
fr, th ft? 

•gm 

rond de oprichting 1 

het Volksbadhuis K i  

f * •ff 
"~4 

mi 
™t»i* f - 1 vu»*?' Ê& j 

1 
• ' " 

• l F 

J C - ^ ^ ^ 

T 

e: 

^ 

/ 

:j 



In juli 1904 opende het eerste volksbadhuis in Utrecht zijn deuren. 

Aan de bouw was een lange discussie voorafgegaan. Liefdadige burgers, 

artsen en politici waren het roerend eens over de noodzaak de hygiëne 

Marieke Voorn (1974) studeerde Geschiedenis aan de v a n d e , a 8 e r e U a s s e n t e b e v o r < l e r e n . 

Universiteit Utrecht, met als specialisatie I 0 v e r de manier waarop dat het best 
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sociaal-culturele geschiedenis van de 19de en 20ste ° ' *» 
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Inleiding 

In de jaren 1890 verschenen in Nederland de eerste volksbadhuizen: eenvoudige inrich

tingen waar arbeiders en hun gezin zich voor een paar cent konden douchen en baden. 

De initiatiefnemers waren bezorgde burgers en geneeskundigen die de hygiëne en de 

gezondheid van de lagere klassen wilden verbeteren. De stedelijke bevolking was in 

korte tijd sterk gegroeid en de armenwijken raakten overvol. Vervuiling, ziekten en epi

demieën waren merkbare gevolgen, die ook voor de weigestelden een bedreiging 

vormden. Belangrijke hervormers waren de zogenaamde hygiënisten, progressieve art

sen en andere deskundigen die zich inzetten voor openbare voorzieningen zoals water

leiding en riolering. Daarnaast hielden tal van particuliere organisaties zich bezig met 

hygiënische voorlichting en ziektebestrijding, zoals de Maatschappij tot Nut van 't 

Algemeen en de Kruisverenigingen. 

De hygiënecampagnes stonden niet op zich. Op uiteenlopende gebieden probeerde de 

burgerij de verpaupering van de lagere klassen tegen te gaan. Progressief-liberalen en 

sociaal-democraten maakten zich sterk voor sociale wetgeving; het zwaartepunt lag 

vooralsnog bij het particulier initiatief. Drankbestrijding, volksonderwijs en werkver

schaffing moesten arbeiders uit hun positie van armoede en achterstand verheffen. 

Volksopvoeding speelde hierbij een belangrijke rol. De ontwikkeling van deugden als 

zelfbeheersing, netheid en arbeidzaamheid zou een noodzakelijke voorwaarde zijn 

voor blijvende verbetering. Historici en sociologen spreken wel van een 'burgerlijk 

beschavingsoffensief dat plaats vond in de 19de en begin 20ste eeuw. 

In Utrecht kwamen rond de eeuwwisseling twee verschillende verenigingen met plan

nen voor een volksbadhuis. De eerste was de Oranjebond van Orde, een organisatie van 

conservatieve notabelen, militairen en aristocraten die de ellende onder de arbeiders

klasse wilde verzachten om onvrede en opstand te voorkomen. De tweede was een 

plaatselijke vereniging van hygiënisten, de Vereeniging tot Verbetering der Volksge

zondheid. Het zou tot 1904 duren voor in Utrecht het eerste volksbadhuis verscheen. 

Dit artikel beschrijft het debat dat aan de oprichting voorafging. Centraal staat de 

vraag of bij het streven naar sanitaire verbetering idealen van volksopvoeding en more

le verheffing van de arbeidersklasse een rol hebben gespeeld. Tot slot wordt gekeken of 

deze campagne past binnen de gangbare theorieën rond het burgerlijk beschavings

offensief. 

Volksbadhuizen in Nederland 

Tot de jaren 1890 bestonden in Nederland slechts een paar badhuizen voor de minder 

gegoeden. ' Deze instellingen waren meestal te duur en werden nauwelijks door armen 

en arbeiders bezocht. In andere West-Europese landen waren goedkope badhuizen al 

jaren gebruikelijk. - Lokale overheden hadden zich op de bouwen het beheer toegelegd. 

Vooral het Duitse 'Volksbad', een klein en eenvoudig badhuis, oogstte veel bewonde-
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Het volksbadhuis van de Amsterdamsche Vereeniging voor Volksbaden aan het Karthuizerkerkhof in de 

Jordaan (1890). HUA, Bibl., LC 29, 87. 

ring. Eind jaren 1880 propageerde de Scheveningse arts W. Francken dit model in 

Nederland.3 Niet lang daarna verschenen hier de eerste volksbadhuizen. 

In Nederland waren het niet de lokale overheden, maar diverse particuliere organisa

ties die het voortouw namen. De belangrijkste initiatiefnemers waren de Kruisvereni

gingen en de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Ook werden veel volksbadhuizen 

gebouwd en beheerd door verenigingen die speciaal voor dat doel waren opgericht. Het 

Witte Kruis opende in 1890 een volksbadhuis in Amsterdam. De Amsterdamsche Ver

eeniging voor Volksbaden had twee baden in beheer (1890, 1894). In Den Haag be

stuurde de Vereeniging Volksbad sinds 1892 een eigen badinrichting. De Maatschappij 

tot Nut van 't Algemeen richtte in 1893 een volksbadhuis op in Rotterdam. Ook in klei

nere gemeenten werden badhuizen voor de arbeidersklasse gebouwd, zoals in Alkmaar 

(1890), Arnhem (1892), Leiden (1895), Dordrecht (1897) en Middelburg (1898). ' In 1899 

kwam de Oranjebond van Orde met plannen vooreen volksbadhuis in Utrecht. 

De Oranjebond van Orde 

De landelijke Oranjebond van Orde was begin 1893 opgericht in Utrecht, naar aanlei

ding van beroering onder arbeiders in het Noorden van het land.5 De stakingen en op

stootjes waren volgens veel burgers het gevolg van socialistische propaganda. De 

Oranjebond, onder leiding van jonkheer J. Hora Siccama, wilde zich hiertegen teweer 

stellen. Het doel was de bestrijding van het socialisme en de verbetering van de leefom-
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Bescheiden Heidegeluk, arbeiderswoning van de Oranjebond 

van Orde in de omgeving van Apeldoorn (ca. i8g4). RAG, OvO, 

,65. 

standigheden van de lagere klassen. De Oranje-

bond wilde door volksopvoeding en maatschappe

lijk werk een nationale eenheid tot stand brengen, 

waar voor opruiende praatjes geen plaats meer 

was. Oranje was hierbij het verbindend symbool. 

