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W a t  v o o r a f  ging  ‘\ \ ‘ ,
Werd in de middeleeuwen pròstitutie \ getole-
reerd en werden er speciale plekken aangewezen
waar deze mocht plaatsvinden, in de eeuwen
daarna kwamen strenge verboden tot stand op
het plegen van onzedelijkheid. In de praktijk
echter werd de overheid na verloop van tijd ver-
volgingsmoe en tolereerde zij prostitutie, mits
niet openlijk aanstoot werd gegeven. In de perio-
de 1811-1813, toen Nederland bij Frankrijk was
ingelijfd, maakte een aantal steden in Nederland
kennis met een hernieuwde invoering van de
prostitutiereglementering, maar na 18 13 ontbrak
een duidelijk landelijk beleid ten aanzien van de
prostitutie, In Frankrijk kwam de beweging der
hygiënisten op die de nadruk legde op het ver-
band tussen een sanitair-gezonde samenleving
en fysiek-gezonde mensen. Prostitutie werd door
hen in de geest van Augustinus gezien als een
noodzakelijk kwaad, dat het beste maar goed
gereglementeerd kon worden, opdat zo weinig
mogelijk schade werd aangericht door de ziekte
syfilis, zo nauw verbonden met de prostitutie. De
Goudse arts W.F. Büchner onderschreef de
hygiënistische principes maar een pleidooi om
ook in Gouda al in de jaren ‘40 van de 19e eeuw
de prostitutie toe te staan en te reglementeren
was net een brug te ver voor hem.

de gevangenis tot 1864 ook als tuchthuis. Daar
nu betrad Heldring in 1846 ‘zulk een donker
gebied van het magtig rijk van den vorst der
duisternis’ als hij nooit eerder had aanschouwd.
Heilige verontwaardiging en intens mededogen
bevingen hem toen hij zag hoe jonge meisjes,
‘arme, wel gevallene, maar nog niet zoo  diep
gezonkene schepsels’~, daar ‘zonder de minste
zorg’ waren geplaatst tussen onverbeterlijke
‘booze vrouwen (...) die zelve eenmaal in de
huizen der wellust beneden het peil der men-
schelijkheid  gezonken, nu er een werk van
maken op hare beurt te verleiden, gelijk zij een-
maal verleid werden’. Hoerenmadammen
waren het, die als ‘eene tarantula-spin haar ver-
giftigd net’ om ‘die ongelukkige schepsels’
heen sloegen, ‘om den laatsten doodsteek toe te
brengen aan de onsterfelijke zielen’. Geschokt
was Heldring door de openlijke ronselpraktij-
ken van één van hen, ‘een wijf (...) genoeg
reeds bekend in de Annalen onzer regtsboeken
als verleidster der arme jeugd, een hellewicht,
boos om ook boosheid te verspreiden. Zij zat
tusschen allen in, tusschen meisjes en vrouwen;
zij konde  daar vrijelijk spreken en handelen, nu
als zieke op de ziekenzaal, dan als gezonde
onder de gezonden. Haar voornemen was om
eerlang dit huis verlatende, een groot slecht
huis in Den Haag op te rigten, en daartoe zocht
zij in dit huis die voorwerpen op, die door jeugd
en aanvalligheid haar het beste toeschenen.’
Ook bezocht Heldring een zaal waar zeventig
meisjes verblijf hielden en waar zo’n ‘verpeste
lucht’ hing, dat hij de buitenlucht moest zoeken
‘om niet te bezwijmen’.’

Een gefantaseerde wandeling
Laten we nu eens veronderstellen dat de domi-
nee, onthutst door wat hij zag en onpasselijk
geworden door de alom heersende stank die
hem naar buiten deed wankelen, aldaar de fris-
se lucht opsnoof en tot de slotsom kwam dat hij
meer nog van de onzedelijkheid in Gouda wilde
zien. Hij was nu toch een keer in het stadje,
welaan nu, dan moest hij ook maar met eigen
ogen waarnemen wat hij innerlijk zo veraf-
schuwde. We laten hem een wandeltocht met
omweg maken van de vrouwengevangenis aan
de Groeneweg naar het gasthuis, vernoemd
naar de Heilige Catharina aan de Oosthaven.
Wat zou hem dan tijdens zo’n tocht, oren en
ogen wijd geopend, zijn geworden?

.

