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Dordrecht is een stad met een lange historie. Er is in al die jaren
heel wat gevochten, verwoest, opgericht, gebouwd, aangelegd,
getekend, geschilderd, geschreven of gedicht. De stad kent vele
markante persoonlijkheden voor wie een standbeeld is opgericht
of een plakkaat in een muur is aangebracht. Hun namen leven
voort in onze herinnering, ja soms zelfs in het spraakgebruik.
Een markant geografisch kenmerk is de ligging: Dordrecht is
een eiland. Overal om en in de stad is er water. De stad heeft er
uiteindelijk zijn rijkdom aan overgehouden. Ondanks het gezegde
‘hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het wordt’. Men kon toen al
moeilijk om Dordrecht heen...
Het is belangrijk in het leven het hoofd boven water te houden.
Dus moet je leren zwemmen. Vooral in deze waterrijke omgeving. Wat was de gemeenschap destijds, in de dertiger jaren,
bovendien in het kader van de werkverschaffing, blij met de
aanleg van het Wantijbad. Zoveel vertier en luxe als tegenwoordig bestond nog niet. En wat was de bevolking blij toen het bad
in 1975 weer werd geopend dankzij het initiatief uit de bevolking. De tijden zijn veranderd. Veel minder mensen dan vroeger
weten de weg naar het bad te vinden. Bovendien vindt men tegenwoordig water al gauw nat en koud. Gelukkig is er nog steeds
een grote groep trouwe gebruikers, jong en oud. Gelukkig is het
bad op warme dagen propvol! Het Wantijbad voorziet dus in een
kennelijke behoefte.
Dankzij de niet aflatende inspanningen van directeur Bas Heijstek
is dit bad nog steeds open. Niet alleen was hij op vele dagen het
vertrouwde gezicht achter de kassa, met dezelfde vertrouwde begroetingen en grapjes. Ook was hij de vasthoudende lobbyist naar
de gemeente, de pers en zonodig naar zijn eigen bestuur.
5
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Voor vele bezoekers en gebruikers, ook voor mij, zijn Wantijbad
en Bas Heijstek een en dezelfde. Een symbiotische tweeling. Maar
toch komt er een moment dat een mens afscheid moet nemen in
zijn loopbaan. Voor Bas was er drie keer afscheid nodig om dit
echt te bewerkstelligen. Partir, c’est mourir un peu. Nou, meer
dan ‘n peu!
Toch komt het wel goed. Want wij, achterblijvers, personeel,
bestuur en andere vrijwilligers, zijn zo opgevoed door Bas dat we
in zijn lijn zullen doorgaan. Voor mij is dit boekje een ode aan het
springlevende Wantijbad en aan alle inspanningen van Bas Heijstek!
Erik van Heijningen is een vroege ochtendzwemmer uit Dor
drecht, voorzitter Koninklijke Nederlandse Zwembond en oudvoorzitter DZC Merwede. Namens de VVD was hij van 1998 tot
2003 wethouder in Dordrecht.
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Inleiding | Remy Balistreri
Het Wantijbad is voor generaties Dordtenaren een begrip. Wie
er zelf geen zwemles heeft gehad of er de nodige vrije tijd heeft
doorgebracht, kent ongetwijfeld de verhalen van ‘vroeger’. Toen
de jongens en de meisjes nog apart van elkaar moesten zwemmen of toen het bad enige jaren met sluiting werd bedreigd en
zelfs even gesloten was. Het Wantijbad verbindt 77 jaar Dordtse
geschiedenis doordat het bad altijd een geliefde plek is geweest
in de harten van de Dordtenaren. Zo divers als Dordrecht is, zo
divers is ook het publiek van het bad.
De bijzondere aanleiding voor het verschijnen van dit boekje is
het vertrek van nestor Bas Heijstek, sinds 1987 in verschillende
hoedanigheden betrokken bij het Wantijbad, waarvan de laatste
jaren als bedrijfsleider en als het ‘gezicht van het bad’ achter de
kassa. Zowel als voorzitter van het stichtingsbestuur als in de
functie van bedrijfsleider heeft Heijstek gestreden voor behoud
en modernisering van het bad. Het bestuur van het Wantijbad en
de auteur van dit boekje wilden het vertrek van Bas Heijstek niet
ongemerkt voorbij laten gaan.
De slag om het zwembad biedt een overzicht van de rijke geschiedens van het Wantijbad. Door middel van onderzoek in het stadsarchief, maar ook in diverse privéarchieven, het doorbladeren
van talloze krantenknipsels en door gesprekken met verschillende
betrokken is geprobeerd een portret van het Wantijbad als ‘sociaal monument’ te maken. Op geen enkele manier pretendeert
dit boekje de complete geschiedenis van het bad weer te geven.
Soms is dat een bewuste keuze, soms een onbewuste omissie.
Volledigheid is dan ook geen doel op zich. Door bewust de focus te
leggen op grote bewegingen in bepaalde perioden heeft de auteur
getracht de verschillende slagen die om het Wantijbad zijn gestreden in kaart te brengen. Wie echter meent dat er grove fouten in
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dit boek zijn geslopen, weet zich van harte uitgenodigd hierover
met de auteur in contact te treden.
Boven alles hoopt de auteur dat De slag om het zwembad een
mooi plekje krijgt in de boekenkast van al die Dordtenaren die het
Wantijbad in de loop der jaren in het hart hebben gesloten. Niet
alleen haar geschiedenis, maar vooral de talloze herinneringen
aan even zo talloze fijne momenten, maken het Wantijbad tot een
uniek sociaal monument; veel meer dan enkel een bak water en
een grasmat.

Afbeelding:
Zonaanbidders in het Wantijbad (1941)
(Bron: beeldbank Regionaal Archief Dordrecht)
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1 | De vroege jaren van het Wantijbad
(1936-1971)

Werkverschaffing
De gemeente Dordrecht kampte in de jaren twintig en dertig van
de twintigste eeuw met een enorme werkloosheid. Om die problematiek het hoofd te bieden, werden er vanaf midden jarig twintig
diverse werkverschaffingsprojecten op touw gezet in de stad.
Het bekendste project in dit kader is de inpoldering van de ZuidHollandse Biesbosch. Vanaf 1932 is de bouw en oprichting van
het Wantijbad onderdeel een ander project dat Gemeentewerken
opstelde om de Dordtse arbeidersbevolking van werk te voorzien.
Naast het Wantijbad, omvatte het project onder meer de aanleg
van het naastgelegen Wantijpark, twee jachthavens en een villawijk. Het totaal aan projecten moest zorgen voor een recreatiegebied ten oosten van de stad. Aan de bouw van het Wantijbad
werd in 1933 begonnen en het project bood werk aan ruim zestig
werklozen. De architect Allard Argelo, die later regelmatig samenwerkte met de beroemde architect Sybold van Ravesteyn,
ontwierp het zwembad.
Een nieuwe Dordtse zweminrichting was geen overbodige luxe.
In een waterrijk gebied als Dordrecht, dat immers een eiland is,
was het onder de knie krijgen van de zwemkunst traditioneel een
belangrijk onderdeel van de vorming van de jeugd. Al in 1914 is
er, aan de eerder genoemde Spuihaven, sprake van een gemeentelijke zweminrichting voor on- en minvermogenden. Van oudsher zwommen de Dordtenaren in de Groene Plas (gelegen aan de
Noordendijk) of in de twee zwembaden aan de Spuihaven. Zowel
het gemeentelijke als het particuliere bad aan de Spuihaven werden op last van het Dordtse gemeentebestuur in 1933 gesloten,
nadat zich daar de ziekte van Weil had geopenbaard (De ziekte
van Weil is een infectie die ontstaat na contact met door de bruine
10
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rat besmet water). Na deze sluiting was er in het geheel geen
gemeentelijk zwembad in Dordrecht meer, waarop de gemeente
besloot een drijvend vlot op de Oude Maas te plaatsen. Na een hevige storm in 1935 zonk deze constructie echter pardoes naar de
bodem van de rivier, waarna er besloten werd meer vaart te maken met de aanleg van het Wantijbad. Het afgraven van de grond
voor het nieuwe zwembad gebeurde grotendeels met de hand.
Nog voor het zomerseizoen van 1936 was het zwembad gereed en
kon het in gebruik worden genomen door de Dordtse bevolking.
De opening werd voltrokken door burgemeester De Gaaij Fortman
en trok veel bekijks van geïnteresseerde buurtbewoners en lokale
hoogwaardigheidsbekleders.
Het bad en de buurtbewoners
Hoewel het zwembad, in een tijd van crisis, welkom was in de
Dordtse gemeenschap, riep de nieuwe badinrichting gemengde gevoelens op bij de buurtbewoners aan het Wantij. De watersportliefhebbers uit het gebied rond het Wantijpark en de jachthaven stuurden zelfs een ingezonden brief naar de lokale krant om hun onvrede
te uitten over de fietsenstalling van het bad. Daar moest namelijk
drie cent bewaarloon worden betaald! Een anonieme buurtbewoner,
die zijn brief ondertekent met ‘waterrat’, maakt bezwaar tegen
deze borgsom en meent dat de gemeente probeert geld te kloppen
uit de zakken van de buurtbewoners en de watersportliefhebbers.

