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Di rek SURDIACOURT 

In het begin van de negentiende eeuw onderscheidt de bourgeoisie zich van de lagere klassen door 
hygiëne en netheid (1). Rijke mensen nemen baden en wassen de voeten (om de acht dagen), de haren (om 
de twee maanden) en de tanden (minstens één keer in de week) en dokters promoten het gebruik van 
zeep als reinigingsmiddel voor het lichaam. 
In de jaren 1880 beslist het Geraardsbergse stadsbestuur om een zwembad te laten bouwen voor de 
arbeidersklasse en haar zo de kans te bieden om te baden. 
Volgend jaar, in augustus 2008 zal het openlucht zwembad i den Bleek' zijn 120ste verjaardag vieren. 

Vlaanderen wordt tussen 1830 en 
1880, in een periode van 50 jaar 
herhaaldelijk getroffen door 
epidemieën: cholera in 1832; tussen 
1838-40 zijn het de mazelen; in 
1847 breekt tyfus uit; in 1849 is er 
opnieuw een cholera-epidemie (2). 
In Geraardsbergen vallen talrijke 
slachtoffers. Het uitbreken van 
pokken en cholera in 1851 zorgt 
voor de nodige onrust. Slechts 
enkele jaren later stelt men in 1854 
opnieuw gevallen van cholera 
vast. Eén van de zwaarste cholera
epidemieën teistert ons land in 1865 
en 1866-1867. Geraardsbergen telt 
vele slachtoffers. In 1871 treft men 
opnieuw gevallen van tyfus en 
pokken aan. 

Na de gruwelijke werkelijkheid van 
de cholera-epidemie van de jaren 
1866 is het dus van het grootste 
belang om het uitbreken van 
(cholera-)epidemieën te vermijden. 
De schrik zit er goed in en de 

oorzaken liggen volgens de burgerij 
in de arbeiderswijken: gebruik van 
vervuild putwater, baden en spelen 
in vieze grachten, primitieve 
collectieve toiletten, straatafval, 
armoede en gebrek aan hygiëne in 
het algemeen. 

Als gevolg van de sterke uitbreiding 
van de lucifernijverheid ontstaat een 
steeds grotere vraag naar onderdak 
in de buurt van de fabrieken. 
Dit leidt tot dichtere bewoning 
en hier en daar tot verpaupering 
van de buurt. Basishygiëne is bij 
de arbeiders vaak onbestaande. 
Daarbij is de watervoorziening 
in Geraardsbergen, ondanks de 
vele bronne~es en waterputten, 
voor de meeste arbeiders primitief 
en beperkt tot regenwater- of 
waterputten, beken of Denderwater. 

In Geraardsbergen baadt men in 
de late 19de eeuw nog in de vijver 
van de Oudenberg. Vooral in de 

Dender wordt er bij warme dagen 
regelmatig gebaad. Hierbij wordt, 
zoals dat gebruikelijk is, vaak naakt 
gezwommen, dit tot grote ergernis 
van de 'fatsoenlijke' burgers. 
Het 'naakt' of 'ongeoorloofd' 
zwemmen, krijgt sociale aandacht 
van de Geraardsbergse bourgeoisie 
die zich opwerpt als verdediger 
van de rechten van 'de mindere 
volksklasse'. 
Deze nobele houding is echter 
ingegeven vanuit de zorg om het 
behoud van hun eigen gezondheid, 
want de cholera-epidemie van 
1849 en zeker die van 1866 die 
een ware ravage heeft aangericht 
in Geraardsbergen, zorgt voor de 
nodige angst (3). 

Stadsafwatering en industrie 
zorgen voor bevuilde waterlopen 

In de 19de eeuw vormt de stedelijke 
vuilverwijdering van vooral fecaliën 
( 4) zowat overal een probleem. 