Heldring
Een pionier op het gebied van de prostitutiebe-
snijding en groot tegenstander van het hygië-
nistische gedachtegoed was de predikant Ottho
Gerhard Heldring. Hij kwam uit een milieu
waarin de geest van het Réveil een dominante
rol speelde. Het Réveil was een mystieke ortho-
dox-protestantse  opwekkingsbeweging, die de
nadruk legde op de innerlijke ondervinding
oftewel de bevinding. In die kring leefde rond
1850 het sterkst de afkeer tegen de prostitutie
en de reglementering ervan door de overheid.

In 1846 bracht Heldring een bezoek aan de
enige Nederlandse vrouwengevangenis van
Nederland die in Gouda was gevestigd. Op de
plaats van de gevangenis stond vroeger het St.-
Catharinaklooster en is nu de Ernst Casimir-
school gevestigd. Behalve het bieden van huis-
vesting aan veroordeelde vrouwen fungeerde

6



TIDINGE VAN DIE GOUDE

De rug gerecht loopt hij eerst door de
Groeneweg. Hij griezelt aldaar van de zoge-
naamde tapperij van Maria Leeflang, waarvan
iedereen weet dat het een ordinair bordeel is
met aldaar vijf werkzame vrouwen. Vervolgens
passeert hij de louche kroeg Zn den Aap, waarin
negen vrouwen de kost verdienen, en niet
alleen met het tappen van bier of het schenken
van jenever. Hij vermant zich, loopt verder en
gruwt even verderop van de kroeg Het Roosje,
waar hoerenmadam Geertruida Stok de scepter
zwaait. In die laatste gelegenheid heeft korpo-
raal Dekma  van de 2e compagnie van het
Goudse garnizoen nog onlangs een geslachts-
ziekte opgelopen bij de dochter van vrouw Van
der Spel, zoals hij verongelijkt aan de
Commissaris van Politie in een handgeschreven
briefje laat weten. Hij, Dekma,  kan er niets aan
doen, hij is slechts slachtoffer, maar zij, die
dochter, die is de schuldige, zij moet worden
gestraft! Heldring wandelt vervolgens door de
Patersteeg, komt aan bij Achter de Kerk en aan-
schouwt daar het bordeel van Johanna Nievelt.
Indien hij op weg naar de Oosthaven een stuk
om had gelopen zou hij ook bordelen aantreffen
in de Stoofsteeg, de Vogelenzang (aldaar het
bordeel De Papagaaij2  van Antje de Bruin en
het bordeel De Vriendschap), het Plantsoen,
Achter het Tuchthuis, op de Raam, in de
Kleiwegsteeg (daar de Rhede van Batuvia), de
Spieringstraat, de Kleijweg (met het bordeel de
Vrolijke Schutter, eertijds in bezit van Gerritje
Stok), de Nieuwsteeg, de Vrouwensteeg, de
Turfsingel, de Kattensingel (met, als uitzonde-
ring, hier nu eens een mannelijke en geen vrou-
welijke  bordeelhouder, Willem Landa geheten),
het Lombardsteegje, de Komijnsteeg en de
Speldenmakerssteeg. Een aantal van de vrou-
wen in de louche bordeeltjes was afkomstig uit
Rotterdam, zoals Maria Littooij, zij ‘heeft
sedert haar 5e gewoond in de Zandstraat’ te
Rotterdam’ en ‘laatst in de Zandstraat nabij de
Raamstraat’. Hendrina Langenouts kwam van
het ‘Kleine Paard’ in Rotterdam.

Op de hoek van Torenstraat - Dubbele Buurt
passeert de geschokte Heldring het bordeel van
Cornelia van den Hoek, De vrolijke Kanonier,
soms ook De reidende  Kanonier  geheten, en
komt hij, linksafslaand, op de Oosthaven, waar
hij halt houdt voor het Sint Catharina Gasthuis.
Hij vervoegt zich aldaar bij de directie en
brengt vervolgens op eigen verzoek een visite
aan de syfilitische bovenzaal.

Laten we eens kennismaken met de zeven
mensen die er zo rond 1846 verpleegd worden.

