conscientie zo $poedig mogelijk tot bëdaren te brengen.
Ware bekommernis ontspruit uit dc ontdekkilrg en het
gevoelig besef varr de schuldige oorzaak en dat in betrekking tot de Heere, I)ie door clie schuldige oorzaak
is beledigd en de ziel beroofd hceft vm het gcnot van
Zijn gunst. Zulk een ziel stelt haar hoogste belang erin:
och of het ware elat zij in 's Heeren gunst lveer kon en
mocht worden hersteld. Dan is het: n'a, moeí ik doen
opdat ik ealig worde? (Hand. l6:30). Daar wordt een indruk van de hooghcid des Heeren geboren in het besef
van eigen geringheid en onwaardigheid. Alles zou zulk
een ziel wel willen geven voor enig gunstbewijs van
die Gocl Die zij vertoornd heeft, Zij zoekt haar schuld
niet te r'erkleinen. Wil ook niet ntct dc Heers daaroyer
twisten. 0 nee, alle woorden schieten tekort om uit te
drukkcn de verfoeiing van zichzelÍ. De ziel blijll menigrverf zonder een woord te kunnen spreken storn en
sprakeloos in z.icl'nelf gekeerd. En het eigenaardige is
clat zij zo hartelijke wenst dat haar drcrefheid sterker
ware. O, clic ware bekommernis van een ziel die het
deswege niet langer zonder de Heere kan stellcn. Als
arme, diepbedroefde valt zii voor de voeten des Heeren
neer zonder iets te bedillen.
'Ware bekommernis kan niet stilzrvijgen voor de Heere.
Het is gedurig met David: m.$n snmrt is steeds voor rni.
Wutt ik mnnk U mijn ongercchtigheid bekend; ik ben

hekomnrcrd vnnw(ge mijn zonde. Dat is een wedrzamc
en prakticale bekomnternis. Er wordt zoveel over bekonrnrernis gesproken, maar de zaak zelf is dikwijls

verre. ïn ele ware bckommernis stelt Cod daadzakcn
in het licht. Dan ontdekt zich dat innig leed*,Èzen nËï
versmelting des harten r.'oor Gocl. Een gans geuillige
bekommernis r.vaarin een ziel zich gervillig laat oordelen door tJe W*t. O, die 1Àret is heilig, rechtr,*ardig
en goed. Ën nog lemeer wcrdt het hart gehr"okcn als rle

ziel een open oog verkrijgt voor de liefde Gods. Eerr
open oog verkrilgt vocr de lijdende en stervende lietde
van Christus, zoats Hii in de plaats van de Zijncn hr:eft
geworsteld met Gods loorn en vlaek. Dan ziet de bekommerde ziel haar eigen z*nde en schuld in dat lijden
verÍegenwoordigd. O. als ze daar mag komen, schept ze
adem. Daar in dat Offer xlle.rn- vi*dt de rvare bekommerde zijn rust. Hier t.orden de beilruelïen gettoost en
alletreurige ziel vervuld. Werd het cen! meer gevonden!
lVaar kan onze sc:huldige ziel alleel zaligheid srrraken?
In de hersteliing van Gods gunst tl*or Chri.rtus Jezus.
Bij hoeveel duizenden helaas wordt dit genri"sr. I{en
kcnt zich niet schuldíg, niet bekon:nrerd. \{r*n netrnt
Jezus aan zonder Hem ooit nodig te hebben rvaarlijk alr
schuldovernernsndp Borg. Bedricgt toch uw ziclen nietl
Ds. J.D. Burtlt

Inleiding
Over dit onderwerp is in dit blad al mcer gesshreven,
onder andele in het augustusnummer van 19961). Toen
is met name ingegêan op hoe ir. C.N. van Dis sr. in de
Tkeerle Kanrer, ds. P. Zandt in de gemeenteraad van
Delft2) en ds. W. Baaij op de predikstoel zich op grond
van het zevende gebod tegen het gemengd zwemmen
hebben gekeerd. Kern van hun bezwarc.n rvas dat men
zich door genengd te zwenlmen moedwillig trlootstelt
aan prikkcls dic de verdorven lusten opwekken. Dit bezwaar geldt in onze dagen nog des temeer, daar veel
zwernkleding thans veel meer ncg dan in hun dagen zo
miniem en strak is dat bijna niets nreer van het lichaam
nog verhuld wordt. Toch wordt heclen ten dage meer
dan ooit - ook binnen sen groot deel van de gerefbrmeerde gezindte - gemengcl gezwommen en worden de
bezlvaren daartegen weggewuifd als overclreven zeclig
en preuts, typisch iets van extreemdenkende, vijftig
tot hondcrd jaar achterlopende mensen. I\{aau zijn die
mensen wel zo exÍrsern op dit punt? Is het niet juist zo
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Zweilmeil ix 19Í4, in z.eilige kledij en nier gemengd. Zi.i die
den ten dage nog heltt:6.ren tegen genengtl tÁ'eilrfiren hcbhen,
et'erdtevcn ltreuts, i.o vintlen velen. l,s dut itdexluad :.o?

he-

ijn

dat in de periode tussen de Eerste en Tweecle V/crelcloorlog (en in sommige streken ook nog in de eerste jaren na de oorlog) de.protcstanten in meerderheid en de

roemsen grotondeels tegen het gemcngd zwemmen en
zonnebuden rvaren? En dat de *chterban van de SCP in
die rijcl vri-jwel gehecl tegÈn gemengd zwemrnen was?
We hehben hieror,er wat gegevens verz.ameld. Die willen we in dit artikel cloorgeven om xer opscherping en
wasrsshurving te latcn zien dat ook wij als 'rcÍ'ormatclrische' bevolkingsgruep op dit punr helaas toch wel ver
afgerveken zijn v*n het spoor waarin rvij in het licht van
het zerende gebod behoren tc gaan.

Veel

CH'en AR-raadsleden waren tegen

losse

msnieren, aan de verv;ildet'rng rrrrr r"eden. O*

mengde baden in tle gemerntelíjke in;eminricítíirtg
viln eilt nad at dorp zijn naoit af Íe nimmer edn te
bevelen. Heí be,rtaan ,-an ..:"tlke hatlen is een sJtelen
m€l v u ur', ë e fi onv e rant x, en rd e íij ke I u t Iz t h a r r i gh e i cl,
een niet vuillefl aflderkenrxen vun geyilren. {...) Ílet
is waaflijk niet, voor nicts dat de Heerc Jeeus {,.,} d*
bede op de liltpen gzlegd heeft: 'En leid ons níet in
ve rrutekí ng! ' '4] .

Van Vrouuïr$n.f*vsn

\\k

beginnen nret het aanhalen van een pa$lsage uit een
daor mevrcuw A.A. van Hoogstraten*Schoch (18691951) geschreven artikel. Zij was r,fln hervormdc hui-

ze en wcrkte in de jaren twintig vsn de vorige eeuw
als sehrijfster mse aan divcrse bladen. Ook was zij na
het overlijden van haar man * de hervormde prediks*t 6. va* Hoogstraten, die in 1920 stierf'- ecn aan*
tal jaren voor de CHU lid rnAR de gerneenteraad van
Zeisr (1923-1929) en lid van de Provinciale Statet van
Utrecht {1924-1927}. Zij was een bijdehanre en tamelijk
geëmancipeerde taate met ëÊn vlotte pen. Hef ïvas in
de zomer van l9?4 dat deze ontwikkelde vÍou$. met
veront\ry&ardiging kennisnam van het feit dat er in de
gemeentÈftrad van Haarlem - Íijdens een discussie ovsr
het al dan niet voorlzettcn van een proef waarin op
woensdagmiddag in dén van de geineentelijke zwenrbaden gelegenheid werd gegeven voor gemengd (fam!
lie)ewernrnen - zo gelachen was over Êen uitspraak van
het CH-raaclslid Joh. Visser. Deze had gezcgcl dar hij
had geconstateerd dnt het de deehremers ann het gemengd z,rvÊmmgn niet zrszeg te docn was om "het gemeenschappelijk zwemmcn" ir1 de betekenis yan echt
ntet elka*r zwemmen, maar dat "de grote attractie" was
'Ue aanschouwing varr elkaar$ bijna naakte lichamen".
En daar in de praktijk met name jeugd die in de puberteÍ*jaren verkeerde, van deze gelegenlrcid gebruik
bleek te nraken. zag hij hierin des remeeÍ gevarenl).
trVant "prikkeling van de sensualiteit" ii "voornl in de

puberteitsjaren zo gevaarliik", aldus Visser. Vrourvelijke mederaad*leclen hadden over zijn woorden hard
fioeten lachen. Bén van hen zelti z$ erg dat ze door de
voorzitter tot de orde moest worden gerospen. ln het
Christelijk-historische d*gblad De Nedtrlander van 2X
juli 1924 gaf mevrouw Van l-Iccrgs*aten in haar rubriek
'Van vrouwenleven' hct volgende lezenswaardige commsntaar hierop:
"Ik aou aan alle mensen die gelachen hebben in
de ÍIaaiemse gemeefiteruatl, toen de Christelijk,
historisclrc heer Jolr. Visser sprak, willen vmgen:
Zijn jullie vaders en moeder.s? Moeíen we het owe
kinderen in deze tijd nog moeilgker maken? {..,)
Z,ijn.iullie dan vergeten hoe het jonge blaed bruist
en hae cle hartstet:ht, eens opge*rekt, eeft hdírst oila,ters'innelijks l,ijand i.t? (...) W$ ouderen moet:en
open ogen hebben vortr de gev(trcrt. Ër moil paal en

perk gestelcl vorden aqn de te vríje ëtngatt&, acu de

r.Fqqf

Ile

be$it ln

dos

:

