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Enige maanden geleden werd het 
Sportiom geopend. Een luxe sport- en 
recreatiecomplex dat onder meer het 
Brabantbad aan de Grobbendoncklaan 
vervangt. Nu dit overdekte zwembad 
gesloopt wordt, dringt zich de vraag op 
waar de oorsprong ligt van de Bossche 
zwembaden. Dat het oude Brabantbad 
voortkomt uit het openluchtzwembad de 
IJzeren Vrouw weet menig Bosschenaar. 
Maar hoe zit het met eventuele voor- 
lopers van dit zwembad? 
Zoals uit de titel al blijkt is het niet de 
bedoeling hier een totaal overzicht te 
geven van de ontwikkeling van de 
zwembaden in 's-Hertogenbosch. 
De nadruk van het onderzoek ligt op de 
periode 1850 tot 1935. 

Het aspect van de zedelijkheid 
Eén van de problemen die met de aanleg 
van een zweminrichting in het verleden 
samenhing was het aspect van de zedelijk- 
heid. Het (naakt)zwemmen in het open- 
baar werd door menigeen als aanstootge- 
vend ervaren. Zo vaardigden op 18 augus- 
tus 1779 de Hoogschout en de Schepenen 
van 's-Hertogenbosch een verbod op 
zwemmen binnen de stad uit. Aanleiding 
hiertoe vormde het feit dat vele jongelui 
maar ook volwassenen "de onbeschaam- 
heid hebben van aan de groote en kleine 
Hekels, aan den Bleik by den Papenhulst, 
in de Haven en meer andere plaatsen bin- 
nen deeze Ctadt, in het oog der Menschen, 
zich moedernaakt uit te kleeden en in het 
water te swemmen tot geen geringe aan- 
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Overtreders van dit verbod werden zwaar 
bestraft. De boete bedroeg 3 gulden waar- 
van de helft voor de officier en de andere 
helft voor de aanbrenger was. Kon de 
overtreder dit niet betalen dan werd hij 
voor acht dagen op water en brood in de 
Gevangenpoort gezet. Ouders en voogden 
werden uitdrukkelijk aansprakelijk 
gesteld voor het gedrag van hun kinderen 
en pupillen.' 
In de negentiende eeuw gold nog steeds 
een verbod op zwemmen in het openbaar. 
De gemeentelijke verordening verbood 
het zwemmen indien de zwemmer binnen 
300 meter vanaf straten, wegen of huizen 
zichtbaar was. 
Het zedelijkheidsvraagstuk kwam regel- 
matig in de vergaderzaal van de gemeente 
ter sprake. Tijdens een discussie omtrent 
het al of niet aanleggen van een badinrich- 
ting, merkte raadslid Hohman in 1883 op 
dat met een badhuis alleen niet volstaan 
kon worden. Zijns inziens moest er ook 
een zwembad komen in het belang van de 
zedelijkheid, "die als men gaat wandelen 
door zwemmende personen van de wan- 
delwegen zigtbaar is dikwijls gekwetst 
wordt". 
Raadslid Van der Does de Willebois 
meende in dezeìfde vergadering dat als 
het baden en zwemmen in wateren voor 
het publiek zichtbaar verboden was, er ten 
minste ééne plaats aangewezen behoorde 
te worden waar het toegelaten was. Ook 
de rechterlijke macht was van mening dat 
men niet alleen diende te verbieden, maar 
tevens een mogelijkheid moest bieden om 
legaal baantjes te trekken.' Het gemeente- 



lijk zwembad werd gerealiseerd, maar wel 
met een hoge schutting eromheen om 
inkijk tegen te gaan. 
Dit betekende niet dat eenieder er ook 
gebruik van kon maken; aan het eind van 
de 19de en begin 20ste eeuw was schei- 
ding van de seksen heel gewoon. In eerste 
instantie mochten alleen mannen gebruik 
maken van de zwemgelegenheid, vrou- 
wen niet. Na verloop van tijd werd dit 
versoepeld en mochten vrouwen op spe- 
ciale tijdstippen zwemmen. Wanneer dit 
voor het eerst werd toegestaan, is niet dui- 
delijk, maar waarschijnlijk was dit in 1905 
al het geval. In de berekening van de 
bouw van een nieuw zwembad bij fort 
Antonie werd namelijk uitgegaan van 

Rondom het gemeenteli$e zwembad in de Aa was 
een hoge schutting opgericht om inkijk te voorko- 
men. De schuttzng verloor deels haar functie door de 
bebouwing van de Pelssingel: vanaf de eerste verdie- 
ping en de zolder keek men uzt op de zwemmers. 
(Foto: Stadsarchief). 