(1) Het woord hygiëne is afgeleid van Hygieia, de godin van preventie en properheid. In de 19de eeuw wordt voor het eerst 
wetenschappelijk het verband aangetoond tussen ziekten en gebrekkige sanitaire voorzieningen~ 

(2) Historicus Jacques De Ro werkt aan een studie over de cholera-epidemieën in de periode 1840-1870 in Geraardsbergen. 
Voor 1849 telt hij momenteel212 dodelijke slachtoffers terwijl de epidemie van 1866 erop wijst dat deze wellicht een ware 
ravage heeft aangericht met een duizendtal slachtoffers. De publicatie van deze studie wordt later door Gerardimontium 
uitgebracht. 

(3) Cholera (braakloop) is een infectieziekte van de darmen die zich vooral in de 19e eeuw heeft voorgedaan. Braakloop 
verspreidt zich meestal vanuit havenplaatsen. Deze ziekte kenmerkt zich door hevige diarree en veel vochtverlies en leidt 
tot hoge sterftecijfers. 

(4) Faecaliën, feces, menselijke uitwerpselen, drekstoffen. 
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'In Den Dok' 

Foto van 'den Ook' rond de eeuwwisseling 7 g<l•-20"' eeuw. (Prentkaart ui tgegeven door G. Broekaert- Van den Bossche met poststempel 7 9 7 7. 
Met dank aan ons medelid Philippe Haegeman). 

Ook de Dender, beken en v ij vers 
in Geraardsbergen z ijn op het 
vlak van hygiëne niet a ltijd d e 
mee t gezonde plekken om te 
baden. In het laats te kwa rt va n 
de negentiende eeuw kom t in 
de meeste s teden een ingr ij pend 
saneringsproces op gang. 
Geleidelijk wordt een r io leri ngs-en 
een waterdistributienet aa nge legd. 
De tadsa fwatering van regenwa te r 
end talrijke afwateringsge ul en 
langs de helling van de wes te lij ke 
Oudenb"'rgflank spoelen de stra ten 
en de rioleringen min of meer 
5Choon maar al le vui l ko mt in 
de Dender terecht. J let is pas in 
dec mb r 1935 dat d " stad z ich " in 
princiep akkoord" v ·rklaar t voo r 
het aanleggen van en r io le ringsn ' l 
m ·t zuiv •ringsstation. 

Daa rnaas t zo rg t de exp los ieve 
uit bre idin g va n d e lu cife rbed ri jven 
e n bro u werij e n voo r een g ro te 
be las ting va n d e na tuurli jke 
water lopen. A ll e afva ls toffe n 
wo rden immers rechts treeks in 
g rachte n, be ke n e n d e Dend e r 
ge loosd. li e rhaa ld e lij k wo rd e n d eze 
toesta nde n aa nge kl aagd. 

Een s ted elijke h yg ië ne politi e k 

Va naf 1794 e n to t 1815 zo rg t d e 
Fra nse Overhe id ni e t e nke l voo r 
een ni e u we s taa tso rga ni sa ti e, 
maa r wo rden oo k a ll e rl e i ni e u we 
de re len uitgevaa rd igd d i" 
v rp li chtingcn inho ud e n voo r 
d e g meente n. ~ n e rva n is "h · t 
ne m n va n passe nde maa trege l ' n 
om ra m pen e n pl agen, zoa ls bra nd , 

epidemieën en epizoötieën te 
voo rh-omen en hulp te ve rstrekken 
om ze ledoen ophouden" (''). 
1-1 ierbij legt de Franse Overheid 
de \'C rantwoordelijkheid voor de 
openbare d rinkvvatervoorz iening 
in ha nden van de gemeenten. La ter 
neemt de Belgische Reger ing in 1836 
deze \ ' crc~ntvvoorde l ijk he i d op in de 
gcmeen te we t (''). 

