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Het zwembad De Meent en de Jamboree 
van 1937 

Henk J. van Es 
Griftenstein 19, 3621 XJ Breukelen 

Zwembad De Meent was het derde zwembad van 
Breukelen. Al in 1892 was er in Breukelen-Nijenro-
de een zwembad gekomen in de oude loop van de 
Heycop ten westen van het Merwedekanaal. Die 
oude loop van de Heycop was als vaarwater door 
het nieuw gegraven kanaal met zijn dijken onder
broken, maar het boezemwater kon door een sy
phon onder het kanaal doorstromen naar de oost
kant, waar het via de Heycop en de Heycoppersluis 
op de Vecht kwam. Het drijvende openluchtbad met 
kleedcabines op de oever achter de Westkanaaldijk 
was kort na de aanleg van het Merwedekanaal tot 
stand gekomen, dank zij het ijveren van enkele no
tabelen uit het dorp, die daartoe een vereniging had
den gesticht met de naam "Sociëteit de Breukelsche 
Bad- en Zweminrichting".1 

In 1900 was er een tweede openluchtbad ge
opend in het water aan de oostkant van het kanaal 
dat de Kerkvaart met de Heycop verbond.2 Dit 
zwembad was bedoeld voor de hele bevolking en 
zou door subsidie goedkoper kunnen zijn dan het 
wat elitaire bad aan westkant van het kanaal. Het 
bestuur van dit "volksbad" bestond niet uit notabe
len, maar uit middenstanders, een timmerman, een 
slijter, een caféhouder en een textielhandelaar. Bur
gemeester J.Th.A. Braams was voorzitter en zorgde 
voor subsidies van de Gemeente Breukelen-Nijen-
rode en van de Sociëteit BBZI. 

Het aantal bezoekers van het volksbad liep ech
ter terug, waardoor het bestuur met exploitatietekor
ten te kampen kreeg. Het volkszwembad was in 1911 
zo vervallen, dat de gemeenteraad besloot de her-
stelkosten voor zijn rekening te nemen. Om deze 
subsidie te verwerven werd een nieuwe "Vereeni-
ging Volksbad- en Zweminrichting" opgericht. In 
1913 kwam het bestuur eindelijk met een herstel
plan. De gemeenteraad kende een bedrag van 
ƒ 1000 toe, en zou per jaar ƒ 100 bijdragen in de 
exploitatiekosten. In 1922 viel er echter weer veel 
aan het volksbad te herstellen en waren er natuurlijk 
financiële problemen. Men besloot toen het bad te 
slopen en de leden naar het bad aan de westkant van 
het Merwedekanaal te verwijzen. 

Dit bad van de Sociëteit BBZI had al in 1901 
met watervervuiling te maken gekregen, waarna het 
bestuur zich bij herhaling had afgevraagd, of men 
het bad niet beter naar een der trekgaten bij de plas
sen kon overbrengen. Vanwege de hoge kosten was 
daar niets van gekomen. Toen de veearts D.M. 
Hoogland in 1921 voorzitter was geworden, besloot 
het bestuur de oude badinrichting te vernieuwen. In 
1923 kon men een vernieuwd bad op de oude plaats 
openen. Daarin werd ook het volksbad opgenomen, 
met aparte openingstijden. H. Verhoef werd als toe
zichthouder aangesteld. Hij kon zelf niet zwemmen 
of zwemles geven, maar hij hield een oogje in het 
zeil en had een pikhaak als reddingsmiddel. Ver
hoef kreeg in 1929 een beloning van ƒ15 per week. 

Op verzoek van de Sociëteit, die toen "Vereeni-
ging de Breukelsche Bad- en Zweminrichting" 
heette, werd in 1929 door de gemeente-architect 
H.M. Vlug een zwembad aan de Meent ontworpen. 
De pachter van een weiland daar, de heer H. van 
Hienen, was bereid een deel van zijn land aan het 
zwembadbestuur af te staan. De gemeenteraad van 
Breukelen-St. Pieters, welke gemeente tevens eige
naar was, stemde in met het nieuwe zwembad op dit 
perceel land en water aan de Meent. Op 7 juli 1930 
werd de bouwvergunning afgegeven en reeds op 
zaterdag 2 augustus 1930 werd het nieuwe bad fees
telijk geopend.3 

Badmeester H. Verhoef bleef nog enige tijd in 
functie, maar werd in 1933 opgevolgd door een ge
diplomeerd toezichthouder, de heer A.J. Stilting uit 
Utrecht. Hij was daar, evenals zijn vrouw Petronel-
la Bosch, badmeester in het overdekte zwembad 
Ozebi aan de Biltstraat. 's Zomers werkte het echt
paar op het zwembad in Breukelen, 's winters in 
Utrecht. 