"een geregeld bezoek van 80 dames en 
meisjes en van 250 heeren en jongens". 
Een hard gegeven krijgen we in 1909 als 
melding gemaakt wordt van het scheiden 
van mannen en vrouwen. Van 1925 is een 
overzicht bewaard gebleven met de ope- 
ningstijden van de gemeentelijke bad- en 
zweminrichting voor het publiek. Hieruit 
blijkt dat de dames dagelijks van 11.00 tot 
14.00 uur van het zwembad gebruik 
mochten maken met uitzondering van de 
zondag, dan oefende de Bossche Red- 
ding~brigade.~ 

Militaire zwemschool 
te 's-Hertogenbosch 
Rond het midden van de 19de eeuw deed 
zich een kentering voor in het denken over 
zwemmen. Niet alleen werd het kunnen 
zwemmen van belang geacht om zichzelf 
of anderen te redden indien men te water 
raakte, het werd ook meer en meer 
beschouwd als een goede oefening die 
kracht en gezondheid aan het lichaam gaf. 



rekening gedateerd 1859 van de eerste permanente 
militaire zwemalmts voor 's-Hertoaenbosch. Voor- 
heen had een m'ilitnire zwemkom b$ fort Orthen 
dienst gedaan, maar deze was tijdelijk van aard 
geweest. (Tekening BAM naar ARA, Departement 
van Oorlog. Plans van Gebouwen, micro 699). 

De eerste aanzet tot de bouw van zwem- 
baden in Nederland werd gegeven door 
het Ministerie van Oorlog. Juli 1843 deed 
de minister een circulaire uitgaan waarin 
betoogd werd dat "in een land als het 
onze, eene voldoende bedrevenheid in het 
zwemmen voor een ieder van belang is en 
wel inzonderheid ook voor den soldaat, 
die daarvan in den oorlog zeer dikwijls 
het nut kan ondervinden". De provinciale 
commandanten werden in dit schrijven 
opgeroepen zich in te zetten voor de bouw 
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Uit de archieven blijkt dat nog vóór de 
oproep van de minister plaatsvond al 
enkele initiatieven in deze richting geno- 
men waren. Het was de provinciaal com- 
mandant van Zuid-Holland die als eerste 
resultaat wist te boeken. Hij was in over- 
leg getreden met het Haagse stadsbestuur 
en had deze bereid gevonden mee te wer- 
ken aan de oprichting van een zwemschool 
voor zowel burgers als militairen. Op kos- 
ten van het stadsbestuur werd een zwem- 
plaats ingericht en een daarbij benodigde 
verplaatsbare houten loods alsmede een 
zwemschuit vervaardigd. Van militaire zij- 
de werd een officier met de oprichting en 
directie van de zwemschool belast6 
Ook in 's-Hertogenbosch waren al in een 
vroeg stadium pogingen ondernomen om 
tot zwemonderricht te komen. Zo richtte 