Eaarlerusch$a: Sq-

mooatexaad, over de proef met gsmongdo

bcden

ia de Gem. Zweminrtohting

Rtttt N{idig rê|te miin scliaar zich ln het
pnlier Íarf de. gogtarrt, GreÈÍg hapt3n,, h*ar
'lcfrsrl , ln. hot *tondbtad. Zleroo! d*lr xgx
het, rtu\fe uitgeknipt. Nu ktapte tk m[in

ttt daár,:.utoeet het,aeil nacht
blijven Nooit moet mer. iets schrijvan heet
van des rootter, ocrst kslm de nken onder
w*rhrÍooe-.1ó+,.

tle oogen rien, dan rustig riin rnoorden kiezen,
overdrijving gchaadt altijd.
lVaersn ik me zó6 boos maakte, dat den geheelen avond m|jn naald vinnig door het naaiwerk vloog cn dka ste€h een denkbeeldig
lenranal reu,$rÍtc gaf? Dtt $'ss *i,ef, o&dat E,
en T[t. vln fiaarlem sen proef namen om te
rien of gpnrtngde bc{tn'j .s,snbevs}èÍÉ\yaar;1rgs w*rÊtr,,. ftbhr ook'níet ómdai de hecr
Joosteq 8.D.Á.P. in de dlscussie den nadruk
tr op legdá, dat het.dch gpheei lnpakken van
de tl$nos oorzark kan ztín dat hêt rexrrecl gevocl, mstr'fsld${ttl rrordt-i, {het ii, ecn íelt,
dst * ln onzen tliil menschen z{n met *er.
eigcnaanligh arnl€S) maár omdat lk veront.
wnanligd 'war en ieder serieus mengch tou
dat ooh ltjn, wrnpoer nrannen en vr,gven Ín
€en 3pmeentors&d lachcn ats het,guat over
dingen met aulke vêmtr,ekkenite gevotgpn.
De rubriek ven $teytauty Van Hrll.gsílatett in h*t Christelijli-histr-

risth dagblad'De Nedciland.tr'

{22

juli

1924).

Uit dí citaat blijkt dnt deze vrouw die regen de Suhrift
in als volksvertegen\$oordigster functioneerde, er rvel
mrdege oog voor fuad dat het gemengd zwemnren - via
de aogpoort - een onzedelijke prikkelbrnn is die er gemakkelijk ïuor zorgt daf verdorven hartstoshten gaande gemaakt worden. En ook al leidt het lang niet altijcl
tot onuedelijke gebaren, woonden of daden-í), het leidt
vaak rvel lot onzedelijke en dus zondige gedachten en
begeertes. Wie irnmers een vïouw aawiet om dezebe
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te begeren tot orkuisheid, die heeft alrede oterspel in
fijn hart rnel huttr gedaan (Mattli. -5:38).
Niet alleen deze C]H-r'rouw en het CH-raadslid Visser
wêren in die tijd tegen het gcmengd zwen:nren! lltaltr
velen in de CHU en ARP met hen. Zo nu en dan kwam
dit, dan hier dan daaq tijdens gemeenteraadsvergaderingen naar voml. In de gemeenteraad van Ëmmen bijvoorbeeld dienden de CH- en AR-raadsleden in 1937
samen met de roomse raadsleden een voorstel in dat

publíeke budgelegenheid
v72r Ín*nnen en vr?uweil tezumen toe. Hoe minder
beryxtren men herÍt legen het bruuí Íen-totttt-slellen
ven tiat het kleed Ínoet amhullen, naar" die mate

zede, tles le meer neenxt

de

guan de goetle n*defl lnder.

ondor meer een algeheel lerbod op gernengd zw'êmmen
inhield. In Arnhem keerde in januari 1934 cle rechterzijde zich op grond van zedelijkheicisrnotieven tegen een
voorslel van de SDAP om vugunning te verlenen voor

gemengd zwernmen en zonnebaden. In Leiden schaar
de het antirevoluti<xaire raadslid mr. C. Beekenkantp
in oktober 1937 zich in hct karnp van de tegenstanders
van gemengd z.rvemmen6). En ook de kerken uit de achterban van de ARP en CHU roerden zich soms in deze
discussie. Zo vermaarrile in 1933 de gercfbrmeerde
kerkenraad van Soest de kerkelijke gemeente om 'oin
badkostuum niet nodeloos te vertoeven buiten het bad
en dus ook niet mêe te doen aan de publieke zonnebaden, al is het ook dat dezc niet 'gemengct' zijn", etr "zich
zoveel doenlijk te onïhouden vàn gemengde baden"T),

Zelfs via de radio
Waar we van opkeken, is het fèit dat de bezrvaren tegen gemengd zwernmen destijds zelfs via de radio zijn
uitgedragen. De heer Joh. C. Francken (1878-1946), die
behoonle tot de ARP, verzorgde voor de oorlog ruim
negen jaal lang anoniem het 'Vragenuur:de' van de Nederlandsche Christelijke Radio-Veresniging (NCRV),
waarin allerlei theologische en ethische vragen beantwoord rverder. Een selectie uit de door hem behandelde
onderwerpen r.verd in 1940 in boekvorm gcpubliceerd
onder de titel: Vcel vragen...éétr anÍwoord. Vraag l12
van het in totaal 197 vragen en evenzoveel alltwoorden
tellende boek luidde: "Moeten we het zwemmen in gemengd bad veroordelen?" lVe laten een groot gedeelte
van zijn antwnord hier volgen:

"We leven in de gevaarlijke tijd van de naakkulíuur en dat woord belekent 'verwording' in velerlei
zin. De tttens sc'hudÍ de scltaamte af en waartan
Gacl bevolert heeft re bedekken, dttur zoekl men in
alge,heel af sdier algeheel ontdekken hevredigittg
vonr zijn wellust, trl is het dan slechts itr zijn denken.
Naarmate er is heí verder afzu,erven v-(ul God en
Zijn tlienst, naannute er is het leggen van lrct arcent
op cle tnens, in die rnate neeftxt het schaam.íeloze íoe
en de eerbnnrlrcict komt in het gtdrang. Meer bii'
zond.er ís hier het bezwaur dcrl de eerbare ingetogenheid vilt de v,'auvt op het spel staat.Ik las eens
ergens dat de eerbaarheid v-ttil tefi valk, tle hage
zedetijke pluuts van een vol.k, snel gaat dalen naarntale clat volk in de openbare r.w*embaden vertoeft
tnet veïu'ítarlozing van het onderscheíd der sexen.
Hoe verder een volk afzrrerft v&n cerbaarheíd en
I
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Ze$s viu tlc radio $'erlen ie bszttttt?rt ttg*z izt!! gtrtzttxÊil:*,emnen uitgedrcgen. De heer loh. C. inr;rc:À*:ri r'** .J:r::;${$l;-1.1"1sgenuurlje hiettl zijn luisteraars vo*r t{a! {}1'r'r*n?t|r r;ier" g*rlrrtqcJ
behoard.e te geschíeden^

En wie in eigen.llarrt geen vreetndelíng is, dit v'tt?l
het wel. dat h lrct den vau hil naakíe lichaun rcu
machtig middel van sdtan is tot verlekling tat zonde .
Drit is het grote be?.waar íegen het gemengd z\!eÍnnrcn! Nu weet ík wel dat hier direct de leus wotdt
aangehet,en: 'de reíne is all.es rein!' Mttar op cithxelJ'is die ,spluk al uan grote bedenking ontlerhevÍ9. Er is niemund rein, ook niet een! En de ffianiet"
wddrap gewtonlijk op rlil chapite r ,?xopput tt'ordert
getLtpt, is al bewijs gerxoeg dat we hier ap glad ijs
ziin.