0. G. Heldring
Foto:  Het  M y s t e r i e  van de  verdwenen bordelen;  door
M.  Bossenbroek en J .H.  Kompagnie

Het betreft zeven syfilitisch-besmette patiënten
van de vrouwelijke kunne, te weten: Johanna de
Windt, 19 jaar, hekelster; Trijntje Boshuizen, 26
jaar, pijpmaakster; Willemina Jaarsveld, 25 jaar;
naaister; Alida de Bruijn, 21 jaar, hekelster;
Johanna Vink, 21 jaar, naaister; een vader heeft
ze niet, althans: die zit in de Rijkswerk-inrich-
ting Ommerschans; Grietje de Keijzer, 19 jaar,
zonder beroep en ten slotte  Johanna Vink uit
Gouderak. Haar vader? Deze verblijft eveneens
in Ommerschans. Gereformeerd, hervormd,
remonstrant, rooms-katholiek, Israëlitisch, alle
religies zijn naar evenredigheid van de grootte
van de bevolkingsgroepen vertegenwoordigd.
De beroepen van de vrouwen, die in feite pros-
tituee zijn, zijn dus te vinden in de onderste
sociale regionen. Zij, die vrouwen, verblijven
enkele weken of maanden in het gasthuis en
krijgen er hoogstens een kwikbehandeling en
worden ontslagen als de uiterlijke kenmerken
van de ziekte verdwenen zijn.

Tot zover de denkbeeldige tocht van Heldring
door Gouda na zijn bezoek aan de vrouwenge-
vangenis. De tocht was denkbeeldig, de schets
en omvang van de prostitutie allerminst.

Cijfers
De cijfers betreffende syfilis, zoals die jaarlijks
werden opgenomen in de gemeenteverslagen,
werden aangeleverd door de heelmeester die
met de verzorging van syfilitische patiënten
was belast. In de weekstaten en stamboeken
van de patiënten treft de onderzoeker ziektever-
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meldingen aan als ‘lues svnhillitica’, ‘ulcera gistreerd,  wat neerkomt op een gemiddelde van
.,A

syphillitica’, ‘syphillis’, ‘mes  en ‘gonorrhoe’.
Er zijn in totaal zo’n 257 opnames geweest

van patiënten met syfilitische aandoeningen.
Het hoogste aantal opnames (21) was in 1853,
het op één na hoogste in 1862 (19), waarbij in
totaal 102 prostituees betrokken waren. De
oudste prostituee was 50 jaar, de jongste 17.
Iemand die wel syfilis had maar zeker geen
publieke vrouw was, was de ll-jarige Adriana
1 :r-

xl
leert dat het jaar met opnames,

dus het ‘topjaar’ was. De gemiddelde leeftijd
van de verpleegde publieke vrouwen was toen
27 jaar en de gemiddelde opnameduur 83
dagen. In 1863 was de gemiddelde leeftijd van
de behandelde prostituee 27,8 jaar. De opname-
duur was in dat jaar gemiddeld slechts 58
dagen. In 1873 was slechts één vrouw opgeno-
men (maar wel voor de vijfde maal), die 37 jaar
oud was en 11 dagen in het ziekenhuis verbleef.

Een visuele voorstelling tot slot van de aan-
tallen opnames  van syfilitisch-besmette patiën-
ten in het St.-Catharina Gasthuis:

Armoede
Opvallend is, zo blijkt indirect ook uit de gra-
fiek, dat in vergelijking met eerdere en latere
decennia er in de tijd rond 1850 zoveel publie-
ke vrouwen en zoveel bordelen in Gouda zijn
geweest. In de periode 11 april 1848 - 22 augus-
tus 1850 bijvoorbeeld werden 23 vrouwen gere-

bijna 1 vrouw per maand. Na-1865 zette een
dalende lijn in, die voortduurde tot het eind van
de 19e eeuw.