Omstreeks 1934, toen er in Breukelen een kind 
verdronken was, kwam er op voorstel van de heer 
Stilting zwemles onder schooltijd voor de leerlin
gen van de lagere scholen (Afbeelding 1). De heer 
Stilting, badjo genoemd, deed dat gratis, maar de 
verantwoordelijkheid voor de kinderen bleef bij de 
leerkrachten, die hen vergezelden. Daar hadden de 
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Afb. 1. Schoolzwemmen 
in zwembad De Meent 
omstreeks 1934. De heer 
Stilting geeft les aan 
meisjes van de openbare 
lagere school onder toe
zicht van meester Sche
pers, die met zijn dochter 
op de tuinbank zit. (Foto 
uit de collectie van me
vrouw P. Stilting-Bosch, 
geschonken aan en op
genomen in Foto-archief 
Historische Kring Breuke-
len). 
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schoolbesturen, met name die van de christelijk-
nationale en van de rooms-katholieke school, aan
vankelijk bezwaar tegen, zodat die niet meededen. 
Toen pastoor-deken P.W.A. Pieck eens in het 
zwembad kwam kijken en door de badjo werd rond
geleid terwijl tante Nel zwemles gaf aan een groep
je dames, maakten beiden zo'n goede indruk, dat hij 
toestemming gaf voor schoolzwemmen (zie Afbeel
ding 2). De badjo maakte eigenhandig de voor het 
droogzwemmen benodigde banken en vervaardigde 
uit een oude emmer waarin hij gaatjes boorde een 
douche. Na omstreeks 1950 was er geen school
zwemmen meer. De ouders kwamen 's morgens om 
zeven uur met hun kinderen naar het zwembad, 
waar de badjo en zijn vrouw zwemles gaven in het 
vaak nog erg koude water. Tot zijn pensionering in 
1966 heeft de heer Stilting veel Breukelse kinderen 
en volwassenen de zwemkunst geleerd.3 

De heer Stilting bezat ook diploma's voor heil-
gymnastiek en massage en had al voor 1940 heel 
wat inwoners van Breukelen gratis behandeld, on
der anderen dokter Adels, meneer Goudstikker en 

burgemeester Röell. Ook later masseerde hij cliën
ten. Het hoofd van de Pro-Regeschool, de heer H.A. 
Ekhart, riep omstreeks 1957 bij herhaling de heer 
Stilting te hulp als hij door spit geveld was. Na en
kele dagen stond hij dan weer voor de klas. 

Toen in 1937 de Jamboree van de wereldwijde 
padvinderij in Nederland plaatsvond, heeft een 
groep Engelse zeeverkenners, samen met een 
rooms-katholieke groep uit Utrecht, zijn tenten op
gezet bij het zwembad in Breukelen. De Utrechtse 
zeeverkenners kenden de badjo door zijn lessen red
dend zwemmen in Ozebi en hadden hem gevraagd 
een kampplaats in Breukelen te regelen. 

Dat was niet zo eenvoudig, want de gerefor
meerde voorzitter van het zwembad, de heer C.M. 
van Wijngaarden, gaf in verband met het gevaar 
van verstoring van de zondagsrust geen toestem
ming. Badmeester Stilting ging toen naar de eigena
resse van het water, die ook een aangrenzende 
strook grond bezat, en naar Jhr. Quarles van Ufford, 
die eigenaar was van het daarachter liggende wei-

Afb. 2 (op de bladzijde hiernaast). Schoolzwemmen van jongens van de hoogste klassen van alle lagere scholen in 
Breukelen omstreeks 1934 (foto uit de verzameling van P.J. Grasmaijer, geb. 26.1.1923 te Breukelen-Nijenrode). 1 = 
Wijnand de Bruin, 2 = Pieter Aerts, 3 = Joop Halstein, 4 = Marinus Kastelein, 5 = Harrie de Boer, 6 = Bertus van 't Schip, 
7 = Evert Pronk, 8= ?, 9 = Evert Casius, 10 = Willem Augustinus, 11 = Henk Colenbrander, 12 = ?. Versteeg, 13, 14 = ?, 
15 = Theo Miltenburg, 16, 17 = ?, 18 = Wim Haman, 19 = Chris van Elk, 20 = Joop Wiegmans, 21 = ?, 22 = ?. Baas, 
23 = ?, 24 = Piet Grasmaijer, 25 = Wil Timp, 26 = ? Besselse, 27 = Kees van Elk, 28 = ?, 29 = Joop Timp, 30 = ?, 
31 = Kees Vredendaal, 32 = Broer Oskam, 33 = de heer G. Scheepers, hoofd van de openbare lagere school. 
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land. Hij kreeg van hen toestemming voor het op
zetten van het kamp (Afbeelding 3). 