Ik begrijp

nacsít gaed dat gelovíge, belijdende men'
sen o\ler die dingen vergoel.ijkettd kunnen spreken

en in vakantieverblijf en badphats zi<:h vertoneil
in een kleed dat de naam van kleed eenvoudig niel
een,s verdient. luten maakt mij niet wijs dat dit :ortder schade tmor zede en eerbaarheid geschiedt.
En om dat alles, om ulles wal. er op het sÍrand en
in het natuurbad op dit gehied geheurt en dar grote

ergerris g,eeJr, daarom, raad ik akijd weer: laat het
bad niet gemengl zijn! T"wemmen (...) behoeft èn

(...)behoort (...) niet gemengd te geschíeden. En het
verlnogt ongetwijfeld de pestelijke krucht varT €en
volk uls het hicrin voorzíclztig wctndeh. Indien ooit
dan gelfu hier v;el met volle krucht he.t ttltostolisclt
vennaan dat we ons voortle gelijkvorntigheid uan
de tvereld zulle.n w(t(:hten"8).

Het feit dat zelfii zo'n radioman tegen hot gemengel
zwemmetl bezwaar had - vanwege de verleiding die ervan uitgaat en vanwege het geleidelijk aan steeds meer
verliezen van eerbaarheicl en goede zeden -, ïonllf
voor ons een extra bewijs dat de bezr.varcn tegen het
gemengd zwemmen toen nog tamelijk breed onder de
pmtestanten leefilen.

$nk dt roomsÊn rr'*rrn tegen
.Behali'e l'ele protestanten keurden ook de mceste
room$en het gemengd uwsmnlen en eonnebaden af.
Naar schatting vàn het roomse raadslid P. Assink uit
Wageningur w*s in 1937 z"eker negentig plïcent van
de rooms*n aldaar absoluut tegen gemengd zwemmenDsar "het ramenzijn van jonge rnensen in badkostuums
uiteraard g*schikt is" $tr "ssksuele cn sen"suele prikkels" te vernorzaken. r.iel het volgens de Wageningse
lvetho*der']b.J.J, Vcrnk - die ook room$ was - voor
eenieder die r:p eÍit punt redelijk denkt, "niet meer te
rrnlkeflnen dat het *lmrenhrengen \:Ít:1 j*nge nensen in
genrengd* u w€t:)- en/of ronnebaden (,..) Ínoreel niet te
vcrantwo$rden is", daar immers "de rnenselijke nalunr

tfi

het kwaad, tot het rrerkeeftlry, geneigd is"e).

2. fiie nn*tíi;;e kledíng u'ekl daxtruloor slechte gedndtten en hegeeríen err ór';*r'gl de jonge mun
e€n $vilrÊ strijtl. Yoor degenen die vun goede
*ville zijtr, is tlit sen vcm de nre*st hítrdei$ke
struikelhlokken.

-ï. ÁIs de gelegenhekl ervaor trantrsri,g ls íin r,er*ering en verlovirt& hijtursrbedd, bíj Besteliikheden en danspurtíjul is rnzedige kledfiry eeil S('
rede affiisíding vuor ongaaartoaJdt vijheden;
rleze v,ordett vecl

er

mter uitgeíokt, het meisje hfudt

in zektrc xin vnor cun"
4. B$ de !,r{)rur en heï meisje zelf vermínilert het
.rch*amggewel; gíj ktttï ved gemakkelííker ver'
ktterrle dingrn tae, z,iet pok *t rngeonrktaf& vrij^
hulen veel mindu gauv, k*,autl. Deae t'efixittrlering en afst*mping r.'rrn lreí schil&,t legr.i.'osí í.s
ook een onmiddellíjk gevolg vun de weinig :ctlige
klecling van de kiftdertn, die j*tist hiercm io u.f
k*ure nswasrdig is"lat,
efuh

ln aanrluiting op dit laatste punt willen nt evetr ds
roomsë arts dr, C.H. Kuenen citeren, die gemscnterasdslid was in Ha*rlem. Dezs z*i tijdens het hierirur.en aangehaaltle clebat over gemengcl zwsmmett itt
de Háarlemse gemeenieruad {l{: juli 1924) dat de hewering da{ er in het gemengrle bad niets gcbeurt, niet
waar is. Kucnen: "er gebeurt wel elegelijk wat, lëder
rrrcns {...) heeft een }Ëngcboren scha*mtegevoel, en dat
schaarltegevoel is eer !'oornalrm venler{igiugsmiddel
vcar ds zerlelijkheiel van onze jonge nrcns*n, en juist
dat schaanrtegevoel wortlt al in rle eerste jeugcl rvegge-

ROOI\{SN KLEDïNST.ESNLS
VAN YOOR DE OORLOG
Lhrks dc damel redlrs de htrcn. Dit:ttembsd had een volledig
van dkaar gettheiden danter- sn herenbad- h 1937 wíts nailr
schatlittg negenÍig FrÍt{ënt s'an i.e ntams$l la ll&geitt*geil vaar'
s Íttn de r r,'a& àet .g*r{*eÍ de n 1v' a m nw n.

Het arrtichristeïijke rome had dus in die tijd *ardig goed
door waarorn het gemengd z*'emmen znndig cn in zedelijk opzicht geva*rldk was. Dit hliikt or:k w'el uir de
ondersÍaande citatcn die *e genomen hebben uit een
rooms boekje uit clie tijd, dat als titel clraagt: I)e leer
der kuisdrheid {19271. Wsliswaar gaan dcze citaten nist
over het gemengd zwemmsnr maar over het dragen van
onzedige kleding, de bezwaren komen echter in de kern
op hetzelfde neer.
In dit troekje wor<lt over de gevolgen van het dragen
van onzedige kledij dnor met name het vrouwelijk geslacht - die volgcns dat boekje veel ernstiger zijn dan
men mi*schien appervlakkig zou menen - npgemerkt
dat cle ervaring "onloochenbaar" hel volgende lecrt;

L

De onzedige klecling tr*kt íeer gemakkelíik de
agen vun de jonge m&n taí zich, en die btíkken
zijn niet kuis en rein.

Vaor l*erlingen: "ïfg schr$wn vatzr dal cle tnr,íxjet
va* tle RÍí.scholan srbeds v*egwàim €n 4*dig gekleed zullen fijn en ,'erord"neií dat de meisies bo'
wn d*. t& jaw {dez* Ieeftijdgrens is overigen.r later
vervgrlle4;'redrJ rtiet in tle school zullen versch$nen
dan met lttxgr" pi*l doorucáiinende ftoilscr? ea i;r
cen kostuum ufhangende Íot over de knieën, ges/arcn toí aan de huls en de brtvenarm len minste toí
ct* àtldtttctg bedhkke*tl. Aak cte jwgens stllen ter
s**oi,ïe ko$gn in geslotten kostuuitffiet kousen en tle
bovànbenen @t àver de btieën hetlekt".
Voor volwas$enen: "'Mcn kan een kleding niet be-

t*m*lijk a*enery die {ager dan twee vingerbretd
bgneden de hal* is uilgesneden, die de arnzn niel
minstens tot a.61x dà e lebogen bed*t en nanwelijks

een weínig {becloeld i.t: niet een weinig; red.J tot
over de knieën reikt. Eveneens e.ijn onwelvoegliik
klederen van doonichtige sto[ alsm*le vleeskleurign koàsenlie de sth$it.gevàt xls*f de'b*ue,t onbedekr zíji".

-M. van,:der Plas. {*'r het r$ke rcomsche teven,
$trecht r,:j" p il98, 2{}5 {he{speld}-

_
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nomen, doordat jungelieden van beiderlei kunnen onvoldoende gekleecl voor elkaar verschijnen"l I ).
Uit de hierbovsn aangchaalde vier punten blijkt hoe belangrijk voor het bewaren van de eerbaarheid het dragen vËn zedige kleelij is. Maar rv&nneer is kleding niet
nreer zcclig, zal ongctwijfeld dan de tegenvraag z.ijn.
-'hepaald
onzedig", zo lezen we in hetzelfde
Klecling is

die geivoon uit zedeliik fatsoen niet gemcngd gingen

ronrn$e boekje,

toen zrl te tanen.