Een link die voortdurend wordt gelegd is die
tussen armoede en prostitutie, hoewel heden ten
dage niemand zal kunnen beweren dat prostitu-
tie geheel verdwijnt wanneer het iedereen
‘goed’ gaat. Wellicht is het aardig om via een
kleine vergelijking na te gaan hoe die relatie
m-ostitutie  - armoede in Gouda eruit zou hebben
kunnen zien. Het meten van ‘armoede’ vindt
dan plaats aan de hand van de in de gemeente-
verslagen gepubliceerde aantallen armen, opge-
nomen in de ‘Werkinrichting tot wering der
bedelarij’. Deze inrichting was in 1850 geo-
pend in verband met de grote armoede die in
Gouda heerste en de bedelarij die daar het
gevolg van was. Die Werkinrichting, door par-
ticulieren in het leven geroepen en gefinan-
cierd, werd gevestigd in het gebouw van de
voormalige Latijnse school aan de Groeneweg,
het latere ‘Huize Groeneweg’, dat door het
gemeentebestuur van Gouda ter beschikking
werd gesteld. Het doel was de armen het béde-
len af te leren, ze zinvolle arbeid te laten ver-
richten en hen in ruil daarvoor voedzaam eten
te verstrekken. Op de openingsdag waren 119
armen aanwezig en op de tweede dag al 174. Na
drie weken was het aantal ‘gasten’ opgelopen
tot meer dan 400 per dag. De voorzitter van het
bestuur dacht reeds in september 1850, na laer
bleek ten onrechte, dat ‘de bedelarij is geweerd,
de luiheid is gefnuikt’. De armen moesten wer-
ken van 8 uur ‘s morgens tot 7 uur ‘s avonds.

Grafiek van de aantallerz  syfilistische  patienten in het Gasthuis, gebaseerd op gegevens van het Gasthuis (1835-1909).
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Het werk bestond onder andere uit het pluizen werden5  Bij ‘andere belangen’ kon bijvoor-
van touw en het vervaardigen van zwavelstok- beeld gedacht worden aan de gevechtskracht
ken. De kinderen verrichtten geen arbeid maar van het leger, die bedreigd werd door de mas-
gingen naar de stadsarmenschool. Het maximu- sale verspreiding van syfilitische ziektes onder
maantal aan opgenomen behoeftigen werd militairen. Om deze reden wilde de liberale
bereikt op 5 januari 1854, toen er op één dag overheid dan wél het nemen van maatregelen
936 personen oftewel 1/15e deel der totale tegen de prostitutie overwegen. Prostitutie werd
Goudse bevolking over de vloer kwamen. door haar in de geest van de hygiënistische
Omstreeks diezelfde tijd kende Gouda ook het beweging als een kwaad gezien, maar dan wel
hoogste aantal geslachtszieke publieke patiën- als een onvermijdelijk, een noodzakelijk
ten dat in het Catharina Gasthuis was opgeno- kwaad, dat mannen in staat stelde ten behoeve
men, zoals we hierboven zagen. van hun gezondheid seksuele behoeften te

Daar de animo voor opname in de inrichting bevredigen en waaraan een aantal vrouwen uit
zeer groot was werden tegenmaatregelen de lagere standen zich maar dienden op te offe-
bedacht. De leidende gedachte daarbij was dat ren. Ironisch genoeg werd echter de gezond-
hij ‘die roggebrood buiten het Gesticht kan ver- heidstoestand van vele mannen en vrouwen
dienen, (hij) kome er niet in’. Degenen  die wel juist door dat prostitutiebezoek sterk geschaad.
bleven maar arbeidsgeschikt werden geacht De gemeentewet van 185 1, een van
werden op water en brood gezet. Aanvankelijk Thorbeckes grote ‘daden’, handelde het slepen-
was er nauwelijks werk buiten de inrichting te de bestuurlijke probleem van de prostitutiebe-
vinden, zo bleef bédelen een aantrekkelijk moeienis  door de overheid af, Artikel 135
alternatief, Het strengere beleid had succes bepaalde dat het tot de taken van de gemeente-
want het bezoekersaantal daalde tot ongeveer raad behoorde verordeningen te maken ‘die in
vijftig per dag in 1864.” Toch is de daling van het belang der openbare orde, zedelijkheid en
opgenomen armen in de werkinrichting zeker gezondheid worden vereischt’. Artikel 188
niet alleen aan dat beleid te danken geweest. legde vervolgens de verantwoordelijkheid voor
Hieraan zal ongetwijfeld eveneens de economi- ‘de politie over de schouwburgen, herbergen,
sche  groei debet zijn die na 1849 plaatsvond en tapperijen, en alle voor het publiek openstaande
die ook landelijk armoede en bedelarij deed gebouwen en zamenkomsten, openbare verma-
afnemen. Ook in Gouda groeide de werkgele- kelijkheden en openlijke huizen van ontucht’ in
genheid door industriële vestigingen in 1858 handen van de burgemeester, die moest waken
(Goudsche Stearine Kaarsenfabriek) en 186 1 ‘tegen het doen van met de openbare orde of
(Goudsche Machinale Garenspinnerij). zedelijkheid strijdige vertooningen’. Het