'Oranje en Nederland zijn één. Hierbuiten ligt voor ons geen waarheid op vaderlandsch 

sociaal terrein.''1 

De inzet van Oranje in de strijd tegen het socialisme was niet ongebruikelijk. In de ja ren 

1880 had de behoudende burgerij trouw aan het koningshuis gepropageerd als middel 

tot nationale hereniging, tot verzoening van alle klassen en standen.7 Rond 1890 was 

het opwekken van Oranjeliefde bij de lagere klassen echter in diskrediet geraakt. In de 

grote steden waren talloze rellen en vechtpartijen uitgebroken tussen Oranjeklanten 

en socialisten. Jonge arbeiders, maar ook studenten, maakten regelmatig de straten 

onveilig onder het zingen van Oranjeliederen.8 De reputatie van de Oranjebond had 

hier ernstig onder te lijden. Al snel werden leden uit de lagere klassen geweerd en werd 

de Oranjebond een vereniging uitsluitend voor heren en dames uit de betere kringen. 

Hun doel was nog altijd de maatschappelijke en morele verheffing van de arbeiders

klasse, maar dan wel vanaf gepaste afstand. 

De conservatieve en elitaire Oranjebond is nooit invloedrijk geweest. De Bond had wel

geteld één plaatselijke afdeling: de afdeling Utrecht. Het landelijk bestuur gaf verschil

lende antisocialistische blaadjes uit, zonder veel succes. Andere activiteiten waren 

werkverschaffing en huisvesting op de heide. Ontginningen en boerenbedrijven moes

ten armen en werklozen een bron van bestaan bieden. De Oranjebond was ervan over

tuigd dat de lagere klassen in de grote steden hun 'volkomen materieelen en moreelen 

ondergang'tegemoet gingen.'1 Op de heide zouden zij als zelfstandige en ordelievende 

arbeiders kunnen leven en werken. Van deze idealen kwam niet veel terecht. De boer

derijen werden na enkele jaren opgeheven. De ontginningswerkzaamheden werden 

uitbesteed aan de Nederlandsche Heidemaatschappij. 

De Commissie voor de Volksbaden 

In 1898 maakte één van de krantjes van de Oranjebond melding van de volksbadhuizen 

in Amsterdam en Den Haag als nieuw terrein van maatschappelijk werk. Het jaar daar

op kwam de afdeling Utrecht met het voorstel om in de stad een volksbadhuis te bou

wen. '" In Utrecht bestonden op dat moment al twee badhuizen, de Wasch- en 

Badinrichting aan de Catharijnekade (1856) en een badhuis aan de Nachtegaalstraat 

(1888). Geen van beide was echter bestemd voor massaal gebruik tegen goedkoop 
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tarief. ,; Volgens het afdelingsbestuur werd een volksbadhuis in Utrecht dringend 

gemist. 

De Oranjebond afdeling Utrecht, hier verder aangeduid als de Oranjebond, riep in april 

1900 de Commissie voor de Volksbaden in het leven, die met de voorbereidingen zou 

beginnen. Voorzitter was majoor J.H.F. Ritter, een prominent figuur binnen de landelij

ke Oranjebond en binnen de afdeling Utrecht. H.C. van Mansvelt, ambtenaar bij de pro

vinciale griffie, was secretaris. De leden vormden een gemengd gezelschap, waaronder 

kolonel R.P. Verspyck, lid van het Hoog Militair Gerechtshof, J.J. Deetman, hoofd van 

een protestants-christelijke school, A.J. Overdijk, bestuurslid van de afdeling Utrecht 

van de rooms-katholieke arbeidersorganisatie Sint Joseph, en de koopman en bekend 

filantroop H.A. van Beuningen. In de loop van 1900 traden enkele heren van buiten de 

Oranjebond toe, zoals dr. H.P. Bosscha, geneesheer-directeur van het Algemeen Zieken

huis in Utrecht, K.A. Grondijs, voorzitter van de afdeling Utrecht van de protestants-

christelijke werkliedenvereniging Patrimonium, de architect P.J. Houtzagers en een 

aantal gemeenteraadsleden, zoals de 'werkmanscandidaat' P.W.J. van Hassel. 

Antisocialisme 

De belangstelling van de Oranjebond voor het volksbadhuis lag niet direct voor de 

hand. In andere steden waren volksbaden meestal opgericht door organisaties die spe

cifiek op medisch en hygiënisch terrein actief waren, zoals de Kruisverenigingen, of 

waar geneeskundigen een belangrijke rol speelden, zoals de Maatschappij tot Nut van 

't Algemeen.I2 De Oranjebond was geen vereniging van hygiënisten en afgezien van dr. 

Bosscha zaten in de Commissie voor de Volksbaden geen deskundigen op het gebied 

van volksgezondheid. Begrippen als ziektepreventie of -bestrijding kwamen in de plan

nen niet of nauwelijks voor. De redenen voor de bemoeienis met de hygiëne van arbei

ders moeten elders gezocht worden. 

Een motief dat niet direct uit de bronnen blijkt maar dat zeker van belang is geweest, 

was het anti-socialisme van de Oranjebond. In 1899 won de Sociaal-Democratische 

Arbeiderspartij (SDAP) voor het eerst een zetel in de gemeenteraad van Utrecht. Deze 

gebeurtenis zal de Oranjebond zeker niet onberoerd hebben gelaten. In het sociaal

democratisch gemeenteprogramma van dat jaar was vastgelegd dat de partij zou stre

ven naar een uitbreiding van de overheidstaken, onder meer op het gebied van de 

volksgezondheid. De oprichting van volksbadhuizen was hierbij genoemd als één van 

de nieuwe gemeentelijke activiteiten. " 

Waarschijnlijk was het voorstel van de Oranjebond een reactie op de plannen van de 

SDAP. Het wegnemen van misstanden, zoals slechte sanitaire voorzieningen, was voor 

de Bond een belangrijk middel in de strijd tegen het socialisme. Dergelijke initiatieven 

moesten arbeiders ervan overtuigen, dat de welgestelden het beste met hen voor had

den. Als in andere steden particuliere volksbadhuizen voor de lagere klassen beston

den, dan kon de Utrechtse burgerij niet langer achterblijven.l4 
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J.H.F. Ritter (1837-1912). Portret ca. 1S97. HUA, IA, Ritter, J.H., 1. 