"tttilun(er niet alleen het lichamelijke, maar juist
het sperifiek uruaweíyÀr (de geslachtskenm.erlwn,
primuire en setundaire) vurrdt g€toot d o! ulthcrns
daarop de. aandacht gevestigd wordt. Zo m*el men
bijvoarheelcl bepcald onzedig noemen de te laag
uiÍgenrcden hlauses, de te korte mkken, de tlaprsrhijnende kleren {...i, cle te nrIinz aunsluiíende
kl*ding, die {...) de vrcuwelijke vor,nen so doet uit^
komen dat eíi zích rclJs ctpdríngen aan lrct aag viltl
hetn die er niel naar onxiet, [*n] het uitlctten ran de
onderklerert, gelijk dit de \aatste iaren gebeurt. (...)
In lweverre is nu het drugen van zulke kledíng ertn'
dig? Wij laten hier buiten bespreking het geval dat
de onzedige kletling gedrage-n w'ordt meí d€ bedoe'
Iing enclertn mt zoncle te verleiehen. Dat zii tt*n
zwaar pndíg is, behoeft niet ger.egd. I)eze bedoe'
ling zal bij bedorven personen soms bewusl aanwezig z.ijtu onbewust z.al het verlangen díkwiils ín
de eiel sclwilen: lrct is een naluurlijke uiting van
het vrcuvvelijk geslnt:htsirrstinct {...}. Vandnar dat
men uií een voarkeur om mindsr aedige en onrcdig*
klding te dr$g,en, gerusÍ (...) wn geheim of half bev'ust meegaflfl met een:.inneli;jke neígíng kan con-

zwemmsil en/of zonnebaden. De al aangehaalcle roomse rvethouder Vonk zei in 1937 dat het tot rlan toe "-*en
vrijwel algemeen me**elijke overtuiging" wÍis gen€*Ët
dat "seksuele prikkels vcor de jeugd zoveel mogelijk
vermeden" moesÍen wordenl3'. Ën vanclaar ook het g*mengd zwemmen en uonn€n. Helaas begon dat be.sef

Afï<alving ran de taboe
jaren dertig l'an de rorÍge ecuw begon zich staytje
voar stapje een ters*huiving *f te tekenen op clit punt.
eerst in de steden, later emfu *p het plotteland. Hr gingen
steed* msgr stsmJr**r* sp - . *ísg r,**ral *it niet-confessionele hoek - om hst g**r*xgd ïxris$lïneil toe te st&an,
daar het met de zedel{ke. gevarËn rve{ mee zou vallen.
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"Wg u.ríd *.
rre*l
*íjzen op her"'*wará.wn ldC
gemengde 4wemfudea gedarende de ;smer, *mfr &lrr
rcr,plnetse ífír* [ ffd$|ffi
zwang. Men iíet tlit op fud"
plaatsen veelva.ldíg, dorh tN&
' hier is men met dit kwusd bE:'g{lnnefl. Is er.saií een vindíng
$pa| de duíuel gedaan om tls
verdorven lusten CIp te wek-

cluderen.

lrlaar deze intentie daargelate*, is de grttft reden
waar.trn onzedige kleding {...) zondig is f...jr het gevaar d$t zU hij tnilnnen en jongelingen verkeenle
neigingen zaí opwekken, en de ergernis die erdoor
gegeven v:rtrdl. (...) Men ntclg geen handelingen
stellen w(rítïvott rnen voorziet, aliltuns moel voal.
zien dat dergelijke neigingen daarvan bij cutderen
het gevolg kunnen ztjn. Welnu, dat is lzier het geval"
Wie zich rnaedíg kleedt, stelt een harrcleling waaï-

van zij voorgiet, althnns voorzien moet daí daaruit
verkeerde neigíngen bij emde.ren zullen voortvloeien
{...); derhalve wotden cleze ndgingen hacr aangere'
kend. Is de kletlingvan die oard clat:ij hevig de passíe opv,ekt, dan zowligt zij mtaar; is die opwekkíng
titeraurd níeï hevig, dan is het een meer of minder
ernstige dagelijkse z.onde"t2).
Deze citaten maken voldoende duidelijk waarom destijds het gemengd zwemmen bij de roomsen taboe was.
ïbvens is uit deze woorden af te leiden waarom tegenstanders van het gernengd zwemmen nog meer bezwaren hadden tegen het gemengd zonnebaden. Liggend in
de zon op het strand in zwemkleding stelt nren immers
het lichaanr nog meer en uitdrukkelijker ten toon aan
andcren; in fbite is dit een soort lev€nde pornograÍie.
Overigens waren er vermoedelijk in die tijd behalve
confes.sionelen

lt0

ook nog heel wat niet-confessionelen

KlryA*Ë'=Y-*f*

ziet

ken, dan is het deze. De een
sr helemaal,geeh kwaad in, de ander minder

kwaad en e zach$qs uan tsr.rden wij aan dit kwaad
gewoon. Moar in ernst, wanneer w$ z<tdanige zonden gaan tolereign en toch de naam van Chrkten
wilten behoudën,: wat maet uen dan van zuÍk een
Christen denken? Is dit een vlieden van de zónde?
Het is veel meer de zondelust koesteien en dezelve uls een zoeíe bete onder onze tang verbergen.
Tekent het dezalken niet als zonder strijd tegen de
zoncle? Speurt de Eijbelheilígen na in hwt verborgen gebedsleven en men zal bevinden dat han vereathtín$en toi #od..uitg;intgen om vosr her kwaatl
bew*aid te wordeii,, Zíàt de gehele honderdnegentiende Psahn. En eerlijk gezegd mensen, als u de
naam hebt van onder het betijdencl vrslk Íe behoren
enumaakq u qqndit'::eíwcl schulàig, dÍtn rsordt offi
uwentwil de Naam àn wak van Gsd gelasterd. Ik
ben er zeker van dat íemand waar de vrer.e Gods
of,i tle wàcV stuatt a{lhe ptaa:È;en*iiiedcx en mijden
zal. Jonge mensen, wij raden u aëil: staat op de
wachí en komt níet op het padvan de goddelozen",

-Ds. W. Baaij, Een hoogsternstige

'Nieuw Beijerland 1934, p.
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vermaning,

Op verscheidene plaatsen werd het ook daadwerkeliik
ingevoerd of toegelaten. Dit is onder andere af te leiden uit de opmerking die heÍ roomse K*merlid L.F.J,M.
van Ycarnt tot Voorst {18?0*1939} in novemhsr 1934 tijdens de algentene beschouwingen in de llveede Kamer
ma*kte. Hij zei dat in de mooiste streken r,an ons land
hoe langer hoe meer zogena*mde natuurbaden werden
opgericht. waarin per.sonen van beiderlei gcslacht eerst
gez*menlijk baadden en daarna zonnebadel in het
zand namen. \y'olgens hem deden zich daarbij yaak onosrbare t*nelen voor zoals het dragen van onwelvoeglijke zwemkleding. Voor deze ontwikkelingen vroeg hij
de vqortdurende aandacht van de minister, opdat deze
door het bijtijds trefïen van maetregelen zou voorkomen dat het met de liededijkheid in ons land van kwaad
tot erger zou gaanlal.
Behalve in bepaalde natuurbaden, wsÍd het gernengd
zrremrnen toen ook al in sommige zwenrbadsn tosgelaten. Zo besloot de genreenteraad van Apelcloeirn in
juli 1934 om in het pas geopende gemeentelijke bosbad 'Berg en Bosch' genrengd zwemmên toe te $aan,
Als reactie daarop pluatsten de roomse geestelijken van
Apekloorn in hun kerkblad een waarschuwing tegen het
gemengd zwemmen. Zij achtten dit voor "zeer velen gevaarl{k"'. De kerkenraad van de Gereforneerde Kerk
van Ápekloorn liet zich in dezelfde geest uiÍ.15).
En op 4 naart 1936 besloot - op voofftel van B en W met ruime meerderheid van stemmen {31 tegen 8) ook
de gemeenteraad van Anlsterdam om voortaan in de
gemeentelijke baden gemengd zv/emme$ toe te staan,
alleen dan wel oncler de strikte voorwaarde dat vrouwen altijd "een volledig badpak" zouden clragenlo. De
acht sternmen die tegen dit vo<lrstel werden uitgebracht,
w{ren afkomstig van de roomse en antirevoluÍionairc

te kondigen. Maar de rechter verklaarcle dit verbod niet
vfln toepa$sing op het bewuste natuurhad, omdat het
gebied porticulier cigendom was en daarom volgerrs cle
rechtcr geen rlpenbaar waterls). ïn dezelfde jarilr wilde
een pflrticuliere onderneming een zwemtrad in Riiswijk
bouwen. De gemeenter*ad eisto bij de behandeling van
clit plan op 23 clecember 193? dal claarin niet gemengd

gezwommen mocht wordenlr). 1/oor zavcr \ve wslen
is deze eis ten aaneicn van het zwembad niet dnor de
rechter vernietigd.
Deze enkele voorbeelden van (brd)plaatsen waar gemengd geuwommen werd, zijn nog met verscheielene
andere tc verlncercleren. M*ar hieruit moetell we niet
de conclusie trekken dat gemengd zwemmeil toe* al irr
geheel ons land de normaalste zaak van de wereld was.
Nee, in verscheidene confessionele streken was het toen
uit oogpunt van zedelijk fatsoen nog niet de gewoante
of zelt"s verboden om gemengd te z\aemmen. Niet het
minst in het roomse Brabant en Linrburg werd hieraan
irctief de hand gehouden.