Concluderend, de afname van de geregis- bestaan van ‘openlijke huizen van ontucht’
treerde prostitutie in Gouda ging gelijk op met werd hiermee officieel door de wetgever erkend
de afname van de geregistreerde armoede in de en dus gebillijkt, het toezicht van overheidswe-
stad. Een oorzakelijk verband laat zich niet ge ‘in het belang der openbare orde, zedelijk-
sluitend bewijzen, een zekere relatie lijkt echter heid en gezondheid’ in één moeite door gedele-
zeer aannemelijk. geerd aan het stedelijk bestuur. Nu werden

alom bordelen opgericht met toestemming van
1851: uffkieuze  reglementering van de pros- de lokale overheid, waarbij door de bordeel-
titutie houders aan een aantal voorwaarden moest
In politieke kring heerste lange tijd in de 19e worden voldaan, waaronder de medische keu-
eeuw een opmerkelijke stilte rond het onder- ring en registratie van publieke vrouwen enke-
werp prostitutie. In het midden van de eeuw le zeer voorname waren.
was de politieke macht in Nederland geconcen- Ook Gouda deed mee, maar stilletjes, zonder
treerd bij de liberalen‘ Kenmerk van hun ‘lais- luidruchtig de trom te roeren. De directe aanlei-
sez faire’-politiek was een zekere afzijdigheid, ding tot die officieuze reglementering alhier
ja zelfs onverschilligheid ten aanzien van de duidde niet op grootschalige liederlijkheid.
leefomstandigheden van het grootste deel der Zegge en schrijve zeven geregistreerde geval-
bevolking en het zedelijke peil van de samenle- len van syfilis in één jaar tijds  -het revolutie- en
ving, Prostitutie bijvoorbeeld bestond volop cholerajaar 1848, misschien maakte dat wat
maar er werd weinig tegen ondernomen, mits extra schichtig- waren al voldoende voor de
de gezeten burgerij er maar geen last van onder- plaatselijke Commissaris van Politie om alarm
vond en ook andere belangen niet aangetast te slaan. Medisch toezicht op de prostituees,

9
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Interieur van de vrouwengevangenis aan de Groeneweg, die op de plaats stond van de huidige professor Casimirschool  annex
speelplein. Litho uit de negentiende eeuw. Foto: SAHM.

akkoord, maar ,dan  zonder formele regelingen bestraffende ruwheid waarmee het onderzoek
en zo, dat moest er komen en wel zo snel moge-
lijk, Twee jaar later was het zover.
Vroedmeester Josef Wolffenbüttel werd bereid
gevonden tevens op te treden als visiterend
heelmeester Al snel bleek het geen gelukkige
greep, want het kostte hem zijn vaste klanten-
kring. Zodra de verloskundige zich ook over
publieke vrouwen ontfermde, raakte hij bij aan-
staande moeders uit de gratie. Als reactie
bedong Wolffenbüttel andere medische bijver-
diensten en visiteerde hij voortaan in het
geheim.6

Het eigenlijke onderzoek
Het medisch onderzoek van publieke vrouwen,
de visitatie genoemd, was erop gericht
geslachtszieke vrouwen te isoleren teneinde de
verspreiding van syfilitische aandoeningen
tegen te gaan. Vermoed mag worden dat de
afkeer bij de vrouwen tegen het onderzoek
groot was. Dat onderzoek gebeurde met behulp
van een speculum matrix of moederspiegel, een
apparaat met spiegelwerking, dat nodig was
voor het doen van inwendig onderzoek. Door
vele vrouwen werd het onderzoek ervaren als
een ‘instrumentele verkrachting’, waaraan de