de provinciaal commandant van Noord- 
Brabant, op initiatief van de officieren van 
de vesting 's-Hertogenbosch, een verzoek 
aan de minister om de gracht van het fort 
Isabella geschikt te maken voor het geven 
van zwemonderricht aan de manschappen 
der Korpsen Infanterie en Artillerie te 
's-Hertogenbosch. De minister reageerde 
enthousiast en stelde voor met het stads- 
bestuur en eventueel de Gouverneur van 
de provincie rond de tafel te gaan zitten 
om een en ander te be~preken.~ Dat con- 
tact met de civiele autoriteiten opgenomen 
moest worden, lag waarschijnlijk daarin 
dat de minister niet te veel geld in de 
bouw van de zwembaden wilde steken. 
Indien mogelijk moesten de gemeente- 
besturen voor een deel van de kosten op- 
draaien. 
Volgens de notulen van de Bossche ge- 
meenteraad blijkt inderdaad een brief te 
zijn binnengekomen van de Gouverneur 
van de Provincie waarin deze het stads- 
bestuur uitnodigde in overleg te treden 
met de plaatselijke commandant van de 
vesting om te komen tot de oprichting van 
een burger- en militaire zwemschool. 
De gemeenteraad stuurde deze brief door 
aan Burgemeester en Wethouders met het 
verzoek de zaak af te handelen.$ 
Er vonden gesprekken plaats tussen B&W 
en de plaatselijke commandant. Maar 
klaarblijkelijk kwam men er in eerste 
instantie niet uit want de commandant 
stuurde een brief aan de gemeente met het 
verzoek om een afdoend antwoord op de 
vraag of de stad al dan niet een zwem- 
school wilde. Uit de reactie van B&W 
blijkt dat deze hier niet aan wilde mee- 
werken: er was geen geschikte plek te 
vinden en er was geen geld? 

Uit het archief van het Ministerie van 
Oorlog blijkt dat ook elders in het land de 
oprichting van zwemscholen stagneerde, 
voornamelijk omdat er geen geschikte 
locaties voorhanden waren. Het ministerie 
deed daarom een verzoek om informatie 

uitgaan. Men wilde weten welke vestin- 
gen in aanmerking kwamen om in de 
gracht een zwemplaats in te richten en 
welke de kosten waren. Ook wilde men 
tekeningen ontvangen met daarop aange- 
geven welke gedeelten van de grachten 
het meest geschikt waren. De bouw van 
de zwemplaatsen was namelijk onderwor- 
pen aan een restrictie: er mochten geen 
werken verricht worden die nadelige 
gevolgen zouden hebben voor de verdedi- 
ging van de vestingen, tenzij de werken 
snel en zonder veel kosten konden wor- 
den afgebroken?O 
Medio juni 1844 kwamen de gegevens 
over 's-Hertogenbosch binnen. Het bleek 
dat de grachten van 's-Hertogenbosch niet 
zo geschikt waren voor het oprichten van 
een zwemschool. Gedacht werd aan de 
gracht bij het Vughterfront, maar de kos- 
ten zouden hoog uitvallen. Het beste zou 
zijn te wachten tot de herstelwerkzaarnhe- 
den van de vesting een aanvang genomen 
hadden. De aanleg van de zwemschool 
kon dan uit een ander potje betaald wor- 
den. 
In de tussentijd moest men zich maar red- 
den met de zwemplaats gelegen vóór het 
fort Orthen zoals de laatste twee jaar al 
gebeurde. Deze zwemplaats kon niet tot 
een permanente uitgroeien, aangezien 
men andere plannen met het fort had." 
Waaruit we dus mogen afleiden dat de 
eerste, weliswaar tijdelijke, militaire 
zwemschool in 's-Hertogenbosch in 1842 
bij fort Orthen was aangelegd. 
En dan laat het archief van het Ministerie 
van Oorlog ons enigszins in de steek. 
Alleen uit de index op de verbalen blijkt 
dat er in 1845 een aanbesteding van een 
zwembad in 's-Hertogenbosch heeft 
plaatsgevonden. De stukken zelf blijken 
vernietigd. Uit de index valt nog op te 
maken dat het werk voor f 2.000,- werd 
gegund aan een aannemer genaamd 
Peeters.12 Wel resten ons twee tekeningen, 
één uit 1845 waarop een zwemplaats te 
zien is in de voorgracht van fort Isabella 