Afbeeldingen:
Boven: Het Wantijbad in aanleg (1936).
(Bron: beeldbank Regionaal Archief Dordrecht)

Onder:Het Wantijbad tijdens de feestelijke opening (1936).
(Bron: archief W. Romijn)
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Tot aan het begin van de jaren veertig werd stilzwijgend toegestaan dat botenbezitters hun fiets stalden aan de zijkant van het
zwembad. Zonder waarschuwing vooraf werd het verplicht om
rijwielen te plaatsen in de fietsenstalling van het zwembad. De
confrontaties die volgden tussen buurtbewoners, watersportliefhebbers en de stallingsmedewerker van het Wantijbad, de heer
Drijver, waren in die tijd een bekend Dordts verhaal. De heer
Drijver werd verweten grof op te treden en regelmatig verwensingen te uiten in de richting van buurtbewoners die hun fiets op
13
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een onjuiste manier hadden geparkeerd. Een bezwaarschrift over
de fietsenbewaker wordt door de gemeente Dordrecht in 1941
afgehandeld met de mededeling dat de heer Drijver bekend stond
als een beleefd en voorkomend persoon en dat de klager ‘een jongmensch van 22 jaren’ bleek te zijn.
Overigens was het fietsenprobleem niet de enige problematiek in
het nieuwe zwembad. Regelmatig werd er kleding ontvreemd uit
de kleedhokjes van het bad. De problematiek nam dermate grote
vormen aan, dat toenmalig burgemeester Van Houten het zwembadbestuur schreef haast te maken met het bieden van een oplossing voor de diefstalproblematiek. De hokjes werden uiteindelijk
alleen toegestaan voor mensen die zich daadwerkelijk aan- of
uitkleedden en de kleding kon in bewaring worden gegeven aan
het zwembadpersoneel in zakken of aan haken.
Gemengd zwemmen
Uit zedelijk oogpunt was het zwemmen voor vrouwen in de oude
zweminrichting aan de Spuihaven verboden. De Dordtse vrouw
meende echter dat dit discriminatie was en enige jaren later werd
de zweminrichting ook voor dames opengesteld. Bij de opening
van het Wantijbad in 1936 was er een eenvoudigere constructie
bedacht om enerzijds de zedelijkheid te bewaren en anderzijds
toch ook vrouwen toegang te verlenen tot het bad. Het Wantijbad werd, vanuit het oogpunt van het gescheiden zwemmen, in
spiegelvorm ontworpen. Men bouwde een linker- en een rechterbad, waarvan het linker gedeelte uitsluitend bestemd was voor
de dames. Meisjes mochten zich wel in het herenbad vertonen
(zij ‘zochten het dan immers zelf op’), maar voor de jongens was
het ten strengste verboden zich in het damesbad te begeven. Wie
werd betrapt op een overtreding van deze regel, kon rekenen
op een forse reprimande en verwijdering uit het bad. Tot na de
oorlog en zelfs het begin van de jaren zestig bleef deze situatie
gehandhaafd.
14

Afbeeldingen:
De opening van het Wantijbad werd voltrokken door burgemeester De
Gaay Fortman (1936).
(Bron: beeldbank Regionaal Archief Dordrecht)
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Het Wantijbad was in 1936 als eerste zweminrichting in de gemeente geopend op zondag. Dat riep bij diverse initiators van
het zwembad gemengde gevoelens op. Tot die tijd was het de
gewoonte dat zweminstellingen op zondag gesloten waren ‘omdat
de één om principieele redenen en de ander uit sociale overwegingen toen voor Zondagssluiting van dergelijke instellingen was’.
Tegenstanders van de zondagopening gaven zich snel gewonnen,
maar vroegen zich wel af of de ingegane weg verder moest worden
bewandeld. Het gemengd zwemmen was volgens velen een brug
te ver en zou in de loop van de jaren zorgen voor verhitte discussies in de stad en de gemeenteraad.

Ondanks alle kwaadspraak in 1937, bleek de proef twee jaar later
goed te zijn geslaagd. De hoofdtoezichthouder van het bad had
echter nog een aantal punten van kritiek. Het eerste ging over het
zogenaamde ‘flaneren’ buiten het bad, dit zou moeilijkheden opleveren voor het personeel. Op een zondagmiddag sommeerde de
hoofdtoezichthouder zelfs, tot ergernis van omstanders en later
ook de gemeenteraad, mensen niet bij elkaar te zitten buiten het
bad. De hoofdtoezichthouder had kennelijk gewetensbezwaren
een deel van zijn terrein voor gemengd verkeer open te stellen.
Het gemengd zonnen was vooralsnog voor het badpersoneel een
groter probleem dan het gemengd zwemmen. Vanwege het succes van de eerste openstelingsmaatregel werd in 1940 besloten
ook op twee werkdagen per week, namelijk op dinsdag en donderdag, van negen uur in de ochtend tot het middaguur het gemengd zwemmen toe te staan. De katholieken in de stad kwamen
in protest; zij schreven in een brief aan het gemeentebestuur dat
hun onmogelijk werd gemaakt ‘sport te beoefenen, van de zon te
genieten en van de lucht gebruik te maken vanwege personen in
zeer onvoldoende kleding’. Bovendien beklaagden de katholieken
zich dat het gemengd zwemmen in het Wantijbad ook werd toegestaan op tijden die daarvoor niet waren aangewezen. Christelijke
Dordtenaren wezen er bij de gemeente op meerdere momenten op
dat de mogelijkheid tot het niet-gemengd zwemmen voor het deel
van het Dordtse publiek met principiële bezwaren tegen gemengd
baden in stand moest worden gehouden.

Het gemengd zwemmen was in 1937 al een punt van aandacht
van de Dordtse gemeenteraad. In een vergadering op 22 november van dat jaar werd door enkele raadsleden bij het college van
Burgemeester en Wethouders geïnformeerd naar het gemeentelijk standpunt over het gemengd zwemmen. Het antwoord van
de burgemeester luidde: ‘Hoewel het gemengd zwemmen naar
onze mening nadeelen met zich brengt, omdat vele gebruikers
der inrichting daarop niet zijn gesteld, zijn wij bereid een proef
te nemen met de inrichting enkele uren per week voor gemengd
zwemmen open te stellen’. Die enkele uren waren in eerste instantie, vanaf de zomer van 1938, op de zondagnamiddag. Een
verruiming van die tijden werd in de eerste jaren na dit besluit
tegengehouden door de gemeenteraad, waar men zich afvroeg of
er met een dergelijke maatregel in een behoefte werd voorzien en
welk belang daar eigenlijk bij was gediend. Gevreesd werd voor
een zedenverwildering; terwijl het toch het streven van de raad
zou moeten zijn om de Dordtse burgerij moreel en zedelijk te verheffen. Tot aan de jaren veertig werd er nauwelijks een geestdrift
in de Dordtse samenleving gevoeld om de tijden waarop gemengd
kon worden gezwommen te verruimen. Verantwoordelijk wethouder Sanders, die in het college het initiatief voor het gemengd
zwemmen had genomen, verklaarde niet zo zeer een voorstander,
als wel geen principieel tegenstander te zijn.
16

In 1947 was het gemengd zwemmen dusdanig ingeburgerd in de
Dordtse zweminstellingen, dat de zwembaden merkten dat van
de mogelijkheid tot separaat zwemmen maar spaarzaam gebruik
werd gemaakt. Het werd voor de toezichthouders in het Wantijbad bovendien ook moeilijker om het gemengd zwemmen drie dagen per week toe te staan, maar de rest van de week te verbieden.
Wethouder De Monter merkte op het idee te hebben dat de dames
‘geheel niet afkerig waren in het gemengde bad te kruipen’. En
ook de heren leken geen moeite te hebben met het gemengde
17
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zwemmen; de hoofdopzichter van het Wantijbad verzekerde de
wethouder ervan dat nog nooit een heer naar het badpersoneel
was gekomen met de vraag waar de gelegenheid tot het separaat
zwemmen was. Ook de directeur van het Sportfondsenbad had,
omwille van de zedelijkheid, enkele uren gescheiden zwemmen in
zijn bad. Hij kon dit echter niet volhouden, omdat er op die uren
simpelweg niemand kwam zwemmen. In de jaren vijftig werden
de mogelijkheden voor het gemengd zwemmen verder vergroot;
het gemengd zwemmen beviel en aan gescheiden zwemmen was
steeds minder behoefte. Zeker ook omdat excessen uitbleven,
raakten tegenstanders ervan overtuigd dat gemengd zwemmen
niet leidde tot een zedenverwildering. Vanaf het begin van de
jaren zestig werd het oude onderscheid opgeheven en konden jongens en meisjes zich vrij over alle baden begeven.
Het gemengd zwemmen vond in de regel plaats in het herenbad.
Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog werd daar zo nu en dan een
uitzondering op gemaakt, wanneer het herenbad in gebruik was
door de Duitse Wehrmacht. Het gemengd zwemmen vond dan in
het diepe damesbassin plaats. De wijze waarop deze bijzonderheid is vermeld in het jaarverslag van het Wantijbad geeft te
denken over het zwembad in oorlogstijd. In de periode 1940 tot
1945 lijkt het ‘bussiness as usual’ in het zwembad; in de archieven duiken meerdere foto’s op van vrolijke zwemmiddagen (een
aantal daarvan is opgenomen in dit boek) en in het jaarverslag van
het zwembad wordt de ingebruikname van het herenbad door de
Wehrmacht genoemd als ware het een huishoudelijke mededeling.
Vakantie in Dordrecht

Afbeeldingen:
Boven: De opening van het Wantijbad in 1936.
Onder: Augustus 1942: diplomazwemmen in het diepe bad.
(Bron: beeldbank Regionaal Archief Dordrecht)
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Tot ver in de twintigste eeuw vierden de meeste Dordtenaren
vakantie op het eigen eiland. De meeste inwoners van de stad
bleven thuis en maakten gebruik van de lokale recreatiemogelijkheden, zoals het Wantijbad. Een bezoek aan het zwembad was
voor de gemiddelde Dordtse familie een heus uitje. Maar niet al19
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leen voor de Dordtenaar bracht het bad verkoeling; verscheidende
Rotterdammers togen in de eerste bestaansjaren van het bad op
de fiets vanuit de Maasstad naar Dordrecht voor een verfrissende
duik in het Wantijbad. Op warme dagen zag het in het zwembad
regelmatig zwart van de mensen.
In navolging van de inmiddels gesloten zweminrichtingen aan de
Spuihaven, was het Wantijbad hoofdzakelijk bedoeld om ook de
Dordtenaren met een smalle beurs de mogelijkheid te geven te
recreëren. Dat het publiek van het zwembad daardoor grotendeels
uit arbeidersfamilies bestond had niet alleen een historische achtergrond. Dit werd ook bepaald door de ligging van het bad, omringd
door arbeiderswijken aan de oostzijde van de stad. Dit gegeven
ligt aan de basis voor het Wantijbad als sociaal monument; een
plek waar generaties Dordtenaren hebben leren zwemmen en in de
zonneweide op het gras hebben gelegen. Voor de minder bedeelde
Dordtenaar was het Wantijbad, anders dan nu, vaak één van de
weinige mogelijkheden tot vermaak en ontspanning gedurende de
zomermaanden. Hierdoor was het bad niet alleen een zweminstelling, maar ook een sociale ontmoetingsplaats voor talloze Dordtenaren. De jeugdherinneringen aan de eerste decennia van het bestaan
van het zwembad vormen een sociaal momentum voor de geboren
en getogen Dordtenaar: de grondslag voor de vele slagen om het
zwembad die in de decennia die volgend werden gestreden. Bovendien hebben veel Dordtenaren familie of kennissen die ten tijde van
de werkverschaffing mee hebben gewerkt aan de bouw van het bad.
Personeel, administratie en de gemeente
Vanaf de oprichting van het zwembad was de gemeente eigenaar
van de instelling. Het beheer werd echter niet door de gemeente
uitgevoerd. Totdat de gemeente Dordrecht in 1947 het beheer over
het Wantijbad op zich nam, waren het beheer en de exploitatie van
de Dordtse badhuizen in handen van de stichting ‘Volksbadhuis’ in
naam van de Maatschappij tot nut van ’t algemeen. Nadat de ge20