door de geneeskundige vaak werd uitgevoerd,
niet weinig bijdroeg. Die ruwheid zou weer
voortkomen uit een minachting die de onder-
zoekende artsen ten opzichte van de te contro-
leren vrouwen koesterden, wier ziekte het ver-
diende ‘loon der ontucht’ zou zijn. Illustratief is
de uitspraak van een vrouw die zei liever veer-
tien jaar in de gevangenis door te brengen dan
een dergelijk onderzoek te moeten ondergaan.
Het onderzoek zelf duurde gemiddeld drie
minuten, waarbij het speculum, indien het al
steriel gemaakt werd, vaak nog warm was van
het kokend water van de sterilisatie na het vori-
ge onderzoek. Elders werd soms wel meer tijd
voor de keuring uitgetrokken. Ook de tocht
naar de lokaliteit waar het onderzoek plaats-
vond en tijdens welke de publieke vrouwen
lacherig gade werden geslagen door vele ‘nette’
burgers en op sensatie beluste jongelui, werd
door de vrouwen vaak als zeer vernederend
ervaren.7  IBetwijfeld mag overigens worden of
de verpleging van besmette publieke vrouwen,
die nogal eens weerspannig en brutaal waren,
altijd even gemakkelijk is geweest.* Niet elke
vrouw ook in Gouda stelde een medische
behandeling op prijs. In 186 1 schreef heelmees-
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Op 2 januari 1850 werd de ‘Werkinrichting tot Wering  der Bedelarij’ in het leven geroepen, gevestigd aan de Groeneweg.
Op de dag van de opening meldden zich al 119  behoefiige  personen, drie weken later was hun getal gestegen tot 400 per dag.
Foto: SAHM.

ter Reuttinger boos dat Louisa Lotte  zich vols- behulp van het speculum. Wolffenbüttel moest
trekt onwillig had betoond de behandeling te en zou nu ook een speculum, anders weigerde
ondergaan die voor haar toch zo ‘dienstig’ was. hij te visiteren. Commissaris van Politie,

Wolffenbüttel wilde dus wel onderzoek ver- Burgemeester en Wethouders en uiteindelijk de
richten, mits dat in het geheim kon gebeuren.
Maar hij stelde op zeker moment nog een voor-
waarde, want de gemeente moest hem wel eerst
het vereiste instrumentarium ter beschikking
stellen, waarmee hij doelde op een speculum.
De tijd dat controlerende artsen het alleen
moesten doen met hun zintuigen achtte hij
voorbij. Niet dat er iets aan zijn gezichtsvermo-
gen mankeerde. Hij kon zeer wel de koperkleu-
rige luëtische zweertjes in de schaamstreek
onderscheiden van meer rood gekleurde niet-
luëtische bobbeltjes. Ook zijn gehoor was in
orde. Als de te visiteren publieke vrouw de ver-
hoogde onderzoekstoel besteeg; was hij  altijd
gespitst op kreetjes van pijn. Zijn tastzin, nodig
voor het traceren van lymfklierzwellingen, liet
evenmin te wensen over, En zijn reuk functio-
neerde,  hij mocht wel zeggen helaas, uitste-
kend. De kwalijk riekende afscheiding die kon
duiden op geslachtsziekte, rook hij al van verre.
Niet voor niets waste hij zijn handen altijd met
gearomatiseerde olie.9  \ ’

Maar daarmee was de moderne visiterende
geneesheer er niet  Op ,aanbeveling  van Ricord
zelf was een’  controle op geslachtsziekten niet
compleet zonder een inwendig onderzoek met