Beslacl l er zo ie ts a ls een s ted elijke 
hygiënepolit iek in Geraardsbergen ? 
Wc kunne n op deze v raag geen 
a ntwoo rd geven . Toch s te ll en w e 
vas l d a t d e stad ste lse lma tig 
in ves tee rt in wa te rvoorzie ning en op 
rege lma ti g punte n wa te rpompen 
laa t ins ta ll e re n di e d m en en 
va n drinkbaa r wa ter m oete n 
voo rz i •n . O p die ma ni r prob rt 

() I • l•rm' •pi ;:oöti •' duid t op • •n ·p idem i • onde r J e di •r •n. De ge meentewel s hrij fl voo r dc1t de gc m enten ins taan voor 
d • b •<~Ch,•rming van d • volksgezond h •id in h •l g •va l dal b •sm ' ltclij k' di erziekten opl rcd ' 11 . 

('') lnd· •m ntcw•lvan30apri l1 836word t vorm g•g'v'naand•g•mc•nte lij k•s tru tuur,waarbij aand g m nt ra dd 
in d · w •l v '> lg •I •gd • b •vo •gdh •id kri jgt om 11 •s l ' r •g I •n w, l vc n g •m • •nt •lij k b •lang is. 
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'In Den Dok' 

zij een netwerk uit te bouwen zoals 
voorzien in gemeentewet van 1836 
en de toegang tot drinkbaar water 
garandeert aan haar inwoners. 
Het aanleggen van een 
watervoorzieningnet is een 
langdurig proces. Daarom wordt 
het plaatsen van openbare 
waterpompen gefaseerd 
opgenomen in de jaarlijkse 
begroting. Het gebruik van het 
water van de openbare pompen 
is gereglementeerd. Zo maant 
in juli 1929 het stadsbestuur 
aan om gedurende de droogte 
11 geen misbruik te maken van 
het pompwater11 en ontzegt het 
stadsbestuur het gebruik van 
water aan vreemden:, m.a.w.: 
11bijzonderlijk te waken dat vreemde 
personen het water der pompen 
halen met vaten11

• 

In mei 1930 neemt het schepen
college de beslissing dat tijdens de 
zomermaanden de stadspompen 
dagelijks worden vastgelegd van 
21uOO tot 06u00 en overdag van 
08u00 tot 10u00 en van 13u00 tot 
19u00. 11 Het afhalen van water met 
kuipen is verboden. Een beroep 
wordt gedaan aan alle eigenaars 
om hunne waterputten in goeden 
staat te stellen en te houden, en 
aan alle personen die drinkbaar 
water kunnen missen om het 
ten dienste te willen stellen van 
hunne geburen. 11 Dit bewijst dat 
de drinkwatervoorziening, niet 
tegenstaande de vele bronne~es in 
de stad, heel wat problemen kent ('). 
Van hygiëne komt er op zo'n 
momenten maar weinig in huis. 
De algemene beschikbaarheid 
van drinkbaar water leidt niet 
onmiddellijk tot een betere 
hygiëne. Ook de voorziening van 
basissanitair vindt slechts geleidelijk 
plaats en is voor een groot deel van 
de bevolking niet mogelijk. Tot op 
heden zijn er in het Geraardsbergse 
nog altijd huizen waar het toilet 

---------------- ---- -- --

geen doorspoeling heeft. Op 
welke wijze het stadsbestuur het 
verschaffen van drinkwater en 
de verbetering van de hygiëne 
gepromoot heeft hebben we 
voorlopig niet kunnen achterhalen. 

Om een idee te geven van de 
algemene tijdsgeest verwijzen we 
naar een fragment uit de publicatie 
van de Nederlander Abram"De 
Swaan: "In de volksverbeelding van 
die dagen verenigde het spookbeeld 

-van de cholera in één grote obsessie 
de preoccupatie met bestaanswijzen 
en beproevingen van de armen, 
met de sanitaire gevaren die 
daarin scholen voor de gevestigde 
burgerij, en met de noodzaak 
van stedelijke en bestuurlijke 
hervorming. Haast iedere stedelijke 
bekommernis om orde, fatsoen en 
reinheid kon worden samengevat 
in dit paradigma van ziekte en 
besmetting, en tegelijk zinspeelde 
die notie al op een programma van 
preventie. De massa-epidemieën 
boden daarbij een treffend beeld 
voor de interdependentie tussen 
stadsgenoten die armen en rijken, 
gevestigden en nieuwkomers, 
onwetenden en ontwikkelden 
gelijkelijk verbond" (8

). 

