
143 

Breukelse Bad- en Zweminrichting verplaatst 
van het Merwedekanaal naar de Meent 

W. den Hartog 
Griftenstein 22, 3621 XK Breukelen 

Vorig jaar schreef ik over de oprichting van de Breukelse Bad- en Zwem
inrichting in 1892 "in de bermsloot" van het toen kort tevoren gereed geko
men Merwedekanaal. Vervolgens werd in het kort ingegaan op de verdere 
geschiedenis, tot in 1921, toen het bad inmiddels in een deplorabele toestand 
was komen te verkeren.1 Vernieuwing was zeer dringend nodig, op dezelfde 
plaats of op een andere locatie. 

Bouw van een nieuw bad aan de oever van de Heycop ging niet door 

Op 19 mei 1922 stuurden Dr. D.M. Hoogland en Jac. Schippers, voorzitter 
en secretaris van de "Sociëteit de Breukelsche Bad en Zwem Inrichting", 
een brief aan de Raad van de Gemeente Breukelen-Nijenrode. Daarin vroe
gen zij of hun vereniging een stuk grond aan de Heycop in bruikleen zou 
mogen krijgen "ten einde aldaar ten behoeve harer leden en andere ingeze
tenen der Gemeente Breukelen-Nijenrode eene Bad- en Zweminrichting te 
doen bouwen".2 In een vervolgbrief, gedateerd 29 mei 1922, lieten ze de ge
meenteraad weten dat (1) "bij afgelegde bezoeken bij verschillende ingezete
nen gebleken is dat het plan tot bouwen eener nieuwe inrichting zeer veel 
sympathie heeft gevonden", (2) dat van particuliere zijden ongeveer ƒ 1300,-
voor de nieuwbouw is toegezegd, (3) dat "bij den te verwachten groote toeloop 
de aanvankelijk ontworpen inrichting te klein zal zijn", zodat men graag 
zo'n 100 m 2 van de gevraagde grond zou willen afgraven, en (4) dat voor het 
in s tand houden van een dergelijke bad- en zweminrichting een jaarlijkse 
subsidie van de gemeente van ƒ 350,- nodig wordt gevonden. De Raad besloot 
tot een jaarlijkse subsidie van ƒ 200,-.2 

Het bestuur van de sociëteit durfde bij nader inzien dat nieuwbouwplan 
toch niet door te zetten. In een schrijven van 5 april 1923 lieten ze de ge
meenteraad weten "dat het thans ons voornemen is een dergelijke inrich
ting te laten bouwen in het zelfde bassin, waarin tot nu toe gebaad en ge
zwommen werd, en ook hieraan een gelegenheid tot het nemen van z.g. 
volksbaden te verbinden". Gevraagd werd om het toegezegde jaarlijkse sub
sidiebedrag van ƒ 200,- nu aan dat nieuwe plan te verbinden.3 Op 18 april 
1923 schreven B&W "dat de gemeenteraad in zijn heden gehouden vergade
ring besloten heeft, U voor gemeld doel voor 1923 eene subsidie toe tekennen 
à ƒ 100,- en dat bedrag tot een maximum van ƒ 200,- op te voeren wanneer 
uit eene door U aan de gemeente over te leggen rekening mocht blijken dat 
de kosten van toezicht, schoonhouden, onderhoud enz. van de z.g. volksba
den eene grootere uitgave dan ƒ 100,- heeft gevorderd. De door U op te rich
ten inrichting zal zoo tijdig tot stand moeten komen dat uiterlijk 1 Juli a.s. 
de gelegenheid tot baden en zwemmen voor het publiek kan worden openge
steld. Mocht aan deze voorwaarde niet worden voldaan, dan vervalt de toege
zegde subsidie".4 

Ondanks de korte termijn lukte het blijkbaar om het zwembad op tijd 
klaar te krijgen. Jac. Schippers liet, als secretaris van het bestuur, B&W op 
11 oktober 1923 weten, dat men het exploitatieseizoen had afgesloten met een 
nadelig saldo van ƒ 152,30.5 Op 1 december 1923 antwoordden B&W dat "zoo
dra de hiervoor noodige wijziging der gemeente-begroting is goed gekeurd" 
dat bedrag zal worden uitbetaald.6 
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Erg ingrijpend zal de in 1923 uitgevoerde renovatie overigens niet geweest zijn, want 
eind 1929 werd opnieuw opgemerkt dat de in Breukelen-Nijenrode gevestigde zwemgele-
genheid lang niet voldeed aan de gestelde eisen.7 

De tussenliggende zes zomers schijnt he t zwembad aan he t kanaa l n ie t temin zonder al 
te veel problemen doorgekomen te zijn. De gemeentelijke archieven, die ik heb geraad
pleegd, zwegen tussen 1924 en medio 1929 over het bad en zijn bestuur. 