Commissie van Super-Intendentie kwamen er
a‘ay1  te pas, en toen kreeg hij eindelijk zijn zin.
Hij ‘kon aan de slag.‘O Maar om nu te zeggen tot
wederzijds genoegen, nee. Vooral politiecom-
missaris C. Kok was ,al  snel slecht te,  spreken
over de verrichtingen van Wolffenbüttel. In
1853 schreef hij een lange brief met klachten
aan het gemeentebestuur. De dokter maakte
zich naar zijn mening schuldig aan ‘verregaan-
de achteloosheid’. Besmette vrouwen kregen
‘niet de minste heelkundige hulp van de
Chirurgijn’ en bleken vaak na ontslag uit het
Sint Catharina Gasthuis, met daarin een aparte
syfilitische bovenzaal,” nog helemaal niet
genezen. Neem Cornelia Clasina de Kedts
Houtman, prostituee te Rotterdam, maar
geboortig te Gouda en op grond daarvan in het
plaatselijke hospitaal verpleegd ter behandeling
van ‘een  gonorrosche infectie. Binnen een
maand was zij door Wolffenbüttel genezen ver-
klaard en ontslagen, maar bij terugkomst en
hernieuwde keuring in Rotterdam bleek de
ziekte nog allerminst verdwenen. Zodoende
was ze wederom opgenomen kin het Goudse
gasthuis. En van zulke gevallen waren er meer,
zo wist Kok te melden.‘*
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Wat de beschuldigde arts ter zijner verdedi- maar in de praktijk was dit toch precies wat de
ging heeft  aangevoerd,  is  niet  bekend. legerautoriteiten beoogden?15
Mogelijkerwijs heeft hij verwezen naar de moei- De sterkte van dat militaire garnizoen in
te die publieke vrouwen soms deden sporen van Gouda varieerde van minimaal 125 militairen
een besmetting te maskeren. Persoonlijke hygië- in 1853 tot 424, welk maximum in 1862 werd
ne van hun kant werd door de visiterende bereikt. De sterkte bedroeg in 1863 dertig offi-
geneesheren om meer dan één reden natuurlijk cieren en 302 onderofficieren en manschappen.
op prijs gesteld, maar een stevige wasbeurt vlak Zeven jaar later, in 1870, werd de bezetting tot
voor een medische controle kon ook de diagno- in totaal 283 man teruggebracht. In 1890 zou
se nog wel eens bemoeilijken. Hoe het ook zij, het korps 15 1 man en zeventien vrouw sterk
de klachten leidden ertoe dat Wolffenbüttel en zijn. Deze tendens tot vermindering van het
zijn opvolgers te maken kregen met voorschrif- aantal militairen zette zich ook in latere jaren
ten op papier. De visiterende geneesheer kreeg voort. Een tijdlang bestond een deel van de
zijn eigen reglement, dat hem onder meer ver- bezetting uit het ’ Wielrijders-Depot’ waaraan
plichtte  ‘eenmaal ‘s weeks op een bepaalden de liedjeszanger J.H. Speenhoff in 1918 een
dag en uur en daarenboven telkens wanneer dit lied van vijftien coupletten wijdde. Zo werd
door de policie  gevorderd wordt de publieke door hem onder meer sergeant Cortlever
vrouwen met het speculum dat hem daartoe van gi ijden
Stadswege zal verstrekt worden op het Gasthuis el over-
naauwkeurig te onderzoeken, en haar, zoo  daar- li 1918
toe termen bestaan, (...) in het Gasthuis te doen o

Na de verhuizing van Wolffenbüt- VLUI  IKL  WWNX  IWW van de
tel in 1855 werd diens taak aan de reeds Goudse militairen worden beschreven in een
genoemde arts Reuttinger opgedragen, die eind studie van G.J.D. Mounier. Minimaal was 1,9%
1872 zou overlijden.‘4 der militairen syfilitisch besmet, maximaal

11,9% (in getallen: het laagste aantal was 5, het
Militairen hoogste 23), wat overeenkomt met het landelij-
Het bleef het ministerie van Oorlog een doorn ke beeld. Mounier, een overtuigd bestrijder van
in het oog dat door de voortwoekering van de reglementering van prostitutie, toonde met
geslachtsziekten zoveel militairen in het hospi- zijn studie aan dat de medische keuring en de
taal terechtkwamen. Zou het niet een eeuwig- zogenaamde genezing van besmette patiënten
durende schande zijn wanneer Nederland het in niets voorstelden en dat er in steden met regle-
geval van een gewapend conflict in militair mentering evenveel geslachtszieke militairen
opzicht zou moeten afleggen vanwege duizen- waren dan in steden zonder reglementering.17
den geslachtszieke soldaten, niet tot vechten in
staat? Het ministerie drong dan ook het hardst Als de beweging van een golf
bij de gemeenten aan om maatregelen tegen de Wat in de middeleeuwen mocht en wat Beatrijs
verspreiding van geslachtsziekten te nemen. In zonder veel hinder dan ook vele jaren deed, en
Gouda was zoals zo-even beschreven sinds ten tijde van de Republiek was verboden, werd
185 1 geen officiële maar wel een officieuze langzamerhand rond 1850 alom in Nederland
reglementering van kracht. Meer werd ook nau- weer toegestaan: er werden bordelen opgericht
welijks nodig bevonden. Garnîzoenscomman- met toestemming van de overheid, die aan de
dant kolonel W.A. van Tol1 had bijvoorbeeld in oprichting alleen enkele voorwaarden verbond.
1863 de klemmende vraag van zijn superieuren Sommige mensen irriteerde dat zeer, dat in
aan het gemeentebestuur doorgespeeld of deze goede banen leiden van zoiets zondîgs als pros-
geen passender maatregelen wilde overwegen titutie, en zij hekelden de positieve bemoeienis
tegen de verspreiding van geslachtsziekten. Het van de overheid met een kwaad dat volgens hen
antwoord was een wedervraag geweest. Wist de het huwelijk, de gezondheid en de moraal
geachte commandant dan niet dat in Gouda al ondermijnde. In 1846 werd het de predikant
sedert meer dan tien jaar, sinds 185 1 namelijk, Heldring te veel. De aanleiding om de hand aan
iedere publieke vrouw des maandags medisch de ploeg te slaan, om een dam op te werpen
werd onderzocht en dat zij, indien besmet tegen de hemeltergende zedeloosheid, die sti-
bevonden, op kosten van de gemeente ter gene- mulans ontving hij toen hij de vrouwengevan-
zing werd opgenomen in het Sint Catharina genis in Gouda bezocht. Er was hoop, zo preek-
Gasthuis? Er was geen officieel reglement, nee, te hij, hoop voor de verlorene, de gevallen