Angst om eigen behoud 

De Swaan plaatst de angst bij de 
stedelijke elite die bang is om 
het slachtoffer te worden van de 
onreinheid van vooral de armen 
en de arbeiders. Ze vindt dit een 
voldoende belangrijk motief om 
zich in te spannen voor de aanleg 
van een drinkwaterleiding- en 
rioleringstelseL En ook in het 
voorzien van een zwembad waar de 
arbeiders zich kunnen gaan wassen. 

We mogen niet vergeten dat de 
arbeidersbevolking van de talrijke 
luciferbedrijven vaak in triestige 

hygiënische omstandigheden 
leven, nauwelijks voorzien van 
putwater en (collectieve) sanitaire 
voorzieningen. De lucht in de 
luciferfabrieken is heet, vochtig 
en smerig. De toestand in de 
sigarenfabriekjes en -ateliers is er 
niet beter op. In dat kader wordt 
een zwemdok zeker gezien als een 
sociale voorziening. 

Een badhuis of een zwembad? 

Hoe lovend het initiatief ook is, 
de vraag stelt zich waarom de stad 
geen overdekt badhuis heeft 
ingericht in plaats van een open
lucht zwembad. Een openbaar 
badhuis biedt de mensen immers 
de mogelijkheid om zich tegen 
een geringe vergoeding, winter 
en zomer, te kunnen wassen, door 
het nemen van een warme douche 
of een bad. Heeft het stadsbestuur 
enkel de bedoeling gehad het naakt 
baden tegen te gaan en niet zozeer 
de arbeiders een gelegenheid 
willen bieden om zich op een goede 
manier te kunnen wassen? 

We hebben geen documenten 
of rapporten teruggevonden die 
op enige wijze aantonen dat het 
zwembad succes heeft gehad en 
bijgedragen heeft tot de hygiëne en 
de volksgezondheid. 
Met de bouw van het zwemdok 
volgt Geraardsbergen op 
bescheiden wijze de initiatieven in 
andere steden. Het Gentse badhuis 
Van Eyck is het eerste zwembad in 
Vlaanderen en vandaag het oudst 
bewaarde badhuis met kuipbaden 
en douches van ons land. Het werd 
in 1886 ontworpen door Edmond 
De Vigne. Het Geraardsbergs 
badhuis-zwembad dateert van 1888 
maar over de architect ontbreekt elk 
gegeven in de stadsarchievert. 

(") Dit heeft zich ook in 1921 en 1922 voorgedaan. In 1922 worden de pompen al vastgelegd vanaf 30 mei. 
(8) DE SWAAN, A., Zorg en de staat, Welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten in de nieuwe tijd, 

Amsterdam, 1989, p. 131. 
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De vraag komt van de burgerij 

Bt'gin van de jaren 1880 worden 
op regeringsvlak de liberalen 
opgevolgd door de katholieken. 
Op l~leilisvlak verandert er ook 
één en ander en wordt de sociaal
economische problematiek steeds 
uitdrukkelijker. Een uiting hiervan 
is de opkomende sociale wetgeving 
na de algemene stakingsgolf van 
maart 1886. Tegen deze achtergrond 
wordt in Geraardsbergen onder 
impuls van de lokale (katholieke?) 
burgerij besloten om een zwembad 
te bouwen voor de arbeidersbevol
king. Is het katholieke bestuur bang 
voor verdere onlusten en tracht zij 
in een poging om de gemoederen 
te bedaren, tegemoet te komen aan 
een aantal eisen van een oproerige 
arbeidsklasse? We stellen ons 
trouwens de vraag of 'hygiëne' 
op dat moment wel één van de 
zorgen van het Geraardsbergse 
proletariaat is. Hoe dan ook, het 
aspect 'hygiëne' is in die periode 
algemeen en een belangrijk thema 
dat meermaals in de Senaat aan bod 
is gekomen op initiatief van o.a. 
de Brusselse arts en senator, Jean
Joseph Crocq (9

). 