en één uit 1859 waarop een zwemplaats 
geprojecteerd is in de Dommel ter plaatse 
van het halve hoornwerk links van de 
Citadel.I3 
Zekerheid over welk van deze twee plan- 
nen gerealiseerd is, krijgen we pas midden 
jaren zestig van de vorige eeuw. Het 
waterschap de Dommel is dan van plan 
een sluis te bouwen in de linker Diezedijk 
tegenover de Citadel. Uit de correspon- 
dentie met het Ministerie van Oorlog blijkt 
dat het waterschap er bij de bouw voor 
moest zorgen dat het "daarbij gelegen, en 
tot zwemplaats voor het garnizoen inge- 
rigte gedeelte vestinggracht, voor dat doel 
geschikt blijven. Bepaald werd dat de sluis 
geopend zou worden om het water van de 
zwemplaats te verversen en bij tijden ge- 
sloten, meestal voor de periode van l uur, 
opdat het garnizoen over voldoende zwem- 
water zou beschikken. De sluis stond 
onder beheer van de militaire genie.14 

Overigens zal de plaats van de zwemkom 
niet aileen bepaald zijn door de afstand tot 
de kazernes en de aanwezigheid van stro- 
mend water, maar ook door het aspect 
van de zedelijkheid. Toch richtte het 
gemeentebestuur van 's-Hertogenbosch 
zich in 1868 tot het Ministerie van Oorlog 
met het verzoek een schutting op te rich- 
ten bij het zwembad, opdat de zwemmers 
aan het oog van passanten onttrokken 
werden. De aanleg van de staatsspoorweg 
had namelijk tot gevolg dat veel (werk)lie- 
den de zwemkom passeerden. Bovendien 
werd deze weg, die de verbinding tussen 
Engelen en 's-Hertogenbosch vormde, ook 
zomers veel gebruikt. Het liefst had het 
gemeentebestuur gezien dat het zwembad 
verplaatst zou worden, het lag immers 
volgens de gemeentelijke verordening te 
dicht langs de openbare weg, maar men 
zag wel in dat geen alternatieven voor- 
handen waren.I5 
Na de aanname van de Vestingwet van 
1874 waarbij 's-~erto~enboschniet meer 1' ' Locatie van het eerste badhuis gelegen in de Dommel. 

(Door BAM bewerkte tekening, origineel in ARA). 



als vesting van de eerste categorie geclas- 
sificeerd werd, kwam het zwembad weer 
ter sprake. Er bleken plannen te bestaan 
om aan het garnizoen nieuwe terreinen ter 
beschikking te stellen voor de aanleg van 
een exercitieveld en een zwemkom. Zowel 
het exercitieterrein als de zwemkom wer- 
den nabij de Hinthamerpoort aan het 
Hinthamereinde gerea1iseerd.l6 

Het eerste particuliere badhuis 
Terwijl de militairen van 's-Hertogen- 
bosch vanaf 1845 over een zwembad 
beschikten, was er voor de burgers hele- 
maal niets geregeld. Zoals reeds gezegd 
was er geen geschikte locatie en ook geen 
geld. Toch werd de roep om een zwemin- 
richting steeds luider. Met name vanuit de 
hoek van de Gezondheidscommissie werd 
steeds vaker gewezen op de belangen 
voor de volksgezondheid. Meer en meer 
nadruk werd gelegd op het bevorderen 
van de (persoonlijke) hygiëne. Zou een 
zwembad voor 's-Hertogenbosch in eerste 
instantie misschien te duur zijn, dan 
moest maar eens gedacht worden over een 
badhuis. 
Het zou tot juni 1858 duren voordat con- 
crete stappen gezet werden: de heer W. 
van Beusekom, commissaris van de socie- 
teit Casino richtte zich tot de Minister van 
Oorlog met het verzoek een houten bad- 
huis te mogen oprichten in de gracht bui- 
ten de Grote Hekel tussen de bastions 
Oranje en Baselaar. 
Het rekwest van Van Beusekom werd 
voorzien van een advies van de Tweede 
Inspecteur van Fortificatiën 's-Hertogen- 
bosch. Deze was van mening dat binnen 
de stad behoefte aan een dergelijke inrich- 
ting bestond en dat de plek die voor dit 
badhuis gekozen was, de juiste was: "Het 
water in deze gracht wordt dagelijks ver- 
verst door de naar de stad afstroomende 
rivier den Dommel, eene plaats die zeker 
voor een badinrigting als het meest 
geschikt moet geacht worden". 
Wel was het maken van zulk een badhuis 