reaclsleden,
De gemeenteraad van Wageningen hief op 22.iunít937
met Êen kleinst mogelijke meerderheid van stsmmen
{8 tegen 7) het verbod crp gernengd z}vemmËn voor
het 'Rijnbad' in Wageningen op, in de hoop het bad zo
van een Íinanciële ondergang te redden. Bij deze stearnring gar.en de $emmen van de twee CH-filadsleden

In wrxlrciclene rurfessionele

- die steeds ïoor een verbod op

Ile roomsen blevon nog het langst tegen

gemengd zwsmmen

hadden gestemd. rnaar helaas tijtlens de discussie met
bctrekking tot het 'Rijubad' van gedachten veranderd
waren - de doc,rslag. Naast de beide staatkundig gereformeerden (J.H. Thijs en G.J. Doeleman) stemden ook
de roomsen en antirc'$olutionairen tegenl?),

In Rijswijk bij Den Haag werd in het latuurbad 'De
Put' eveneens gemengd gezwommen. Echter dit gebeurcle gehcel tegen de zin van de Rijswijkse gsmeenteraad in. Deze besloot in 1935 om het gemengd
zwemmsn sterk te beperken. Hierdoor was volgens cle
Rijswijkse Zwenrvereniging het bad niet meer rendabel te exploiteren. De zwemlereniging sloot daarom in
1936 het bad en spande tegelijk een kort geding aan.
De uitkomst hiervan ryas dat de rechter de gemeenteraad terug{loot. Deze reageerde daarop onnriddellijk
en adequaat door in de gemeente Rijswijk een algeheel
verbod op genrengd zwemmen in apenbare rvaterel af

streken *'Êrd flteu vroeger ucrie!
door de politie op genrcngtl zre$,nen ileltg&tprttkcntti!

Als eenmaal aan een kwaad opening is gegeven, dan
ga*t het meestal van kwaad tot erger. De ddn steekt de
ander aan. Dit is ook met gemengd zrvernmcn en zortnen het geval geweest. Met name in de jaren vijftig en
zestig van de vorige eerw is dit kwaad in ons lancl helaas meer en meer doorgebroken.
In 1967 was gemiddeld nog maar twintig procenr van
de men$en die in Harderwijk, Grootegast en Sliedrecht
tot de Cerefbrmeerde Kerken behoorden, het geheel
eens met de stelling dat gemengcl z.wemmen de zedeloosheid in de hand werkte. Onder de Christeliik gereformeerden in die plaatsen lag dat percentags toèn nog
aanzienliik hoger. nasr ook on<ler hen warer zij die het
geheel een$ lryaren met die stelling, gemidcleld genomen
al in de minderheid: ten hoogste vijfenveerrig procenr

'
stemde geheel me( deee stelling in30t.
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Het opvallencle is dat buiten de S0P-kring het vaoral
de roeimsen zijn geweest die nog het langst a.tn de heelvaren tegen het genrengd zwemmen en zonnebaden
hetrben vastgehouden. Het was op een congres in 1938
te Sreda dat hun raadsleden op het hart rverd geelrukt
eim in gemeenteraden waarin zij in cle meerclerheid
lvaren, "beslisl" v*sí te houden aan een verbod op gemengd zwenrmen2lr. In de praktijk dedcn zij dat aok.
Soms werd zelfs van roomse zijde gericht actie gevoerd
tegën eeR zwembad dat gemengd ernemmen toestond.
Za wenlen de roomsen in Breda in 193-5 opgeroepen
om tnch het plaatselijke "Sportfnndsenbsd' te mijden,
zolang in dat zwembad gemengd gezwómmen werd.
Het gevolg was dat het aantal bezoekers zn sterk daalde dat hct zrvernbad eenvouclig onr Íinanciële r*clenerr
genoodzaakt werd om met het gemengd zwemmen të
stoppen:!:. Met name in Srabant en Limburg dlukten

de roomsen ap dit punt cluidelijk hun stempel op de
maatschappij.

Gcdurende cle TWeedu Wereldaorlog" toen cÍe Dui{sers en NSB'ers het voor het zeggcn hadden. rvcrden
de touwtjes nref betrekking tot de handh*ving van het
verbod CIp gr:mengd zwelrtnren voor een belangrijk
deel gevierd. Onder anc{ere in Ëindhoven werd door cle
NSB-hurgsmec$ter hÊt gernengd zwemïnen zelfs ofÍicieel ingevoercl. Maar de oorlog was nog mailr amper
goed en wel voorbij of van roomse zijde begon men in
Brabant en Limburg direr:t druk uit te ocfenen om dit
verbod in ere te herstellen. Zn z"ond de 'Kathclieke Actie'. cen roomsÍl beweging die de seculari.satis van de
Nederlandse.samenleving trachtte tegcn te gaan, reeds
op 19 april 1945 een brief naar de politie van Maastriclrt
rvaarin aangedrongen wcrd op esn algeheel verbod op
gemengd zwemmsnr baden. kamperen en bivakkeren
en op een stÍenge waakzaamheid met betrekking tct
cle openbare aedelijkheid tijdens vermakelijkheden en

in kledinglx). De KVP in Maastricht maakte in juli
1946 van hct geinengd baden zelfs een verkiseingsitcnr.

ïijdens een verkiezingsbijeenkomst kr:ndigde duze partij aan: "Nuoit ofte nimmer zrl rvcrrden geduld dat in
katholiek Maastricht gelegenheid zal worclen gegeven
tot geine*gd baclen"2al.
Ook buiten de overwegend roonrse provincies Brabant
en Linburg waren roomsen *ctief op dit punt. Zo wist
het roornse raadslid C.Ch.A. van Haren uit Wassenaar
aldaar te beweikstelligen dat eÍ apárte strandgedeelten
kwamen voor rèspectievelijk nunnen en vrourlren {:n
dat vrouwen geen rloorzichtige, opengewerkte of tweedelige badpakken (geen bikini's dus) mochten dragen
(19411rst.

fe* i*trlrtful* *lÍ

J9JJ r,*n 1r*'t :,,2';t*t**d 'I1rríl*rn' in het rtxtntst
openlue'htltr,tttnb*d had *s* r{$r}rs.r*{iirt en *:n herrlfiryr t, r,rul cJ,tccl grs t: h e i d tt n $ $$ r e e * ilrxr iia*.{ {dr.r n * e rt n n tl
Rtemnond.

0ít

íil htt &i$tle?x;

een verbod op gemcngd z$'crnmËrr cn uilnncn nlf,el
hetrhen gekentl. In de andere provincies speelde dere
kwestie op gemeenteniveau helerna*l niet meer" z*
bsrichtte De Veilkn^kranr in 1953??1.
Qemeentes die nog relatief lang aan een verbod op
gemengd z\ryemmen hebben vastgehouden, zijn onder
andcrs ïlburg en Findhrrven- In de rocm*e stael Tilburg was gemengd zwemmen tot in het miclden van
ele jaren vijftig taboss$:i. Voor het overwegentl n)omse
Eindhoven gold hetzel&le. Hooftlcomrnissuis Van der
SCerf trad daar iu de praktijk uiÍerst actief r:p tegen het
gemengd uwemmen. In het natuurbad 'l)e ïJomnrel'
en op de spcciale zwemlocaties in de kanalen nrndom
Ëindhoven mochten alleen mannen zwemmen. Vrtuwen mochten zish zelfi nist in cle directe oargeving
dêárvan ophouden. Door de politie wertl daiirap actiel
toegezien. Vrouwen en meisjes die wilden zrveÍr1men.
moesten daarvocrr naar het zwemtrad 'l)e lJzeren Man'
trf naar het 'Sportftrndsenbad'. Deze zwemhadeu kenden aparte danes- en hsrenbaden. ïben veel gezinnen

echfer naar familiebaden in Selgi{9 bleken uit te wi.jken, stond de gemeentemad van Ëindholen in 195.1
het gemengd zwemnren in natuurbaclen onder Íitrenge
voorwaarclen toe, maar het gemengd zonnsbaden niet'Cenrengd zwemmen, gescheiden opdrogen', sclrreef
het Eíndhnvens Dnghlad.In de bcide zrvembaden v*n
Ëindhoven bleef het gemengd zwemmen echter nog tot
in het begin van de jaren zestig verbodcn2et.'Iben ging
men ook daar overstag.

Evenwel schreed na de oorlog overal in ons land, <lnk

in de roomse streken, de secularisÀ(ie op dit punt
voort. ÍleÍ roomse Kamerlid J.G. Stokman {1903$?Aj zei in 1947 in de Trveede Kamer dat hij in ons
land nog mnar'oweinig" gemeenten kende rvaarin in
het geheel geen gelegenheid tot gemengd zwemmen
werd geboden26l. Daaruit is af te leiclen dat in de overrvegend roomse provincies Ërabant en Limburg toen
nog maar een deel van de velc burgerlijke gemeenten

Lt2

Ds. P. Zandt eu ir. C.N. van l)is sr.

