlaten zonder verlof van de burge-
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wonen en moest hij 
altijd 1,eric:ht !hub ac:hterl■len van zijn dagelijkse bezigheden, in verband met 1,ereiJcbaarlleid. • Meestal werden betrekkingen voor gemeente-anse n aanvaard door jonge medici, die geen reeds bestaande praktijken konden overnemen, om vanuit die basis te proberen een ruimere patiëntenkring op te bouwe n. 
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De vaste vergoeding verbonden aan een overheidsaanstelling, hoe gering ook, was vooral op het plat1eland welkom, waar de arts dikwijls in natura werd betaald (zo hij al een vergoeding kreeg) en van de bijdragen van de arme bevolking niet rond kon 

komen . 
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De sollici1a1iebrief van Bloemink voor de Junctie van gemeentearts (Semi-statisch Archief GemeenJe Oisterwijk, personeelsdossier Bloemink). 

Bloeminks motieven om deze functie te aanvaarden blijven raadselachtig. Economische motieven waren er vermoedelijk niet, gezien zijn reeds lang_ gevestigde praktijk enerzijds en de geringe vergoeding die aan de aanstelling als gemeente-arts verbonden was anderzijds. Mogelijk was zijn zorg voor de armen dan ook ingegeven door meer edele doelstellingen, maar ook dat valt niet met zekerheid te zeggen. Wel is duidelijk dat Bloemink voldoende vertrouwen van het gemeentebestuur genoot om met de - niet geringe - armenzorg belast te worden. Overigens deelde Bloemink deze zorg in 1925 met de dokters Desain en Schräder, na een korte periode waarin Desain zich had teruggetrokken uit deze functie als gevolg van onenigheid omtrent het nieuwe systeem van vrije artsenkeuze.
11 

Gezamenlijk 
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genoten de gemee nte-artsen een ve rgoeding vanf900. - per jaar, waarvan ann de art s die belast was met de dootl schouw J 150 .- loc kwam . 
12 
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Brief vanA. Hamers (steuncomité Belgische vluchtelingen) aan de artsen Eisendraht, Bloemink, Van der Heyden, Heynsius van den Berg, Brand, Goudvis en Nanninga (Streekarchivariant in het Kwartier van Oisterwijk, Archief Steuncomité Belgische vluchtelingen). 

Een niet-katholieke arts 

Hoewel dokter Bloemink zich kon verheugen in het vertrouwen van veel Oisterwijkers, betekende zoals gezegd zijn niet-katholieke signatuur dat hij van meet af aan met wantrouwen bekeken werd. Dat hij gescheiden was, Nederlands Hervormd en niet eens afkomstig uit Nederland - laat staan Brabant - maakte zijn karakter in de ogen van velen uiterst bedenkelijk. Het vertrouwen dat hij genoot, was dan ook een verworvenheid gebaseerd op zijn prestaties als arts en zeker niet vanzelfsprekend. 
Nauwlettend werd het komen en gaan van de dokter in de gaten gehouden en werkelijke observaties smolten samen met vermoedens, zodat de wildste verhalen de ronde deden over Bloeminks veronderstelde losbandigheid. Zo was men ervan 
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oYCTtUigd dat Blocmink Amoureuze ClOl1IIICICn onderhield mei enkele palii!nten. Hij 
7..0U bovendien mei de weduwe S .. die in hel koetshu is van villa De Hui fka r 
hospiteerde, een intieme verhouding hebben. Tol deze conclusie kwam ' Bossche 
Leen· . de hospita van de weduwe. Bossche Leen haalde de half verbrande liefdes
brieven van Bloemink uil de kachel van weduwe S. om vervolgens aan geïnteres-

~eerden kond re doen van de inhoud. 

Het prille begin 1'011 georganiseerde zwemactiviteiten in en rondom het Staalberg

ven (collecrie Wim de Bakker). 

Overigens was de verdenking aJ eerder op Bloemink en de weduwe S . gevallen, 

aangezien mensen hen samen hadden zien zwemmen. In de ogen van sommige 

nier-katholieken, zoals Dora Braadbaart, waren Bloeminks activiteiten op dat 

gebied juist lovenswaardig. Hij zorgde er immers voor dat er gezwommen mocht 

worden op het Staa!bergven en leerde er veel meisjes zwemmen, zodat zij ook 

konden genieten van deze gezonde vrijetijdsbesteding.
13 

Anderen, die Bloemink 

in actie hadden gezien op het zwembad, concludeerden dat hij een "viesjas" 

was . 14 Ook de geestelijkheid was niet gerust op de bedrijvigheid rondom het 

Stäalbergven. Kapelaan Litjens klaagde bij de bisschop over de zwemclub, die 

een "ellendigen invl.oed op ons roomschen uitoefent met den zedelijken minder

waardigen dr. Bloemink als president en een socialist als badmeester". 
1
' 

Koren op de molen van hen die Bloemink niet vertrouwden, was de schenking 

door Bloemink van een kinderwagen aan zijn voormalige dienstmeid. Hij hielp 
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haar bovendien aan een gratis verloss ing.•• Dat deze dienstbode later beweerde 
nooit een seksuele verhouding met de dokler Ie hebben gehad en haar genoegen 
uilsprak over de goede werksfeer in huize Bloemink, moch1 aan de ve rdenkingen 
van de gemeenschap niels af doen. 17 

Hoe de verhouding was lussen Bloemink en zijn collega artsen in Oisterwijk , 
Desain en Schräder, is voorlopig onduidelijk. Uit latere verhoren van Schräder, 
waarin hij Bloeminks schuld tracht te bewijzen, blijkt in ieder geval geen sterke 
collegiale band. De verhalen zijn bovendien legio van patiënten van de katholieke 
dorpsdokter die ' overliepen' naar Bloemink, omdat zij de eerste niet en de laatste 
wel hun genezing toevertrouwden . Dergelijke concurrentie zal Bloemink in de ogen 
van zijn mede-artsen niet geliefd hebben gemaakt. Wellicht ook paste Bloemink 

behandelingen toe die door katholieken ongeschikt werden geacht. Uit andere 

studies blijkt bijvoorbeeld dat veel katholieke vrouwen zich wendden tot protestant

se artsen wanneer hun eigen , katholieke arts weigerde om anti-conceptie, bijvoor
beeld volgens de toen meest gangbare methode van periodieke onthouding, uil te 

leggen . Tot ver na de Tweede Wereldoorlog weigerden immers katholieke artsen 
om voorbehoedmiddelen voor te schrijven. '" 

Kapelaan Utjens sprak tegenover de 
bisschop zijn afkeur uit over "den zede/ij
ken minderwaardigen dr. Bloemink" 
(Kerkklokje, 30 november 1924). 
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i:,lleken 1,en1ïgen dat Bloentiilk een zeer kundige, moderne arts was, maar mei name nier-karholieken benadrukken Bloeminks vaardigheden. Verschillende Oisrerwijkers menen dat zij hun leven re danken hebben aan Bloemink. die hen redde van levensbedreigende ziekres waar geen andere Oisterwijkse artsen genezingen voor wisren . 19 Een infonnanl betreurde zelfs. ondanks de rellen rondom Blocrninks optreden. dat Bloemink Oisterwijk verliet. want hel vertrek van de prorestanrse dokter berekende voor hem en zijn gezin dal zij hun gezondheid moesten roevertrouwen aan dokter Schräder. 20 In de jaren twintig verschenen meerdere malen advertenties in de plaatselijke pers , waarin Bloernink werd bedankt 
voor de door hem verleende hulp .

21 

De aanklacht van Bloeminks dienstbode 

Marie R. was sinds maart 1925 bij Bloemink werkzaam geweest als dienstbode tegen een betaling van /52,- per kwartaal plus kost en inwoning .2
2 

Zij had d; betrekking van haar zuster Anna overgenomen toen die, na enkele maanden bij Bloemink gediend te hebben. ziek werd . Haar werk als dienstbode beschouwde Marie slechts als een tijdelijke roeping, want ze beoogde met haar 23ste of 24ste 
jaar het klooster in te gaan. Ze was opgevoed in een kloosterschool , waarna ze twee jaar als dienstmeid bij Van Opstal had gewerkt, alvorens voor Bloemink te 
gaan werken . Naast dienstbode was de 21-jarige Marie ook patiënt van dokter Bloemink. 
ln hel najaar van 1925, na ettelijke onderzoeken naar aanleiding van rug- en buikldachten, realiseerde zij zich dat zij door de dokter seksueel misbruikt werd . Voor die onderzoeken was zij "in een stoel gaan liggen, met de beenen uit elkaar en omhoog. Het was een stoel, die daartoe speciaal was ingericht" . Veel succes 
hadden de behandelingen niet, want Marie had erna steeds meer pijn dan ervoor. Tegen de plaatselijke veldwachters verklaarde ze: "Zooals mij nu bekend is geworden, nu ik dergelijke dingen begrijp, heeft hij mij tijdens die periode telkens gebruikt . Als hij mij zogenaamd onderzocht, kwam hij tusschen mijn beenen instaan, maakte zijn pantalon los en bracht zijn manlijk lid in of tegen mijn 
. vrouwelijkheid . Toen was ik echter te dom om dat te begrijpen" . Over een onderzoek dat plaats zou hebben gehad op maandag 4 januari 1926, naar aanleiding van pijn aan haar "vrouwelijkheid", vertelde Marie dat Bloemink bij die gelegenheid 
weer tussen haar benen bovenop haar kwam liggen. Na de 'behandeling' kreeg 
de patiënte steeds een pil van de dokter, zonder dat zij wist waar die voor diende. 