aldaar in strijd met de Wet op de Verbo- 
den Kringen. Het vormde een obstakel in 
de verdedigings/vuurlinie van de vesting. 
Echter omdat "Het voornemen bestaat om 
de badinrigting op een vlot zoodanig te 
maken, dat die uitéén kan worden geno- 
men, alsmede om daarvan alléén geduren- 
de het badseizoen gebruik te maken, en 
het geheel des winters op te ruimen en op 
te leggen", was de inspecteur van mening 
dat ontheffing verleend kon worden.17 
Ook de minister zag geen bezwaar. Er 
werd een akte opgesteld waarin bepaald 
werd dat het badhuis onder voorwaarden 
aangelegd mocht worden. De voonvaar- 
den waren: indien nodig de pachters van 
de visserijen schadeloos stellen, bouwen 
in overleg met de militaire ingenieur luite- 
nant-kolonel Pieter Noot en indien vereist 
moest afbraak of ontruiming binnen 24 
uur zijn uitgevoerd. Zou dit laatste niet 
nagekomen worden, dan zou de Genie dit 
doen op kosten van Van Beusekom.18 
Het badhuis is gebouwd maar erg lang 
heeft het waarschijnlijk niet bestaan. Uit 
de geheime raadsnotulen van 1863 blijkt 
namelijk dat het bestuur van een badhuis 
zich tot de gemeente gewend had met de 
vraag of deze de inrichting wilde overne- 
men gezien de hoge kosten. De gemeente- 
raad beschikte afwijzendJ9 
Enige jaren later kwam het badhuis nog- 
maals ter sprake in de gemeenteraad toen 
er gediscussieerd werd over de aanleg van 
een zweminrichting. De voorzitter merkte 
op dat "eenige jaren geleden alhier eene 
particuliere badinrigting opgerigt is, deze 
heeft het eerste jaar goed gewerkt, het vol- 
gende jaar werd daarvan veel minder 
gebruik gemaakt en het derde jaar was de 
liefhebberij geheel verdwenen, zoodat met 
die inrigting geene rekening gemaakt 
werd en deze voor afbraak moest worden 
verkocht". Raadslid Hohrnann meende 
dat de bedoelde inrichting twee nadelen 
had: ten eerste was deze gebouwd met 
geld verkregen door middel van het uitge- 
ven van aandelen en dus moest er winst 



Plattegrond van het eerste gemeentelijke zwembad in 
de rivier de Au. Deze heeft gefunctioneerd van om- 
streeks 1884 tot 1934. Tegenwoordig staat hier de 
nieuwbouw genaamd de 'Munteltulnen'. (Foto: 
Stadsarchief stamboeknummer 35.441). 

gemaakt worden. Ten tweede was geen 
stroming in het water op de plek waar ze 
was gevestigd, waardoor de verversing 
van het water te wensen over liet. De 
inrichting was dus geen succes, raadslid 
Vermeden-Bouwman sprak zelfs van een 
"ellendige inri~hting".~~ Pas vele jaren 
later, in 1922, zou aan de Kempenland- 
straat een deugdelijke badinrichting ge- 
realiseerd worden. 

Gemeentelijk zwembad 
Nu het particulier badhuis niet levensvat- 
baar was gebleken, begon de Gezond- 
heidscommissie steeds meer druk op de 
gemeenteraad uit te oefenen om te komen 
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Het duurde tot augustus 1874 voordat de 
ideeën concretere vormen aannamen. De 
Gezondheidscommissie had B&W een 
tekening toegestuurd betreffende een op 
te richten badhuis. Het badhuis, waar men 
binnenskamers een warm of koud bad 
kon nemen, was zowel voor betalende als 
'onvermogende' klanten bedoeld. Als 
locatie van het badhuis werd genoemd: 
"achter het bestedingshuis achter de Zuid- 
Willemsvaart". Uit de plannen blijkt dat 
enige ingezetenen van de stad zelfs al geld 
hadden toegezegd voor de bouw. Natuur- 
lijk waren de financiën daarmee niet rond 
en richtte men zich tot de raad met de 
vraag of deze bereid was de ontbrekende 
f 7.000,- bij te passen. 
Uiteindelijk besloot de vergadering het 
voorstel naar de Gezondheidscommissie 
terug te sturen met de vraag of er in plaats 
van een badhuis niet een zwembad ge- 
bouwd kon worden. 
De Gezondheidscommissie voldeed aan 