In een van de middelste tenten was een Maria
altaar opgesteld, waar de bisschop van Haarlem die 
zondag voor de verkenners een mis opdroeg. Hij 
werd vergezeld door de voorzitter van de R.K. pad
vinderij, baron Van Voorst tot Voorst. Na afloop 
werd de badjo benoemd tot erelid van de Utrechtse 
zeeverkenners en kreeg tante Nel bloemen van het 
altaar. Dit gebeuren is niet in de publiciteit geko
men en ik kon geen inwoners van Breukelen meer 
vinden, die ervan op de hoogte waren. Ook in het 
gemeente-archief van Breukelen-St. Pieters waren 
geen sporen van het kamp te vinden. De ingekomen 
stukken, de notulen van de gemeenteraad of van het 
college van B&W uit 1937 maken geen melding 
van een voor het kamp gevraagde vergunning. Van 
de heren C. Stekelenburg en J. Stolwijk hoorde ik 
echter, dat ook op een terrein van Scouting Maars-
sen bij het Fort Tienhoven in 1937 zeeverkenners 
hebben gekampeerd. 

In Het Utrechts Archief heb ik vergeefs in jaar
gang 1937 van Het Utrechts Nieuwsblad gezocht 
naar berichten over deze kampementen. Ik vond 
wel uitvoerige verslagen van de Jamboree, die van 
31 juli tot 9 augustus 1937 op het landgoed Voge
lenzang bij Bennebroek werd gehouden. 

Een eerste bericht over de Jamboree stond in de 
krant van maandag 21 juni 1937 onder de kop 
"Jamboree-schouw in het stadion zeer goed ge
slaagd". Die schouw (tegenwoordig show genoemd) 
was een demonstratie door diverse groepen van al

lerlei padvindersvaardigheden op zaterdag 19 juni 
in een stampvol Utrechtse stadion, die was bedoeld 
als promotie voor de aanstaande grote Jamboree. 
De landverkenners gingen hun tenten opzetten en 
de zeeverkenners tuigden een boot op. Ook gaven 
zij een demonstratie boegsprietlopen en seinden ze 
met hun vlaggen: "U komt ook naar de Jamboree 
bij Vogelenzang". De leiding berustte bij de 
Utrechtse districtscommisaris van de padvinders, de 
heer H.M. Rozendaal, die ook de leiding zou heb
ben van het Nederlandse contingent, dat op 2 au
gustus 1937 in Vogelenzang zou optreden. 

In de krant van woensdag 7 juli stond een ver
slag met de kop "Op Vogelenzang wordt hard aan
gepakt", waarin de journalist een impressie gaf van 
het Jamboree-terrein aldaar van ruim vijf vierkante 
kilometer in de bossen en weilanden van het land
goed achter de duinen. Veertien dagen later berichtte 
de krant, dat de Indische padvinders, die in Hilver
sum waren ondergebracht, een bezoek aan Utrecht 
hadden gebracht. Ze hadden de Domtoren beklom
men en waren in de Raadskelder door de Utrechtse 
padvinders ontvangen met het lied "Hoort zegt het 
voort". Daarna hadden ze samen het populaire Jam
boreelied van Jan Schaap gezongen: "In negentien 
drie zeven, dan zul je wat beleven, dan komt de 
Jamboree in Nederland". 

In het Utrechts Nieuwsblad van woensdag 28 
juli stond weer een stuk over de Jamboree, waar 
ruim 20 000 padvinders uit 54 landen verwacht 
werden. Er werd voorspeld dat de opening op 31 
juli 1937 door H.M. de Koningin een topdag zou 

Afb. 3. Tentenkamp bij 
het zwembad De Meent 
van Utrechtse en Engel
se zeeverkenners tij
dens of na de Jamboree 
in 1937. (Foto uit de col
lectie van mevrouw P. 
Stilting-Bosch, geschon
ken aan en opgenomen 
in Foto-archief Histori
sche Kring Breukelen). 
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zijn. Ook de Chief Scout, Lord Baden-Powell, zou 
dan met zijn vrouw en dochter aanwezig zijn. Vol
gens het programma zouden op zondag 1 augustus 
om 10.00 uur allerlei godsdienstoefeningen op het 
terrein gehouden worden, waarna om half twee een 
kerkparade naar de Grote of St.-Bavokerk in Haar
lem plaats zou vinden. De sluiting van de Jamboree 
zou op 9 augustus gebeuren met een défilé en een 
laatste kampvuur. De daaropvolgende dagen kon
den gevuld worden met excursies voor de buiten
landers, het opruimen van het kamp door de ver
kenners en het vertrek der gasten op 14 en 15 au
gustus. 