Na het bovonstaande gelezen te hebben zal het ni*mand verwonderen dat ten tijcle van ds. Kersten, ds.
Zandt en ir. C.N. van Dis sr. de $CP tegen gemengd
zwemnlen was.

In de inleidÍng is al aangehaald.dat ds.

P.

Z*ndt zich in

de gerneen{eraad van Delft hiertegen verklaad heeft.
Het Callcge .l*;ln g er W lan Delfl was namelijk in juni
1948 met het ï'$or$tsl gekomen om naast gescheiden
z$,emmË$ onder voorwaarden ook familier.wernrn*n in
Íe vorren. Dit hield in dat op vastgestelde uren oud*rs
gezxmenlijk ni*:t hu* kincleren kontlen Saan z"wernffie!].
Daarhii moeston ze rvel de volgende regels in acht ncrn*n: de badko*frums die door ilírnnen eíl yïouwen geclragen terden. nlocsten aan de gcstelde eisen r.'oldoen,
de kinderen mochten rriet nuder zijn dan 14 .ia*r cn
ongehu*'d* r,oln,as$enen ms{hten hieraan niet deelnerner. Áls ann drlzc regels actief tle hand gehoudeu eou
wnrd*n. *'ilde de ARP als tegênstander van gernengd

rwsrllï"len wcl over haar beewaren hcen*tappen. l)s"
Tandt dasrentsgen zag in het frmiliezwemmen niets
*rders clan een opst*pje naar volledig geniengd zwemmen. I)aarom zei hii bcslist t$gen te zullen sten:nrenlfii.
I)e reden waarorn hij tegen gemengd zwcÍnmen \va$,
$Í:\.en we weer nlet de woordr:n die ir. C.N. van Dis sr.
een.jaar ecrdrr in de ï\l,eede Kamer hacl uitgesproken
tijdens de behandeling ran ele Zweminrichtingenwet
van minisler Drces (30 september 19471.

Do*r Van Dis rws toen ten aanzien van dit wetliolttwerp opgemerkt:

"Míjnheer de V*ori.itter! Otn stantlgtuflí ten aawíett
wm de openb*re :edel$kheid efi de. yí,t'ttildering,
vttlke zicít te dien ucttt?.ien vo(u'doet, i.r genoegztrtut
bskend. Geen lt*gxstr'rl3 rnrl Sinneníandte Zukt:tt trt
v*n Jttxtitie kwam ter bslwwlding af trij he,ttbm de
rcgefing grlr.Ë{sr} o1t hnar dure píitltt ttrn voot' íít
lmndlrtving, van (iods gcltoden ett tlus ook wtor clíe
van, het :evfirde gehod, íorg íe drugen. l)e be:,tt'nr€Í1 ïrutwlke wij Ír.gclr ftef .gtudrrgdl ilr,e*ntril en lrcÍ
gemengd i(ttxnehildm hebhen, ztin *p dit galtod gegrurrrí. Wtj zien toch in lwt gemengd:trc'mnrcn en in
hel utnnebsden handelirtgtn welkt, gtliik ck pruktijk dag<:lijks lt(rt, voar cle openbnre rscleilijkheid
#tlre *twrren in rirlr ácrgen. I)carun herreuren *,ij
het rlaí de rcgcring in tlit vrtc.ísotfil';et"p gttrn bepuling
k*q{t upgen*N#t ont het gvmengd í.werilrntn en het
geruengd gtsundxulan te wrhieden 1{r; rrpr vut o(}t.
rlrcl dat mík rsn verb*rt rtun huur bdtusrt uií te gnrtrt
en dal het dut nict rsvergd&len behnort t! y'arden
ttan rle .qenrcentebesíuren of dtze al tktn nist maillrtgelen op dit gebietl :allen n(nrcn. Opk ten nsníien
vtut de aondag beho*rt r{e averlrcicí nzttrftregtkn te
nenx€n en h*l g,eopenrl zirítt tran í.n'efiinridilingut tn
bpsbaden o1t clie dag te wrbfuden. Van dtie regerring
lrcgeritry lleeí I, cen r:onlitíe yan KVP en PvdA; AVI
zijn itilke m*r*regclen ÀElacr"r niil te rrenrur:/rís*,
rnuar cLií *,erhindert mii niet ont dr: pli<:ht trclke ap
haur ntsí, txtdtr de asndat:hí te brcngtn.. Yorr hsl
níet nukotnett vttn drie p{icht ligt dt volle yr'runr**oerde I i.j kl rc id v on r h a nr reken i ng"J I t.

In het genoernd* $?Ísontwerp vnn minister

lvV. Drees

\rrarcn u.el rcgcls len aanzien van hygiëne en r.eilighcid
vau de zr",eminrichlingen opgeÍlomen. nr&ar het reg*lde

helemsal niets ter h*nclhaving van de eertraarheid en
opelbare orde. Het reeds aangehaalde toofitre Kam*r-

lid Stokman befruurde tlit en diencle daarom ecÍl irmendemenl in met globaal dcze inhoud clat ied*re gerneente
rvnnrin een ïrveminlichting bestcnd. er verplicht voor
rnoest zorgen dat in ieder geval ssn aantal uren grscheiden kon worden gezwommen en clat znemfirers \,anaf
dc openbare uueg niet zichtbraar wÍuen. ïvÍ$t dit anrendelursnt tr*chtte hlj onder andeÍe vcilig tc stcllen dat rnk
in die gemecntes rvaarifi de tegensÍanders v*n gelttengd
zw{:rnmen in de minderheid rvarerr, geseheiden z$reïn*
nren mogeliik bleel, Zijn anrcndement wenl rnet 3.5
tegen ?ó slcmmen aangenotr.ten. mailr cle regering trok
h*l wetsontwerp loen terug32:.
Ook dc SGP is grotcndcels $mgegaarr

lr, C'.tf. rtrr l)i.r .rr. { l89J- l97J ), die namens dc SGP ondar andt:rc
vuntd 1946 tor l97l lid van d* Tivsrde Kamtr i; gttlx,e*st, ritlt de
rrgerixg op hd gsmwtgd zwemnen en tptzttsil te verbitden.

De SSP was in het verlede* tesen gemengd zwemmi:n,
nlailr waarschiinlijk ergen$ in de jaren zeventig van di:
vcrige ceuw is er helaos ook lrinnen de SGP geruislnns
eelr omslag in denken gekr:nren op dit purrt. Niet vollcdig, w*rrt ecn klein dsel is op grontl van hrt zevcnde
r
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Zij waren het eens met wijlen dct
heer B.J. Soetendinl, fractievoorzitter van de SOP in
Ede, die in december l96tt op ecn vraag van het PvdAraadslid Van Loon of er in het zwembad rolgcns de
SGP wel gerncngd mocht worden gezwommen, uiteindeliik onomwonden zei: "lk zou zcer zeker het gcrnengd
gebod tegen gebleven.

zwemmen vetbieden"l'ït.

Seschamcnd
Eshalve in de rechterllank vitn cle gerefornreerde gezindtc vinden we hcden ten dage ook onder do Joden
en met name onder de mohammedanen nog tegenstanders van het gemengd zwenrmen ell l.onneR. Onder dc
Joden ziln het voornamelijk alleen de orthodcxe Joden
rlie bersraren hebben3rt), terwijl onder de mohamrncdanert de bezwaren veel alg*mensr leven. Vsel mclharnn:edaansc vÍ$uwen *'eigeren t'e ga{n nr€mfi}en als
zij niet gescheiden kunnsn z$,emrneR en als zij t.ijdens
lrct ewemmen door mannen begluurd kunnen werrd*n,
Eer: aantal zwembaden in Nederland kcmt hen - al dan
niet in samcnw*rking mel een zwemvilreniging - hierin

tegí}míret docr wekelijks enkele vaste zrvemurrn voor
alleen vrouwen ifi te roo,rteren. Sommige .rrvemtraden
gaan nog een $tilp verder: zij blineleren tijdens die ulen
de ramen sn zelten geen badnreesteÍs, rna$r hadjufs in.

De lrcer B.J.

tentlaal: 'Ik íou

zeker het

Saeaeer

geincngr/

z*-$n$.tfi rerbiedgn'!
(fato GttnrcntaorchieJ'f.de).