Afbeeldingen:
Het ‘mannendiepe’ met een hoge en een lage veer; boven in 1939 of
1940, onder in 1936 (vrijwel meteen na de opening).
(Bron: beeldbank Regionaal Archief Dordrecht)
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meente de verantwoordelijkheid overgenomen had, werd er steeds
één ambtenaar aangesteld die werd belast met de administratie van
het zwembad. Deze administrateur had nog meer gemeentelijke
gebouwen onder zijn hoede, waaronder schouwburgzaal Kunstmin.
Dit gegeven verklaart hoe het zwembad in de eerste jaren aan voldoende zomerpersoneel kwam; de kaartjesknippers van het theater
hadden in de zomer geen werk in Kunstmin en werden zodoende
‘uitgeleend’ aan het bad. Deze administrateur vormde in zijn eentje
de gemeentelijke afdeling die over de gemeentelijke zweminstellingen ging. Deze afdeling groeide echter in de loop van de tijd
en werd in de geschiedenis van het bad een belangrijke speler. Zo
waren het in de jaren zeventig de ambtenaren van deze afdeling die
sluiting van het Wantijbad afdwongen omdat de opbrengsten van
de gemeentelijke exploitatie tegenvielen. De administrateur maakte overigens een behoorlijke puinhoop van zijn afdeling. De archiefgegevens van diverse zweminstellingen, maar ook de schouwburg,
werden meer dan eens vermengd of verwisseld; het was dan ook
een flinke kluif voor het Dordtse stadsarchief om deze gegevens
later weer op orde te krijgen.
Het archief geeft een gedetailleerd overzicht van de arbeidsomstandigheden in de eerste decennia van het Wantijbad: in 1948
telde een volledige arbeidsweek in het Wantijbad 48 werkuren,
met uitzondering van de caissière die slechts 43 uur per week
werkte. Per gewerkte maand werd één vakantiedag gespaard. De
hoofdtoezichthouder, de eerste zwemmeester, verdiende ruim
vijftig gulden per week; de caissière, de rijwielbewaarder en
de controleur de helft. De enige vrouwelijke toezichthouder, de
zwemmeesteres, verdiende vijfendertig gulden per week.

vendien verrezen er in het Dordtse na de Tweede Wereldoorlog
nieuwe zwembaden, waardoor de aandacht van het gemeentebestuur op het ‘te dure’ Wantijbad verzwakte. Aan het einde van
de jaren zestig kwamen ernstige gebreken aan het oppervlak. Dit
zorgde ervoor dat er binnen de gemeenteraad discussie ontstond
over het openhouden van de zweminstelling.

Het Wantijbad werd in 1936 opgeleverd als een, naar de maatstaven van die tijd, modern bad met een tijdloze uitstraling. Het
benodigde onderhoud dat het bad in de decennia die volgden
regelmatig behoefde, bleef echter uit. De exploitatie van het bad
was, ondanks goede bezoekersaantallen, prijzig en wegens het
seizoensgebonden karakter van het zwembad ingewikkeld. Bo22

Het belangrijkste probleem was een verzakking van het bassin die
de buitenleidingen had aangetast; hierdoor was het noodzakelijk
om de randen van het bad te verhogen. In 1961 constateerde het
waterleidingbedrijf al dat de kwaliteit van het water de toets der
kritiek niet kon doorstaan. Om besmettingsgevaar te voorkomen, werd in 1962 afgezien van een renovatie die al enkele jaren
werd besproken en het al beschikbare geld werd besteed aan een
nieuwe waterleidingsinstallatie. Snelle actie was geboden omdat
door de verzakking van het bad de rondpomptijden van het water
langer waren geworden, wat er voor zorgde dat de waterkwaliteit verder verslechterde. Nog voor het zomerseizoen van 1962
werden de noodzakelijke maatregelen getroffen en was het acute
besmettingsgevaar voor bezoekers van het zwembad geweken.
Aan de benodigde renovatie werd in de jaren zestig echter nooit
begonnen; alleen in 1965 vond een bescheiden renovatie aan bad
en terrein plaats. Het prijskaartje van de werkzaamheden was
hoog en de gemeente wilde bovendien nog een tweede zwembad in
de stad bouwen. Het gevaar van verzakking bleef dus in de jaren
zestig bestaan en zorgde voor een sjofel aanzien van het zwembad. Hoewel, ook na de opening van nieuwe zweminstellingen, de
bezoekersaantallen van het Wantijbad redelijk op peil bleven en het
zwembad altijd op de sympathie van de Dordtse bevolking kon rekenen, werd het bad een steeds groter wordend blok aan het been
van het gemeentebestuur. De exploitatiekosten bleven stijgen, en
vrijwel ieder jaar bood zich een nieuwe dringende spoedoperatie
aan. Bovendien was het aanzien van het bad door jaren van uitstellen en achterstallig onderhoud ernstig verslechterd.
23
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Afbeeldingen:
Boven: Op 9 juni 1940 waren er 3422 bezoekers in het bad; de watertemperatuur was 22 graden. Deze foto toont het ‘damesdiepe’.
Onder: Het Wantijbad in 1942. Linksboven de kiosk waar een alcoholvrij
drankje of een koek kon worden gekocht.

Afbeeldingen:
In de jaren dertig en veertig was het Wantijbad regelmatig het toneel van
gekostumeerde feesten en zwemwedstrijden. Boven een wedstrijd uit
1938, onder een feest met als thema ‘crisis’ uit 1937.

(Bron: beeldbank Regionaal Archief Dordrecht)

(Bron: beeldbank Regionaal Archief Dordrecht)
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Afbeeldingen:
Boven: Een drukke zomerse
dag in juni 1964. Het terras
van de kiosk is afgeladen vol en
het buitenhek doet dienst als
doorgeefluik voor gesprekken en
stiekeme sigaretjes.
(Foto: Archief Giuseppe en Ineke
Balistreri)
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Afbeeldingen:
Boven: Deze postkaart toont
het Wantijbad als toeristische
attractie in de jaren dertig.

(Bron: beeldbank Regionaal Archief
Dordrecht)

Onder: Moeder en zoon in
het Wantijbad (1942).
(Bron: archief Wantijbad)

Onder: Zomers zwemplezier in
het Wantijbad (1949).
(Bron: archief Inge Wouters)
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2 | De roerige jaren zeventig
(1971-1980)

Een enorme woestenij
In 1971 wordt het Wantijbad, nog voor het zomerseizoen, op last
van de gemeente Dordrecht gesloten. De constatering van de mogelijke verzakking maakte een renovatie noodzakelijk. Daaraan
werd echter niet begonnen. In 1973 schrijft een Dordts weekblad
op haar voorpagina: ‘Het bad bleef leegstaan; niemand keek er er
meer naar om, behalve de baldadige kwajongens, die het gretig in
hun bezit namen als speelobject. Of liever als sloopobject, want
behalve de talloze vernielingen werd er tot driemaal toe brand
gesticht in de brandhokjes.’ Deze situatie liep zo uit de hand dat
wethouder mevrouw Hanny-van Randwijk (VVD) opdracht gaf om
alle brandbare materialen van het complex te verwijderen.
Tussen de Eerste en de Tweede Jachthaven aan de Wantij was
in het ooit zo vermaarde buitenbad, waar in de zomers tienduizenden vertoefden en waar menig Dordtenaar de kunst van het
zwemmen heeft geleerd, ondertussen een enorme woestenij ontstaan. Het terrein was in verval geraakt nadat er drie jaar geen
enkel onderhoud meer aan was gepleegd. Het Wantijbad was een
trieste bedoening en vormde het domein van de heer Snaaijer,
die er zijn bootje de Thor VIII – vlak aan de rand van het voormalige diepe bad – opknapte. Snaaijers enige gezelschap waren zijn
‘waakhonden’: vier ganzen die op het gras zonden en zich verder
nergens om leken te bekommeren.
De Staart wil zwemmen
Om een nieuwe bestemming voor het braakliggende terrein van
het Wantijbad te vinden, werden er op diverse hearings georganiseerd. Op deze inspraakavonden was ook wethouder Hanny aan28