De pijn waarover Marie klaagde duurde onverminderd voort. Toen ze in de 
nacht van dinsdag 5 januari wakker werd, ging ze "gekleed in nachthemd, borstrok en kousen" naar de slaapkamer van dokter Bloemink. Zij aarzelde uit beleefdheid 
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om het vertrek binnen te gaan, maar toen Bloemink herhaaldelijk ,riep dat ze maar binnen moest komen , gaf ze daaraan gehoor: "Hij heeft mij toen aangepakt en mij op zijn bed geworpen. Hij is toen eerst op de rand van het bed gaan zitten en zeide, dat hij mij moest onderzoeken. Hij hield mij vast met zijn handen aan mijn beenen, zodat ik niet weg kon". Terwijl Marie schreeuwde "Moeder, ik sterf", zou Bloemink haar op dezelfde pijnlijke wijze hebben ' onderzocht' als in zijn spreekkamer de dag ervoor. Hoewel de dokter aanvankelijk gekleed was in pyjama, deed hij terwijl Marie op zijn bed lag zijn onderbroek uil en kwam hij , zoals Marie het beschreef, bovenop haar vallen, bracht hij "zijn mannelijkheid" in haar en zoog hij tegelijkertijd aan haar borsten . Marie verklaarde zich "met geweld" tegen de dokter te hebben verzet, maar hij bleek te sterk en duwde bovendien zijn hand tegen haar mond om haar het schreeuwen te beletten. Vervolgens drukte hij haar twee pillen in de mond waarna zij, misselijk en duizelig, in het bed van de dokter is ingeslapen. 
Toen ze de volgende ochtend naast de dokter wakker werd in zijn bed, greep hij Marie opnieuw om haar op dezelfde wijze als de avond ervoor te gebruiken . "Doodziek", en met een bloedneus bovendien, sukkelde Marie naar haar kamer en liet zich op haar eigen bed neervallen. De dokter maande haar om op te staan en aan het werk te gaan, maar zij zei te ziek te zijn. Bloemink moest haar zus Anna maar vragen om die dag te komen werken. Helaas was toen ook Anna ziek, zodat Marie tenslotte toch opstond. Van werken kwam er niet veel, want Marie voelde zich beroerd . Die avond ging ze dan ook bijtijds naar bed . 
Bij zijn thuiskomst, woensdagavond laat, ging Bloemink naar haar kamer en maakte haar wakker om te vragen of ze nog steeds ziek was . Toen zou hij haar hebben gedwongen om met hem naar beneden te gaan om een pil te halen. Na aanvankelijk te hebben geweigerd, ging Marie uiteindelijk toch uit angst mee naar de slaapkamer van Bloemink, waar taferelen zich afspeelden die niet veel verschilden van die van de avond tevoren . Ook deze keer kreeg Marie een paar pillen van de arts, waarna ze opnieuw in zijn bed naast hem in slaap viel. 
De volgende ochtend, weer naast Bloemink wakker geworden, stond Marie zonder een woord op, om zich vervolgens aan te kleden en plaats te nemen naast de kachel. Toen Bloemink zei haar 's middags opnieuw te moeten onderzoeken, is ze naar zijn spreekkamer gegaan en weer in de onderzoeksstoel gaan liggen. 

Opnieuw bemerkte Marie dat Bloemink haar gebruikte. Ditmaal lukte het haar om zich te verzetten en was zij "uit den stoel gesprongen, toen hij nog boven op (haar) 
lag". Terwijl ze half op zat, zag Marie dat Bloemink "met zijn mannelijkheid in (haar) vrouwelijkheid was" en begreep ze voor het eerst de ernst van het feit , aldus haar eigen verklaring. 

Na deze episode liep het meisje huilend naar haar ouderlijk huis, een paar minuten lopen vanaf het huis van Bloemink, om vervolgens alles aan haar moeder 
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achterkamer: "Zij liep voorover gebogen, mer haar beide handen tegen haar 

onderlijf gedrn kr, op de plaa ts waar ongeveer haar vrouwelijk geslachtsdeel zich 

bevindt en riep uit : 'mama. ik ben zoo ziek. ik ben zoo ziek" ' . Marie ging op een 

stoel zitten en vertelde onder hevig snikken en hui len dat dokter Bloernink haar 

ziek gemaakt had: "Ik was niet goed en toen ik dat aan den dokter zeide, heeft 

deze gezegd, dat hij mij moest onderzoeken, maar in plaats van mij te onderzoe

ken, is hij boven op mij komen vallen en heeft (hij) varkesserij met mij gedaan" . 

Moeder R. begreep dat Marie met "varkesserij" ontucht bedoelde en moedigde 

het kind aan precies te vertellen wat er gebeurd was. Dat ging moeizaam aangezien 

Marie "onschuldig" was en zich niet in gewone termen kon uitdrukken. Marie liet 

zich dan ook slechts in algemene bewoordingen uit, zonder in detail te treden. 

Zodoende kwamen de bijzonderheden van haar ervaring pas later, tijdens het 

politie-verhoor, naar buiten. 

Maries moeder gaf haar dochter opdracht om haar dienst bij Bloemink met 

zes •weken op te zeggen, maar nauwelijks was Marie de deur uit of moeder R. 

bedacht zich en gaf aan haar andere dochter Jana de opdracht Marie achterna te 

gaan met de boodschap dat Marie met onmiddellijke ingang moest stoppen met 

het werken voor Bloemink. Jana toog naar het huis van Bloemink, waar Marie 

haar kleren inpakte en tevens het eten voor de dokter binnenbracht. Jana ging ook 

naar botel De Linde, waar Bloemink op dat moment was, om te zeggen dat haar 

moeder hem onmiddellijk wenste te spreken. 

Nog voordat Marie met haar kleren weer thuis was gekomen, stond Bloemink 

in het ouderlijk huis van zijn dienstbcxfe. Maries moeder legde hem het verhaal 

van baar dochter voor en vroeg hem om uitleg. Toen Bloemink het relaas van 

Marie afdeed als "praatjes, onzin", vroeg de moeder van Marie aan haar dochter 

Anna, die jarenlang bij Bloemink had gewerkt, of de dokter ooit met haar iets 

dergelijks had .uitgehaald. Anna ontkende. Bloemink raadde de moeder van Marie 

aan om haar dochter te laten onderzoeken door een vrouwenarts en beweerde dat 

Marie nog steeds maagd was. 

Even later kwamen Jana en Marie thuis met de kleding van Marie. Volgens 

moeder R . vertelden de meisjes dat Bloemink tegen Marie had geregd: "Marie, 

ik ben bij je moeder geweest en je hebt daar een mooi verhaal gedaan, maar ge 

rmoet het morgen anders vertellen". Toen hij zag dat Marie niet alleen was, zou 

hij zijn geschr.o.kken. Marie had de dokter niet durven zeggen dat zij met onmid

dellijke ingang haar dienst op zei, maar vertelde hem haar dienst met zes weken 

op te zeggen. 

Vrijdag 8 januari stuurde Maries moeder haar dochter Anna naar Bloemink 

om ee4I zak en een boek op te halen, die in het huis van de dokter waren blijven 

liggon. V:oJgens de ver.klaring van de moeder had Bloemink tegen Anna geregd 
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dat Marie twee nachten bij hem geslapen had omdat zij zo ziek was geweest. Anna 

kwam huilend thu is en vroeg tekst en uitleg aan haar zus, die zei dat ze door 

bedwelme nde pillen nier in staat was geweest weerstand tegen Bloemink te bieden. 

z, >ou u lfä « ,iek >ijo g,w, es, om "'" h,i , 1, s i,ch«o d, 'Olgeode dag. 

Bloen1i nk liep naar het hu is van de famil ie R. om uit te zoeken waarom Marie 

haac dieost bój hem oi<1 •fm,akt<. lo h<1 bij,ijo "" h,a, mOOd«'" Blocmiok 

vertelde Marie stukjes van het verhaal, daar ze Ie opgewonden was om alle details 

te vermelden. Bloemink rookte ondertussen en volgens de vrouwen lachte hij hen 

uit en dreigde hij Marie voor gek te laten verklaren. De moeder van Marie werd 

wO<deod, "Hoc du,f je da, toch ootl«ooeo, re regt het je toch io je ..,>i,ht, pl0<rt, 

vuilak, je bent nog erger als de beesten!". Toen Marie een bloemenvaas naar het 

hoofd van de dokter wilde gooien greep haar moeder in. Bloemink bleef ongeveer 

een uur bij de woedende dames . Hoe langer het gesprek duurde, hoe "valscher" 

mevrouw R. werd . Olie op het vuur was de eis van Bloemink dat Marie gewoon 

haar dienst bij hem moest afmaken. Volgens de moeder van Marie zou Bloemink 

hebben gezegd die zes weken te laten zitten, als zij de zaak ook verder lieten 

rusten. Maar later ontkende Bloemink deze uitspraak te hebben gedaan. 

De volgende ochtend stuurde mevrouw R. haar dochter Marie naar dokter 

Schräder om zich te laten onderzoeken. Van zijn bevindingen, namelijk dat het 

maagdenvlies gedeeltelijk ingescheurd was, maakte de rechtbank later gebruik. 

De dertigjarige dorpsarts constateerde pijnlijke uit- en inwendige geslachtsdelen 

en roodheid, maar geen bloeduitstortingen of andere tekenen van geweld. Zijn 

patiënte was erg nerveus, maar het hymen vertoonde geen verse verwondingen.
23 

Een paar dagen later moest het meisje zich opnieuw aan een onderzoek van het 

hymen onderwerpen. De dokters Schräder en Van Vonno, een deskundige opgeroe-

pen door de rechtbank te Breda, verrichtten dit onderzoek. , 

Op zondagochtend, 10 januari 1926, trof mevrouw Verstappen bezoek aan 

haar deur dat voor de volgende dag een afspraak met haar man wilde maken. Nu 

had ze dergelijke verzoeken wel vaker aangezien haar man, Johannes Hendrikus 

Verstappen, Oisterwijks chef-veldwachter en onbezoldigde rijksveldwachter was . 

Toch zal het haar benieuwd hebben wat de aanleiding kon zijn dat schoenmaker 

R. de veldwachter bij hem thuis ontbood . 

Volgens afspraak toog veldwachter Verstappen dan ook, samen met zijn 

collega veldwachter P.J . Berkers, op maandag 11 januari om 9 uu~ naar de 

arbeiderswoning aan het Lindeind. Daar trof hij een ontredderde Mane R. aan, 

b1Jgestaan door haar moeder. n on e open ew 

" 
1 b h I b oordingen deed de dienstbcxfe 

Marie toen aangifte van meermalige verkrachting door haar wer~gever en a~, 

dokter Bloemink. Opmerkelijk was de onhandigheid waarmee Mane haa~ ervann

gen trachtte uit te drukken. Uit haar onbeholpen woordkeus en zenuwachtig betoog 

maakten de veldwachters op dat ZIJ met op e 
0 .. . d h ogte was van de normale gang 
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• Marie vcrkl"rde ook zelf onwetend te z ij n. nog 

nooit omgang met jongens 10 hebben geh11d en d11arom tijdens de herhaalde onder
zoek-en onkundig re zijn geweest van hel feil dnt zij werd misbruikt. De moeder 
van Marie t,e, ·csrigdc haar dochter nooit over seksuele ondcrw..,rpen te hebucn 

in_celicht. Na Mari,·s n: bas re hebben :rn ngchoonl n:11111,n de veldwachters Verstappen 
en Bakers enke le bewijsstukken in beslag. zoals <k L.akdock waa r111ee Marie haar 
hl0<,dne us had afgeveegd . de nachtkleding die zij droeg ("waarop vermoedelijk 
spermavlekke n". volgens Verslappen) en een doosje pillen. Vervolgens gingen 
de cwcc agenten naar her huis van Blocmink om bewijsstukken te verzamelen . Zij 
namen vier ka rconncn doosjes met pillen mee. een zwart flesje met pillen uit de 
slaapkamer va n Blocmink en twee bed lakens ("op beide mogelijk sperma of andere 
vlekken "). Bloemi nk gaf hen ook nog een glazen buis met pillen die hij zei aan 
Marie te hebben toegediend . Hij verklaarde dat de aanklacht van Marie gebaseerd 

was op leugens en ontkende haar te hebben verkracht. 

