










Seijst 1995. - Dl.25 Op 12 juni 1995 heeft de gemeenteraad de toegangsweg vanaf dePanweg naar het nieuwe zwembad de naam Badmeester Schenkpadgegeven. Schenk vervulde zijn functie als zwemmeester van 1906tot 1933. Hij stond bekend als zeer deskundig en 'geen gemakkelij-ke baas', zoals Henk van de Heuvel hem beschreef in zijnpersoonlijke memoires. Hij vervolgt: 'Wat me altijd verwonderdewas, dat Schenk altijd precies wist in welke diepte je je mochtbegeven en als hij je toch in een te diep water vond werd je er uitgestuurd en mocht je in een week niet terugkomen'. Hoewel aanvankelijk verondersteld werd, dat er weinig of geenbelangstelling zou zijn van vrouwen voor de zwemplaats, bleek alspoedig het tegendeel. Daarom volgde er op 27 maart 1907 al eenwijziging van het reglement, waarbij de dames op werkdagen van's-morgens elf tot 's-middags drie uur mochten zwemmen. In depraktijk was dit blijkbaar niet zo'n

verbetering. Op 23 mei 1925stond er een ingezonden stuk in de Zeister Courant van enigezwemsters, die zich er over beklaagden, dat de heren na afloopvan hun dagelijkse bezigheden iedere avond konden zwemmen,terwijl zij die overdag door werkzaamheden op kantoor, school ofandere instellingen belet waren, zich dit genot geheel moesten ont-zeggen. De emancipatie begon te werken in Zeist. Toch duurde het nog tot 1935 voor er verandering in de zwem-tijden voor de dames kwam. Toen waren de maandag- en donder-dagavonden beschikbaar voor de heren en de dinsdag- en vrij-dagavonden voor de dames. Op 9 januari 1919 werd door een wijziging van het reglement voorde openbare zwemplaats de eerste stap gezet voor gemengdzwemmen. Jongens beneden de leeftijd van 9 jaar mochten, mits 67



Seijst 1995. - Dl.25 00 De zwemplaats Blikkenburg met zwemnieester Schenk op de loopplank, ca. 1917. (Van de Poll-Stichting)





Seijst 1995. - Dl.25 o 'm De zweminrichting Blikkenburg in de jaren dertig. Op de achtergrond de Brouwerij. (Van de Poll-Stichting)





Seijst 1995. - Dl.25 Op 19 augustus j.1. is het nieuwe zwembad Dijnselburg geopenden ongetwijfeld zullen velen, via het Badmeester Schenkpad, deweg er heen vinden. Bronnen -Archief der gemeente Zeist, 1599-1905, inv.nrs.109, 116 en 118; Gemeentearchief Zeist -Archief der gemeente Zeist, 1906-1945, inv.nrs. 46, 47, 59, 67, 87, en 90; Gemeentearchief Zeist -Archief van de dienst openbare werken van Zeist, nr.85; Gemeentearchief Zeist -Henk v.d. Heuvel, Oud Zeist (met persoonlijke memoires) p.18, zp.zj. -D. van Ballegooyen...., Saterskop of heilige Hermandad? p.131, Zeist 1993 -Zeister Courant 1925; Gemeentearchief Zeist -Nieuwe Zeister Courant 1959 en 1967; Gemeentearchief Zeist -Verslag van den Toestand der gemeente Zeist over het jaar 1905; Gemeentearchief Zeist EEN DOOSJE UIT HET BEGIN VAN DEZE EEUW door J.C. Mollen-Hengeveld Bij het sorteren van de post in juni j.1. bevond zich een

pakketjeuit Denemarken. Nieuwsgierig maak ik het open en uit het pakjekomt een houten doosje te voorschijn voorzien van een eenvoudigeversiering. Het deksel is voorzien van een ingelegde vlinder-figuurwaarbij gebruikt gemaakt is van verschillende houtsoorten.Aan debinnenkant van het deksel bevindt zich een klein wit plaatje,waarop de tekst 'Camp de Zeist', 1914-1918 is geschreven. Eenbegeleidende brief van het Museet Pa Koldinghus uit Koldingvermeldt, dat het doosje op een zolderkamertje in Jutland is 72