29

De slag om het zwembad. Geschiedenis van het Dordtse Wantijbad

De slag om het zwembad. Geschiedenis van het Dordtse Wantijbad

wezig. Voor alle plannen stond de gemeente in de discussie open.
Namens de gemeente Dordrecht kwam de heer Munning, stadsontwerper van openbare werken, regelmatig aan het woord. Hij
had vier plannen, waarvan de eerste was dat het terrein verhuurd
moest worden aan een particulier die er vervolgens een midgetgolf wilde vestigen. Het tweede en het derde plan hielden in dat
er kinderbadjes werden aangelegd tot een halve meter diepte. Het
vierde plan was een waterspeelplaats; een ondiep watertje omringd door zand, heuvels en hangbruggen. Het enthousiasme van
de bewoners van De Staart en omliggende wijken was voor geen
van de plannen groot, hoewel voor het vierde plan nog het meeste
werd gevoeld. De buurtbewoners wilden het liefst hun oude diepe
bad; De Staart wilde zwemmen! Toch was de hearing in het gebouw van het wijkopbouworgaan op De Staart niet geheel vruchteloos: een aantal Staartbewoners bleek bereid met de ambtelijke
werkgroep en de wethouder om de tafel te gaan om de mogelijkheden te bespreken een zwemgelegenheid op De Staart niet verloren te laten gaan. Zes vertegenwoordigers van de De Staart en de
Vogelbuurt gingen uiteindelijk met de werkgroep in gesprek in de
hoop het Wantijbad in verkleinde uitgave te kunnen handhaven.
De heer Brans, raadslid voor de VVD, was tegen een heropening
van het Wantijbad: ‘In ons kikkerlandje zou niets prettiger zijn
dan dat er ook in onze stad in elke wijk – en we hebben negen wijken, naar ik meen – een zwembad was. Het is de eerste plicht van
een Nederlandse burger, die op aarde komt, om zo gauw mogelijk
zwemmen te leren, want het gevaar is te groot dat hij, als hij de
zwemkunst niet machtig is, ontijdig ergens anders terecht komt.
Maar het is nu eenmaal financieel niet mogelijk om in deze negen
wijken een zweminrichting te maken.’
Een brief van de Staartbewoners aan burgemeester Van der Lee
en wethouder Van Ardenne liegt er niet om: ‘Weet u wel hoe wij
hierdoor gedupeerd zijn?’, vraagt mevrouw Toos van Breugel zich
af. Mevrouw Van Breugel was één van de initiatiefnemers van
een handtekeningenactie in de gedupeerde wijken die uiteinde30

Afbeeldingen:
Tijdens de sluiting van het bad was het terrein verworden tot een woestenij.
(Bron: archief Sonja Bakker-Daane)
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lijk meer dan zesduizend handtekeningen opleverde. Er werd ook
onder schoolkinderen een handtekeningenactie opgezet waaraan
alle scholen in de buurt meewerkten. Het gemeentebestuur nam
de lijsten met handtekeningen in ontvangst, maar het is twijfelachtig of er veel waarde aan werd gehecht; op 16 juni 1972,
ruim een maand na de brief van mevrouw Van Breugel, werden de
lijsten weer vernietigd.

ten. De gemeente stelde een combinatieticket voor de bus en het
bad voor, in samenwerking met het gemeentelijk vervoersbedrijf.
In de werkgroep en onder de Dordtse bevolking leefde vooral de
gedachte dat het Wantijbad de prijs moest betalen voor de andere
baden in de stad. De vroegere Wantijbadbezoekers voelden zich
verplicht om tegen hun zin naar het Combibad te gaan. Raadslid
Berends (PvdA) stelde tijdens een commissievergadering dat het
toewijzen van een wijkbad aan De Staart in de toekomst tot moeilijkheden zou kunnen leiden. ´Kunnen wij een verzoek van Wielwijk afwijzen?’. De lobby voor de heropening van het bad wees
er op dat het Wantijbad een uitzonderlijke situatie was: hier was
namelijk ooit een zwembad, dat aan het gebruik is onttrokken.

Een parkeerplaats of een winterberging
In de discussie over een nieuwe invulling van het Wantijbad
kwamen meer plannen op tafel. Zo wilde de lokale ondernemer
Van de Heuvel een nieuwe parkeerplaats laten bouwen, omdat
zijn ruimte bij de Eerste Jachthaven te klein werd, maar had ook
de waterpolovereniging belangstelling. Weer anderen zagen het
Wantijbad als een mooie winterberging voor pleziervaartuigen.
Naast het Wantijbad, had de gemeente sinds 1971 ook zwembad
De Dubbel en het Combibad onder haar beheer. Het Wantijbad
werd gesloten, omdat de gemeente meende ook zonder dit buitenbad in de zwembehoefte van de Dordtse bevolking te voorzien.
Het Combibad lag echter aan de zuidkant van de stad (in de wijk
Sterrenburg) en De Dubbel in het voormalige dorp Dubbeldam
(aan de oostkant van de stad), ver weg voor met name de bewoners van de Vogelbuurt en De Staart; twee arbeidersbuurten in de
buurt van het Wantijbad. Uit deze wijken kwamen al snel protesten over de sluiting van het zwembad. Een werkgroep van vijf
mensen ging aan de slag om een gemeentelijke lobby op gang te
krijgen die de lokale politiek moest overtuigen van het bestaansrecht van het Wantijbad. Deze werkgroep bestond met name uit
inwoners van De Staart, de Vogelbuurt en de binnenstad.
De gemeente Dordrecht had geen oog voor het probleem van de
Staartbewoners. Ouders van vooral kleine kinderen zagen de
lange reis door het drukke verkeer naar het Combibad niet zit32

De ‘vijf gekken van het Wantijbad’
Mevrouw Sonja Bakker-Daane was één van de leden van de
werkgroep De Staart. Als secretaris was zij nauw betrokken bij
de uiteindelijke heropening van het bad. De overtuiging van de
werkgroep was dat de Dordtse bevolking recht had op een openluchtbad dat eenvoudig te bereiken was vanuit de hele stad. Zelf
zwemmen deed mevrouw Bakker nauwelijks. De motivatie voor
de leden van de werkgroep wordt gekenmerkt door puur idealisme
en maatschappelijke betrokken- en bezorgdheid over de recreatiemogelijkheden voor de minderbedeelden in de Dordtse samenleving. Omdat geen van de plannen van stadsontwerper Munning
een zwembad inhield, maakte de werkgroep De Staart zelf een
tekening van hoe het vernieuwde Wantijbad eruit moest komen te
zien. De gemeente wees de tekening van de werkgroep echter af,
omdat realisatie ervan te duur zou zijn.
Een compromis tussen de gemeente en de buurtbewoners kon alleen worden bereikt op voorwaarde dat de kosten van een renovatie niet boven de 250 duizend gulden zouden komen. Bovendien
mochten de kosten van de jaarlijkse exploitatie niet meer dan
zijn dan 25 duizend gulden. Het terrein van het Wantijbad werd
33
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door de gemeente verhuurd aan de stichting onder een aantal
voorwaarden: onder geen enkel beding zal de gemeente in de
jaren tussen 1975 en 1980 financieel bijspringen als bijvoorbeeld
de opbrengsten van de kaart- of de abonnementverkoop zouden
tegenvallen, daarnaast mocht het vernieuwde Wantijbad niet
worden gebruikt voor schoolzwemmen om zo de concurrentie met
de binnenbaden tot een minimum te beperken, bovendien moest
het stichtingsbestuur opnieuw om de tafel met botenbouwer Van
den Heuvel van de watersportvereniging aan het Wantij om de
mogelijkheden voor een parkeerplaats en een winterberging in de
nieuwe situatie te bespreken.
Om het verpauperde bad in de oude glorie te herstellen, maakte
de werkgroep handig gebruik van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen van 1974. Uiteindelijk zegde de gemeente 250
duizend gulden toe, waarvan de helft op ging aan een nieuwe
verwarmingsinstallatie. Oud-secretaris Bruyniks heeft over die
installatie nog een sappig detail: een van de bestuursleden van
de stichting was in zijn herinnering een ambtenaar van het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf. Het was dus in zijn eigen belang
dat een dergelijke dure ketel werd aangeschaft. De aanschaf van
de installatie leidde uiteindelijk tot een ruzie in het pas gevormde
bestuur, waardoor de ambtenaar besloot zich terug te trekken.

Afbeeldingen:
Boven: Om het Wantijbad in alle glorie te herstellen schreef het stichtingsbestuur een loterij uit.
(Bron: archief Sonja Bakker-Daane)

Onder: Het oorspronkelijke ontwerp voor het heropende zwembad. Het
spartelbad zou er nooit op deze wijze komen.
(Bron: beeldbank Regionaal Archief Dordrecht)

34

Het Wantijbad werd voor het symbolische bedrag van 1 gulden
gekocht door de werkgroep zodat er aan de werkzaamheden kon
worden begonnen. Het was vooral een nota, die door de werkgroep was opgesteld, die de doorslag gaf voor de gemeenteraad.
Deze nota werd gepresenteerd tijdens een commissievergadering
waarin werd gediscussieerd over de bestemming van het Wantijbad. In de nota werd verslag gedaan van een onderzoek naar het
bestaansrecht van een buitenzwemaccommodatie in Dordrecht.
De gemeente, en vooral sportdirecteur Olde Avenhuis, was positief verrast door de hoge kwaliteit van de nota die de werkgroep
had afgeleverd. De gespannen verhoudingen tussen de gemeente
35
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enerzijds en het zwembad anderzijds laten zich goed typeren door
de relatie tussen bestuursleden van het bad en diezelfde Olde
Avenhuis. De sportdirecteur van de gemeente werd een ongewone
achterdochtigheid toegedicht en er gingen verhalen dat hij meerdere malen de werkzaamheden in het bad glurend van achter de
heg heeft gadegeslagen.
Behalve de gemeente was ook het bedrijfsleven op De Staart
belangrijk. Bedrijven als DuPont, de scheepswerf en Drechtwerk
hielpen zowel financieel, als ook materieel. Zo schonken zij onder
meer een nieuwe duikplank en voorzagen zij het bassin van trappen. Vooral de betrokkenheid van DuPont was een zware dobber
voor de politiek, aangezien dit bedrijf van grote waarde is voor de
Dordtse economie.
De werkgroep had een flinke klus aan het opknappen van het bad.
Voor mevrouw Bakker vergde het zoveel energie, dat zij overdags en ’s nachts alleen nog maar aan het Wantijbad kon denken.
Gekscherend werden de leden van de werkgroep ook wel ‘de vijf
gekken van het Wantijbad’ genoemd.
De Stichting Wantijbad
Het comité dat ijverde voor de heropening van het Wantijbad,
ging in 1973 verder als stichting. Het beoogde doel was dat het
zwembad verder kon gaan als wijkbad voor de inwoners van De
Staart, de Vogelbuurt en de binnenstad. In een rapport stelde de
stichting dat een sluitende exploitatie van het bad haalbaar was.
Het zwembad zou niet geheel worden hersteld in oude glorie,
maar de aantrekkelijkheid van het intieme bad zou nu worden
behaald door onder andere meer speelvoorzieningen.
De stichting, ten tijde van het verschijnen van het rapport nog in
oprichting, stelde dat de gemeenteraadsfracties haast moesten
maken met het goedkeuren van de plannen. Als het plan te lang
36

Afbeeldingen:
Boven: De heropening van het zwembad in 1975, bezien van het terras
van de kios.
Onder: De chaos begin jaren zeventig in het diepe bassin, met de boot
van de heer Snaaijer linksboven.
(Bron: archief Sonja Bakker-Daane)
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zou ‘slapen’, was de kans aanwezig dat enkele geldschieters zich
terug zouden trekken. De stichting in oprichting zou uiteindelijk
verantwoordelijk worden voor de jaarlijkse exploitatie van het
zwembad. De gemeenteraad stemde uiteindelijk in met de reconstructie van het geruïneerde bad, dat nagenoeg in de oude staat
zou worden hersteld. De oude scheidslijn tussen een ‘jongensbad’
en een ‘meisjesbad’ werd niet gehandhaafd en ook de oude ‘vlindervorm’ verdween. Deze vlindervorm, met vier baden, vergde
teveel personeel en was dus te duur.