Neg. nr. C51.171. 

Walgelijk vuil 

De Oranjebond wilde dat het volksbadhuis zowel 

voor volwassenen als voor kinderen toegankelijk 

zou zijn. In volksbaden elders in Nederland waren 

meestal aparte ruimtes of aparte tijden voor arbei

derskinderen gereserveerd. Het baden van de 

schooljeugd werd door particuliere liefdadigheid 

of door de lokale overheid gefinancierd.,5 De Oran

jebond wilde dit ook in Utrecht realiseren. Ritter 

maakte zich al jaren sterk voor betere verzorging, 

kleding en voedingvan behoeftige schoolkinderen. 

Het onderwijs werd volgens hem ernstig verstoord 

door de talloze 'in lompen gekleede, met walgelijk 

vuil en ongedierte bezoedelde kinderen'. "' Ritter 

vond niet dat de scholen of de overheid in alles moesten voorzien. De arbeidersjeugd 

moest leren zichzelf te bedruipen: 'Daarna naald en draad genomen en je kleeren opge

lapt. Dat leer je vanzelf, vraag maar eens aan iemand, die soldaat is geweest, of dit niet 

waar is. Je zult er bepaald plezier van hebben; en als andere mensen, die het beter heb

ben in de wereld, zulk een streven in je opmerken, dan helpen ze je licht een handje, 

vooral als je daarbij zindelijk bentopje lichaam en zorgt dat je haar altijd netjes zit.'17 

In het volksbadhuis zouden arbeiderskinderen zich zelfstandig kunnen douchen en 

baden. Volgens Ritter zou de geregelde wasbeurt hun kansen op maatschappelijke 

vooruitgang aanmerkelijk vergroten. Een net en fris uiterlijk was een eerste vereiste in 

de omgang met de betere kringen. Bovendien zouden de orde, zedelijkheid en gehoor

zaamheid onder de lagere klassen toenemen. Hygiëne was een voorwaarde voor de 

tucht en discipline van het arbeiderskind, 'aan hetwelk zeker nog niet eens extra de 

ooren zullen behoeven te worden gewasschen, als het maar dikwijls genoeg een heilza

me douche krijgt'. ls 

Steunbetuigingen 

De Oranjebond wilde zich allereerst verzekeren van steun voor zijn plannen onder de 

plaatselijke bestuurders van volksscholen en werkliedenverenigingen. Door middel van 

circulaires en persoonlijke bezoeken probeerde men sympathie voor het volksbadhuis 

te kweken. De inspanningen hadden succes: volgens de Oranjebond werd in deze krin

gen de behoefte aan een badhuis voor arbeiders en hun kinderen algemeen erkend. De 

rooms-katholieke werkliedenvereniging Sint Joseph bestelde zelfs al vijfhonderd toe-

gangskaarten, voor als het badhuis zijn deuren zou openen. " 

De Oranjebond probeerde verder de 'zedelijken steun' te verwerven van instellingen op 
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het gebied van de volksgezondheid. De inspecteur van het Geneeskundig Staatstoe

zicht liet weten zeer ingenomen te zijn met het idee van een volksbadhuis. -° De Ge

zondheidscommissie, een commissie van de gemeenteraad, wilde geen uitspraak doen 

over de plannen van de Oranjebond omdat die nog te weinig concreet waren. Wel vond 

zij het baden in principe nuttig voor de volksgezondheid.2i De plaatselijke Vereeniging 

tot Verbetering der Volksgezondheid bleek zelf al bezig te zijn met plannen voor een 

volksbadhuis. 

De Vereeniging tot Verbetering der Volksgezondheid 

De Vereeniging tot Verbetering der Volksgezondheid te Utrecht was een organisatie 

van progressieve artsen en andere deskundigen, opgericht tijdens de cholera-epidemie 

van 1866 door de hygiënist dr. H. Snellen. Het belangrijkste doel was het voorkomen en 

bestrijden van lokale epidemieën. Aanvankelijk legde de Vereeniging zich toe op de ver

betering van de openbare hygiëne, bijvoorbeeld door de aanleg van drinkwatervoorzie

ning en het toezicht op de woningbouw. In de jaren 1890 deden zich in Utrecht geen 

grote epidemieën voor. De werkzaamheden van de Vereeniging werden geleidelijk 

overgenomen door de Gezondheidscommissie. De Vereeniging hield zich vanaf die tijd 

bezig met uiteenlopende zaken zoals het stimuleren van huishoudonderwijs en heiI-

gymnastiek, en het stichten van volkskoffiehuizen en een openbaar slachthuis.22 

Begin 1900 vatte de Vereeniging het plan op om de oprichting van een volksbadhuis in 

Utrecht te bevorderen. Het is niet duidelijk of het bestuur op dat moment op de hoogte 

was van de plannen van de Oranjebond. Volgens de Vereeniging was een goede hygië

ne vooral belangrijk om zijn preventieve werking. Het regelmatig 'reinigen en verfris-

schen' van het lichaam zou een voorwaarde zijn voor het behoud van de gezondheid. 

Het volksbadhuis was daarom een belangrijk middel in de strijd tegen ziekten en epide

mieën.23 

Geen behoefte 

De Vereeniging benoemde allereerst een commissie die de situatie van devolksbadhui-

zen in Nederland moest onderzoeken. Op basis van dit onderzoek zou de Vereeniging 

besluiten welke opzet voor Utrecht het meest geschikt was. Aan het hoofd van de 

onderzoekscommissie stond D.F. van Esveld, secretaris van de Vereeniging en docent 

aan de Rijks Veeartsenijschool. Hij werd bijgestaan door de referendaris van de 

Vereeniging, D. Schaap jr., verzekeringsagent. Samen bezochten zij verschillende volks-

baden, onder meer in Amsterdam en Alkmaar. 

