
Seijst 2002 . - Dl.32 BADHUIZEN iN ZEIST - LEO VISSER Badhuizenin Zeist Over de badgewoonten vande Romeinen in het beginvan onze jaartelling zijn weredelijk goed op de hoogte.De Romeinse badhuizen warengezondheids- en culturelecentra waar mensen met veeltijd en geld elkaar dagenlangkonden ontmoeten... LEO VISSER Over de badgewoonten vande Zeistenaren aan hetbegin van de vorige eeuw isniet zoveel bekend. Uit het volgendeoverzicht van de diverse badhuizenin Zeist blijkt, dat de volksgezond-heid ook hier de doorslaggevendereden was om openbare badhuizente bouwen. Bij het onderzoek viel Het badhuis aan de Bothalaan ca. 1930. COLLECTIE VAN DE POLL-STICHTING. het mij op, dat tot in het beginvan de jaren tachtig, kort voor desluiting van het laatste badhuis,nog steeds een probleem niet wasopgelost en wel de gewoonte vande overgrote meerderheid van debaders om op zaterdag het badhuis te bezoeken. Zaterdag was de dagwaarop je vroeger in de teil gingen dat moest zo blijven. Het gevolgwas dat er op de overige dagen altijdovercapaciteit was en dat op zater-dag mensen teruggestuurd werdenwegens onvoldoende badcellen. .; 35













Seijst 2002 . - Dl.32 BADHUIZEN IN ZEIST - LEO VISSER aangebracht; hij deze gelegenheidkan dit echter niet en dit is ook nietzo erg. Bekend is namelijk dat devrouwen in het algemeen om niette noemen redenen in een hotel eendouchebad boven een kuipbad pre-fereren. Onder douches kunnen zijhet hoofd bedekken, evengoed alsin de zweminrichting en aan hetstrand.&quot; Daarmee was het probleem opge-lost. Nadat de voorzitter er nog op hadgewezen dat er voor middenstandersaan de Utrechtseweg ook reeds langeen badgelegenheid bestond merktewethouder Adriaanse op dat zijnsinziens onder een volksbadhuis inde eerste plaats moest worden ver-staan een inrichting voor het volken wel bepaaldelijk voor de arbei-ders. Een badhuis voor middenstan-ders blijkt niet nodig te zijn, aldusde wethouder, anders zou de inrich-ting aan de Utrechtseweg wel betertieren. Het voorstel werd vervolgens instemming gebracht en met elf stem-men voor en drie tegen aangeno-men. Op 11 december 1923 werd hetbadhuis geopend. De Zeister Cou-rant van 15 december 1923besteedde er een artikel aan dateindigde als volgt:&quot;Resumerende kan werkelijk deconclusie worden getrokken dat degemeente een keurige, praktische ennuttige inrichtingrijker geworden is.Volksbadhuis staat er geschreven.Wij twijfelen er niet aan of uitalle lagen der burgerij zal de inrich-ting bezoekers trekken. Het is onzestellige mening dat niemand uit

deburgerklasse zich voor een gebruikmaken van de inrichting behoeftte generen. Tenslotte merken wijnog op dat iedere bezoeker gedu-rende een half uur van de badcellengebruik kan maken. Is de inrich-ting toegankelijk voor baadsters dan 1923 in de gemeenteraadsvergade-ring in behandeling kwam zeidende indieners van de motie dat ditplan in geen enkel opzicht beant-woordde aan de verwachtingen vaneen volksbadhuis. Een der voor-naamste bezwaren was dat er alleenmaar douches waren en geen kuip-baden. Het raadslid Van der Lindenwas van mening dat dit badhuis alsverlengstuk van de wasgelegenheidvan de arbeiders van de gasfabriekniet geschikt was voor ambtenarenen middenstanders. Voor vrouwenwas er volgens Van der Lindenwegens gemis aan kuipbaden hele-maal geen plaats. Ook het raadslidGroesbeek pleitte voor enkele kuip-baden opdat ook vrouwen van deinrichting gebruik zouden kunnenmaken. Wethouder Adriaanse wist daarwel een oplossing voor. Hij rea-geerde als volgt: &quot;Men betreurt het dat er voor vrou-wen geen kuipbaden zullen worden 41



Seijst 2002 . - Dl.32 BADHUIZEN IN ZEIST ? LEO VISSER wordt uitsluitend hulp verleend doorde echtgenote van de badmeester. &quot;Het tarief voor een sproeibad,warm of koud, zonder zeep of hand-doek was twaalf cent. Tien sproei-baden kostten een gulden. Zeep enhanddoek met badmuts kon menvoor resp. drie en vijf cent huren. Uit het verslag van de bedrijfs-commissie van 15 juli 1926 blijkt dathet aantal bezoekers de verwach-tingen ver had overtroffen. In 1924waren er 14-571 bezoekers geweesten in 1925 15.039. Aanvankelijk was het badhuisalleen op donderdag, vrijdag enzaterdag open, vanaf 9 april 1925ook op woensdag. Het grootste pro-bleem was dat veel bezoekers nietmidden op de dag konden komenen dat men niet wenste af te wijkenvan de gewoonte om de wekelijksereiniging op zaterdag te houden. Hetgevolg was dat er op zaterdag steedsweer bezoekers teruggestuurd moes-ten worden omdat er geen plaats Het zwaar beschadigde badhuis aan de Steyniaan op 12 augustus 1962. PART. COLLECTIE. grond benut voor de bouw van win-kels en woningen. Daarmee zijn delaatste sporen van het volksbadhuisuitgewist. Bronnen Archief der gemeente Zeist, 1906 - 1945, inv.nrs.13,15,16 en 1642; Gemeentearchief Zeist.Zeister Courant d.d. 15 december 1923; idem. was. Het einde van het eerste volks-badhuis is Zeist kwam op zondag12 augustus 1962 toen een ont-plofte gastank boven op het bad-huis

terechtkwam. Het gebouw werdgesloopt en de vrijgekomen ruimtewerd jarenlang gebruikt als parkeer-plaats. In 1999 is ook dit stukje