Bouwmeester. De woensdag voor de opening waren zij de winnaars van een ‘gekostumeerde wedstrijd’. Tanja en Wessel waren
speciaal voor deze wedstrijd fraai uitgedost als een miniatuurNeptunus.

De aangekondigde heropening van het Wantijbad zorgde voor
een golf van enthousiasme in Dordrecht. Studenten aan de HTS
haalden 2000 gulden op door het verbreken van het wereldrecord
grasmaaien (zij kwamen in het wereldrecordboek) door 53 uur
achtereen te maaien in het Wantijpark. Daarnaast zette de stichting een loterij op; de opbrengst van de lotenverkoop kwam volledig ten goede aan de renovatie van het bad. Wie de krantenkoppen van de lokale dag- en weekbladen in periode 1973 tot 1974
leest, kan niet anders dan concluderen dat de halve stad op zijn
kop moest hebben gestaan. Jongens van het schippersinternaat
Hollands Glorie en docenten en studenten van de HTS verleenden
hand- en spandiensten om de nodige onderhoudsklussen voor
elkaar te krijgen.
De slag is nog niet gestreden
In het voorjaar van 1975 was het Wantijbad uiteindelijk klaar
voor de heropening. Voordat het festijn kon aanvangen, maakte
de Zwijndrechtse notaris Bak de uitslag van de loterij van de
stichting bekend. Eén gelukkige winnaar ging naar huis met een
gloednieuwe Volkswagen, terwijl twee anderen een kleurentelevisie wonnen. Nadat een leger aan vrijwilligers een half jaar lang
honderden uren had geploeterd, kon het bad op zaterdagmorgen
15 mei om 11 uur de deuren openen. De opening werd voltrokken door de zesjarige Tanja van de Brink en de even oude Wessel
38

Opvallend is dat de opening van het bad door twee kinderen
werd verricht, in plaats van door een burgemeester of wethouder. Dit was een nadrukkelijke wens van de vrijwilligers van de
zwembadstichting. Zij zouden het erg moeilijk te verkroppen
vinden als het gemeentebestuur bij de opening van het bad goede
sier zou maken, terwijl de vrijwilligers in de jaren voor de opening vaak stuitten op tegenwerking van gemeentelijke hand. De
heropening van het bad was een groot succes en in de lokale media heerste een jubelstemming. Het vrijwilligersinitiatief werd
alom geprezen en de waardering voor de stichting Wantijbad
was groot. Bovendien lag het bassin er prachtig bij en zodoende
waren de verwachtingen voor de toekomst hooggespannen. Toch
waren er ook opvallende gebreken: zo was er nog geen stromend
water in de douches en de toiletten, doordat er door een al te enthousiaste bezoeker een parasol dwars door de waterleiding was
gestoken. Het besef dat de slag nog niet was gestreden, was bij
het stichtingsbestuur aanwezig. Continuïteit was de enige sleutel voor een toekomstbestendig Wantijbad. In zekere zin werd
die doelstelling gehaald; de stichting hield zich immers staande
en de bezoekers wisten het Wantijbad blijvend te vinden. Van de
‘vijf gekken’ was echter na een aantal jaar, door diverse bestuurswisselingen, zo goed als niemand meer over. De kurk waar
het Wantijbad op dreef, bleef een groot aantal vrijwilligers voor
en achter de schermen van het bad. De exploitatie van het bad
bleef echter duur en de relatie met de gemeenteraad was op z’n
zachts gezegd onbestendig. Het bad was weer open, maar daarmee waren de problemen voor het Wantijbad niet van de baan.
Direct een jaar later, in 1976, deden de eerste problemen zich
al aan. Een toevoerleiding bleek gebroken te zijn, waardoor de
39
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bassins vol waren gelopen met modder. De totale inhoud van het
bad, zesduizend kuub, moest worden leeggepompt. Door alle hectiek van dien kwam het stichtingsbestuur nauwelijks aan besturen
toe. Bruyniks herinnert zich de tijd als een continue stroom van
‘to-do-lijstjes’: de meest noodzakelijke werkzaamheden werden
verricht - tijd voor een langetermijnvisie was er nauwelijks. Wie
de archieven doorzoekt, zal dan ook geen notulen van bestuursvergaderingen tegenkomen in de periode van 1975 tot het midden
van de jaren tachtig.

op woensdag 7 september bekendgemaakt dat het bad per direct
gesloten was (enkele dagen voor de voorgenomen wintersluiting)
omdat iedere verdere uitgave onverantwoord zou zijn. De totale
omzet van de dinsdag daarvoor was twee gulden vijftig; ‘daar kan
geen enkel bedrijf op draaien’, aldus toenmalig bedrijfsleider Herman Kuhlemeier. Twee jaar na de heropening moest het zwembad
opnieuw van een naderende verdrinkingsdood worden gered.
Dankzij giften uit de buurt en een actie van Kinderpostzegels hield
het zwembad, in ieder geval voorlopig, het hoofd weer boven water. De gemeente bleef echter van zins geen subsidie te verstrekken aan het buitenbad; volgens het bestuur (in een ingezonden
brief in De Dordtenaar op 11 mei 1982, bij monde van voorzitter
Kemper) een ‘unieke situatie’.

In een brief naar de gemeente schrijft het zwembadbestuur in
1977 dat exploitatie gedurende de eerste twee seizoenen na de
heropening nagenoeg sluitend was, maar dat het financieel niet
mogelijk was gebleken om voldoende geld te reserveren voor
noodpotjes en onderhoud op de lange termijn. Bovendien waren
er in het voorjaar van 1977 verschillende tegenslagen, zoals een
breuk in de toevoerleiding naar het bad en een noodzakelijke vervanging van het leidingenstelsel. Om de kosten te drukken, werd
het meeste werk door zwembadmedewerkers en vrijwilligers
gedaan. Het bestuur had echter steeds meer moeite om personeel
te vinden dat niet alleen komt werken om geld te verdienen, maar
dat ook enthousiast was voor het vervullen van de sociale functie
van het bad. In de brief aan de gemeente vraag de stichting of de
lokale overheid nog één maal de helpende hand kan bieden; er
was een groot aantal onderhoudsklussen dat niet kon wachten,
maar waar het zwembad zelf niet de schuldenlast van kon dragen.
Het Wantijbad was zich ervan bewust een groot offer te vragen
van de gemeente, maar het bestuur wees er in haar brief op dat
het bad een groot sociaal belang had als wijkvoorziening, ‘bovendien wordt anders een extravagante roofbouw gepleegd op een
kleine groep mensen ten behoeve van de gehele gemeenschap’.
De problemen in 1977 waren groot: er was een tekort van 30
duizend gulden omdat de weersomstandigheden in die zomer
buitengewoon ongunstig waren. In dagblad De Dordtenaar werd
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Het eerste lustrum, in 1980, werd niet groots gevierd. Het geld
was simpelweg op doordat het sluitend maken van de exploitatie
ieder seizoen weer een enorme klus was. Ieder jaar bleek, nadat
de broodnodige onderhoudswerkzaamheden waren verricht, het
geld voor de rest van het jaar op te zijn. De grootste wens die de
stichting tijdens het lustrum uitsprak, was de mogelijkheid tot
het overkappen van het zwembad. Het bad was nu slechts vier
maanden per jaar beschikbaar; het bestuur dacht door het langer
open houden van het bad meer inkomsten te kunnen genereren.
De bestuursleden van het eerste uur hebben altijd warme herinneringen gehouden aan het bad, hoewel ze vaak na hun bestuurstijd
hun gezicht niet meer heel dikwijls lieten zien. Bruyniks haalde
ooit, als oude bok in een klasje vol jonge kinderen, nog zijn zwemdiploma B in het bad, maar kwam nadat hij in 1986 afscheid nam
nog slechts een keer in het zwembad. Geen van de ‘vijf gekken’
van toen heeft spijt, hoewel ze veel op het spel hebben gezet voor
het behoud van het bad: soms hun baan of hun huwelijk, maar in
alle gevallen veel privégeld en vrije tijd. Bij de vraag of het Wantijbad levensvatbaar was, werd niet stilgestaan. ‘Handen uit de
mouwen’ was het belangrijkste credo.
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3 | Achterstallig onderhoud en
renoveren (1980-1994)