Begin 1886 breken er hevige 
werkstakingen uit in de lucifers
bedrijven te Geraardsbergen. 
De lokale overheid roept de 
fabrikanten op om samen te 
beraden over de ernst van de 
toestand. Antoine Hoebeke, Louis 
Byl, de weduwen Bidez en Mertens, 
Jean De Launoit en François 
Cobbaert zijn aanwezig op deze 
eerste vergadering. Nog diezelfde 
dag wordt een politieverordening 
uitgevaardigd dat overal in de stad 
wordt opgehangen. Herbergen, 
kroegen en andere drankhuizen 
worden onmiddellijk gesloten en 
de verkoop van drank wordt 

opgeschort. De burgerij wordt 
aangemaand om de opgeroepen 
militairen in dienst niet dichter 
te naderen dan 150 meter. Het 3dc 
bataljon van de 3d" linie en een 
eskadron van de eerste ruiters 
te paard staan in voor de orde
handhaving. 
Op 20 mei is er opnieuw een 
vergadering met een aantal 
luciferfabrikanten op het stadhuis. 
Burgemeester Charles DeL' Arbre 
vraagt hen "à I' effet de s' entend re 
sur les mesures à prendre en ce qui 
concerne les menaces socialistes 
qui deviennent inquiétantes pour la 
sécurité publique" (1°). Einde mei is 
de staking onderdrukt. 

Deze werkstakingen zijn in een 
bredere context zo belangrijk 
gebleken dat via een Koninklijk 
Besluit van 15 april 1886 een 
onderzoekscommissie wordt 
aangesteld en gelast met een 
uitgebreid onderzoek en in het 
bijzonder naar de levensomstandig
heden van de arbeiders. Wat de 
uitslag van dit onderzoek is weten 
we niet. 

Burgemeester De I' Arbre schrijft op 
23 september 1886, amper enkele 
maanden na het beëindigen van 
de werkstakingen, een brief aan 
de Foy, ontvanger van registratie: 
"Zoëven ontving ik uw schrijven 
in verband met het bouwen van 
een zwemkom in onze stad en 
tegelijkertijd de aanvraag gericht 
tot het gemeentebestuur nopens 
hetzelfde onderwerp, ondertekend 
door vooraanstaande personen uit 
de stad. Op voorhand verzeker ik 
u dat u voor dit allernuttigste werk 
op mijn volledige steun moogt 
rekenen. Morgen reeds zal ik erover 
spreken met het schepencollege en 
de gemeenteraad zal het ontwerp 
in zijn eerstvolgende vergadering 

'In Den Dok' 

bespreken." 
Uit deze brief leiden we af dat 
via verschillende kanalen druk is 
uitgeoefend om tot de bouw van 
een zwembad te komen. In oktober 
1886 behandelt het gemeentebestuur 
een brief van de Geraardsbergse 
goegemeente waarin deze het 
voorstel doet om een zwembad 
te bouwen naast de Dender. "Les 
soussignés, habitants de la Ville 
de Grammant ont l'honneur de 
demander au Conseil Communal 
la création sur les bords de la 
Dendre d' un bassin de natation" 
( 11). We hebben deze brief niet 
teruggevonden en weten helaas niet 
wie deze 'ondergetekenden' zijn. 