De belangrijkste conclusie van Van Esveld en Schaap was dat, ondanks de lage prijs, 

arbeiders en handwerkslieden de volksbaden niet of nauwelijks bezochten. Onder 

arbeidersvrouwen waren de badhuizen zo mogelijk nog minder geliefd dan onder man

nen. Het waren vooral de 'kleinere burgers', kantoorpersoneel en lagere ambtenaren, 
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die zich kwamen douchen en baden.24 Uit alles bleek dat de arbeidersklasse 'de waarde 

van deze inrichting niet alleen niet op prijs stelt, maar er zelfs geene behoefte aan 

gevoelt'.25 Deze conclusie werd door andere deskundigen gedeeld. Rond 1900 klaagden 

artsen veelvuldig over de onwil van arbeiders om te baden. Angst voor water en onbe

kendheid met hygiënische regels zouden hiervan de belangrijkste oorzaken zijn.26 

Schoolbaden 

De Vereeniging was ervan overtuigd dat de tijd voor het oprichten van volksbadhuizen 

nog niet was gekomen. De arbeiders zouden het douchen en baden eerst moeten leren. 

De beste manier zou zijn om de volksjeugd op school aan de geregelde wasbeurt te 

laten wennen. Het bestuur pleitte daarom voor schoolbaden, douche- en badgelegen-

heid in de school. 'Op die wijze worden 'baders' gekweekt en de kweekplaatsen daar

voor moeten schoolbaden zijn, waar de kinderen geregeld en onder behoorlijk toezicht 

worden gebaad.'2" 

Het idee van badgelegenheid in de school was niet nieuw. In Duitsland was het 

systeem al vanaf 1880 gebruikelijk.28 De doucheruimtes waren daar meestal in de kel

der van de school gevestigd. In Amsterdam hadden progressief-liberalen rnet succes 

voor schoolbaden gepleit. In de jaren 1890 was met steun van de gemeente een aantal 

kleine badhuizen opgericht, die direct aan de openbare volksscholen verbonden waren. 

Behalve in Amsterdam, kwamen dergelijke baden in Nederland nog niet voor.2' 

Een belangrijke voorstander van het baden in de school was het Groene Kruis, in 1900 

opgericht met het doel de gezondheidsleer te populariseren en de hygiëne in het gezin 

te bevorderen. Volgens het Groene Kruis was een goede hygiëne van groot belang voor 

de moraal van armen en arbeiders. 'In moreel opzicht is de invloed van reinheid niet 

gering te schatten. In een vuile verwaarloosde omgeving gaat het peil der zedelijkheid 

als vanzelf naar omlaag. In een vuil lichaam ver

stompt het gevoel van eigenwaarde en naasten

liefde.' '° 

Net als de Vereeniging tot Verbetering der 

Volksgezondheid had het Groene Kruis echter 

moeten concluderen dat onder de lagere klassen 

nauwelijks belangstelling was voor een geregelde 

douche. Het baden van schoolkinderen in aparte 

volksbadhuizen was volgens de Kruisvereniging 

evenmin een succes. Verbetering van de arbeiders-

hygiëne kon alleen bereikt worden door verplichte 

baden onder schooltijd. Steden als Utrecht moes

ten daarom het Amsterdamse voorbeeld volgen. 

D.F. van Esveld (1848-1912). Portret ca. 1912. HUA, IA, Esveld, D.F. 

van, 3. Neg. nr. C51.175. 
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Het Lied van het Schoolbad. 
Opçetvekt Woord*» en Z*n£wi|b v«n 

y<*jij- j j Ji J N I ^ J j J U * 
i. <VôôI ipn - eens 
*. . .w. J t Komt * \ s

;__ meis - jes nu op t ] Naar 't heer-lijk fris-seht bad! Wie 

? J «J J J 1 r J > J | J J J r. 3 & 
vuil - poets wil - len hee - ten, Die moe - ten t zelf maar we - ten. Als 

pj j i i'ï\r i i i\t r r 3 = 3 ^ 
vu] ons was-schen .van hoofd tot voet, Gaat strak - jes het .lee - ren weer 

m^ «* J i r * j i i ^ ^ 
tens zoo goed. Hoe - zee voor ' tbadï Hoe - zee voor 't bad ! 

2, (Na het bad.) 

Nu komen w'er weer uit 
Met schoongewasschen huid, 
Kit bennen, nu en later, 
Nooit bang meer voor wat water. 

Maar gaan met baden steeds vroolijk voort 
En zingen zoo hard, dat een ieder 't hoort: 

Hoezee voor 't bad ï 
Hoezee voor 't bad ! 

Lied van het Schoolbad, geschreven rond 1900 door J.N. van Hall, wethouder van onderwijs in Amsterdam. 

HUA Bibl..LC 29,19. 

Discussie en concurrentie 

Eind 1900 belegden de Oranjebond en de Vereeniging een bijeenkomst om de plannen 

rond het volksbadhuis te bespreken.31 Het lukte geen van beide partijen de ander te 

overtuigen; tot een samenwerking zou het niet komen. Ritter en Van Mansvelt van de 

Oranjebond voelden niets voor het idee van verplichte baden in de school en pleitten 

voor het volksbadhuis, waar zich zowel schoolkinderen als arbeiders zouden kunnen 

baden. Volgens Van Esveld had dit plan weinig kans van slagen; de arbeider moest 

immers eerst leren om zich te wassen en te baden en daarvoor kon men het best bij het 

schoolkind beginnen. 

Een tweede geschilpunt had betrekking op de financiering van het badhuis. Uit het 

onderzoek van de Vereeniging was gebleken dat de lage toegangsprijzen alleen bij druk 

bezoek de kosten konden dekken. In de meeste steden moest de gemeente de volks

badhuizen met subsidies ondersteunen. De Oranjebond ging er vanuit eventuele tekor

ten met steun van welgestelde Utrechters te kunnen aanvullen, maar volgens Van 

Esveld was dat een te wankel fundament om een volksbad op te bouwen. ! : 
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Ondanks de kritiek van de Vereeniging zette de Oranjebond de plannen voor het volks

badhuis door. Het bestuur besloot naast de steun van liefdadige burgers ook de hulp 

van het gemeentebestuur in te roepen. De Commissie voor de Volksbaden zou aller

eerst proberen een stuk gemeentegrond te verwerven voor de bouw van het badhuis. 