Donkere wolken boven het Wantijbad
Jaren van achterstallig onderhoud hebben hun sporen diep achtergelaten, wanneer eind jaren tachtig – nog geen 15 jaar na de
heropening van 1975 – een nieuwe sluiting dreigt voor het Wantijbad. Het bad lag er rond 1989 ‘krakkemikkig’ bij. Een renovatie
was onafwendbaar doordat de kuip niet onderheid was en scheef
hing, bovendien deugde ook de waterzuiveringsinstallatie niet
meer. Al eerder, in 1984, schreef het bestuur van het Wantijbad in
een brief aan het college van Burgemeester en Wethouders dat het
water hen aan de lippen stond; ondanks de lage personeelskosten
(men werkte grotendeels met vrijwilligers), werden de kosten voor
gemeentelijke diensten, zoals reiniging en het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf, steeds hoger. Het hoofd boven water houden werd,
zo schreef het zwembadbestuur, door een samenloop van gemeentelijke maatregelen en bezuinigingen steeds moeilijker. Een ander
probleem was de vernielzucht van de Dordtse jeugd. In weekblad
Merwesteyn schreef toenmalig secretaris Bruyninks dat de kosten
die de talloze reparaties na verschillende vandalistische acties een
zware wissel trokken op de begroting van het zwembad: ‘Het Wantijbad is geen hobby van een stel zonderlingen, maar een bad voor
en van elke fatsoenlijke gebruiker. Zorg dat u daar bijhoort.’
Het geliefde Dordtse buitenbad, zoals het Wantijbad in veel krantenartikelen in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw
wordt aangeduid, kent een rijke geschiedenis van onzekerheid
over het voortbestaan. De gemeente Dordrecht heeft hierin een
sleutelrol vervuld; enerzijds door decennia van politieke discussies in de gemeenteraad; anderzijds door op cruciale momenten
met een geldbedrag over de brug te komen waardoor het zwembad kon blijven bestaan. Aan het einde van de jaren tachtig vond
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er op gemeentelijk niveau een discussie plaats over de positie die
het Wantijbad moest innemen binnen de gemeentelijke zwemvoorzieningen. Het Combibad (later omgedoopt tot Aquapulca,
thans Sportboulevard) moest ingrijpend worden gerenoveerd en
de gemeenteraad had sterke twijfels geuit of het Wantijbad naast
een vernieuwd Combibad gehandhaafd moest blijven.
De commissie sport, recreatie en openbare werken van de Dordtse
gemeenteraad concludeerde in 1989 dat het Wantijbad absoluut
open moest blijven. Verschillende Dordtenaren die het voortbestaan van het zwembad na aan het hart ging, verschenen met
spandoeken in de raadsvergadering. Toenmalige wethouder Ten
Veen drukte de demonstranten op het hart dat de gemeente nog
niets definitief had besloten en dat de raadszitting slechts diende
als oriëntatie op de verschillende standpunten en sentimenten die
over dit onderwerp in de stad leefden. Negen burgers maakten
gebruik van de inspraakmogelijkheid en luchtten hun hart over
hun zorgen over het voortbestaan van het Wantijbad. De miljoeneninvestering in uitsluitend het Combibad was te veel, was een
veel gehoord geluid. Suggesties die tijdens de commissievergadering werden geopperd, waren het doorsluizen van een deel van
het geld voor het Combibad naar het Wantijbad en de vraag of de
gemeente bij het Combibad niet kon bezuinigen op sfeerverhogende elementen, zoals bubbelbaden en zonnebanken. Bij monde van
raadslid Jos Craane vroeg de lokale PvdA-fractie zich bovendien
af of het Combibad ooit een kostendekkende onderneming kon
worden. Diezelfde Craane was, samen met zijn echtgenote Lenie,
ook in 1974 één van de politieke hoofdpersonen in de strijd voor
het behoud van het Wantijbad.

Afbeeldingen:
De krantenkoppen in lokale dag- en weekbladen laten er in de loop der
jaren geen misverstand over ontstaan: het is dokken of verzuipen!
(Bron: archief Wantijbad)
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De gemeente stemde toe vernieuwing van de bassins te steunen.
In 1990 werd een bedrag van 1,5 miljoen gulden beschikbaar
gesteld. Tegelijkertijd werd ook de vereniging ‘Vrienden van het
Wantijbad’ opgericht, die bij de oprichting rond de twintig leden
telde. Dit aantal steeg binnen korte tijd al naar 120.
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Vrienden van het Wantijbad en de renovatie

De grote renovatie gaat te boek voor 1995. Een onderzoeksrapport
uit 1990 stelt dat het zwembad nog zeker vier jaar mee kan, maar
dat een opknapbeurt daarna absoluut noodzakelijk is om verzakking van de grond te voorkomen. Een zonnig vooruitzicht voor
het Wantijbad, dat door de modernisering van het Combibad (de
buitenaccommodatie werd gesloten en het binnengedeelte werd
voor ruim 7 miljoen gulden opgeknapt, waarna er uitsluitend nog
overdekt kan worden gezwommen) verwachtte in een vernieuwd
buitenbad een groter aantal bezoekers te kunnen trekken.

Om de maatschappelijke waarde van het Wantijbad voor Dordrecht te benaderen, wordt in november 1989 de eerste vergadering van de vereniging Vrienden van het Wantijbad bijeengeroepen. Het initiatief werd enige maanden daarvoor genomen
door de stichting Wantijbad die het zwembad bestuurt en
beheert. De vereniging was bestemd als signaal naar de gemeentelijke politiek dat er een groot draagvlak bestond voor
het openhouden van het bad. Toenmalig bestuursvoorzitter
Bas Heijstek (de latere bedrijfsleider van het bad) merkte op
1 november 1989 in dagblad De Dordtenaar op dat de politiek
het signaal van de vereniging oppikte, nog voor het was afgegeven; CDA en PvdA schaarden zich achter het openblijven van
het bad.

De regen en de zonneschijn: renoveren en tegenvallers

De eerste zorg van het Wantijbad was het bassin. Dit verkeerde
door gebrekkig onderhoud en ouderdom in slechte staat en
zat vol met scheuren en verzakkingen. Voorzitter Heijstek gaf
in 1990 direct aan dat het bedrag dat de gemeente beschikbaar stelde niet toereikend zou zijn om alle problemen van het
zwembad op te lossen. Het herstellen van de buitenbassins
slokte in de schattingen van het badbestuur direct het toezegde
bedrag op. Andere noodzakelijkheden, zoals nieuwe sanitaire
voorzieningen en vernieuwing van de perrons, zouden volgens
Heijstek nog zeker een half miljoen euro gaan kosten.

De aanvankelijke euforie van begin jaren negentig maakt al gauw
plaats voor negatievere sentimenten wanneer blijkt dat niet 1,6
miljoen, maar 2,5 miljoen gulden gemeentelijk geld vereist is voor
de renovatie van het zwembad. Het Dordtse college van burgemeester en wethouders vindt dat bedrag te ver gaan en midden in het
zomerseizoen van 1991 pakken donkere wolken samen boven het
Wantijbad. De Inspectie voor de Volksgezondheid had het stichtingsbestuur alleen toegestaan om open te gaan op grond van een
plan voor totale renovatie. Het bad was afgekeurd en zonder de
vereiste grote renovatie dreigde een onmiddellijke sluiting aan het
einde van het seizoen. ‘Alleen raad kan Wantijbad redden’, kopt De
Dordtenaar op 11 juni 1991. De Dordtse gemeenteraad had immers
nog de mogelijkheid om, in tegenstelling tot het college van B&W,
wel in te stemmen met een duurdere renovatie. Stichtingsvoorzitter
Heijstek, zelf oud-raadslid voor het CDA, maakte nogmaals duidelijk
dat 2,5 miljoen gulden absoluut noodzakelijk was om de plannen
‘die toch echt sober van opzet zijn’ te realiseren. De raad zegt toe in
oktober 1991 een definitief besluit te vellen over de toekomst van
alle zwembaden in Dordrecht. De toekomst van het Wantijbad stond
serieus op het spel, zo werd er in ambtelijke kringen nagedacht de
gemeentelijke bijdrage aan het bad stop te zetten. De kans werd met
deze discussie groot dat het openblijven van het zwembad voor de
tweede keer inzet wordt van gemeenteraadsverkiezingen.
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De inspanningen van het stichtingsbestuur en de nieuw opgerichte vereniging bleven niet zonder succes. In maart 1990
stemde de gemeenteraad toe de benodigde renovatie met een
slordige 1,5 miljoen gulden te bekostigen. Dat de gemeente op
enige wijze tegemoet moest komen aan de sentimenten in de
Dordtse samenleving was duidelijk, maar de toezegging van
het volledige geldbedrag kwam zelfs voor het Wantijbad als een
aangename verrassing.

De slag om het zwembad. Geschiedenis van het Dordtse Wantijbad

De slag om het zwembad. Geschiedenis van het Dordtse Wantijbad

In 1991 volgde opnieuw een tegenslag voor het Wantijbad. De
renovatie, die met moeite geslikt werd door de Dordtse gemeenteraad, werd enkele malen duurder begroot dan in eerste instantie
de bedoeling was. De sportraad – het gemeentelijke orgaan dat
belast was met advies over het sportbeleid – sprak zich, bij monde
van de toenmalige voorzitter Ab Burgerhout, uit tegen een nog
duurdere renovatie van het bad. De sportraad sprak van emotionele gronden waarop daartoe zou zijn besloten. In september
1991 stelt Burgerhout tijdens een vergadering van de raadscommissie openbare voorzieningen: ‘Het is een prestigezaak voor
mensen om het bad te renoveren’. De sportraad wilde alleen op
zakelijke gronden een beslissing nemen over het voortbestaan van
het bad, omdat er op sportgebied de stad nog meer knelpunten
zou kennen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1990 hadden
alle partijen zich weliswaar uitgesproken voor behoud van het
bad, maar toen werd uitgegaan van een kostprijs van 1,6 miljoen
gulden voor de renovatie. Dit bedrag was inmiddels in de ramingen opgelopen tot 4 miljoen gulden; voor de sportraad reden om
kosten en de baten van de renovatie nog eens goed tegen het licht
te houden. Voorzitter Burgerhout stelde de renovatie van het
zwembad tegenover een aantal andere forse wensen van de sportraad, zoals de bouw van een sporthal in de nieuwe wijk Stadspolders. Wethouder D. ten Veen was bereid tot een garantstelling
tot 2,8 miljoen gulden, waarvan 1 miljoen gold als een aanvulling
voor als het aanvankelijke budget niet werd gehaald.

omdat de kosten van modernisering en renovatie te hoog uit zullen
vallen; anderzijds omdat het bad een te grote concurrentie dreigt te
vormen voor het tegenvallende Aquapulca. Ter bevordering van een
gedegen besluitvoering worden er voor enkele tonnen aan onderzoeksbureaus uitgegeven, die exact in kaart moeten brengen welke
kosten gepaard zijn bij een volledige renovatie van het zwembad.