Het rvas Íuim tien jaar later, in npril 1979. toen in dc
gemeenteraad r.an Oenelnuiden een voorstel behandeld
werd om een nieurv overclekt ewembad te bouwen en
een z$n*eweide aan te leggen. Twee sGP-raadsleden,
de heer D. van eler Sluis en H. de Vries. verklaardsn
zich op grond van de beginselen van de SOP tegen dit
voorstel, onder andere vflnïvege de tegenwoonlig gtdragen zwemkleding en het gemengd zwemnren. Zij
riepen ele raad ernstig op om niet door te gaer op cle ingeslagen weg, maar terug te keren naar de nonnen van
Gods Woord. Het mocht niet baten; het voorstel werd
met een ruirne rneerderheid van stemmen aflngenomen.
De heide raadsleden hadelen zich echter vitn dit besluit
vrijgemaakt door de raacl in ernst hiervoor te waar$cltuwenl4). Waar gebeurt clit nog?
Tegenstander van het gemengd zwernmen was ook SGPraadslid K. Brakke uit Staphorst.'Ioen de gemeenteraad
aldaar op I oktober 1996 na een hcftig debat het besluit
had genomen om het zwemb*d 'De Broene Eugte' trit
te breiden en te renoveren, merkte Brakke op: 'Aan dit
raadsbesluit houd ik een hittere sma*k aver. Ik ben tegen gemengd zrvemmen. En een peuter- en kleuterbadje
hoeft ook niet. Kinderen kunnen thuis in bad"35).
Tegenover deze onkele voorbeelden van bcginselgetrouw'heid staan helaas vple andere voorbeelden van
SGP-fracties die al decennialang geen hezwaar tnÈer
aantekenen tegen vergunningen of .cubsidies voor
zwemgelegcnheden waarin gemcngcl gezwommen
wordt. Staan zij dan niet mede schuldig aan de schen*
ding van de openbare eerbaarheid op die locnties? Naar
onz-e mening wel.

il4

Van die speciale vrourvenurcn maken r.rverigens ook
wel Nerlerlandse vrourven gebruik. Somlnige moslirnvrouwen efgsrtln zich aan de schaar* geklede Nederlandse vrouwen. Ër ziin daaroni ceik {trrohami:redaanse) zr*einverenigingen tlie eisen dat tijdens die vrouwenuren doslr iedereen zwemkleding gedragen wordt
die minimaal het lichaa$l !áR de schoueler tot de knie
bedekt- Jonge meisjes zijn hiervan uitgezonderd. Jonge
rnoslimmei;jes tol ongeveer g ja*r mogen meestal van
h::n oudrrs rvel in minder hedr:kkentle kleding zwemmelt en ook gernengd z\\rarïrf:rsn" dir*r hun licharnen
dan nog nict vrour+eli,ik volwasserr zijn,
I* ltng niet alle Nederlandse grrneents$ rvaar mohammedanen wonÊn, zijn er ewentbaden $:cll'rou$renureil
die aan de $ohammedaonse eisen'r.*ldr:s::, trr die genleentes gaan veel minder moslimvrouwcn zllefilmcn.
Slechts een kl*in gedeeltÊ van hen $tapt, gsgs\"en de
situatie, over die eisen hsen. Wel kleden zii zir:h {jrist
dnn) in een boerkini. Dit is esn tweedelig badpak mct
lartge mouwen- lange broekspijpen en een hoofrldoek,
Het pak is gemaakt van dezelfcle stof als 'rr.e$terse'
badpakken en zrvembroeken, maar zit minder strak
om het lichaam en laat lbitelijk alleen het gezicht, de
handen en de voetcn onbedekt. Boerkini'.s verhullen
het lichaam in plaats van onth$llen, zoals tle rvesterse
z.wsmkleding dost3?t. l)e vrourven voldoen eo aan de
regels van de Koran en de Hadieth {de uitspraksn van
Mohamnrecl en ds or.erleveringen cver het doen en Iaten van hem). Op grond van de Koran en de Hadieth
wordt namelijk van een nioslimvrotlw verwlcht d*t zij
buitenshuis haar lichaam van de l"rals urt de enkels bcdekt hcudt, geen strakke of doorzichtige kleding draagt
en ook haar hoofdhaar verbergt. Deze regels hcbben
met name tot doel om de :ieksuele prikkeling rlie uitgaal
van een vrouw en die zou kunnen leiden tot intimiteiten
buiten het huwelijk om, te vernrinderen, aklns Sajidah
Abdus Sattar, schrijver van het boek I)<r positie vtn tle
vrauw' in de islrutrls),
Beschanrend is dat cleee afgodendienaars zaals cls mohammedanen immer"s zijn, op clit punt hct zevende gcbod beter tregrijpen en in praktijk brengcn dan velen

lVat uns in dit antwoord opvalt, is dat in sr:mmige anclere tanden r:lrn gea:ndheiclsledenen kenrrcliik rtel
(nreer) zedige z.rvernklcding gedragen worrlt. Nienrand
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in wrst:hillentlt m*Íen $t vtrrilen verkrijÍihd,v htterkhri's verhullen {grotende$s} het lícht:tttttt ir plaats vttn onrhvllilt, lr.rals rle
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in de gerefbnucerds gëziÍtdte die nota bene het grotc
voorrecht hebben een meer heldere opcnbaring van het
zêvendc gebod te bezitten, namelijk Codr lVoord en de
gesr:hri ften tia*mp gegroltd.

kan er zich dus achter versclruilsn dat dit tiet rnogelijk
zou zijn. Verder laat dit antq,nord helder zien - door rle
vergeliiking die gemaakt wonlt met andcre lichaanrsbcclekkende, aok door Wilclsni cn zijtt volgelingen
geaccepteerde zwemkleding - dat een bcerkittivcrbod
discrimincrend zou zijn. Dat Wilders ecn verbod wil
op hct in het openbaar dmgen r'fln de volledig gezichtstredskkende hoerka, is v:rnu it ve i I igheidsr:verwegi ngen
terecht. M*ar over een simpel haolddoekje en ol,er een
boerkini - in tegenstelling tot 1&iït de nafin doet vermosd$n, bedekt een bserkini her gr:laat niet - moest hii
zich niet zo druk maken, beter gezegcl: helemaal niet
tlruk maken. Seter kon hij eich druk mnken over hct
t'eit dat in de zomerdag een groot deel van dc i\'ederlandse vroulven cn manner ín het openhaftr - op lvegen!
op strandcn en in zwernbaden enz.- beslist onzedelijk
gekleed gaat. En clat er zelfs speciale sÍrandcn en in
r.,erscheidene zwembaden specialc zrïemuren \ioor nudisten zijn. Ma*r daarover horen we hern niet. Feitelijk
bestrijdt hij wat we iuist acticf tloor de overheicl bevcrdertl rvillen zien: gescheiden ewcmmen en het dragen
vsn meer bedekkertde en verlrullende r.wen:kleding dan
heclen ten dage gebruikelijk is.

lffilders bestrlidt, xat bevorderd dient
De heer Wilders en ziirt volgelingen zijn f'urieus tegen
het gescheideil zwsrnmen en het dragen van boerkini's
door ilxlslinrvr$urÀren. Zij hebben daarovsr ul verscheidene nralen Kamervragen gesteld. Zij zien danrin een
voorbeeld v*n islamisering van de samenleving. Bcvundien is de boerkini volgens hen - cvenal$ e€n hoofddoe$e en ccn boerka - een symbocl van dc'-gruwelijke

vrouweneinderdrukking" in hct mohammedanisme.
Ook voeren ze tegon sen boÈrkini aan elat deze onveilig en onhygiê.nisch zou zi.jn. Zij willen daarcm dat het
dragen \.an ccn bcerkini verbr:den wordÍ. Tegcn deze
achtcrgroncl vr*eg tle fVV in decentber 1007 aan
$toatssecfctárris Bussemaker ívws) of de startssecretaris cle mening deeltle 'dat hct in het kader van vciligIteicl en hygiëne al tientallen jaren een ongeschrer,cn,
maar strikt nageleefde regel is dat een zwerttbatl treÍreden rvordt in $chaarse, nauwsluitende kledingsstukken z.,oals badpak, bikini of zwernbroek?" En dat hct
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zwemmên in een boerkini 'ïnhygiënisch, rrnveilig en
ongeïlen$ is?" De staat$$ecretarir anlwoordcle daarop:
''Voor zover nij hekend hantcren 4vembaden geen
kledingsvesorsrhriften, antlers dan dtn ín barlkledirtg worclt gszwol?uneft. Ilt boerkini knn ltiertae
worden gerckend. Overigens íwem,,rtït ook duikars,
surtrrs ut lopsporters in lichaatnsbedekkencle budpttkken en is hel in Austrulië en Nieuw-Zeeluncl uet
hef oog op htschtrnting teg,en de ion lrcel trEehruike^
lijk om een 'netÍuit' te drugen. (...) De boerkini is
orrlr.tigiirnisc h

n oc
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ïYildtlr lrestríjtlt iliet d( Xrote onudel$khaid heden ten dage bii
het :svennwn tn het openbaar, naar juist h(I !{e.tcltddeil :.tftNnen en hfl dragen v-ofi ceil hoerkini,
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l'en bexluite
Voor de vnl hrid de mens geen kleren nodig. Hii rvas
toen volnraakt en bekleet! rn*t het ïle*ld Cods. Uít zijn
hart krvimren Seen verdorven lusten voort; zijn natuur
was rein. lïn heiligheid rvas zijn sieraad.

