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De eerste zweminrichtingen eind 
19e eeuw waren (militaire) man-
nenaangelegenheden, maar al 
snel bleken ook meisjes en vrou-
wen wel eens een baantje te wil-
len zwemmen. Natuurlijk zwom-
men vrouwen en mannen niet 
tegelijkertijd in hetzelfde bad; dat 
stonden de gangbare ideeën over 
zedelijkheid niet toe. Er kwamen 
al snel badinrichtingen met ge-
scheiden mannen- en vrouwenaf-
delingen. Zo ook in Bussum.

Zedelijkheidsoffensief
Toch gingen er wel stemmen op 
voor gemengd zwemmen. Op de 
stranden aan de kust kwam ge-
mengd zwemmen en zonnebaden 
steeds vaker voor. In de loop van 
de jaren dertig kwam, met name 
vanuit de katholieke geestelijkheid, 
een waar zedelijkheidsoffensief op 
gang tegen “de naaktcultuur, de 
prostitutie, de pornografie, de ex-
cessen van den modernen dans, het 
onmatig gebruik van alcohol” en 
ook tegen het “immorele” gemengd 
zwemmen en zonnebaden. 

In dat kader kan het volgende be-
richt in de Bussumsche Courant 
van 2 mei 1939 gelezen worden. 

Let ook op hoe de redactie de bood-
schap brengt.

Pastoors in ‘t Gooi leggen een ge-
meenschappelijke verklaring af
BUSSUM. — Blijkens berichten in 
de R. K. bladen hebben de pastoors 
Zondag een gemeenschappelijke 
verklaring van de kansels van alle 
kerken in het Gooi voorgelezen be-
treffende het gemengd zwemmen, 
aan welke verklaring wij het vol-
gende ontleenen:

De zomer nadert en daarmee de 
tijd van zwemmen. Hoe gezond en 
hoe aanbevelingswaardig de zwem-
sport ook is, het gemengd zwem-
men brengt ongetwijfeld groote 
gevaren mee voor de zielen. Wij 
bedoelen hiermede het gemengd 
zwemmen in badgelegenheden, 
waaraan uiteraard verbonden is dat 
de deelnemers veelvuldig en lang-
durig in badcostuum buiten het wa-
ter bij elkaar vertoeven.
Wij willen hiermede niet insinuee-
ren, dat er in de badgelegenheden 
direct afkeuringswaardige feiten 
voorvallen, maar wij zijn overtuigd 
dat het langdurig verblijf in badcos-
tuum buiten het water een verder-
felijken invloed moet hebben op 

Gemengd zwemmen in 1939

onze mannen en vrouwen, jongens 
en meisjes. “

Het fiere schaamtegevoel, de beste 
beveiliging voor de deugd, wordt 

hierdoor geschaad en de afstom-
ping daarvan, waar velen zich op 
beroepen, is zeker geen winst. Het 
feit alleen al, dat er katholieken 
zijn, die dit niet meer aanvoelen, 
bewijst, dat er reeds waarden ver-
loren gingen, die behouden hadden 
moeten blijven. (…)

Als pastoors, voor God verantwoor-
delijk voor uw zielen, verklaren wij 
thans u in alle ernst: 

1. Gemengd zwemmen is hoogst 
gevaarlijk voor de zielen.
2. Gemengd zwemmen is daarom 
voor een katholiek niet geoor-
loofd.
3. Katholieken, die gemengd 
zwemmen, handelen hoogst 
lichtzinnig en de ouders, die hun 
kinderen daartoe verlof geven, 
moeten wel weten, dat zij, en zijn 
alleen de volle verantwoordelijk-
heid voor deze afkeuringswaardi-
ge handelwijze hebben te dragen.

Moge dit ernstige woord de katho-
lieken er toe brengen om, al kost 
dit offers, het gemengd zwem-
men resoluut af te wijzen en eens-
gezind alle pogingen te steunen, 
die aangewend worden of zullen 
worden om de uren van geschei-
den zwemmen te vermeerderen, 
zoodat onze katholieken en speci-
aal onze katholieke kinderen zon-
der gevaar voor hun zielen de ge-
zonde en aanbevelingswaardige 
zwemsport kunnen beoefenen.” 

Klaas Oosterom 

 ¢ Het zwembad aan de Huizerweg in 1904.

 ¢ Het jeugdzwembad van Bussum, geopend in 1937.

“Wij zijn overtuigd 

dat het langdurig 

verblijf in badcostuum 

buiten het water een 

verderfelijken invloed 

moet hebben.”

Gemeenschappelijke verklaring pastoors in het Gooi

Foto en tekst: Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen

Kruidenierswinkel aan de Marktstraat
Het pand aan de Marktstraat 27 was in de jaren ‘20 de kruideniers-
winkel van Dirk Hendrik Schenk. De zoon van Schenk, die later 
dominee werd, bracht altijd de bestellingen rond. Uit het woning-
register in de archieven van Naarden maken we op dat de familie 
Schenk ook op dit adres woonde.

 ¢ Zwemmers en zwemsters in het zwembad aan de Meerweg.
Zweminrichting Bussum 

BURGEMEESTER en WETHOU-
DERS van Bussum maken be-
kend, dat de Gemeentelijke 
Zweminrichting zal geopend 
worden op Dinsdag, 28 Mei 
1912. De Zweminrichting zal 
voor mannen toegankelijk zijn 
van uur ‘s voormiddags en van 
5—8 uur ‘s namiddags, terwijl 
vrouwen van de inrichting 
kunnen gebruik maken- van 
2—4 uur ‘s namiddags. Voor 
on- en minvermogenden, die 
alleen des Woensdags en Za-
terdags de Zweminrichting 
kunnen bezoeken, bestaat ge-
legenheid als zoodanig een be-
wijs aan te vragen aan het Po-
litie Bureau Op Donderdag 23 
en Vrijdag 24 Mei a.s. telkens 
van 12—2 uur. Na genoemde 
data zullen die bewijzen, be-
houdens bijzondere gevallen. 
niet meer worden afgegeven. 
Bussum, den 22sten Mei 1912. 
Burgemeester en Wethouders 
voorn„ H. TH. S’ JACOB. De Se-
cretaris, REDDINGIUS.  