dit verzoek en werkte een nieuw plan uit 
dat tijdens een geheime raadsvergadering 
werd besproken. Al snel werd duidelijk 
dat een en ander afhankelijk was van de 
aanstaande ontmanteling van de vesting. 
Pas als militaire terreinen aan het Ministe- 
rie van Financiën waren overgedragen, 
had de gemeente de mogelijkheid deze 
aan te kopen. 
In afwachting hiervan besloot de raad een 
commissie in te stellen met als taak het 
bevorderen van de oprichting van een 
bad- en zweminrichting. Als leden van 
deze commissie werden benoemd: de 
raadsleden Pompe, Schlesinger en Ver- 
meden-Bouman. Tevens werd besloten in 
de begroting van 1876 een pro memorie- 
post op te voeren inzake de kosten voor 
de bouw van een bad- en zweminrichting 
in afwachting van de ontmanteling." 
Een aantal jaren later stelde de bovenge- 
noemde commissie voor een zwembad in 
te richten "ter zijde van den molen op het 
Hinthamereinde, achter de voormalige 
lunette aldaar". De kosten daarvan wer- 
den begroot op f 400,-. In eerste instantie 
werd de beslissing uitgesteld, er was dis- 
cussie over de waterverversing, de toe- 
gankelijkheid en de zedelijkheid. Maar 
uiteindelijk werd het voorstel op 31 juli 
1883 aangenomen, waarna de inrichting 
van het eerste gemeentelijk zwembad een 
aanvang nam.= 
Klaarblijkelijk was het zwembad niet naar 
ieders wens, want in 1898 vroeg een aantal 
particulieren, waaronder J. Dony en A. 
van Lanschot Jr., de gemeente toestem- 
ming een soort privé-zwembad in de 
Dommel nabij het Wilhelminapark te 
mogen aanleggen. De toestemming werd 
niet gegeven, diverse factoren spraken 
tegen dit plan: te geringe waterdiepte, 
inkijk, belemmering voor scheepvaart, etc. 
Als alternatief stelde de directeur gemeen- 
tewerken voor een zwembad bij fort 
Antonie in te richten. Maar hier werd 
vooralsnog niet verder op ingegaan. Een 
tijdje later kwam dit idee weer ter sprake. 

Opvallend hierbij was de vraag of het een 
besloten zwembad zou moeten worden, 
dat wil zeggen alleen voor betalende 
bezoekers, of dat ook een openbaar 
gedeelte (voor niet-betalenden) aangelegd 
moest worden. Het lijkt erop dat men een 
scheiding tussen de vermogende en min- 
vermogende Bosschenaren op het oog 
had.Z4 
F.M.L. Kerkhoff, de directeur gemeente- 
werken, meende dat het gemeentebad aan 
het Hinthamereinde uitstekend voldeed. 
De omwonenden aldaar hadden de mees- 
te behoefte aan een zweminrichting en de 
toekomstige bouw van arbeiderswonin- 
gen in de buurt was een argument om dit 
bassin te behouden. 
Voorts meende hij dat bij fort Antonie, 
mede gezien de hoge investering, gekozen 
moest worden voor een inrichting voor 
louter betalende bezoekers. Eventueel 
zouden de militairen van de op te richten 
Isabella-kazerne er op bepaalde uren ook 
gebruik van mogen maken. 
Uiteindelijk is de bouw van het tweede 
zwembad niet doorgegaan maar de schei- 
ding van de klassen wel. Uit latere corres- 
pondentie blijkt namelijk dat nogal wat 
inwoners, en dan wel de meer gegoede 
burgerij, geen gebruik maakten van de 
gemeentelijke inrichting, maar van de in 
de nabijheid gelegen militaire zwemkom." 