De veldwachters Verstappen en Berkers (derde en vierde van links) 
verhoren af (Streekarchivariaat in het Kwartier van Oisterwijk}. 

De volgende dag, 12 januari 1926, verklaarde Bloemink tegenover burgemeester 

Verwiel onschuldig te zijn. Ook werd hij door de twee Oisterwijkse veldwachters 

verhoord. Bloemink beweerde Marie de eerste nacht op zijn bed te hebben onder

zocht voor blindedarmontsteking, maar ontkende ontucht met haar te hebben 

J( 

1 

gepleegd: "Daar zij naar ge<Jn rede wilde luisteren en steeds maar door riep ' ik 
ben zoo ziek, ik ben zoo ziek'. enz., begon dit mij te vervelen. waarop ik z.elf 
naast haar in her bed ben gnan liggen. ( . .. ) Ik heb niet het minste aan hel meisje 
gedaan. omdat ik geens7ins zin zou hebben gehad . om een meisje . dat ligt te 
kermen. nog te gebruiken . Het liet mij ijskoud, of het meisje naast mij sliep of 
niet. Ze maakte geen aans talte om weg lö gaan". 

Ook de volgende nacht zou Marie geheel vrijwill ig in zijn bed zijn gaan 
liggen. Later die dag weidde Bloemink voor de rechter-commissaris uit over zijn 
onderzoeksmethodes. Vaginaal onderzoek achtte hij nodig. alhoewel het bij Marie 
moeilijk ging . Mogelijk was het maagdenvlies iets gescheurd door zijn hand . Hij 
gaf haar regelmatig morfinepillen om de pijn te onderdrukken. Over de nachtelijke 
bezoeken van Marie aan zijn slaapkamer verklaarde Bloemink: "lk geef u desge
vraagd toe, dat ik het dom vind, dat ik, als dokter. naast mijn dienstmeid in een 
bed tweemaal den nacht heb doorgebracht en niet bijv . op haar kamer ben gaan 
slapen , of haar gedwongen heb, weg te gaan" . Ook voor de rechter-commissaris 
ontkende Bloemink stellig onzedelijke handelingen met Marie te hebben verricht. 

Oisterwijk was toen maar een kleine gemeenschap. We kunnen met redelijke 
zekerheid stellen dat het niet lang duurde eer het hele dorp op de hoogte was van 
het bezoek van de veldwachters aan de huizen van R. en B\oemink. Ongetwijfeld 
was de aard van het bezoek ook al spoedig bekend , zeker aangezien er noga\ wat 
hysterisch heen en weer geloop tussen het huis van Bloemink en het ouderlijk huis 
van Marie schijnt te zijn geweest. Bovendien verspreidde burgemeester Vèrwie\ 
de volgende oproep, die weliswaar geen getuigen opleverde, maar de geruch
tenstroom allesbehalve deed verstommen: "Namens den Heer Officier van Justitie 
( ... ) verzoekt de burgemeester van 0 . degenen, die inlichtingen kunnen ge\len 
omtrent hulpgeroep , in den nacht van 5 op 6 Januari en in den nacht van 6 op 1 
Januari 1926 in de omgeving van het Linde-eind te 0 ., zich zoo spoedig moge\i3k 

bij den burgemeester van 0 . te willen vervoegen" .24 

Op 13 januari 1926, twee dagen na de eerste aanklacht, verscheen chef-veld

wachter Verstappen opnieuw bij de familie R. om Marie te ondervragen over de 

in beslag genomen kledingstukken en pillen. Lang kon hij echter niet doorvragen. 

aangezien Marie in Breda werd verwacht door de rechter-commissaris , belast met 

de behandeling van de strafzaken in het arrondissement Breda . Marie legde een 

verklaring af, die niet veel afweek van de verklaring die zij had afgelegd voor 

Verstappen en Berkers . Toch maakte Marie melding van enkele details. die niet 

in haar eerste verklaring waren opgenomen, zoals dat dokter Bloemink ook steeds 

een stift in haar "fondament" had gestopt , toen ze klaagde over rugpijn . Belangrij 

ker was echter de toevoeging dat Marie had gemerkt dat tijdens de onderzoeke n 

Bloemink "met zijn mond zoog aan (haar) vrouwelijkhe id . terwijl (zij) daarvoor 

voelde , dat er iets hards in werd geduwd" . Ook merkte Marie op dat de z us van 
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• 4 'anuari was weg gega11 11 , zodat z"ij 
BJoe111ink die bij h.:m woonde. op mnandai; J . ,,schreef Marie nu hel 

' ' ce,sl oaarnlUl,~I Oh ' afli:cn nn::t de do!«cr 1hu1s was gcw . · , rtelrle zij nu enlceh, 1111nu1cn 
. • • de ""wegingen 'en ve l . ' "ebrwJ<cn 1tls open nec:.rgaan "" .. 1 ,. ·n haar vcrklanngen ., . • hebben gevoeld' lerwiJ Z\I i •vocht op (h~ar) onderl,ehnnrn te , . d I Blocrnink op hnnr hnd . d . ki van hel. ,er f Il in Oisterwijk 111lccn melding ha gcmnn J IJ ebeten t:n haar hehhen 

k · hnnr arm he> en g ~clcgen . Bovendien 1-ou de do ·ier 111 
11 ./l gevoel vond wanneer "' 1 " f " hel geen pre 1 · geprobeerd re zoenen. Ook vroeg 11J O ~IJ . n1tkt van de spreekknmcr 

0 1 k mng die was gem hij aan haar borsten zoog. Peen e e . . 8 ·d• nnnwiJ'zcn hoc dt: gang .. 1 kil er kon Marie 111 re " van Blocmink en van z1Jn s 811P m : 1 ki d'no nwesrcn wel van Bloc-D l •kken 111 haa r nae 11 e I o vn n zaken was geweest. e v c . v 
II 

witte vloed hnd zij nog nooit lust 
mink aflwmsrig zijn, stelde Mnnc. wanl 11 

gehad . . k d ·ki . o van Marie in Breda an nhoordc, onlkcndc hij 
Toen Bloenun c vei ar'.n., . , .. wees cro 1 dal Marie, die 

hnnr verkracht of nnderszins 1mshru1kl re hebben . H1J ; . 1:ncl kunnen gaan 
.,Jechrs drie minu1en van hem af woonde, veel eerder nnnr JUI S 

als zij zich l>edreigd voelde . . . rie door de rechler-
Wecr 1wce dngen later. op 15 Januari 1926· werd Mn . . 

Z" bi ,f 1 " hanr verklaring van 13 1anuan en commissaris opnieuw verhoord . IJ cc nJ . · . 
bcnadrukle dar zij zich "zoo veel mogelijk " had vcrzel legen Blocr111nks handeh~-
gen. De bewuste onderzoeksslocl was inmiddels vcrplaalsl naar -~e. rechtbank m 
Breda. zodat de getuigen hun verklaringen mei behulp van aanwrJzmgcn konden 
verduidelijken. Marie beschreef dan ook precies hoe zij in de stoel _was gaan 
liggen. mei haar voelen in de hakhouders, en hoc zij de laatste keer uil de stoel 
was gesprongen. Nu merkle zij ook op dal zij Blocminks "geslachtsdeel (zag). Of 
dar hard en stijf was, (wisl zij) niet". 

Toen haar Jaa1s1e verklaring werd voorgelezen, beaamde Bloemink dat Marie 
bij hel laatsle onderzoek uit de stoel was gesprongen, "plotseling en woedend, 
nadar ik haar. omdat 1.c haar beencn bij elkaar hield, niel kon onderzoeken. Verder 
blijf ik absoluut onlkennen. Marie ooil gebruikt Ic hebben" . Wel zei hij de twee 
bewuste nachlen samen mei Marie in zijn bed Ic hebben geslapen. Er zou echter 
niets bijzonders zijn gebeurd. De pillen zou de dokler aan Marie gegeven hebben 
om de pijn te stillen. 

Ondertussen zette veldwachler Berkers in Oisterwijk het onderzoek voort. Om 
andere personen te ontdekken, die ontucht mei Bloemink hadden gepleegd, ver
hoorde hij Anna R., die een langdurige verhouding mei Bloemink bleek te hebben 

gehad. Evenal$ Marie moest Anna zich dikwijls laten onderzoeken door de dokter, 
omdat ze rugklachten had en pijn in haar geslachtsdelen. Aanvankelijk was dat 
eens in de maand, later elke twee weken, en op hel laatst elke week op bepaalde 
dagen . Hun seksuele relatie duurde meer dan lweejaar. Vanaf het eerste onderzoek 
werd Anna gebruikt maar, zo verklaarde zij tegenover Berkers, zij verzette zich 
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nier. 
De w rklarlngcn van Anna zullen in Oiaterwijk veel 1tofhebben d0en opwaa1-

en. Niet cens"zo1-0er omdat daaruit blco1'dat1Bloemlnk ~n pati!nt.e had' gebruikt' , 
mnor omdnt Anne bekende de seksuele omgang met Bloemink fijn te hebben 
gevonden. Bovendien zette Anno de politie op het spoor van diverse andere 
vrou wen in Oisterwijk die zij ervan verdacht onzedelijke handelingen met de 
dokter te hebben gepleegd . In het rapport opgemaakt door veldwachter Berkerff 
werd dan ook vermeld dat Anna geen kloostcraspiraties koesterde, zoals haar zus 
Marie, omdat ze "dat veel te lekker" vond: "Hij heeft mij altijd op den onder
zoeksstoel in zijn spreekkamer gebruikt, nergens anders. Op dien stoel ging dal 
heel gemakkelijk . Aan den onderzoeksstoel is aan het voeteneind een bankje en 
wanneer ik voor hem klaar lag, ging hij op dat bankje staan en gebruikte hij mij , 
wat ik prettig vond" . Anna verklaarde met jongens nog nooit iets dergelijks te 
hebhcn gedaan: "MetJ .v.L. ( ... ) ben ik eenmaal gaan fietsen, doch zoodra ik met 
hem achter in de bosschcn te Oisterwijk wa11 gekomen en ik bemerkte , wat hij van 
plan was, ben ik uit angst, dat mijn vader het zou hooren vertellen, weggegaan" • 