De Oranjebond was weliswaar een uitgesproken tegenstander van staatsingrijpen in 

het maatschappelijk leven; financiële ondersteuning van particuliere initiatieven was 

echter acceptabel. Het doel moest wel zijn, zo snel mogelijk onafhankelijk te worden 

van de overheidsgelden. 

Twee verzoekschriften 

Kort na de bijeenkomst met de Oranjebond diende de Vereeniging een rekest in bij de 

gemeente, met het verzoek om in de openbare volksscholen doucheruimtes aan te leg

gen. De Vereeniging wees het gemeentebestuur op het feit, dat bestaande volksbad

huizen nauwelijks door arbeiders bezocht werden. Bovendien waarschuwde zij dat 

deze instellingen niet konden voortbestaan zonder steun van buitenaf. Volksbadhuizen 

zouden pas dan levensvatbaar zijn, 'wanneer het volk in de jeugd, dus bij ondervinding, 

geleerd heeft, dat het geregeld baden het lichaam niet alleen verfrischt en reinigt, 

maar tevens de gezondheid krachtig bevordert'.33 Pas als er in Utrecht schoolbaden 

waren opgericht, zou na verloop van tijd een volksbadhuis kunnen volgen. 

Enkele weken later diende de Oranjebond een verzoekschrift in. De Bond vroeg het 

gemeentebestuur om een stuk van het Paardenveld beschikbaar te stellen voor de 

bouw van een volksbadhuis. Volgens Ritter was dit een bijzonder gunstige plaats, aan

gezien het gelegen was 'tusschen twee volkrijke buurten met duizenden kinderen, 

namelijk de spoorbuurt en Wijk C.' '4 De Oranjebond gaf aan in de toekomst de hulp van 

de gemeente in te willen roepen voor het baden van schoolkinderen, aangezien hier

voor ook in andere steden subsidies werden gegeven. 

Het rekest van de Oranjebond vermeldde nadrukkelijk de verschillende steunbetuigin

gen voor het volksbadhuis, zoals die van de Gezondheidscommissie en van het Genees

kundig Staatstoezicht. Vooral de steun van de bestuurders van volksscholen en werklie

denverenigingen was volgens de Oranjebond van belang: 'Uit deze antwoorden, van 

mannen, met de behoeften des volks van nabij bekend, blijkt dat het plan door hen, als 

een goed en nuttig werk, met ingenomenheid wordt begroet, omdat tot die behoeften 

ongetwijfeld eene goedkoope badgelegenheid behoort.'3'' 

Het Arnhems Volksbad 

De Vereeniging had na de indiening van haar verzoekschrift het onderzoek naar volks

badhuizen in Nederland voortgezet. Dit leidde al snel tot een nieuw standpunt: in 

plaats van de Amsterdamse schoolbaden, zou Utrecht het voorbeeld van het volksbadhuis 

in Arnhem moeten volgen. In tegenstelling tot andere badhuizen werd het Arnhems 

Volksbad wel door arbeiders bezocht. De oorzaak hiervan lag volgens Van Esveld en 
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Plattegrond van het Volksbad in Arnhem, getekend door de onderzoekscommissie van de Vereeniging tot 

Verbetering der Volksgezondheid. Achterin de badkamers was een klein bassin met douche voor volwassenen, 

voorin waren drie extra douches aangelegd voor schoolkinderen. HUA, VtVdV, 3.2, igoi, vouwblad fig. 4. 

Schaap in de installatie van een groot aantal douches. "' Al eerder was door voorstanders 

van het volksbadhuis gewezen op de voordelen van de douche. Het 'sproeibad' was ver

frissend, hygiënisch, snel en goedkoop. In het duurdere 'kuipbad' daarentegen werd men 

warm, loom en wellicht onzedelijk. Bovendien lag men te weken in zijn eigen vuil: 'vooral 

wanneer de gebruiker, in casu een werkman, alles wat hij de geheele week aan stof en 

vuil op zijn lichaam verzameld heeft, in het bad wil achterlaten.'" 

De installatie van de douches in het Arnhems Volksbad maakte bovendien het bezoek 

van groepen schoolkinderen mogelijk, die zich met de sproeibaden sneller en met meer 

tegelijk konden wassen dan met kuipbaden. Het gemeentebestuur van Arnhem betaal

de voor de leerlingen van de volksscholen een vast aantal baden per jaar, zodat zij gra

tis van het badhuis gebruik konden maken. Het was deze constructie, die de Veree

niging ervan overtuigde dat een afzonderlijk volksbadhuis de opvoedende schoolkin-

derbaden zou kunnen verzorgen. Dit had één belangrijk voordeel: de onderwijzers 

hoefden het baden niet noodzakelijk te begeleiden. Volgens Van Esveld en Schaap gin

gen in Arnhem groepen schoolkinderen zelfstandig naar het badhuis zonder dat hierbij 

problemen ontstonden. 

Geen 'school-wasscherij' 

Begin 1901 liet de Vereeniging de gemeente weten dat zij haar standpunt ten aanzien 

van het volksbadhuis gewijzigd had. Ze had nog altijd het doel het baden van arbei

derskinderen te bevorderen. Met 'schoolbaden' bedoelde zij echter niet langer het 

baden in de school, maar het van gemeentewege verstrekken van baden aan schoolkin-
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deren in een afzonderlijk volksbadhuis. Indirect liet de Vereeniging hiermee weten, het 

plan van de Oranjebond te steunen. '8 

Het Groene Kruis veroordeelde deze ommekeer. Dat het gratis bezoek van de arbeiders

jeugd aan het Arnhems Volksbad zonder problemen verliep, was volgens de Kruisver

eniging nietwaar: de badmeester had al meerdere keren de hulpvan de politie moeten 

inroepen. Vrijwillige schoolkinderbaden in een volksbadhuis hadden volgens het 

Groene Kruis geen kans van slagen; het baden moest een verplicht onderdeel van het 

volksonderwijs worden. " 

In Utrecht was echter geen enkele steun voor schoolbaden naar Amsterdams voor

beeld. De hoofden van de openbare volksscholen hadden zich duidelijk tegen de plan

nen uitgesproken: het douchen en baden in de school zou teveel praktische problemen 

opleveren.'" Nu zelfs de Vereeniging voorstander van het volksbadhuis geworden was, 

waren de schoolbaden voorgoed van de baan. In de confessionele pers werd goedkeu

rend gereageerd: van de 'verplichte gemeentelijke school-wasscherij' had men weinig 

goeds verwacht. Voor rooms-katholieken en protestanten stond de soevereiniteit van 

het gezin voorop. De overheid moest zich niet bemoeien met ouderlijke taken zoals het 

wassen van de kinderen. " 

De gemeente Utrecht 

Na de omslag van de Vereeniging besloot het gemeentebestuur midden 1901 het initiatief 

van de Oranjebond te steunen. 