Hij had daaron

geen schaanrtc en behoefde zich ook niet te schlmen.
Maar door de vnl is het alles anders gervorden. Ooor
de val heeft cle rrens zicheelf van dit sierkleed berCIoÍcl.
Ziin naaktheid is nu geheel sshaffien$waardig, zijn hart
is verdorven en het zien van elkanders naaktheid roept
nu onreine gedachten en lilslen in dc mens op. Oncler
ander om henr daartegen te hese'het'nÉn heeft God de
mens klcren gegcvrn: En de NEËRE God munkte voor

schen en roornscn rverd destijds dit standpunt gehuldigd"
zoals we gczien hebben. Helaas wcten bilna allo*n tle
ouderen cnderons dit nag. Het dml van dit artikel is onder
*ndere om ook dcjongeren hiervan op de hoogte te br*ngen, opdat zij op zijn minst rneer begrip r,oor de {sgensÍ.nnders van gemengcl zwsrllncnzulïen krijgen en, moch{
het zijn, aok zelf tot de legenstaÍrders gaan beholen.

ArÍflltr en 4tjtt !ïïri{}l l"'okken van vdlen e tt toÍig, it: hutt
áe,1.
lezcn we in Genesis 3 vers ?1. Ondanks onzc
cliepe val was Oud zo goed en Zijn z$rg o\ier ons, gevallen mcllsen" zo groot dat ['lij ons klercn gaf trm ons
lichaam te bedekken. Z.ullen wij dan eo ondankbaar
ziin iegens Hem daor hst vatt Hent verkregen mi<ldel

tt

Íer bescherming van "s rïrsnsen eerbaarheid

l"e

verachten

door onx lichaam grotendeels te rrnlbloten zaals heden
ten drge de meeste zr{,ernrnsrs en zwcmsters doen? God
wil dat wij ons lichaanr verhullen, zullen wij het dan in
het r:penbanr gaan onthullcn en alzo ons schaamtcgevoel hoe krnger hu* meer afstompeni $otl wil ttat wij
ons in een eerltear gew*atí vertone$ (l Titn. ?:9), rnagen wij clsn oneertrare, ninnenprikkclende (zwemlkleding aantrekken? Alle onkuisheid is van Cod vcrvloekt,
zcgt de Heidelbcrgse Catechisntus, Ood rvil <Iat wij ons
lichaarn en onze zicl "auiver en heilig bewareni daarorn
verbicclt hii alle onkuise daden, gebaren, wnorden. gedachten, hsten en ïvat de rnens daar(oe tn*ken hÍtn'.
I\.Íogen wij ons d*n vrij*'illig naar plaatsen tregeven
wa*r rnannen Ên vrouwen tez{men onkuis gekleed zijn
zoals op stranden, in rwentbadgn en in watersportgetrieden, waar aok wi.i, zeker gezien de huidige zlvcffikleding - gemnkkelijk tot onkuise gedachterr r,erlnkt
en tot onkuise lusteu geprikkeld worden? Ën kunnen
wij clan nog bidden: Leid uts ttitt írt ueff.orlcittg, als wij
zelf zoneler cnige noodzaak dc zedelijke verzoekingen
opzo*ken? Nee, dit kan met een leven in cle tere vreze Gocls niet besl*an. fin daar in de loop der jaren de
badkletli ng *teeds on Íhtsnenlij ker, ste*ds oneerbaarder,

ste*ds meer onthullend en prikkelender is geu,orden,
staat het nu hclernafll als een paal boven water dat gemengd z$"emrnen er) ?onnen voor jongeren dic de pubertiid zífn ingetreden. alsmede voor volwassenen Èen
overtreding van het zevende gehod is. Helaas heeft het
genrengtl zwemmen en zonnen ook onder ons als 'reftrr*
matorische' bevolkingsgroep breed ingang gevonden.

f)aarom is op dit punt ecn reformatie van node. Alsook ten aanzjen van de zwenrkleclittg. ïVant ook op dat
punt is in het algemeen gcsproken de 'rcfornratorisclrc'
bev*lkingsgroep a&n de wereld gelijkvr:rmig geworclcn.
Het afu'í$zen van genrengd twemmen is zeker geen extreem standpunt. Vroegllr *,lLs het afwijzen hiervan in de
aclrterban van de SGP imrners gcwoon vanzelfsprckend.

Ook drxrr veel antirevolutionairen, Cfuistelljk-histttri-
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anircvt|t(iotutirela hadden dest$tls - *?nnlr (hristdijk-lti"r-

toristhen dn roernsen - uit tttlelijk oogpunt btzv'ottr ïc3au het gtnengd :,vemnen. Heluus is die dijk bij hen en in ie nuotsrhappii
ul lanll dowgebroken.

Vanzelf is nntuurlijk iets niet bil voorhaat g<red omdat
het vroeger zo was. en verkeerd onrdaï het nu melers is.
rnnar verkeerd i* wat strijdig is met $ods \\et. Dsnrvan is hier sprake. Welisrvsar is het z*entncn of lerc.n
z\\.en'rmen op richzelt niet ongeoorloofil als clflar een
bcpaalde noodzaak vaor is, hijvoorheeld in vcrb*nd
met beroep, voor hulp aan antlercn, v&n\r.ege gevanr in
cen w*terrijkc omgeving of om ger.ondheidsredeneil.
"Maar de tijd, waarin wii leven rnunt uit om van allgs
misbruik Íe maken", zo merkte ds. J. Fraanje in l9?0 al
opam. Hen van de huidige misbruiken van lreÍ zwÈmmen is het gemengd zwernm&n. Hct is betlroevend dat
sonrs ook refbrmatorische scholen in het voortgezct
onderwijs tlaar uitdrukketijk t-l* gelegrnheid voor gtven, Overigens is ook de kledij op veel reformatorische
scholen in het voortgeuÉt onrJerrvijs bedrser,end. \&el
meisjes kleden zich namelijk zo uitdagend rnet lage clecolletÉs. strakke rruides cn kbrte mkken dat een jon-

$*n, zo rnerkte ecns cen dame op, "\ryel van staal en
heton" mag zijn om clcartegen besttnd te zijn, om niet
seksueel geprikkeld te worden, om niet door verdorven
lusten or,*rnrand te *.orden. Zulk een kledij strekt tot
onesr ván de Heere. Want denkt u dat de wereld het niet
ziei dat vecl van onze oudere kindcren onzedig gekleed
gaan? 'I)at doen nu clc kinderen van hen die zc Christelijk zijn.... die geen broek aan mogen...', z.o schampert
rnen. Voor een belangrijk deel ligt de schuld hiervan bij
cle ouderx. Zij dienen srvoor te z.orgen dat hun kinderen
nvereenkomstig de regels van tle school in ccn zedig
tenue de deur uitgaan. Waarmee we beslist niet gezegd
rvillen hebben dat dit door ouders allemaal gemakkeliik
e\.en te regelen valt. Helaas ga{t de secularisatie met
betrekking toÍ het gezag ook onze gezinnen niet voorbij. Maar er zou al veel gelvonnen aijn als alle ouders
gezamenliik hierin veel meer één lijn zourlen trekkenl
Ten *lotte. geve de ï{eere ons vanuit de tere vreze Oods
gedurig tc strijden tegen de zonden, onder andcre in
onze gezinnen" Met t&ct en wijsheid, niet met de botte
hijll Maar llten we oe* ons eigen hart niet voorbijzien.
Dat onze hede maar gedurig zij met de dichter van
psalm 5l (vers 5b cn 6 berijmd):
Herschep mijn hart, en reinig 1cij, o Heer',
Die vuile bron van at ntíjtr wanhedrijven:
Ventieu*t in mij een vilsten geesl, en Ieer
Miinttn Uw clienst opredrt vsrbonden blijven.
Vervterp m.íj van Uw anngezicht toch niet;
Ai, laat va,x ,níj Uw Heil'gen GeesÍ nid sdteíden;
Die kun ulle.en op 'Í rechte spoar mij leidcn.
Eestier m$n gang, daar Gíj tnijn zwakheid ziet.
Geef mijn genned, dat nu ang.tttullir ttzest,
De blijdschap weêr; cloe op Uw heil mij hopen;
Lout m$, gesterkt door enen *d'len geesl,
Volvaardig 't pad van lltt gebaclen lopen.
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