Verder wist zij Ic melden dal er waarschijnlijk meer vrouwen waren in Oister
wijk met wie de dokter seksueel contact had. Zij refereerde aan de weduwe S . , 
die altijd bij Bloemink kwam als zijn zuster op reis was en verdacht lang in de 
spreekkamer bleef. Van een andere vrouw dacht Anna dat zij "gespeeld" zou 
hebben met Bloemink, aangezien zij soms twee uur lang in de spreekkamer was. 
Bovendien zou de dienstbode die vijf jaar lang bij Bloemink had gediend voordat 
Anna er kwam "er ook wel wat van kunnen mededeelen", waarna Anna vertelde 
van de gratis bevalling die deze had genoten . "Ook de kinderwagen, die zij heeft, 
moet de dokter haar gegeven hebben" . Enigszins spijtig vervolgde ze: "Ik heb 
nooit van den dokter geld, of kleeding gehad voor het plegen der ontucht, daar 
was hij te gierig voor. In 1925, met de nakermis te 0., heb ik, toen de dokter 
me thuis kwam bezoeken, eenmaal een gulden van hem gekregen, doch anders 
nooit iets". Het zal Anna niet in dank zijn afgenomen in Oisterwijk dat zij zo 
openhartig was geweest tegenover Berkers. Zij verwoordde een voor de meeste 
katholieken ondenkbare seksuele behoefte en insinueerde dat zij beslist niet de 
enige was die seks met dokter Bloemink prettig vond . Sterker nog , zij gaf aan 
Berkers de namen van potentiële getuigen, waarvan de meesten ook later zijn 
verhoord. · 

Toen An~a la_ter .op dezelfde dag een verklaring moest afleggen voor de 
rechter-c~mrmssans te Breda, had ze haar verhaal iets afgezwakt. Nu maakte zij 
ook melding van haar eig_en weerstand tegen Bloeminks handelingen toen hij haar 
de eerSle paar keer geb~~tkte. Mogelijk was Anna's verhaal veranderd onder druk 
~~n om5tanders, m~geltJk_ was de wijze van verhoor afnemen formeler en afstande
hJker, waardoor ZIJ een rets andere draai meende te moeten geven aan hetgeen 
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7ij hnd mecgcmnnkt. Hoc dnn ook. Anna verklaarde : "Ik heb ten slotle , zooals .cacj:d. het rrctti.C _cc,·ondcn en hel ten slollc ahsolu11t toegelaten . hoewel ik nanvnnkeliik terecht Jx•grcq>. dat her nie t /?ocel wn~. 1cr,,i jl hel n11.i in den beginne pijn deed . Ik dorst van een en ander 1100 11 thuis te sprei.en en ,oo !,lee f Dr. B . 

Om haar eer nog enigszins te redden benadrukte Anna dat toen ze voor hel 
onze dokter". 
eerst bij BJoemink kwam "absoluut maagd" was en geen contact had gehad met andere jongens of mannen. Alleen had een jongen uit Tilburg vier maal haar "bloote vrouwelijkheid" betast. Toen Blocmink. bij het verhoor aanwezig, Anna wees op een ander soortgelijk seksueel contact dat zij had gehad met een jongen uit hel dorp. bekende Anna dal ook dat was voorgevallen, maar dat het daarna niet meer was gebeurd. Met haar zus Marie had Anna nooit over dergelijke zaken gesproken, omdat zij haar vrome, ingetogen zus voor onnozel hield . Bloemink verklaarde dat de getuigenis van Anna volgens hem grotendeels juist was. ooor het inscheuren van het maagdenvlies door zijn vinger had Anna veel pijn gehad. Volgens Bloemink verzocht Anna hem regelmatig om met zijn vingers haar te 'bewerk(en). totdat er vocht uit haar vrouwelijkheid kwam" . Om zwangerschap te voorkomen spoot Bloemink Anna schoon met een sublimaat-oplossing. Op 26 januari 1926 werden opnieuw verhoren opgetekend door de rechter-commissaris. Marie beschreef nog eens haar ligging in de stoel, teneinde te bewijzen dat haar bewegingsvrijheid dusdanig beperkt was, dat zij zich onmogelijk kon verzetten tegen de onwelkome behandeling. Zij benadrukte dat zij voor rugklachten bij Bloemink was gekomen en het direct vreemd had gevonden dat de dokter haar daarvoor inwendig moest onderzoeken . Pas na de onderzoeken had zij pijn in de onderbuik gehad. Bloemink verdedigde zijn onderzoekswijze, zeggende dat hij wilde "constateeren, of hetzij in de vagina of in de baarmoeder een afwijking was' . Toen Marie op dinsdagavond 5 januari zo hevig over pijn klaagde , had hij Marie bevoeld in verband met de mogelijkheid van blindedarmontsteking . Opnieuw ontkende Bloemink onzedelijke handelingen te hebben gepleegd met Marie . Anna bleef bij haar verklaring van 15 januari, alhoewel zij opnieuw haar eigen lust afzwakte en haar verzet tegen Bloeminks handtastelijkheden opvoerde: • Ik vond het later prettig, doch wil beslist onder ede verklaren, dat ik aanvankelijk en het klaar maken door Dr. B. met zijn vinger en het gebruiken van mij door hem afschuwelijk vond . ( ... )Ik durf onder eede verklaren, dat Dr. B. mij slecht heeft_ gemaakt •_- Bloemink bleef erbij dat Anna ook in het begin zijn handelingen 

pretll~ vond, zich nooit had verzet en dat hijzelf nooit geweld had gebruikt. Uit deze reeks van voor-verhoren viel niet op te maken wie de waarheid 
vertelde. Duidelijk was dat Bloemink en een aantal van zijn patiënten er een andere seksuele ~oraal op na hielden dan de meeste katholieke dorpsgenoten lief was . De handelingen van Bloemink in zijn spreekkamer waren zeker verdacht, maar 
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er waren tot op dat moment nog geen tekenen dat hij vrouwen tegen hun zin had gedwongen zijn handelingen te ondergaan. Of Bloemink schuldig was aan de meervoudige verkrachting van Marie R . was nog helemaal een open vra~g. Hel duurde even voordat er opnieuw verhoren werden afgenomen. maar de geruchtenstroom in Oisterwijk bleef aanhouden. 
De rechtbank sprak met enkele deskundigen en maakte proces-verbaal op van hun meningen. Een tamelijk technische discussie ontstond over de vraag of dergelijke onderzoeksstoelen vrouwen dusdanig in hun bewegingsvrijheid beperkten dal zij zich niet zouden kunnen weren tegen verkrachting . Meningen werden vergeleken over het ingescheurde maagdenvlies : wanneer kon bewezen worden dat inscheuring een gevolg was van cohabitatie? Hoewel de meningen verdeeld waren, merkten de twee artsen die Marie hadden onderzocht op, dat "bij meerdere cohabitaties meerdere inscheuringen (van hel hymen) zouden zijn gevormd als hier aanwezig zij n. c .q. het hymen op enkele resten na zoude zijn verdwenen" . Indien --~-·---~~ h-= .. · ~'-~~d--_____ .. .. .... .... . ... -c-....-i., 
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Do/aer Schräder (midden) legde voor de rechtbank bezwarende verklaringen af voor Bloemink (Streekarchivariaat in het Kwartier van Oisterwijk) . 

de rechtbank aan dit oordeel waarde hechtte, zou het betekenen dat Marie onmogelijk op de door haar beschreven wijze veelvuldig kon zijn verkracht. Verder werd nog gedebatteerd over de vraag of het verantwoord was jonge vrouwen. die nog maagd waren of die geen kinderen ter wereld hadden gebracht. vaginaal te onderzoeken. De algemene conclusie luidde dat het ethisch onverantwoord was vaginaal 
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.uitsluilSCI Iron~: •&,n fatsoenlijk medicus zal bij onderzoek zijner vrouwelijke 
patiënten der-zelver schaamtegevoe.l zoveel moge.lijk ontzien en hij zaJ sJechts in 
het uiterste geval tot genitaal onderzoek van een jong meisje overgaan en di t dan 
niet anders dan per rectum doen". Verschillende artsen en psychiaters twijfeJden 
aan de waarheid van de verklaringen van Marie, terwijl anderen meenden dat de 
tegenstrijdigheden in haar betoog voortkwamen uit onwetendheid dan wel "fantasie 
en ,het lezen van verkeerde boeken". De in beslag genomen kledingstukken werden 
onderzocht op spermavlekken, maar de verdachte vlekken bleken vaginaal slijm 

te zijn. 
Eind maart 1926 gaven justitie en burgemeester Verwiel aan veldwachter 

Verstappen opdracht om opnieuw getuigen te horen. Verstappen noteerde verkla
ringen van de moeder van Marie, van zus Anna en, een nieuwe figurante op het 

toneel, van patiënte Francisca H. 
Francisca H. had zich eind 1924, begin 1925 onder behandeling van Bloemink 

gesteld in verband met maagpijn. Zij verklaarde dat zij ook op de bewuste onder

zoeksstoel had moeten liggen terwijl Bloemink haar gebruikte. Na afloop vroeg 

hij of zij het niet fijn gevonden had en zoende haar. Na twee keer zo misbruikt 

te zijn ging Francisca regelmatig naar de dokter om medicijnen voor haar vader 

.te halen. Er was niemand anders in het gezin die daartoe in staat was. Zo kon het 

~ dat zij wel tien keer door Bloemink werd gebruikt. Zij benadrukte niet 

gediend te zijn geweest van Bloeminks toenaderingen en eveneens nooit daarvoor 

noch daarna in contact te zijn gew~st met andere mannen. Bloemink gaf toe 

Francisca op de onderzoeksstoel te hebben gebruikt: "De eerste maal kende ik haar 

heel oppervlakkig en als u mij vraagt, hoe ik zoo ver gekomen ben, om haar te 

gebruiken, dan ug ik, dat dit geleidelijk ging. Ik haalde haar aan, zoende haar 

en 7,00 kwam ik er toe. ( . . . ) Ik beweer nu, dat getuige H. wel degelijk van mijn 

handcliogen gediend was. Ik leid dit af uit het feit, dat zij zich, voor ik haar voor 

den eerste coïtus zoende, niet verzette en zich verder nooit verzet heeft". 

Eea zus van Francisca werd vervolgens opgeroepen om over het karakter van 

baar zus ,te getuigen. Dat Francisca haar vrouwelijkheid door de dokter liet betas

ten kan alJeen komen omdat het zo'n lief, bedeesd, snel geïntimideerd meisje was. 

Om haar goede naam te houden had Francisca toen zij voor de eerste keer door 

de veJdwachteR werd ondervraagd haar ervaringen met dokter Bloemink verzwe

gen, Om nog iets van haar reputatie te redden voegde zij eraan toe: "Ik heb wel 

~ ~ns ~er ,_tra.at geloopen, doch ben nooit door een jongen gebruikt of aan 

OUJn ·v.rll)JMwelJJlt:heul gevoeld, noch heb ik andere onzedelijke handelingen door 

ae.ilatendBM". 
Zo hwgz,amerhand ging het erop lijken dat niet zozeer Bloemink zijn moraal 

maelt .-etMdigen, maar zijn patiënten hun onschuld in seksuele aangelegenheden 
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betrokkenen alsof daarmee hun integriteit kon worden getoetst. Oetuigcn werden 
nu opgeroepen niet zozeer om direct tegen Bloemink te getuigen, maar om de 

zede.lijkheid van de andere getuigen te beoordelen. Inlichtingen werden ingewonnen 
over de aanklaagster, waarbij vooral veel subjectieve waarde-oordelen werden 
verzameld. Zo beweerden voormalige werkgevers van Marie dat zij als leugenach
tig, brutaal, en onbetrouwbaar bekend stond. 