Vooral burgemeester B. Reiger, ere-

bestuurslid van de Oranjebond, be

toonde zich een groot voorstander 

van het volksbadhuis. Reiger was 

vooruitstrevend liberaal en tegelij

kertijd uitgesproken antisocialis

tisch. Hij stond bekend om zijn 

betrokkenheid op het gebied van 

volksgezondheid en hygiëne. Zo 

hield hij zich als regent van de 

Gods- en Gasthuizen bezig met de 

ontwikkeling en verbetering van 

ziekenhuizen in Utrecht. ' : 

Burgemeester Reiger vond rein

heid voor armen en arbeiders van 

groot belang omdat daardoor 

zedelijkheid, netheid en ordelijk-

Burgemeester Reiger (1845-1908). Portret ca. 

1907. HUA, IA, Reiger, B., 19. Neg. nr. C35.5J3. 
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heid op alle gebieden bevorderd werden. Lichamelijke hygiëne was gezond en een mid

del tot algehele verheffing: 'Zij die zindelijk op hun lichaam zijn, zullen dat ook zijn op 

hunne kleederen, hunne woning, hun geheele omgeving en de invloed ten goede, 

welke er uitgaat van een heldere, f rissche woning, is moeilijk te hoogte schatten.'43 De 

gezondheid, het uiterlijk en de woonomstandigheden van de arbeider zouden verbete

ren, wat weer een gunstige invloed zou hebben op zijn moraal. Het was een zaak van 

algemeen belang en dus had het gemeentebestuur de taak particuliere initiatieven op 

dat terrein te ondersteunen. 

Kuipbaden en sproeibaden 

Samen met de liberale wethouder A.W. Mees ontwikkelde Reiger een voorstel om het 

volksbadhuis te realiseren. Mees hield zich bezig met de openbare hygiëne in Utrecht 

en was onder meer penningmeester van de Vereeniging tot Verbetering der Volksge

zondheid. " Het volksbadhuis moest volgens hen geschikt zijn voor arbeiders en hun 

gezin: de Oranjebond zou naast de kuipbaden een groot aantal goedkope sproeibaden 

moeten installeren. Reiger benadrukte hoe belangrijk het was, 'dat vooral bij de kinde

ren de begrippen van reinheid worden aangekweekt en zij aan het geregeld baden wor

den gewend, omdat er dan de meeste waarborg bestaat dat die gewoonte hun het 

geheele leven bijblijft.' '" Net als in Arnhem zou de gemeente Utrecht daarom gratis 

baden aan arbeiderskinderen verstrekken. 

De Utrechtse openbare volksscholen werden door ruim vijfduizend leerlingen bezocht. 

Reiger en Mees stelden voor vijftigduizend schoolkinderbaden per jaar te subsidiëren 

met zes cent per bad. Een gemiddelde van minder dan één bad per maand vonden zij 

kennelijk voldoende om de arbeidersjeugd de hygiënische principes bij te brengen. Het 

stuk grond op het Paardenveld waar de Oranjebond om gevraagd had, kon de gemeen

te om praktische redenen niet beschikbaar stellen. Het college was wel bereid een ren

teloze lening te verstrekken voor de aanschaf van een terrein en de bouwvan het volks

badhuis. De Oranjebond liet weten met dit voorstel tevreden te zijn. Het was nu aan de 

gemeenteraad om over de plannen te beslissen. 

De gemeenteraad in debat 

In oktober 1901 kwam de gemeenteraad bijeen om over het volksbadhuis te besluiten. 

Van de drie raadsleden die tevens lid waren van de Commissie voor de Volksbaden van 

de Oranjebond, was alleen de liberaal Van Hassel aanwezig. Deze was afkomstig uit de 

arbeidersklasse: 'een eerlijk vertegenwoordiger van den werkmansstand', 'bezadigd (...) 

en een degelijk mensch'.46 Het was in deze jaren niet uitzonderlijk dat liberale kieskrin

gen arbeiders kandidaat stelden. Het doel was om kiezers bij de socialisten weg te hou

den.4" 

Van Hassel maakte zich in het debat sterk voor meer gemeentelijke subsidie. Hij hield 

een vurig pleidooi voor het volksbadhuis. Een goedkope badgelegenheid was volgens 
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hem 'een dringende eisch des tijds'. De bestaande badhuizen waren voor armen en 

arbeiders te duur. In de zomer konden zij nog terecht in meren en rivieren, maar in de 

winter was dat onmogelijk. Regelmatig baden was dan uitgesloten. Van Hassel bena

drukte de grote betekenis van het volksbad voor de openbare gezondheid, een gebied 

waarde gemeente al meer werkzaam was. Na enig aandringen kreeg hij de toezegging, 

dat als er in de toekomst meer steun voor het volksbadhuis nodig was, het gemeen

tebestuur die zou verlenen. 's 

De socialisten 

De SDAP, in de raad vertegenwoordigd door J. Oudegeest, was een fel tegenstander van 

iedere vorm van particuliere liefdadigheid. Het oprichten van volksbaden was volgens 

de socialisten een zaak van de lokale overheid. Het gemeentebestuur moest zeker niet 

vooruit lopen op toekomstige steun. Als het badhuis van de Oranjebond in moeilijkhe

den zou raken, moest de gemeente het beheer direct overnemen. w Het verzet van de 

SDAP werd waarschijnlijk ook ingegeven door afkeer van de Oranjebond. Een volksbad

huis bestuurd door conservatieve burgers en militairen paste moeilijk in het socialis

tisch idee van maatschappelijke vooruit-gang.s" 

De Oranjebond zou zich altijd hevig verzetten tegen het socialistisch streven naar 

openbare volksbadhuizen: 'Waar moest het met het zoo moeilijk wakker te schudden 

particulier initiatief heen, indien het openbaar gezag niets beters zou weten te doen, 

dan het dadelijk met concurrentie op den voet te volgen? Een Manusje voor alles zou

den sommigen gaarne van Rijk en Gemeente willen maken. Zou dan niet heel spoedig 

het eind den last dragen?MI In de gemeenteraad werden de opmerkingen van de SDAP 

afgedaan als niet ter zake: nu moest besloten worden over het tot stand komen van het 

volksbadhuis. 