Tijdens de Jamboree verbleven de deelnemende 
zeeverkenners in tenten op het landgoed Vogelen-
sang of sliepen in schepen die in de Ringvaart la
gen. Over hen vond ik berichten in de kranten van 6 
en van 9 augustus. Zij waren op 5 augustus onder 
leiding van de hoofdkwartiercommissaris van de 
zeeverkenners, de heer G. Mante, met honderd man 
naar de haven van Umuiden geweest, waar ze rond
geleid werden en 's middags met een loodsboot en 
een trawler op zee hadden gevaren. Op zaterdag 7 
augustus waren ze via de Ringvaart naar het terrein 
van de watersportvereniging "De Kaag" gevaren. 
Daar hielden ze een zeeverkennersdag met voorna
melijk demonstraties en wedstrijden in kano- en 
tobbevaren. De familie Baden-Powell was daar ook 
en bij de starttoren kreeg de Chief-Scout een oor
konde aangeboden door de heer Mante. Op zondag
avond 15 augustus 1937 vertrok de familie Baden-
Powell met de Harwichboot uit Hoek van Holland. 

De groep zeeverkenners bij het zwembad De 
Meent te Breukelen is daar dus waarschijnlijk tus
sen 10 en 16 augustus geweest. De voor hen bij het 

zwembad door de bisschop opgedragen mis zal dan 
op zondag 15 augustus zijn gehouden. Dat is op de 
kalender de dag van Maria-Hemelvaart. Dat ver
klaart ook de aanwezigheid van een Maria-altaar, 
waarvan de bloemen aan mevrouw Stilting werden 
gegeven. 

Mevrouw Stilting heeft het erelidmaatschap voor 
haar man en de bloemen voor haarzelf als een hoog
tepunt in hun leven ervaren, waar ze nu 63 jaar later 
nog met genoegen aan terugdenkt. 

Noten 
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4 Gesprek op 5 november 1999 met mevrouw P. Stilting-
Bosch, Kloosterhof 15, Breukelen. De familiegegevens 
zijn: Adrianus Johannes Stilting, geb. Utrecht 23.5.1901, 
overl. Breukelen 9.10.1981, badmeester, trouwt Utrecht 
30.10.1929 Petronella Bosch, geb. Utrecht 30.11.1903; 
adres op 12.12.1952 is Plassen 59, op 31.3.1967 Laan van 
Gunterstein 3. De familie Stilting is pas in december 1952 
permanent in Breukelen komen wonen. Het houten huis op 
het zwembad was tevoren verbouwd en aangesloten op de 
waterleiding en het electrisch licht. Na hun pensionering 
verhuisde de familie Stilting in maart 1967 naar de Laan 
van Gunterstein. De badjo had bijverdiensten door zijn 
werk voor radio en televisie. Hij was een bekwaam foto
graaf en filmer. Hij stimuleerde Adriaan Prins om zijn bak
kerij te verkopen en van zijn film- en fotohobby zijn beroep 
te maken. 

Dank van de HKB aan vele gulle gevers 

Regelmatig krijgt de HKB materiaal, dat op enigerlei 
wijze verband heeft met de geschiedenis van ons werk
gebied, aangeboden voor haar archief of collectie: oude 
brieven, rekeningen, akten, landkaarten, krantenknipsels, 
bijzondere nummers van oude kranten, familieberichten, 
restanten van oude verenigingsarchieven, boeken, bro
chures, foto's, prentbriefkaarten, dia's, voorwerpen, enz. 
Wij zijn daar altijd heel erg mee ingenomen. Vaak is dit 
de enige manier waarop kennis over het verleden ons be
reikt, want uit archieven is wel veel te halen, maar lang 
niet alles. Vooral uit de sectoren van de samenleving 

waarmee de overheid geen bemoeienis had, is het vaak 
moeilijk om aan goede informatie te komen. 

In deze maand van geschenken en verrassingen wil 
het bestuur graag allen die zo attent aan ons gedacht heb
ben nog eens heel hartelijk bedanken. 

Van foto's kunnen we ook nieuwe afdrukken maken, 
waarna u desgewenst het origineel terug kunt ontvangen. 
Van oude documenten zijn ook fotokopieën welkom, 
want de informatie die ze bevatten is voor ons het be
langrijkste. Blijf dus vooral aan ons denken en help mee 
dat geen waardevolle kennis onnodig verloren gaat. 
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