Tenslotte werd Bloemink door de rechtbank te Breda gedagvaard om op 
donderdag 29 april 1926 in het Paleis van Justitie te verschijnen. Hij werd beschul
digd van het meermalen dwingen tot gemeenschap en van diverse ontuchtige 
handelingen met Marie R. met wie hij niet gehuwd was. Daarnaast werden hem 

ook gedwongen vleselijke gemeenschap met Anna R. en gewelddadige cohabitaties 

met Francisca H. ten laste gelegd. Op 29 april vond de rechtszitting achter gesloten 
deuren plaats "in het belang der openbare zedelijkheid". Bloemink werd verdedigd 
door de advocaat mr . A.W. Rassers uit Breda. 

Een voor een werden de getuigen opgeroepen en legden zij verklaringen af 
vergelijkbaar met die welke tijdens het onderzoek waren vergaard. Ook waren 

er een aantal nieuwe getuigen, die enkele andere gegevens aan het licht brachten, 

maar geen groot gewicht in de schaal legden . Uit de verklaring van Marie bleek 

dat zij alleen de RK Illustratie las en nooit boeken over seksuele onderwerpen. 

Zij beweerde nooit met jongens te hebben gelopen, afgezien van die ene keer toen 

in het bijzijn van haar ouders een jongen haar vasthield terwijl ze op de fiets zat 

omdat ze anders dreigde te vallen. Anna liet haar betrekkelijke enthousiasme voor 

de handelingen van Bloemink voor de rechtbank geheel varen en beschreef uitslui

tend hoe afschuwelijk ze de hele zaak had gevonden. Nog twee Oisterwijkse 

vrouwen, patiënten van Bloemink, getuigden dat zij op vergelijkbare wijze als 

Anna, Marie en Francisca misbruikt waren tijdens zogenaamd medisch onderzoek. 

Allen schreven zij hun verlies van onschuld aan Bloemink toe. Ook waren werklie

den opgeroepen die in het huis van Bloemink een lek moesten repareren op de 

dag dat Marie beweerde zo ziek te zijn, nadat zij de nacht met Bloemink had door

gebracht. Geen van allen merkten zij iets bijzonders op aan het gedrag van Marie. 

De voormalige dienstbode, waarover de gemeenschap roddelde vanwege de gratis 

bevalling en kinderwagen, verklaarde tevreden te zijn geweest met Bloemink als 

werkgever en nooit iets van ontuchtige handelingen te hebben opgemerkt. Bij haar 

huwelijk had zij van de verdachte en zijn zus een theetafel als geschenk gekregen, 

bij haar eerste bevalling een wieg, ~erwijl Bloemink inderdaad de verlossing gratis 
verrichtte. 

"Wegens het vergevorderde uur" werd de zitting geschorst tot 10 mei 1926. 
Op 20 mei maakte de rechtbank haar vonnis bekend. B1oemink werd veroordeeld 

tot een gevangenisstraf van zes jaar "wegens verkrachting, twee maal gepleegd , 
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en feitelijlce aanraodingdcr ecrt,aarf1cid" met misbnritmakioS van zijn positie als 
geneesheer tegenover zijn , ·rouwelij ke patiënten. De verJ...."1'1lchri ng van Marie achtte 
dr- n::chtb.-lnk nict t,ewezen. zodat Bloemink daan 'lln ,-rijgesproken werd . 

Bloemink ging in hoger t,eroep. omdat hij ontkende geweld te hebben gebroikt 
bij zijn seksuele ,:;on111cten met Anna en F111ncisca. Opnieuw vond het proces achter 
gesloten deuren plaats. in het belang van de openbare zedelijkheid. Dezelfde 
getuigen werden opnieuw opgeroepen. te ramen mer drie niet eerder verhoorde 
deskundigen. De verklaringen die werden afgelegd verschilden minimaal van de 
verklaringen die eerder in Breda waren opgetekend. Slechts enkele nuances of 
nieuwe details kwamen aan het licht. zoals het feit dat Francisca had gebiecht over 
het _gebeurde en. toen "het" niet meer mocht. een einde had gemaakt aan haar 
omgang met Bloemink. De doJ...1.er suggereerde dat de aanklacht van een andere 
Oisierwijkse vrouw een uiting van wraak zou zijn, omdat hij haar eens had ver
zocht een reJ...-ening te t,eta)en. [)esJ...'11ndige dr. Bolten ging in de in de rechtszaal 
opgestelde onderzoeksstoel liggen om te bewijzen dat het weinig moeite kostte 
om uit de stoel te komen en venet tegen een potentiële verkrachter te bieden. 

De uitspraak van het hof was verrassend- Men achtte het bewezen dat Bloe
mink met Marie geslachtsgemeenschap had gehad en daarbij bovendien geweld 
had gebruikt. BJoemink werd door het gerechtshof in Den Bosch vrijgesproken 
voor de feiten waartoe hij door de rechtbank in Breda was veroordeeld, maar 
daafeDtegefl veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor de verkrachting van 
Marie, waarvoor de rechtbank te Breda hem had vrijgesproken. Het hof overwoog 
nog om een langere gevangenisstraf aan Bloemink op te leggen gezien het feit dat 
hij ontucht had gepleegd met uitgerekend een seksueel onervaren meisje, maar 
gezien zijn leeftijd (BJoemink was toen 59 jaar), werd de straf beperkt tot vijf jaar. 

In het verloop van het proces zijn zo'n vijftien mensen uit Oisterwijk ver
hoord . Hun getuigenissen geven een aangrijpend beeld van de zedelijkheidsopvat
tingen in het OisterWijk van de jaren twintig, hoewel het aannemelijk is dat de 
getuigenissen die voor de rechtbank werden afgelegd gekleurd waren door schaam
te en an~st_- De verhoren geven ons een indicatie van de druk die van de gemeen
schap ~ng om vooral de eigen normen te verdedigen en afwijkend gedrag toe ~ scbri1wen aan_ een zondebok. Zo is bijvoorbeeld duidelijk te zien dat de getuige

russen van Marie en Anna veranderen in de loop van het proces. De betreffende 
vrou~en ,hadden veel te verduren van dorpsgenoten die hen als zedelijk minder-

waardig bestempeJden. 

Het ,ontslag t<an de gemeente-arts 

Met de commotie rood(;)fJJ dokter Bloemink i.ag het gemeentebestuur van Oisterwijk 
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. h een lastig probleem geplaatst. Hel G~munteblad van OiSluwijk en.ook n c voor . . . het Kerlddokje meldden op 13 maart 1926 wat heel 01s.terv.'.l":)Ë. toen al WlSl. aame-
lïk da l Bloemink tijdelijk door B&W _geschorst was. Het college had een onder-
z~k ingesteld en advies ingewollllCll bij bel Geneeskxmdig Sta:rsmezicht op de 
Volksgezondheid en besloot op basis daarvan in de vergadering van 6 maart 1926 
om Bloemink voor 30 dagen te schorsen.» 

Het definitieve ontslag van Bloemink verliep niet zonder slag of sioot.. Politie-
ke wrevel , tussen burgemeester Verwiel en met name het raadslid~ kwam 
in de discussies rondom de positie van Bloemink tot uiting. Op l 6 maart vergader-
de de gemeenteraad in het geheim om de definitieve schorsing van Bloemink te 
bespreken.26 Het college meldde geen vertrouwen meer te hebben in Bloemink 
als gemeente-arts. Om te voorkomen dat Verwiel de meningen zou beïnvloeden 
door zijn kennis als hulp-officier van Justitie, stelden B&W een eigen ondcrz.oek 
in, afgaande op de geruchten die in het dorp de ronde deden. Onduidelijk is wat 
dit onderzoek precies inhield, aangezien er geen gedetailleerd verslag van is 
opgetekend en er slechts naar verwezen wordt in de geheime raadsvergadering. 
Zoals gezegd riep Verwiel eventuele getuigen op om zich bij hem te vervoegen, 
maar er kwam niemand opdagen. Op 26 februari 1926 had het college Bloemink 
in de gevangenis gehoord, waarna B&W concludeerden dat de ingebrachte verkla
ringen berustten op waarheid. De raad werd voorgesteld de gemeente-arts te ont
slaan. 

Burgemeester Verwiel las, ter ondersteuning van het voorstel, het rapport voor 
dat opgemaakt was • naar aanleiding van verschillende geruchten omtrent misdra
gingen op zedelijk gebied van Dr. Bloemïnk• met weglating van de namen van 
de betrokkenen. Niet de wettelijke schuldvraag zou aan de orde zijn, aldus Ver
wiel, maar het bedenkelijke karakter van de arts . Verwiel meende dat •de aange
brachte feiten een voldoende licht op de moraliteit van dezen geneesheer• wier
pen. 27 Verder vermeldde de burgemeester nog het rapport van de geneeskundige 
inspecteur, waarin gezegd werd dat Bloemink niet te handhaven was en het advies 
van de Officier van Justitie om Bloemink niet opnieuw in de gelegenheid te stellen 
slachtoffers te maken, ongeacht de uiteindelijke uitkomsten van het justitieel 
onderzoek. 

Gemeenteraadslid M .G . Canters bleek niet overtuigd te rijn door de uiteenzet
ting van Verwiel. De relatie tussen Verwiel en Canters was al jarenlang verstoont 
sinds Canters als gemeentesecretaris was ontslagen nadat hij de betaling door de 
gemeente van de beha van zijn secretaresse niet had kunnen verantwoorden. In 
1923 werd Canters in de raad geko:zen voor de RK Bezuinigings\)&rtij. Dat Canters 
twijfelde aan de schuld van Bloemink, schreef Verwie\ dan ook toe aan rebellie . 
Hij kon zich voorstellen dat mensen die tevreden waren geweest over de genees
kundige behandeling van dokter Bloemink het voor de arts opnamen, maar V et'Wle\ 
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~ in h8t ._,...,.__. 1&'1lil0riudie it1 ;het, clorp; de,roncle deden over de 
zedelijkheid va.n de betreffende jonge vrouwen. Hjj had zich "geërgerd aan de 
vuile trucs. waarmede v11n zekere zijde getracht wordt , meisjes, die verklaringen 
ren opzichre van Dr. Bloemink hebben afgelegd, als 'slellen' te boek (te) stellen. 
teneinde daarooor hunne verklaringen te ontzenuwen. Men heeft zich daartoe niet 
ontzien om jongens allerlei verhalen te laten opdisschen, waardoor de goede naam 
en faam van meerdere getuigen in ernstige male is geschaad" .2

• De burgemeester 
beschuldigde Canrers van deelname aan deze zwartmakerij en bovendien van 
belediging van kapelaan Aelen "door hem onder meer Ie verwijlen dat hij de schuld 
is. dal Dr. Bloemink gearresteerd is " .29 Naar de mening van Yerwiel was Canters 
zijn boekje te buiten gegaan tegenover deze "hoogstaande priester" . Samen met 
het raadslid A. van de Wiel tartte de burgemeester Canters om in bijzijn van de 
gehele raad zijn opmerkingen aan de kapelaan te herhalen, waarop Canters ont-

kende de kapelaan re hebben willen beledigen. 