‘Moreel moeten ze van goede huize komen’
Het vernieuwde Combibad, dat na de opknapbeurt verder gaat
onder de nieuwe naam Aquapulca, werd onder hooggespannen
verwachtingen gerenoveerd. Al snel wijst de werkelijkheid uit dat
de meeste doelstellingen niet worden gehaald. De gemeenteraad zit
krap bij kas en voor een groot deel van de openbare voorzieningen
liggen bezuinigingen in de lijn der verwachting. In de gemeenteraad gaan stemmen op het Wantijbad definitief te sluiten; enerzijds
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De aanvankelijke 1,6 miljoen was inmiddels gedateerd en 2,5 miljoen was ook al vervangen voor 2,6 of zelfs 2,7 miljoen gulden.
Na veelvuldig onderzoek bleek dat voor de soberste uitvoering van
de renovatie op zijn minst 4 miljoen gulden beschikbaar moest
worden gesteld. Bij monde van stichtingsvoorzitter Heijstek
bestreed het zwembad die lezing, omdat daar volgens het bad ook
gemeentelijke kosten in zijn berekend.
Er volgt een discussienota ‘renovatie Wantijbad’ waarin wordt gesteld dat de 4 miljoen voor de renovatie niet de enige investering
zal zijn. Jaarlijks vormt een exploitatiebegroting van 180 duizend
gulden een vaste kostenpost voor de gemeente. De Dienst Openbare Voorzieningen (DOV) stelt dat het te investeren bedrag alleen
terug kan worden verdiend als er op iedere bezoeker tien gulden
subsidie wordt bijgelegd. Dat is veel meer dan andere zwembaden
in de gemeente Dordrecht die slechts 1,50 (De Dubbel) en 4 gulden (Aquapulca) per bezoeker ontvangen. In de discussienota staat
bovendien vermeld dat het maar zeer de vraag is of een gemoderniseerd Wantijbad in staat zal zijn een groter aantal bezoekers
te trekken. In reactie op de discussienota van de gemeenteraad
antwoordt het Wantijbad dat een renovatie in 1992 noodzakelijk
is om sluiting te voorkomen, anders kan niet worden voldaan aan
de eisen die de Wet Hygiëne en Veiligheid Zwembad aan het bad
stelt. ‘Moreel moeten ze van goede huize komen om een renovatie
nu nog tegen te houden’, stelt een optimistische voorzitter van
het zwembad. Enkele maanden terug was de gemeenteraad in
meerderheid voor handhaving van het Wantijbad; een belofte die –
ook in tijden van tegenslag – schuld maakt.
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Het Wantijbad blijft boven water
Het Wantijbad kon uiteindelijk boven water blijven, op voorwaarde dat de Dordtse gemeenschap 50 duizend gulden inzamelt voor
het behoud van het bad. De gemeenteraad en het college kwamen
met deze oplossing tegemoet aan sentimenten in de Dordtse samenleving dat het ondenkbaar zou zijn dat het bad gesloten moest
worden. De 50 duizend gulden was een symbolische handreiking
van het zwembadbestuur aan de gemeente. Met het argument dat
het Wantijbad voor velen een uniek sociaal monument is, werd
ook het bedrijfsleven van Dordrecht actief benaderd door het
bad. Waar de buitenwereld het plan in de media als te ambitieus
bestempelde, is het bestuur van het zwembad vol goede zin. Penningmeester Willy Mierop laat in de lokale kranten weten dat alle
kleine beetjes helpen: ‘Jaarlijks komen er toch zo’n 55 duizend
bezoekers. Zij hebben een band met het bad en als iedereen een
paar gulden bijdraagt, zijn we er al’. Ondanks het optimisme, is
duidelijk dat er een groot signaal van de Dordtse bevolking werd
verwacht.

helemaal uit voor het zwembad. De gemeente was, in tegenstelling tot in 1975, wél aanwezig bij de opening van het bad, waar
nu de renovatie volledig is afgerond. Wethouder Cok Sas sprak de
hoop uit dat het bad, dat volgens hem verpand is in de harten van
mening Dordtenaar, de verbondenheid van de Dordtse bevolking
gaat merken in de bezoekersaantallen. De actie ‘Red het Wantijbad’ kreeg de benodigde renovatie van de grond en hierdoor is het
zwembad voor, in ieder geval, de komende jaren weer veilig.

‘Niemand wil het Wantijbad echt kwijt’, zo schrijft toenmalig
secretaris René Lammens in De Dordtenaar. Op 28 maart 1992
kopt diezelfde krant dat het Wantijbad van de ondergang is gered.
De vijftigduizend gulden is binnengehaald, met dank aan een
hoge mate van creativiteit van het zwembadbestuur en van lokale
sympathisanten. Nadat aan de gemeentelijke voorwaarde van de
eigen bijdrage van de burgerbevolking is voldaan, kan er begonnen worden aan de broodnodige renovatie aan het bad.
Het streven van de stichting Wantijbad om de exploitatie ook in
de toekomst mogelijk te houden komt op twee manieren naar voren. In de eerste plaats werd er een systeem van donateurs ingesteld, waar de nadruk lag op het maatschappelijke draagvlak voor
het behoud van het zwembad. Daarnaast werd ook het Dordtse
bedrijfsleven actief betrokken in de financiering van de nodige
moderniseringen.In de zomer van 1994 kan de vlag eindelijk
50

Afbeeldingen:
De foto boven toont het Wantijbad in 1992, vlak voor de renovatie van
het terrein en de bassins. De onderste foto is genomen in 1993, tijdens
een kinderspeelmiddag gedurende de werkzaamheden aan het bad.
(Foto’s: Jan de Kok)
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4 | Het Wantijbad als bejaarde schoonheid
(1994-nu)

Fris, bevochten en stabiel
De aanpassingen die aan het bad werden gedaan, waren niet
gering. De eerste bezoekers die in mei 1994 het vernieuwde
Wantijbad betraden, zagen een vernieuwd wedstrijdbad, een
compleet nieuw instructiebad, een speelbad en een afzonderlijke
peutergracht voor de allerkleinste zwemmers. Door donaties en
sponsoring van het plaatselijke bedrijfsleven was het bad voorzien van allerhande speeltoestellen. Daarnaast is ook het gehele
sanitair vernieuwd en heeft het bad een nieuwe ‘waterbehandelingsinstallatie’, waardoor de kwaliteit van het zwemwater beter
gewaarborgd wordt. Eén seizoen eerder, in 1993, had het bad
overigens meer weg van een stadsstrand dan van een openluchtzweminstelling, doordat de beplanting met gras en bomen pas
in het najaar van 1993 plaats kon vinden. Dat het water slechts
veertien graden warm was, deerde de eerste bezoekers niet om
van het vernieuwde Wantijbad gebruik te maken.
De jaren na de renovatie in 1994 kenmerken zich, ondanks enkele
tegenvallers, door een opvallende positiviteit. Bas Heijstek, die
jarenlang als voorzitter in het zwembadbestuur heeft gezeten,
besluit na zijn pensionering fulltime in het Wantijbad aan de slag
te gaan als bedrijfsleider. Hij wordt als voorzitter opgevolgd door
Rinald van der Wal. Na een carrière als marktkoopman en gemeenteraadslid, verkoopt Heijstek nu actief ‘zijn bad’ vanuit het
kassahokje.
De focus ligt in de jaren negentig met name op professionalisering
en het vestigen van continuïteit. In dat opzicht kunnen die jaren een
interbellum worden genoemd, nadat voorgaande stichtingsbesturen
steeds bezig waren met het voorkomen van sluiting van het bad.
Met name de relatie tussen de gemeente Dordrecht en het Wantijbad
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moest worden verstevigd. Door middel van een rustige en continue
exploitatie en verstandig financieel beheer werd geprobeerd het
Wantijbad in de publieke en politieke opinie een rustiger en stabieler
imago te geven.Dit lukte maar ten dele. Zo werd in 1999 door het
Wantijbad opnieuw de noodklok geluid omdat er sprake was van een
structureel financieel tekort. Door de weersafhankelijkheid die een
openluchtbad kenmerkt, kunnen de inkomsten tijdens een slecht
seizoen dusdanig tegenvallen dat de vaste kosten nauwelijks meer
kunnen worden betaald. Dit is op zichzelf een landelijk verschijnsel en niet uniek voor het Wantijbad, ware het niet dat de meeste
gemeenten in dit soort situaties geld toelegden om de begroting
sluitend te kunnen maken. In Dordrecht was dat niet het geval. De
accommodatie werd door de gemeente in bruikleen gegeven aan de
stichting Wantijbad; het bedrag dat het Wantijbad van de gemeente
ontving, dekte alleen de kosten van het onderhoud. Een structurele bijdrage zou het Wantijbad uit de onzekerheid kunnen halen,
maar dit paste niet binnen het beleid van het Dordtse college. In het
najaar van 2003 werd door de gemeenteraad een motie aangenomen die moest laten onderzoeken welke aanpassingen noodzakelijk
waren om het Wantijbad weer aan alle wettelijke eisen te laten voldoen. Uiteindelijk volgde er in 2004 een gemeentelijk steunplan dat
aan de ene kant een grootscheepse renovatie mogelijk moet maken
en aan de andere kant handvatten biedt voor een meer succesvolle
commerciële exploitatie van het bad.
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Afbeeldingen:
Krantenkoppen in de jaren negentig: het Wantijbad is populair, maar
financieel kwetsbaar.
(Bron: archief Wantijbad)

Er kwam een renovatieplan voor onder andere het filterhuis en in
2005 besloot de gemeenteraad dat de benodigde gelden ter beschikking werden gesteld. In het voorjaar van 2006 werd begonnen met de uitvoering van alle plannen. Een belangrijke gebeurtenis, want sinds de renovatie van in de periode 2006-2007 voldoet
het zwembad voor de toekomst weer aan de wettelijke eisen. De
voltooiing van die renovatie viel min of meer samen met de viering van het zeventigjarig bestaan van het bad. Ter gelegenheid
van die twee zaken bracht oud-zwemkampioene Erica Terpstra op
12 mei 2007 een bezoek aan het bad.