Na enkele discussies over de opzet en financiering 

van het badhuis werd het voorstel van Reiger en 

Mees aangenomen. De Oranjebond kreeg een een

malig voorschot voor de bouw van het volksbad

huis van 2.500 gulden en een jaarlijkse subsidie 

voor de schoolkinderbaden van 3.000 gulden. Het 

besluit was kenmerkend voor het gemeentelijk 

beleid in deze periode. Over het algemeen bestond 

een brede steun voor verbeteringen op het gebied 

van volksgezondheid en openbare hygiëne, maar 

het initiatief en de uitvoering liet men veelal over 

aan particuliere organisaties. " 

P.W.J. van Hassel (1865-1918). Portret ca. igio. HUA, IA, Hassel, 

P. W. van, 1. Neg. nr. £57.170. 
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Volksbadhuis Koekoeksplein 

Na de toezegging van de gemeente voor financiële steun ging de Commissie voor de 

Volksbaden van de Oranjebond verder metde voorbereidingen. Het was niet eenvoudig 

een nieuw terrein te vinden, zeker niet in een overvolle volksbuurt als WijkC. Uiteinde

lijk kocht het bestuur een stuk grond aan het Koekoeksplein in de Vogelenbuurt, net 

buiten de singels. De wijk was grotendeels in aanbouw en het was de verwachting dat 

zich hier veel arbeiders zouden vestigen. In de omgeving lagen diverse werkplaatsen en 

industrieën, onder meer de machinefabriek Smulders, een oliefabriek, een loodwit- en 

beenzwartfabriek, de gemeentelijke gasfabriek en de stadsreiniging.51 

Volgens de pers was de plek ideaal voor een volksbadhuis. 'Men zit daar dus in het hart

je van de volksbuurt; daar woont de flinke stoere werkman aan wie in de eerste plaats 

zo'n volksbadhuis ten dienste staat; maar daar ook in de tweede plaats, huizen de 

groote gezinnen der arbeiders, voor wier kinderen het volksbad niet minder nuttig en 

noodig wordt bevonden.'54 Deze omschrijving was enigszins overtrokken: een echte 

arbeiderswijk zou de Vogelenbuurt nooit worden. De buurt werd vooral door de mid

denklassen bewoond. 

Vereeniging voor Volksbaden 

In januari 1903 was het definitieve ontwerp van het Volksbadhuis Koekoeksplein ge

reed. Om het voor de bouw benodigde kapitaal van 20.000 gulden te verkrijgen, 

besloot de Oranjebond aandelen in het badhuis uitte geven. Het duurde enige tijd voor 

alle aandelen van 500 gulden per stuk waren verkocht. De Oranjebond klaagde dat het 

geld voor zo'n 'volstrekt noodige inrichting van publiek nut' veel eerder bij elkaar had 

moeten zijn. 55 De aandeelhouders waren welgestelde particulieren, onder wie veel 

juristen en aristocraten, een aantal Bondsleden, zoals jonkheer Hora Siccarna, en enkele 

liefdadige dames. De Vereeniging tot Verbetering der Volksgezondheid had als enige 

organisatie een aandeel in het volksbadhuis genomen.56 

Voor de bouw en het beheer van het volksbadhuis richtte de Oranjebond in oktober 

1903 een aparte exploitatievereniging op: de Vereeniging voor Volksbaden te Utrecht.57 

Voorzitter was majoor Ritter, met Van Beuningen als zijn plaatsvervanger. Van Mans-

velt werd benoemd tot penningmeester, de jurist W. van Hoogenhuyze tot secretaris. 

De architect Houtzagers was verantwoordelijk voor de bouw en het onderhoud van het 

badhuis; ziekenhuisdirecteur Bosscha voor het medisch en hygiënisch toezicht. De 

weduwe J.W. Weusman-Luitjes was belast met de huishoudelijke zaken. 

De Vereeniging voor Volksbaden was een 'philantropisch-hygiënische instelling', die 

niet naar winst zou streven. Als het eerste badhuis goed liep, zouden ook in andere ar

beidersbuurten volksbaden geopend worden.58 Direct na de oprichting stuurde de 

Vereeniging in de gegoede kringen lijsten rond waarop men zich als lid kon intekenen. 

Aanvankelijk was de belangstelling niet erg groot. Na een paar maanden telde de Ver

eeniging voor Volksbaden buiten de aandeelhouders acht leden.59 
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Volksbadhuis Koekoeksplein in Utrecht (ca. 1904). RAG, OvO, 585. 

Fris en net 

Op 18 juli 1904 kon het Volksbadhuis Koekoeksplein eindelijk geopend worden. Aanwe

zig waren bestuursleden van de landelijke Oranjebond en van de afdeling Utrecht, de 

Gezondheidscommissie, de Centrale Gezondheidsraad en de Volksbond, Vereeniging 

tegen Drankmisbruik, burgemeester Reiger, wethouders en raadsleden, hoogleraren in 

de geneeskunde, militaire autoriteiten, schoolhoofden en onderwijzers. Het volksbad

huis werd alom geprezen om zijn 'practische en uiterst frissche en nette inrichting'. '" 

Het badhuis was verdeeld in een mannen- en een vrouwenafdeling met eigen wachtka

mers en zelfs een eigen ingang. Deze strikte scheiding werd noodzakelijk geacht om 

het bezoek van vrouwen te bevorderen.6' De mannen- en vrouwenafdeling hadden elk 

negentien douches en één kuipbad. Voor de schoolkinderbaden zou deze inrichting 

heel geschikt zijn. 'Daar zal het wel mogelijk zijn om over al die gelijk badende gastjes 

een waakzaam oog te houden, daar een aaneengeschakelde rij van wagenwijd geopen-
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de badkamertjes het overzicht (...) al heel eenvoudig maakt, terwijl voor misbruik of 

gevaar geen kans bestaat, omdat ieder kalmpjes in zijn eigen afdeelinkje blijft zitten en 

zijn badwater op temperatuur ontvangt uit een sproeier die machinaal wordt bediend.' '•-

Voor de badmeester en de badmeesteres, oud-sergeant-majoor Renssen en zijn vrouw, 

bevond zich een dienstwoning op de eerste verdieping. 