Daa rna heet te de exploitant niet langer een sociëteit, maar de Vereeniging de Breukel-
sche Bad- en Zweminrichting, en traden ook nieuwe bestuurders aan, met sedert mei 1929 
Jac . de Geus als secretaris en vanaf begin 1930 huisarts Dr. K. de Snoo als voorzitter.8 

Plan tot verplaatsing naar de Meent 

In 1929 lezen we opnieuw over nieuwbouwplannen. Als belangrijkste 
motief werd aangevoerd "de ongeschiktheid van het water" op de oude vesti
gingsplaats.8 Ditmaal gingen de gedachten van het bestuur uit naar ver
plaatsing van de bad- en zweminrichting naar het grondgebied van de ge
meente Breukelen-St. Pieters. Men had het oog laten vallen op een perceel 
land en water aan de Meent, die de grens vormt tussen de Noordelijke en 
Zuidelijke Kievitsbuurt. 

De bereikbaarheid van de beoogde nieuwe plaats van vestiging zorgde 
voor een complicatie, want het onverharde pad daarheen had officieel niet 
de status van verkeersweg. In de vergadering van de gemeenteraad van dat 
"andere" Breukelen van 26 september 1929 kwam een verzoek van het be
stuur van de Breukelsche Bad- en Zweminrichting aan de orde om "een ge
deelte van de Meent als openbaren weg te willen openstellen, teneinde het 
gemelde Bestuur in de gelegenheid te stellen op een aangehecht perceel ter 
hoogte van de helft van de Meent, een Bad- en Zweminrichting op te rich
ten".9 De Raad wees dat verzoek af, want de Meent was tot 31 december 1931 
nog verpacht als weiland. Bovendien waren een gedeelte van de weg in het 
verlengde van de Meent, en de brug "toegang gevende tot de Meent" eigen
dom van de familie Willink van Collen, die op Gunterstein woonde.9 

Openstelling op zondag en gemengd zwemmen zwaarwichtige punten 

Spoedig kwam de zaak langs een andere weg opnieuw op de raadsagenda 
van Breukelen-St. Pieters. De heer H. van Hienen, de huurder van het ge
meentelijke weiland de Meent, verzocht een gedeelte van dat land als weg in 
onderhuur te mogen geven aan het bestuur van de Bad- en Zweminrichting 
te Breukelen-Nijenrode.7 Hoewel B&W opmerkten "dat van Hienen geen weg 
in huur heeft maar weiland", stelde men toch aan de Raad voor om onder 
bepaalde voorwaarden medewerking te verlenen. Enkele raadsleden vielen 
hen daarin bij, omdat ze vonden dat niet doorgegaan kon worden met het on
deugdelijke bestaande zwembad in Breukelen-Nijenrode. 

De voorwaarden hielden in eerste instantie in dat de onderhuurder voor 
een deugdelijke terreinafscheiding zou moeten zorgen, dat geen gelegenheid 
mocht worden geboden "voor het nemen van zonnebaden", en dat ter plaatse 
op zondag geen muziekuitvoeringen zouden worden toegestaan. Bovendien 
werd verlangd - omdat men bij geruchte had vernomen dat het in de bedoe
ling lag "aan de Bad- en Zweminrichting een zeil- en vaarsportvereniging te 
verbinden" - dat er goede afspraken zouden worden vastgelegd over het ver
huren van bootjes op zondag aan niet-leden van de vereniging.7 

Vervolgens vond een uitvoerige discussie plaats over de vraag of gemengd 
baden volledig verboden moest zijn of onder strikte regels in beperkte mate 
toegelaten kon worden. Vooral het raadslid Schoonderwoerd maakte zich 
sterk voor de opvatting dat "waar de plaats voor vestiging der Bad- en Zwem
inrichting afgelegen is, het gemengde bad verboden moet worden". Dit debat 
eindigde in het compromis dat B&W eerst bij het bestuur van de Bad- en 
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Zweminrichting zouden gaan informeren naar hun plannen op dit en ande
re punten. Tenslotte kwam nog vrij onverwacht een initiatiefvoorstel van het 
raadslid Cazant ter tafel, waarin werd verlangd dat het zwembad op zonda
gen gesloten moest blijven. Dat haalde een meerderheid van vijf tegen twee 
s t emmen . 7 