Kapelaan Aeien (hier tussen burgemeester Verwiei en pastoor Van der Meyden) 
wu volgens geruchten verantwoorde/ijk zijn geweest voor de arrestatie van B/oe
mink (Streekarchivariaat in het Kwartier van Oisterwijk, Archief St. Petrusparo-
chie). 

.Raadslid G. Horvers mengde zich niet in dit gekibbel, maar stelde voor eerst het 

vonnis van de rechtbank af te wachten alvorens een besluit te nemen. Ook merkte 
hij op dat twee artsen te weinig zou zijn voor Oisterwijk en dat het gemeentebe-
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Tegen het standpunt van Horvers kwam echter fel verzet van wethouder Verh~ 
ven. die het standpunt van hel raadslid "verderfelijk" noemde. Ook het raadslid 
Zwerts merkte op dat de raad Bloc mink geen gelegenheid moest geven zijn praktijk 
voort te zetten, al zou hij worden vrijgesproken. In het openbare gedeelte van de 
raadsvergadering van 16 maart werd het ontslagbesluit met acht tegen een aangeno
men . Alleen Canters stemde tegen het voorstcl.30 

Het debat in de gemeenteraad is om meerdere redenen interessant voor dez.e 
studie. Ten eerste laten zij zien hoezeer besluitvorming op lokaal ni_: eau beïn: l_oed 
werd door persoonlijke wrevel en onopgeloste conflicten . PersoonhJke en politieke 
verhoudingen bleken onlosmakelijk met elkaar verbonden te zijn . Ook tonen de 
discussies dat de meningen van katholieken ten aanzien van de protestantse arts 
onderling varieerden , afhankelijk van betrokkenheid bij de affaire, persoonlijke 
achtergrond en dergelijke. Eveneens wordt duidelijk dat ook door de vertegenwoor
digers van het gemeentebestuur en politie meer waarde werd gehecht aan roddels 
en vermoedens dan aan justitieel onderzoek. Ook al zou de onschuld van Bloemink 
bewezen kunnen worden door het gerecht, in de ogen van de meeste Oisterwijkers 
had hij afgedaan als moreel aanvaardbare arts. Bovendien bevat het verslag van 
de raadsvergadering aanwijzingen naar gebeurtenissen, die in andere bronnen niet 
of slechts zijdelings ter sprake komen. Zo blijkt dat kapelaan Aelen zich met de 
zaak bemoeid heeft en wellicht ook de familie R. heeft aangespoord om een 
aanklacht tegen de arts in te dienen, gelet op Canters' bewering dat Aelen verant
woordelijk was voor de arrestatie van Bloemink. Mogelijk kreeg Aelen via de 
biecht informatie over de zedelijke misdragingen van Bloemink, mogelijk mengde 
hij zich pas in de zaak toen Marie al haar aanklacht had ingediend of werd de 
kapelaan om raad gevraagd toen twijfels rezen over de betrouwbaarheid van Máries 
werkgever. De rol die Aelen precies vervulde in het hele verhaal is uit de raads
verslagen niet af te leiden, en we kunnen slechts gissen naar de werkelijke inhoud 
van zijn bemoeienissen. 

Een boek over de zaak 

Uiteraard zorgde het proces tegen Bloemink voor grote opschudding in Oisterwijk. 
Maar ook daarbuiten ontvouwde zich een heftig debat over de betrouwbaarheid 
van het verzamelde bewijsmateriaal . Met name de medisch psychiater en neuroloog 
G. C. Bolten verweerde zich tegen de volgens hem op leugens gebaseerde getuige
nissen van Marie. 

Toen het proces tegen Bloemink plaatsvond had Gerard Christian Bolten reeds 
een brede bekendheid verworven in medische kringen . Hij genoot groot respect 
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_..,.. zijn e,uditic, betscJ\ •wid, en werkdrift." Ah de eente -neuroloog 

~- dt gen liJ"kc zieltr:nhui7.en in Den Haag en als redacteur van 

hef•· ',; 1 l ~f:le7# 5 f f?lw:pleiaehijcfeaanstellingvano,ecrdereSpecialis-
reninafJc~NaastzijneigenpraJctijkverricbtteBoltenooderzOClc 
en scbr=f bij .-r dan 250 publïbtics over wrijke aspecten van de toen nog 

j onge neurologische wetenschap. In de zaak-Blocmink. werd hij gehoord als 

deslrunál8C en getuige à decharge. zowel voor de rechtbank als voor het hof. Het 
proo::s. en vooral her YCOJ meende onrecbt, greep Bolten zo aan dar bij verschille nde 

artikelen erover schreef in j uridische bladen. 32 Hij was ervan overtuigd dat met 

name hel vonnis , ·an hef gerechrshof niet voldoende op bewijzen steunde. Sterker 

nog. hij srelde dat elk spoor van bewijs ontbrak en dat de gehele aanlclacht van 

Marie , ·als was. In 1928 mondden Boltens bemoeienissen met de zaak uit in een 

boek van zijn hand getiteld Een rechlerlijke dwaling ?, waarin Bollen een laatste 

poging "ugcle om aan te tonen dat Bloemink op basis van valse aanlclachten was 

veroordeeld.'-' 

EEN RECHTERLUKE 
DWALI~G ? 

~ E!SQiO(..~~ 

JiU ~ !EL.\.~ ~..f2A_.U. 

Ik G. C. BOL TE.'s -----
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Vanaf de kansel IIQ/I de Perruskerk werd 
gewoarsduiwd regen dil boek (Bron: G. C. 

Bolun.) 
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Bollen haastte zich om duidelijk te ma.ken dat hij niet uit sympathie v<XK B~ 
in de pen was gekropen: •Het -il·nlet. dan na lange aarz.cling, dat ik mè gezet heb 
tot JJet schrijven van deze vcmandcling. De persoon van den aangeklaagde, een 
medicus uit een B rabant4ch <lorp, is mij zeer weinig sympathiek ten gevolge van 

onverlcwildcclijke bijzondcrbcden, die bij dittt.cbtsge.diog aar1 hetlicbtkomen( • .,) 
het is een overweging van hooger orde, die mij den moreelen plicht optep.. aan 

deze zaak openbaarheid te geven, nl. de overtuiging, dat hier het Recht geschonden 

is en een onschuldige veroordeeld werd" .34 Op basis van deze overwegingen 

bepleitte Botten een herziening van het proces. 
Daartoe nam hij een groot deel van de afgenomen verboren van de aanklaag

ster, van getuigen en van deskund igen integraal op in zijn boek: vanaf de getuige

nissen opgetekend door de Oisterwijkse veldwachters tot en met de verhoren voor 

het ge rechtshof. Die verhoren onderwierp hij aan een kritische beschouwing, 

waarbij hij tal van tegenstrijdigheden e n onjuistheden aanwees . Bolt.en bestudeerde 

eveneens de verklaringe n van de gehoorde deskundigen, besprak de fysieke en 

psychologische gevolge n van verlrrachting (om de gefi ngeerde van de wenelijk.c 

verkrachti ngen te kunnen onderscheiden) en bekrifueerde de beide vonnis~. 

Hoewel het te ver voert om hier de gehele analyse van Botten uiteen te z.euen, 
zijn er een aantal aspecten van het proces en van Boltens bewijsvoering die voor 

dit verhaal belangrijk zijn. Boltens be5chouwing is niet vrij van moral~ 

oordelen en mede daarom kan het ons inzicht verschaffen in de manier waarop 

zedelijkheid in de jare n twintig werd gedefinieerd. 

Mateloos kon Botten zich opwinden over de tegemuijdigheden die hij aantrof 

in de verhoren van met name Marie. Haar verklaringen beschreef hij als • absoluut 

onbetrouwbaar" en waarschijnlijk ontleend aan pomografuche \ectuuT. Later 

suggereerde bij, na een vergelijking van de verklaringen van Marie en die van 

haar zus Anna. dat Marie haar verhaal had aangepast na verneming van de detaih 

van Anna' s ervaringen. "De aanklaagster wringt zich steeds in allerlei bodnen 

om haar verzonnen aanklacht begrijpelijk en haar papieren , ·=t. aannemelijk IC 

maken en dit is m .i . het sterkste bewijs, dat in haar aanklacht de ~ -even 

leugen en phantasie een overhecrschende rol spelen" _;~ Hij liet dan ook geen 

spoor heel van baar verbaal, dat hij als een aaneenschakeling van '" tastbare leu

gens" beschouwde. 
Een belangrijk punt in Boltens beschouwing betreft de oowaar.;chijnlijkbeirl 

dat iemand die reeds ve.-scbillendc malen op een gynaecologische~ 

was verkracht, geheel vrijwillig en maar liefst tweemaal ' s nacbl5 naar de daap-
bmer van haar verkrachter zou gaan_ Als er al orm:dcl.ijke haooelingca plaàs 

hadden gevonden, zo betoogde Boltcn. dan had de ~ er wdlidll om 

gevraagd. Dat een meisje op grond van buikpijn. boe be,'Îg ook., ' s nachb aa 

de slaapbmer van haar verkrachter aa.nklopre. betekende moe Bola dat •er Î1I 
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haar iets is, dal maakt, dal zij verlcrachl wil worden"."' Het zou ook niet zo 
vreemd zijn w11nncer men zich realiseerde dat seksuele gevoelens universeel waren: 
"De geslochrsdrifr is bij hel geslachtsrijpe individu , zoowel man als vrouw, een 

7,ecr sterke, aangeboren dri ft , die bij de zich van cohabitatie onthoudende men
schen slecht s onderdrukt kan worden door de door de opvoedi ng aangekweekte 
morocle gevoelens en dit moet natuurlijk tallooze malen aanleiding geven tot 
connicten tusschen de physiologische, volkomen natuurlijke sexueele gevoelens 
en verlangens cenerzijds en de morecle gevoelens anderzijds" . 

37 

De medisch psychiarer en neuroloog Gerard 
Chrisrian Bo/ren (Bron: L.I . Endtz). 