staan, en boetvaardigheid in‘de geest van de
non Beatrijs, die ook op het verkeerde pàd was
terechtgekomen, maar haar eigen verantwoor-
delijkheid niet loochende en zowaar zelfver-
branding overwoog om van haar zonden verlost
+* TTl/wAnn  *LL w “1 UbIl.

Mijn sonden sijn mi soe It 3et.

Saghìc  enen hoven heet,
n;,  iM nrcixtBM  AIn,,Bti  dnurl“CC GIL ejl”IcrL  ~b”yL;‘L  UC”I~ Je,
Dat die vlamrne  ghinghe uten  monde,
IC croner  in met vlite,I
Mochtic mier sonden’  werx Ien  quite,”

Het bezoek aan Gouda maal---_ - --1 --- . ..--  - - ~~ cte diepe indruk op
Heldring, waardoor hij gestimuleerd raakte iets
voor die ‘gevallen vrouwen’ te doen, hetgeen
uitmondde in de oprichting van het ‘asyl
Steenbeek’, het begin van de Zettense  inrichtin-
<iPrl

I.AUUA  v “V”AV,  “VII re“‘““b finale bleef Hel-
dring niet bespaard. Luttele dagen vóór zijn dood
op 11 juli 1876 ging, als een van de allerlaatste
steden in de rij, ook Gouda alsnog over tot het
invoeren van een officieel prostitutiereglement,
Gouda of al1  pluces,  waar het allemaal begon-
nen was in de vrouwengevangenis, dat was wel

“LI,& ‘VL I,LL ,“M.,

terrein voor de soldaten lag aan de Schielands Hoge Zeedijk. Foto: Streekarchief Hollands Midden (SAHM).

vrouw, mits zij haar falen erkende, inzag dat een heel bitter einde. Uiteindelijk gaf de
zijzelf schuld had aan de toestand waarin ze Goudse gemeenteraad dan toch maar toe. Op 23
was geraakt. Deemoedigheid hoorde centraal te juni 1876 stemde hij in met een ‘concept-veror-

dening betreffende het politie-toezicht op de
huizen van ontucht’.” Zeventien jaar later, in
1893, zou de verordening alweer ongedaan
worden gemaakt en in 19 11 zou het houden van
bordelen landelijk bij rijkswet ,verboden  wor-
den, maar dat kon Heldring niet bevroeden, dat
kon hem in 1876 onmogelijk tot troost strek-
ken,

De periode van 1475 tot 1875 overziende is
het opmerkelijk dat wat in de ene periode op
moreel gebied wordt geduld en gereguleerd, in
een ander tijdsbestek wordt veroordeeld en ver-
boden. Een eenduidige en consequente opstel-
ling door de overheid en de samenleving ten
opzichte van Beatrijs  en haar zusters van lichte
zeden is er nimmer geweest. Er is ten aanzien
van de prostitutie dan ook een  golfbeweging
waar te nemen van tolereren - verbieden - tole-
reren - verbieden en nu, in het heden, nu het
bordeelverbod van 19 11 binnenkort wordt
opgeheven, weer van tolereren. Wat acceptabel
is in de ene periode, is verwerpelijk in de ande-
re: morele waarden met eeuwigheidswaarde zal
men altijd zoeken; maar zullen niet worden
gevonden.
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