Breukelen-St. Pieters stemde in met vestiging 

In de raadsvergadering van 20 januari 1930 werd het pre-advies van B&W 
behandeld "op het verzoek van H. van Hienen, om toestemming tot onderver
huu r van een gedeelte 'Meent', het welk hij van de gemeente huur t , aan de 
Breukelsche Bad- en Zweminrichting".10 De voorzitter deelde mee dat B&W 
met het bestuur van de bad- en zweminrichting hadden gesproken, zoals de 
Raad hen opgedragen had. Een verslag van de gehouden bespreking werd 
voorgelezen. Daarui t werd duidelijk "dat het genoemde Bestuur grote be
zwaren heeft tegen algehele sluiting op Zondag". B&W toonden zich ontvan
kelijk voor hun argumenten. "Nu gebleken is dat alleen leden der Vereeni-
ging toegang tot de Bad- en Zweminrichting zullen hebben, bestaan bij Bur
gemeester en Wethouders geen bezwaren om op Zondag voormiddags tot 
10.00 uur de gelegenheid voor het baden, uitsluitend voor leden open te stel
len", zo lieten ze de Raad weten. Nadat de raadsleden uitvoerig de gelegen
heid hadden gekregen hun zegje te doen, stelden B&W voor "het besluit ge
nomen in de vorige vergadering tot algeheele sluiting op Zondag in te trek
ken". Bij de hierover gehouden stemming werd dit voorstel aangenomen 
met 5 tegen 2 stemmen. Tegen verklaarden zich de heren Cazant en Van der 
Wilt.10 

Een ander punt , dat opnieuw "breedvoerige beschouwingen" ui t lokte , 
was de vraag of gemengd baden helemaal niet zou mogen of bijvoorbeeld al
leen niet na vier uur 's middags. De opvattingen lagen ver uiteen. De Raad 
beperkte zich in haar besluit uiteindelijk tot de eis dat de openstelling van 
het bad en de vaststelling der uren voor damesbaden, gemengde baden en 
volksbaden, "laatstgenoemde alleen voor mannelijke personen", zouden 
moeten worden goedgekeurd door B&W. 

Aan het eind van het debat kon zo toch nog zonder hoofdelijke stemming 
worden besloten aan Van Hienen toestemming tot onderverhuur te geven. 

Wat betreft het aan de bad- en zweminrichting te verlenen recht van overpad werd be
paald "dat deze toestemming tot weder opzeggen wordt gegeven en onverminderd rechten 
van derden, terwijl de overweg niet verder zal mogen strekken dan tot den ingang van he t 
te r re in dier inrichting". Op voorstel van de burgemeester werd aan dat besluit toegevoegd 
"dat de Breukelsche Bad- en Zweminrichting ook na het be-eindigen van den huur t i jd van 
van Hienen, alzoo na 31 december 1931, van het recht van overgang verzekerd zal zijn".10 

Nieuwbouw snel gerealiseerd 

Architect H.M. Vlug maakte voortvarend een tekening en beschrijving 
van de aan te leggen bad- en zweminrichting met badmeesterswoning en 
kleedlokalen. Die woning was een eenvoudig vierkant gebouw van ongeveer 
7 x 7 meter, met drie vertrekken en een totaal inwendig vloeroppervlak van 
46 m2 . 

Op 7 juli 1930 werd een bouwaanvraag bij B&W van Breukelen-St. Pieters 
ingediend en al op 17 juli 1930 werd de bouwvergunning afgegeven.11 Aan de 
overplaatsing van het zwembad verleenden tal van ingezetenen in Breuke-
len-Nijenrode en Breukelen-St. Pieters hun financiële medewerking.8-12 

De uitvoering der werkzaamheden moet razendsnel plaats gehad hebben, 
want in de raadsvergadering van 21 augustus 1930 besliste de gemeenteraad 
van Breukelen-St. Pieters positief op "een verzoek van het Bestuur van de 
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Breukelsche Bad- en Zweminrichting om ƒ 50,- subsidie, ter gemoetkoming 
in de kosten verbonden aan de officieele opening van de nieuwe Bad- en 
Zweminrichting op 2 augustus j . l ." .1 3 De opening was dus ruim twee weken 
na het verlenen van de bouwvergunning! Vermoedelijk zullen toen alleen de 
voorzieningen voor het baden gereed zijn geweest; ik kan mij nauwelijks 
voorstellen dat de woning voor de badmeester op 2 augustus ook al klaar 
stond om in gebruik te worden genomen. 
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raad van Breukelen-St. Pieters op 26 September 1929, blz. 98. 
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NASCHRIFT . Kort vóórdat dit t i jdschr i f tnummer n a a r de d rukke r ging, k w a m ui t de 
k r ing van oud-bestuursleden van de BBZI het Brievenboek Sociëteit de Breukelsche 
Bad- & Zweminr icht ing 1922 - 1934 boven water . De brieven van de BBZI a a n de 
Gemeente Breukelen-Nijenrode, genoemd in de noten 2, 3, 5 en 8, s taan daar in even
eens vermeld, zij het dat de brief van 19 mei 1922 daarin op 16 mei s taat gedateerd. Dit 
brievenboek geeft ook nog een aanta l verdere details, waarop ik la ter hoop t e r u g te 
k o m e n . 
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