De verklaringen die Anna R. aflegde, achtte Balten onbetrouwbaar door haar 
minderwaardig geachte moraliteit : het feit dat zij erkende plezier te beleven aan 
seksueel contact en haar eigen lustbeleving te hebben nagestreefd, betekende voor 
Boften dat het meisje een dusdanig bedenkelijke moraliteit aan de dag legde dat 
zij verder niet geloofd hoefde te worden. Met duidelijke afschuw sprak Bolten van 
de "ongebreidelde wellustgevoelens en verlangens" die Anna met "weeninwekken
de openhartigheid" verwoordde: "Johanna R. is hypersexueel aangelegd en vond 
bevrediging voor hare verlangens bij den verdachte, tot wien zij tallooze malen 
Ïli teruggekeerd met de op den voorgrond tredende bedoeling om zich te laten 
cohabiteeren" . 38 Dit gedeelte van Boltens betoog komt dan ook neer op een 
volledige ontkenning van seksuele gevoelens bij vrouwen: de normale rol die 
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Bolten een vrouw toedlchî'i1 èi 
die niet in dát beeld van normale seksualiteitsbelevingputen. 
chiater als deviant afgeschilderd. Dat de betreffende vrouwen door het pn,cea-
slechte reputatie hadden gekregen, was dan ook volgens Botten te wi~n aan huo 
eigen zedeloosheid en het "te grabbelen" gooien van hun eer en goede naa_m . 

De zedelijkheidsopvattingen van Bollen zelf komen in zijn beschouwmg~n 
duidelijk naar voren. Wij mogen aannemen dat zijn opvattingen niet ~\angnJk 
afweken van de heersende opvattingen onder medici in Nederland m het mte~'.
lum . Cynisch tekende Bollen zijn bevindingen over de zedelij~he!d van O1sterw1Jk 
op: "Het schoone Brabantsche dorp O. met de geheele omgevmg 1s berucht wegens 
de ergerlijke zedeloosheid , zooals ik van een zeer betrouwbare bew~ns~er der 
streek vernomen heb , en de jongere zuster (Johanna) der aanklaagster, 1s met veel 
meer dan een prostituée . Wie durft te geloven aan de volmaakte onschuld en 
onwetendheid der aanklaagsters?" .39 Of de zedelijke normen van Oisterwijk 
werkelijk zo "ergerlijk" waren als Botten beweerde, kunnen we moeilijk op basis 
van een dergelijk citaat vutltellen. Duidelijk is in elk geval wel dat het niet alleen 
de katholieke geestelijkheid was, die zich er zorgen over maakte. 

Het idee dat een 21-jarige vrouw zo onwetend zou zijn dat zij niet wist mis
bruikt te worden, leek hem eveneens onwaarschijnlijk: "Een meisje van 21 1h jaar, 
uit een Brabantsch dorp dicht bij de Belgische grenz.en, zou zoo absoluut onkundig 
op dit gebied zijn, als zij het tracht voor te stellen! Geloove het, wie wil!".~ 
Toch zijn er tal van aanwijzingen dat menige katholieke vrouw in het Brabant van 
de jaren twintig werkelijk geen idee had van seksualiteit. In het belang van een 
reine opvoeding werd hen alle seksuele voorlichting onthouden. Daar komén we 
later in dit artikel nog op terug. 

Anderzijds is het zeer waarschijnlijk dat de rechtbank een gekuiste versie van 
de werkelijkheid voorgeschoteld kreeg . Zo de betrokkenen kennis van zaken 
hadden, dan zouden zij er wel voor waken dat aan de grote klok te hangen. 
Betrokkenheid bij het proces was al voldoende om de reputatie van een meisje 
voorgoed te bederven en een aantal zal zich dan ook juist om die reputatie te 
herstellen onschuldig hebben voorgedaan. 

Ervan overtuigd dat Marie een valse aanklacht had ingediend, zocht Bolten 
naar de mogelijke motivatie: waren de aanklachten opzettelijk vals, of waren zij 
ontsproten "aan het ziekelijk brein van een hysterica"? Zonder pardon wuifde 
Bollen die laatste mogelijkheid weg: "Haar mededeelingen , eentonig en met 
stereotype uitdrukkingen, doen meer denken aan het gebazel van een imbeciel , 
dan aan het gekruide en phantastische verhaal van een hysterica" .41 Dat Marie 
en Anna klaagden over pijn in hun "vrouwelijkheid" kwam Bollen dubieus voor: 
in zijn eigen praktijk onderzocht hij jaarlijks honderden vrouwen en nog nooit had 
hij een dergelijke klacht gehoord . Zouden de zusters er een bedoeling mee hebben 
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M TV 1G s wwwbaohllav'WIQelf.e11djuistomdat Bloemink weigerde haar 
..,.., 9i, Hij · d&..Um.ogovallen waaruit bleek d11t •sommige vrouwen 
zicà iupdrift8C11 ~ medici en priesters en duidelijk laten doorschemeren, dat zij 
bereid zijn zich vrijwillig te geven, doch worden hun wenschen niet bevredigd, 
dan dienen zij een aankJacht wegens verkrachting in tegen den door haar begeerden 

man. En dit motief is m.i. bij Maria R. in het spel" . .i 
Terwijl vrouwelijke seksualiteit door Bollen dus enerzijds werd ontkend, of 

minstens verworpen, verkJaarde hij anderzijds de vermeend valse aankJacht van 
Marie R. uit een onbevredigd seksueel verlangen. Hoewel hij zelf de verklaring 
van de •te1eurgesteJdc wenschen" het meest waarschijnlijk achtte, opperde Bolten 

ook de mogelijkheid dat de unklacht verzonnen was omdat Marie niet langer bij 

Blocminlc wilde werlccn. Zij had verklaard dat ze al langer weg had gewild omdat 

r.e in huillC Bloemink te hard had moeten werken. Maar haar moeder had aange

ctroo,scn dat z.c bij Bloemink bleef werken aangezien ze het daar "goed had". 
Hoe dan .ook, het vonnis tegen Bloemink beschouwde Bolten als een "zwarte 

blaclnjde in de Geschiedenis der Nederlandsche Rechtspraak": een man was 

veroordeeld op basis van een aanklacht gebaseerd op bewuste leugens; bewijzen 

v.n \'ICricrachting bleven ten ene male uit.43 Hij toonde zich bezorgd dat in de 

toekomst medici slachtoffer zouden worden van chantage want, hoe twijfelachtig 

de morde reputatie van Bloemink ook was, het was zo goed als onmogelijk 

plekM verweer tegen de aanklacht te bieden. Ook als hij van ander zedelijk hout 

r...,,ten was geweest, had Bloemink zich moeilijk tegen een dergelijke aanklacht 

kunnen verdedigen, laat staan tegen een aanklacht die niet bol stond van tegenstrij

dipcdcn en onduidelijkheden. Niet zonder dramatiek besloot de psychiater: 

•Zc,odn de volle Waarheid aan het licht komt, ben ik volkomen voldaan" .
44 

RNllletim in Oist«wijk rondom het boek van Bolten 

Dat piecbrig r.oeken naar de Waarheid kon Oisterwijk gestolen worden. Amper 

was het boek van Botten uit of het dorp stond weer in rep en roer. In zo'n gesloten 

pnc,enschap, wur de gebruikelijke literatuur bestond uit het Ktrlddo/rjt of Dt 
~ /Ullstratk, w11 een derJelijk werk voor velen een sensatie. Velen 

~ het boek al• niets anders dan pure pornografie waardoor het extra 

IJ Id werd, vooral voor jonaelinsen, om het boek te spellen. De hoop die 

.._ • ajn inlddi111 uitlpnk, dat het boek niet als 'prilckellectuur" zou worden 

,__. ~-.....,._ .. lon,e mannen die toen het boek onder ogen kregen, ,......,.,,..._,ftOI de eerm ropll Yin het boek uit het hoofd te declame-

m 

Jieken en vooral de geestelijkheid de stuipen op ~ liJf. V~ de bnsc\ in de 
Petruskerk werd tegen het lezen van het bewuste bock streng gewaarschuwd: lezing 
van het boek betekende doodzonde en dat was geen loze bedreiging voor de grote 
meerderheid van gelovigen in Oisterwijk. De preken maakten voor de vrouwen 
die omgang hadden gehad met Bloemink. of daarvan werden verdacht, hun ervarin
gen nog sterker een bron van schaamte en zij verlieten dan ook met rode gezichten 
nog tijdens de mis de kerk.47 Ook het plaatselijk weekblad Kerlddokje liet zich 
niet onbetuigd en waarschuwde tegen het lezen van Boltens boek. In niet te 

misverstane woorden citeerde het blad een mededeling die tijdens de missen in 

de kerk was voorgelezen: "Sinds eenige weken is hier in Oisterwijk een zeer 

zedeloos boek in omloop. Wij achten ons verplicht de geloovigen hiertegen te 

waarschuwc]l,._d...- het_ iedereen verooden is, zulke boeken te leezen, zoo men 

het in handen krijgt, (dient men).dit terstond te verbranden" .41 Op veel Oisterwij

kers hebben de waarschuwingen van de kerk grote indruk gemaakt: een boelc dat 

volgens geruchten op de katholieke index was geplaatst kon men moeilijk ter hand 

nemen zonder vergaande gewetensconflicten. 

Dat het boek een onuitwisbare indruk heeft gemaakt op Oisterwijkers die de 

affaire meemaakten is duidelijk. Voor velen was dit boek de enige en eerste 

informatiebron wat betreft geslachtsverkeer. Des te aangrijpender was het, dat de 
zaak mensen betrof die iedereen kende en met wie men zich althans gedeeltelijk 

kon identificeren. Aangezien het lezen van het boek ten strengste werd verooaleeld 

door de katholieke kerk, is h~t geschrift vooral heimelijk gelezen. Er waren slechts 

enkele exemplaren in omloop die grif van hand tot hand gingen. Het boek werd 

zorgvuldig in kranten gewikkeld voor transport en thuis achterin de linnenkast 
verstopt: men wist immers nooit wanneer een vertegenwoordiger van de kerk op 

bezoek zou verschijnen. 