Een toekomstbestendig Wantijbad
Toch kent het bad, ook in de huidige tijd, ook nog altijd een zekere problematiek. Naast de onzekere factor die de, soms onstuimige, weersomstandigheden kunnen vormen, heeft het Wantijbad
zich met name in de jaren negentig uitgedaagd gezien door verschillende geweldsincidenten. Menigmaal moest de politie eraan
te pas komen om agressieve bezoekers uit elkaar te halen. Toch
is in deze ontwikkeling in de laatste jaren een kentering waarneembaar: het zwembad profileert zich in toenemende mate als
een familiebad, waardoor gezinnen met kinderen (die voorheen
op warme dagen nog weleens weggebleven om narigheid te vermijden) de weg naar het bad hebben teruggevonden. Een goede
samenwerking met de politie, de stadstoezichthouders en met andere zwembaden in de regio heeft uiteindelijk geresulteerd in een
protocol dat onruststokers op afstand van het bad moet houden.
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Gecombineerd met natte zomers, waarin het bad soms dagenlang
achtereen de deuren moest sluiten, is het exploiteren van een
openluchtzwembad anno 2014 een spannende onderneming.

de vele reacties die het zwembad en de familie hebben ontvangen
vanuit de Dordtse samenleving.

Ook het opzetten van diverse evenementen maakt onderdeel uit
van de profilering van het Wantijbad als breed familiebad. Jaarlijks wordt er een zwemvierdaagse georganiseerd, op de laatste
dag van het jaar duiken de hondjes gratis in de bassins (op 1 september 2013 werden maar liefst honderdvijftig viervoeters geteld
op en rond de baden) en regelmatig hebben er muzikale zomeravonden plaats gevonden en zijn er activiteiten voor de jeugd. Het
team aan oproepkrachten waar het Wantijbad inmiddels op draait,
bestaat grotendeels uit studenten van sporthogescholen en aanverwante opleidingen. Zij hebben een zonnig en sportief bijbaantje in de zomermaanden en verdienen een zakcentje. Het voordeel
voor het zwembadbestuur is dat deze jonge werkkrachten vaak
vanuit hun opleiding al beschikken over de benodigde papieren
om toezicht te houden aan het bad. Een aantal vrijwilligers houdt
zich bezig met technisch onderhoud en de groenvoorziening; maar
onbetaalde krachten staan tegenwoordig niet meer aan het bad.
Toch kent de recente geschiedenis van het zwembad niet alleen
positieve voetnoten. Op 9 juli 2010 verdronk, tijdens een warme
en drukke zomerdag, een meisje in het ondiepe bassin. De schok
in de Dordtse gemeenschap was groot. Naast medeleven en onbegrip, was er ook woede; veel Dordtenaren begrepen niet hoe
dit tragische ongeluk had kunnen gebeuren. Provinciaal onderzoek wees uiteindelijk uit dat het zwembad in deze zaak niets te
verwijten viel. Ondanks adequaat toezicht en effectief reddend
handelen, leek het ergste scenario op deze dag onafwendbaar. De
archieven van het zwembad laten zien dat het ongeval in 2010 het
eerste en laatste bekende geval van een verdrinkingsdood in het
Wantijbad is. Dit maakt het noodlottige voorval extra zuur voor
zowel het bad als de nabestaanden. Hoezeer het zwembad een
sociaal monument vormt, werd ook toen andermaal bewezen door
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Met de verbeterde relatie tussen de gemeente Dordrecht en het
Wantijbad is voor het zwembad een relatief rustige periode aangebroken waarin het bad nog altijd een bevochten imago heeft,
maar waarin het vooral verfrissing moet bieden aan de bezoekers.
Door professionalisering in het bestuur is de exploitatie de laatste
jaren gestabiliseerd. Ook op technisch vlak kan het Wantijbad na
de renovatie van 2007 de komende jaren vooruit. Na het zomerseizoen van 2013 verlaat nestor Bas Heijstek, sinds 1987 actief
in het zwembad, het Wantijbad. Hij laat een stabiel bad achter,
waar gedreven vrijwilligers nog steeds bereid zijn verschillende
slagen te leveren. Oud-bestuursvoorzitter Rinald van der Wal
weet zeker dat Heijstek het bad met een gerust hart achter zich
kan laten: ‘Het Wantijbad kan nog jaren mee, zolang het bad zich
ook in sociaal opzicht meebeweegt met de tijd. Vriendelijkheid en
veel activiteiten zijn de sleutel om nog generaties Dordtenaren
aan het bad te verbinden.’
De zoektocht naar een geschikte opvolger voor Bas Heijstek heeft
bijna zeven jaar geduurd (Heijstek nam in 2009 al officieel afscheid van het bad), maar pas met de komst van Inge Wouters
krijgt het zwembad een nieuwe bedrijfsleider, die het reilen en
zeilen van het Wantijbad in goede banen moet leiden. Zij stapt in
een rijke traditie van een eigenwijs zwembad, dat zich door de sociale bewogenheid van menig Dordtenaar met recht tot meer kan
rekenen dan alleen een grasmat en een bak met water.
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Nawoord | door Bas Heijstek,
scheidend nestor
Toen ik in juni 1987 toetrad tot het bestuur van het Wantijbad
had ik geen flauw benul wat er boven mijn hoofd hing aan zaken
die heel nodig moesten gebeuren, oftewel onafwendbaar en onontkoombaar waren. Dat veranderde al snel, binnen het seizoen
1987 was het duidelijk dat het Wantijbad er erg krakkemikkig bij
lag en hoognodig aan een opknapbeurt of renovatie toe was. Binnen het bestuur is daarover een discussie in gang gezet en zijn wij
tot de conclusie gekomen dat het voor het bad ‘’vijf voor twaalf
was’’ Er moest stevig aangepakt worden mede door de gemeenteraadsverkiezingen van 1990 waarin de nieuw gekozen gemeenteraad een besluit moest nemen. Toen ik eind 1988 tot voorzitter
werd benoemd, heb ik dan ook met onze secretaris René Lammens direct contact gelegd met alle gemeenteraadsfracties met
de ultieme vraag of zij vonden dat het Wantijbad behouden diende
te blijven voor de Dordtse samenleving. Dat bleek bij alle fracties
het geval te zijn en men was ook bereid dat in hun respectievelijke
programs op te nemen. Het was voor het bestuur een belangrijke
stap op weg naar de renovatie.
Wij hebben toen een bedrijf aangetrokken dat voor ons op de
tekentafel virtueel een nieuw bad ging tekenen en aanbestedingsklaar zou maken. Toen dat gereed was zijn er offertes aangevraagd bij verschillende aannemers. Uiteindelijk heeft Jac van
Herwijnen het nieuwe bad gebouwd en ik ben tot op de dag van
vandaag nog steeds gelukkig met het feit dat de grootste renovatie heeft plaatsgevonden en daarmee het bad definitief behouden
bleef voor de Dordtse gemeenschap.
Het is ook zo dat het Wantijbad tot de top 5 behoort van de mooiste zwembaden van Nederland en daar mogen de Dordtenaren
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best trots op zijn. Elke zomer is dit hét openluchtzwembad in de
regio om je te vermaken door lekker te ploeteren in het water,
of baantjes trekken, zonnen, een boek lezen, kaartje leggen, et
cetera, et cetera. Iedere zomer is hier de Dordtse samenleving
te vinden: van hoog tot laag, ouders met kinderen die vakantie
vieren, groepen jongeren die discussieren over de situatie bij het
middelbaar onderwijs, toevallige ontmoetingen tussen personen
die na een lange tijd juist hier elkaar treffen (effe bijpraten dus),
kortom een inspirerende afspiegeling van de maatschappij.
Hele generaties heb ik zien komen en gaan in die 26 jaar, kinderen van 8 ,9 of 10 jaar die later weer met hun kinderen en nog
later met hun kleinkinderen kwamen zwemmen, wat tevens de
trouw van vele bezoekers aan het Wantijbad door de jaren heen
aangeeft. Het is duidelijk dat elke discussie die in de toekomst zou
kunnen ontstaan over het behoud van het Wantijbad zinloos is.
Dordrecht zonder het Wantijbad is een zee zonder water: afblijven
dus.

Afbeeldingen:
Het hondenzwemmen is een vrolijk schouwspel: sinds het evenement
in 2006 voor het eerst werd georganiseerd is het verworden tot een
traditie waar iedere jaar meer dan 150 honden en baasjes op afkomen.
(Foto’s: Maarten van Zeggeren)
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Dankwoord
De auteur hecht er waarde aan de volgende personen en instanties te bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming van dit
boekje:

Afbeelding:
In augustus 2013 bracht burgemeester Arno Brok (midden, VVD) een
bezoek aan het Wantijbad, ter gelegenheid van het afscheid van nestor
Bas Heijstek (links). Brok werd onder andere door Heijstek rondgeleid
in het particuliere archief van het Wantijbad en hij sprak met een aantal
medewerkers en bezoekers.
(Foto: Thymen Stolk)

Afbeelding pagina 62 en 63:
Het Wantijbad op een mooie zonnige dag, bezien vanuit de lucht.

- Het bestuur van Stichting Wantijbad, in het bijzonder
Henk Overduin
- Sonja Bakker-Daane
- Alain Balistreri
- Ineke Balistreri
- W. Bartels-Smit
- N.J. Bruyniks
- Hans Coolegem c.s.
- Bas Heijstek
- Els en Jan de Kok
- Herman Kuhlemeijer
- Willem Romijn
- Cees Schilthuizen
- Jörgen en Céline Steenbergen
- Thymen Stolk
- Rinald van der Wal
- Inge Wouters
- Maarten van Zeggeren
- Erfgoedcentrum DIEP, in het bijzonder de medewerkers
van de Studiezaal
- AD De Dordtenaar, in het bijzonder Rowan Booy
en Roxanne Sebes

(Foto: Cees Schilthuizen)
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