De militaire zwemkom opgeheven. het 
gemeentebad verplaatst 
In de periode 1905-1920 valt weinig te 
melden over de zwemkommen. De 
schaarse archiefstukken maken melding 
van normaal onderhoud, de periode van 
openstelling (meestal van mei tot oktober), 
de openingstijden (van 6 uur's ochtends 
totdat het donker werd), etc. 
Begin jaren twintig komt hier verandering 
in. De gemeente was al een tijdje in over- 
leg met de militaire autoriteiten in ver- 
band met het opheffen van de militaire 
zwemkom. Deze belemmerde de wateraf- 
voer van de rivier de Aa dermate dat dit 



niet alleen problemen opleverde voor de 
stad zelf, maar ook voor de waterschap- 
pen stroomopwaarts. Verder waren rond- 
om de zwemkom twee nieuwe stadswij- 
ken in aanbouw, De Bossche Pad en de 
Hinthamerpoort, en de aanwezigheid van 
een zwembad tussen beide woonwijken 
werd vanuit het oogpunt der zedelijkheid 
minder geschikt bevondemz6 
Het Ministerie van Oorlog stond niet 
onwelwillend tegenover de opheffing. Als 
de overgebleven militairen - het garnizoen 
was sterk ingekrompen - gebruik mochten 
maken van het gemeentelijk zwembad 
dan was daar zeker over te praten. Wel 
diende in dat geval de waterverversing en 
de capaciteit van het gemeentelijk zwem- 
bad te worden vergroot. De gemeente zei 
toe hiervoor te zorgen en overeengeko- 
men werd dat de militairen driemaal per 
week telkens twee uren over de gemeente- 
lijke zwemkom konden beschikken. Bui- 
ten deze uren mochten de militairen en 
hun gezinnen kosteloos van het zwembad 
gebruik maken, ook op de uren dat ande- 
ren moesten betalen. Uiteindelijk bleek de 
capaciteit van de gemeentelijk zwemkom 
toch te klein; de zwemuren moesten ver- 
deeld worden tussen het garnizoen, man- 
nen, vrouwen, laag en normaal tarief. Er 
bleef niets anders over dan de militaire 
zwemkom in verkleinde vorm te handha- 
ven, waarmee het probleem van de water- 
afvoer wel opgelost werd. Het beheer van 
de militaire zwemkom kwam in handen 
van de gemeente die als huurder optrad." 
Lang heeft deze situatie niet bestaan: eind 
1926 kwam er namelijk een aanvraag bij 
B&W binnen voor het ter beschikking stel- 
len van een terrein tot stichting van een 
kerk (de voormalige Bartjeskerk) met pas- 
torie en patronaat in de nabijheid van de 
nieuwe woonwijken. Het terrein van de 
militaire zwemkom kwam daarvoor het 
meest in aanmerking. Er werd contact 
gezocht met het Ministerie van Oorlog dat 
hiertegen geen bezwaar aantekende 
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maken van het gemeentelijke zwembad. 
Na maanden van onderhandelen over de 
prijs kocht de gemeente het terrein aan 
voor een bedrag van f 2.000,-, waarna de 
grond gratis ter beschikking van het bis- 
dom gesteld werd.28 
Met het opheffen van de militaire zwem- 
kom stak het capaciteitsprobleem van het 
gemeentebad weer de kop op. Toen ook 
nog geconstateerd werd dat de waterkwa- 
liteit van de rivier achteruit ging, was het 
duidelijk dat ook dit zwembad in de Aa 
zijn langste tijd gehad had. Er werd omge- 
zien naar een nieuwe locatie. Dit zou het 
zwembad in de IJzeren Vrouw worden 
dat in 1934 in gebruik genomen werd. "De 
mooiste badinrichting van de provincie 
met een strandbad zoo goed als men dat 
slechts wenschen kan".29 Maar ook dat is 
al weer verleden tijd. i 
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