Naarmate de tijd verstreek nam het boek steeds meer legendarische vormen 

aan. Zo wisten veel informanten te vertellen dat het door dokter Blocmink zelf 

geschreven was. Sommigen voegden er nog aan toe dat hij het geschreven zou 
hebben in de gevangenis om zijn onschuld te bewijzen. De herinneringen aan het 

boek waren zo duidelijk dat men naast de titel ook nog de uitgever meende lc 

herinneren en uiteraard ook van wie men het bock geleend had en wie het~ 

allemaal ingezien hadden.49 Tot op de dag van vandaag wordt er ui\gCSllrakca 

geheimzinnig over het boek gedaan en blijft het moeilijk om een ~ lc 

bemachtigen. 
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De invkJed v.an de katholfelce leer op jonge Oisterw(fkers 
Het is een m oeilijke zaak om de invloed van de gepropageerde opvattingen omtrent zedeljJkhejd vast te stellen. Enerzijds zijn er rekenen dat men zich in grote male J.iet beïnvloeden door de waarschuwingen en dreigementen van kerk en overheid. Anderzijds zijn er ook tekenen die er op wijzen dat men zich er niet veel van aantrok en simpelweg de vervulling van eigen behoeften nastreefde. De talrijke waarschuwingen tegen losbandigheid kunnen wijzen op veranderingen in het zedelijk gedrag, evenals de stijging in het aantal bekeuringen wegens onzedelijk gedrag "langs den openbaren weg" . Maar beide tendensen kunnen evengoed duiden op een intensivering van de poging van zowel overheid als kerk om het gedrag van mensen te reguleren en zodoende hun onderdanigheid te waarborgen. Dat seksualiteit door alle betrokkenen als een probleem werd ervaren, bedreigend door 

de onberekendheid en drift ervan, staat echter vast. Hoewel de onwetendheid die Marie R. op het gebied van seksualiteit ten toon stelde velen onwaarschijnlijk extreem zal lijken, was haar positie verre van uitzonderlijk in katholiek Nederland van de jaren twintig en dertig. In studies naar de beleving van de katholieke moraal in Nederland voor de Tweede Wereldoorlog troffen onderzoekers talloz.e voorbeelden aan van vrouwen (en mannen) die zelfs ten tijde van hun trouwerij geen voorstelling hadden van 'de huwelijksdaad'. 
50 

Velen werd pas daags voor de huwelijksinz.egening enigszins duidelijk wat de 'zonde van onkuisheid' waarvoor zij onophoudelijk werden gewaarschuwd eigenlijk 
inhield, dankzij de huwelijksvoorlichting van de pastoor. 

Met man en macht hadden opvoeders en kerk te zamen gewerkt om te verhin-
deren dat katholieke kinderen en jongeren maar iets te weten zouden komen over seksualiteit: "Voor mijn trouwen had ik geen 'bloot' gezien. Moeder dirigeerde 
het ':s morgens zo dat de een de ander beslist niet in onderjurk of broek zag tijdens de wasbeurt bij de gootsteen. En dan met z'n achten, in de tijd van zeven tot half .acht! Toen ik 14 jaar was, kreeg mijn zus haar eerste kind. Het enige wat ik wist · was dat z.e een dikke buik had en dat er een keer een kind uitkwam. ( ... ) Mijn 

eerste huwelijksnacht was een ontgoocheling". 
51 

De gehele katholieke opvoeding was erop gericht de reinheid van de katholieke 
kinderzielen te bewaren, het onderwerp seksualiteit werd bijgevolg idealiter nooit 
bes~roJren of met,een waas van geheimzinnigheid omgeven. In zijn opvoedingsen
~ycliek van 1929 verwierp paus Pius XI de preventieve voorlichting, om enkele 

JJaitCD later :1"e seksuele voorlichting te verbieden.52 Tijdschriften bestemd voor 
oude~. en Jeugdwerken \Vertolkten de opvatting dat beschermen beter was dan v..oorucliteo. ~t __ aanlcweken van een sterke wil en een zuiver geweten zou een be:tere ganmtJe ZJJD V{:)Of' de remhcid van de katholieke jeugd dan het verspreiden 
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van feitelijke kennis over het seksuele verkeer. Het beste was om zo•min,mogelijk over het seksuele probleem te spreken, voorlichting tot een absoluut minimum te beperken en die dan vooral de gevaren der ontucht, de noodzaak van zelfueheersing en de deugd van schaamtegevoelens te laten betreffen. 53 

Zelfs voor meisjes die echt op zoek gingen naar kennis over seksualiteit viel het niet mee. Antwoorden op gerichte vragen, zo men die vragen al~wi.st •te formuleren, kreeg men niet. Coëducatie was uiteraard uit den boze, evenals gemengd zwemmen of wandelen. Marie R. was dus heus niet de enige vrouw die op twintigjarige leeftijd niet wist hoe geslachtsverkeer verliep. Ontstellend veel vrouwen wisten even weinig als zij, al hadden ze jarenlang verkering en vaste trouwplannen. Woorden als de volgende zouden evengoed uit Oisterwijk afkomstig kunnen zijn en vormen beslist geen uitzondering in de herinnering van veel katholieke vrouwen die in het interbellum volwassen werden: "Als ik het' s avonds van tevoren geweten had( . .. ) dan was ik niet gaan trouwen. Zo erg vond ik dat, hoe dat alles gebeuren moest en hoe je het dan doen moest( .. . ) ik wist van niks ( . .. )ik had er een idee over dat als er een kindje geboren werd, dat er dan hoog-stens een keer gemeenschap was, maar dat dat altijd was, dat wist ik niet en dat vond ik verschrikkelijk. Daar had ik helemaal geen notie van" .54 

Vermoedelijk is de drang van de kerk om alles wat seksualiteit betrof te verzwijgen zelfs sterker geweest in de jaren twintig dan in de decennia ervoor • De katholieke. herstelbeweging, een reactie op 'moderne' tendensen, trachtte de greep van het roomse geloof op de bevolking te verstevigen. Sommige onderzoekers beschrijven katholiek Nederland van voor de oorlog zelfs als beheerst door een 'kuisheidssyndroom': de angst voor het seksuele gevaar zou een onderdeel zijn van een veel bredere angst dat het roomse milieu bedreigd werd door de boze buitenwereld .55 In Oisterwijk was de invloed van de katholieke herste\beweging 
betrekkelijk groot. 56 

Slot 

Het is niet de bedoeling van deze studie om een uitspraak te doen over de schu\d of de onschuld van dokter Bloemink aangaande de verkrachting van Marie. Duide
lijk is echter wel dat zijn opvattingen over zedelijkheid sterk afweken van de mora
liteit die kerk en oyerheid propageerden. Duidelijk is ook, dat hij door zijn positie 
als gerespecteerq arts, veel mogelijkheden had om op bedenkelijke wijze gebruik te maken van de gangbare onderdrukking van seksuele gevoelens bij katholieke 
vrouwen. Nog minder ligt het in de bedoeling van deze studie om een uitspraak 
te doen over de moraliteit van de getuigen in het proces tegen Bloemink. Wel wordt door de verhoren, zij het op een schrijnende wijze, licht geworpen op de 
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complexiieil van seksualileitsbcleving In hel Oislerwijk van de jare n twintig . 

Hoe"el het proces teF,cn Blocmink veel vrngen oproepr omtrenr de sociale 

vcrhoudin_gen en seksualiteitsheleving, verschaf! he t ons ook inzicht in de onlwik• 

kclingen die Oisrenvijk in het in rerbellurn beleefde. De gepredikte katholieke 

moraa l bleek Ie bolsen mei de opvauingen van de Ois rerwijkse parochiane n, z ij 

he r onde rhuids. zodat bij de ve rhoren gekunsrelde, tege nstrijdige verklaringen 

werden a fgelegd. Uir.ersr pijnlijk en moeizaam moer her zijn g e weest voor de vele 

getuigen. die nog nooj1 openlijk over zede lijkhe id hadde n gesproken, om voor een 

rechtbank de e.igen seksualite itsbeleving uit de doeke n te doen . Voor de meeste 

Oisrerwijkers zal de confrontatie me i de offic ië le rechtspleging angstaanjage nd 

zijn geweest, zeker in een rijd dal de traditie van zelf hel recht ter hand nemen 

door middeJ van volksge richte n als 'taofele n', nog vers in het geheugen lag. •' 7 

Lokale geussvertroudinge n. sociale druk, schaamte en angst voor het onbekende 

waren dusdanig met elkaar verweven dat de afwijkende zedelijkheidsopvattingen 

,,..n een dorpsarts aanleiding konden zijn voor een grootscheepse opschudding. 

Wat BJoerninb handelingen precies inhielden zal voor altijd een goed bewaard 

~ blijven. Dar hij een confrontatie van Oisterwijk met andersdenkenden uit

lokte, waarbij hij de "ellendigen invloed " van 'de akelige twee procent' vertegen

woordip. belloeft geen betoog. 
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Ad van den Oord 

Arbeiders en cultuur 

. h . el alleen in voor de economische belangen van de we_rknc-
Vakbonden zetten z,c mH . "b stimuleerde de katholieke vakorganisatie maar 

K pelaan Anton IIIJ ers . .. E 
mers . a . de katholieke drankbestrijding in 01sterw1.1\.:. . cono
stond ook 111111 de wieg van l)e_ 

. 
1 

IICtie en moraliserende activiteiten werden met elkaar verweven. _ 
m•s~ ie H .. b s "n anderen waren biJ' de lokale katholieke vakbondskaders 
pogingen van UIJ er " . d 
succesvoller dan bij de massa van de (ongeschoolde) arbeiders: He~_vakbo_ndsbl~. 
van de schoenmakers en leerbewerkers riep veelvuldig op tot u1terl1Jko en t~nerhJ· 
ke beschaving. Maar een voorstel van het Oisterwijkse afdelingsbestuur m 191 :5 
om "onnoodig" geld uitgeven te verhinderen. door tijdens de vrije kermisdagen 
gewoon 1c werken. haalde het niet. Op een zondagse vergadering kwamen de 
Oisterwijkse schoenmakers massaal in opstand en werd het hestuur weggestemd.' 

Later zou de aandacht van het katholieke beschavingsoffensief verschuiven 
van drankbestrijding naar opvoeding van de fabrieksjeugd die zich voornamelijk 
bezig hield met voetbal. bioscoopbezoek en andere vormen van ongecompliceerd 
vermaak. ln l 930 tekende de RK Fabritksarbt ider bezwaar aan tegen de oprichting 
van de voetbalclub PAZO die gelieerd was aan de schoenfabriek van Paijmans . 
Het katholieke vakbondsblad was met name bezorgd omdat de club geen geestelijk 
adviseur had en een bedreiging vormde voor de activiteiten van de Katholieke 

Jonge Werkman. De Oisterwijkse vakbondsleden protesteerden heftig. Zij stelden 
dat de bond zich enkel moest bemoeien met economische actie . De vormende 

activiteiten die de geestelijk adviseur en de vakbondsleiders in gedachten hadden, 

sloten niet aan bij de wensen van de arbeiders. 
Ook de socialistische beweging besteedde veel aandacht aan drankbestrijding. 

vorming en scholing. De Duitse sociaal-democraat Wilhelm L\cbknecht presenteer

de in de vorige eeuw de partij reeds als de ' Partei der Bi\dung' . \/anuit een 

marxistische visie werd de samenleving economisch gcdefmieerd. Slechts door 

volksbevrijding (klassen.mijd) zou volksontwikkeling mogelijk zijn. Socialisten 
zetten zich daarom in voor economische en politieke veranderingen. Orpnisatie-
activiteiten zoals propaganda. agitatie, vergaderingen, ontwikke\ingsc:\ubs en de 
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