Na de opening van het badhuis bloeide de Vereeniging voor Volksbaden op: in 1905 

nam het aantal leden toe tot 121, bijna vier keer zoveel als de afdeling Utrecht van de 

Oranjebond ooit had gehad. Bovendien ontving men dat jaarvan zo'n 130 inwoners een 

financiële bijdrage. 'Hieruit blijkt, dat de Vereeniging zich mag verheugen, in de toene

mende sympathie onzer gegoede stadgenoten.' '•' Het Groene Kruis had nog altijd wei

nig vertrouwen in de onderneming en betreurde dat men in Utrecht gekozen had voor 

het volksbad in plaats van de schoolbaden. Volgens de Kruisvereniging was dit een 

besluit geweest 'dat evenals elders tot teleurstelling moet leiden'. M Tegen deze som

bere verwachting in, zou het bezoek aan het Utrechtse volksbadhuis in vergelijking met 

andere steden redelijk druk worden. Van groei was echter geen sprake: het aantal 

baden bleef jarenlang min of meer gelijk.65 

Het burgerlijk beschavingsoffensief 

Onderzoekers van de hygiënecampagnes in de igde en begin 20ste eeuw hebben gewe

zen op een verband tussen sanitaire verbetering en volksopvoeding, tussen hygiëne en 

moraal.66 Betrokken burgers beschouwden netheid en reinheid als deugden, die onmis

baar waren voor de maatschappelijke vooruitgang van armen en arbeiders. In het 

debat rond het Utrechtse volksbadhuis is dit verband duidelijk terug te vinden. De 

opvatting van hygiëne als een deugd en als voorwaarde voor algemene verheffing 

keerde steeds terug: bij de Oranjebond, het Groene Kruis en het gemeentebestuur. 

Alleen bij de Vereeniging tot Verbetering der Volksgezondheid bleef de deugdzaam

heid van de arbeider buiten beschouwing. Hygiëne was voor deze progressieve deskun

digen een voorwaarde voor gezondheid, niet voor morele verbetering. 

Veel studies naarde hygiënecampagnes zijn geïnspireerd op sociaal-wetenschappelijke 

theorieën rond het burgerlijk beschavingsoffensief.6" Een belangrijke invloed is uitge

gaan van het werk van sociologen als Foucault, Donzelot en Lasch uit de jaren 1960 en 

1970.'* Zij hielden zich onder meer bezig met een kritische analyse van de medische en 

maatschappelijke hulpverlening in de 19de en 20ste eeuw. Volgens hun theorieën pro

beerde de burgerij met het beschavingswerk greep te krijgen op de lagere klassen. De 

bemoeienissen met gedrag en moraal hadden tot doel het opkomend proletariaat te 

disciplineren. De arbeiders moesten ingepast worden in de burgerlijke samenleving, 

zonder gevaar voor onvrede of opstandigheid. 

Het streven naar disciplinering van de arbeidersklasse is vooral in de denkbeelden van 

de Oranjebond terug te vinden. Het volksbadhuis was een van de middelen in de strijd 
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tegen maatschappelijke omwentelingen, tegen het socialisme. Door zelfvoorzieningen 

op te zetten, probeerde de Oranjebond de SDAP de wind uit de zeilen te nemen. Het 

streven naar hygiënische verbetering kreeg een aartsconservatieve, haast militaire 

invulling. Netheid en reinheid hielden voor majoor Ritter nauw verband met tucht, 

gehoorzaamheid en plichtsbetrachting. Het volksbadhuis moest bijdragen aan de alge

mene orde. 

Het civilisatieproces 

Aanhangers van Foucault, Donzelot en Lasch leggen de nadruk op het agressieve, on

derdrukkende karakter van de burgerlijke verbeteractiviteiten. Onderzoekers die deze 

scherpe conclusies willen verzachten, grijpen veelal terug op de civilisatietheorie van 

Elias uit 1939. '" Volgens deze theorie was er sprake van een veel ouder en algemener 

beschavingsproces: de geleidelijke verspreiding en verfijning van regels voor sociaal 

gewenst gedrag. Aanhangers van Elias beschouwen de hygiënecampagnes als een 

onderdeel van dit proces. Volgens hen was het beschavingswerk niet uitsluitend een 

operatie van bovenaf. Zij wijzen op de wil van arbeiders om de burgerlijke gedragsco

des over te nemen en zo de voordelen van netheid, gezondheid en maatschappelijk 

aanzien te verwerven. " 

In het Utrechts debat spraken diverse partijen over de grote behoefte van arbeiders aan 

een volksbadhuis. De Oranjebond, het gemeentebestuur, de besturen van arbeidersver

enigingen en de SDAP waren ervan overtuigd dat de gewone man een geregelde dou-

chebeurt verlangde. De Vereeniging tot Verbetering der Volksgezondheid en het 

Groene Kruis meenden echter dat deze behoefte in Nederland niet of nauwelijks 

bestond. Het is mogelijk dat deze deskundigen het bij het rechte eind hadden. Het 

Utrechtse volksbadhuis werd een redelijk succes, maar de kans is groot dat dit vooral te 

danken was aan de middenklasse die in de omgeving van het Koekoeksplein woonde. 

Een nuancering van de imitatiedrang onder de arbeidersklasse lijkt op zijn plaats. 

Waarschijnlijk leefde het streven naar nette en gezonde arbeiders vooral onder bezorg

de notabelen en strijdvaardige socialisten, en was de behoefte aan een volksbadhuis in 

werkelijkheid beperkt. 

Gebruikte afkortingen 

HUA Het Utrechts Archief 
RAG Rijksarchief in Gelderland 

Bronnen 

Rijksarchief Gelderland (RAG) 
- Archief van de Oranjebond van Orde (OvO) 
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Het Utrechts Archief (HUA) 

-Archief van de Gezondheidscommissie 

-Archief van de Vereen iging tot Verbetering der Volksgezondheid (VtVdV) 

- Archief van de Vereeniging voor Volksbaden te Utrecht (VvVbd) 
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