Wat is hun zorg? In de samen
vatting van het verslag lezen we 
welke overwegingen er spelen 
om tot deze vraag over te gaan. 
Het gaat in hoofdzaak om de 
arbeidersbevolking die regelmatig, 
vooral bij grote hitte, in de Dender 
baadt: "La population de Gram
mant, surtout la population 
ouvrière, pratique beaucoup l'usage 
des ba ins. Pour s'en convaincre il 
suffit d' aller aux grandes chaleurs 
de 1' été visiter les bords du 
canal: à toute heure du jour on y 
rencontre des groupes nombreux de 
Baigneurs." Wat de schrijvers vooral 
verontrust is dat dit baden een 
gevaar vormt voor de goede zeden 
van de jongeren. Er wordt naakt 
gezwommen en de baders worden 
begluurd door voorbijgangers, 
mannen, vrouwen en kinderen. 
"Ma is, il est à peine besoin de le 
dire, I' accès de la rivière est devenu, 
au point de vue des moeurs, un 
véritable danger pour la Jeunesse: 
les baigneurs à défaut d' abri d' au
cune sorte, sont obligés d' exposer 
leur nudité aux regards des passants 
et des enfants, qu'une curiosité 
malsaine attire vers ses lieux." 

(') Dr.FEJ<ME, ]., Geen woorden maar daden. Politieke culIuur en sociale veran twoordelijklleid in het Be/~ië van 1886, BTNG 1 

RBHC, XXXI, 2000,1-2, pp. 131-171. 
('~'~) CoDFROID 5., SuRDIACOURI D., Lucifersbedrijven te Geraardsber~en, Geraardsbergen, 1983, p. 29. 
(") SAGcr, Vers/a~en van de Gemeenterand 1881-88, f0 224b1• en 225, zitting van 1 oktober 1886. Samenstelling van de raad: 

Ch.De L'arbrc, burgemeester, P. De Clippl•le t•n Al. Bruyneel, schepenen, V. Ceuterick, Ch D'l lont, A. Van Trimpont, 
J. B. f'icraert, F. De Lestré, V. Vandersnickt, gemecnteraadslt•dcn en N(estor). Pieraert, secretaris. 
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Hun volgende argument heeft 
te maken met het gevaar van het 
zwemmen of baden. De Dender, 
sinds 1865 gekanaliseerd en dus 
omschreven als 'het kanaal', is een 
gevaarlijke zone. Vooral de diepte 
van het water, onvoorzichtigheid 
of onkunde en de afwezigheid van 
toezicht zorgen regelmatig voor 
ongevallen met helaas dodelijke 
afloop. "Et ce n' est point là le 
moindre inconvénient de 1' état de 
chose actuel, on ne peut en effet 
se baigner au canal qu' au péril de 
sa vie. La profandeur des eaux, 
l'imprudence ou l'inexpérience 
des baigneurs et le défaut de 
surveillance occasionnent chaque 
année des accidents qui jettent 
la désolation et le deuil dans les 
families." 
Voorts verwijst men naar de 
hygiënische aspecten van het baden 
maar onderstreept men vooral de 
bedreiging ervan voor de moraal. 
Deze situatie kan niet blijven duren 
en vereist het inrichten van een 
zwembad. Het voorstel is door de 
bevolking gewenst (de burgerij) 
en wordt gedragen door de 
gemeentelijke administratie. 
"Les soussignés estiment Messieurs, 
qu'il est temps de porter remède à 
une telle situation. 
Le soin de la conservation des 
citoyens, l'hygiène de la morale 
publique réclament impérieusement 
la construction d' un établissement 
de bains. Ce travail est d' ailleurs 
dans les voeux de la population, 
et, 1' administration Communale 
en le décrétant et en le faisant 
exécuter à bref délai répondra à un 
besoin universellement reconnu et 
obtiendra 1' approbation unanime de 
ses administrés." 
De aanvraag wordt doorgestuurd 
naar de Commissie van Openbare 
Werken die de haalbaarheid 
moet onderzoeken en hierover 
rapporteren. 

Goedkeuring voor de uitvoering 

In december 1886 komt deze 
aanvraag opnieuw op de agenda. 
De tekst verwijst naar een " [ ... ] 
requête signée par un grand 
nombre d'habitants de la Ville», 
maar specifieert verder niets. 
Volgens dit verslag beslist de 
gemeenteraad na lang overleg en 
rekening houdend met de vraag 
en de financiële mogelijkheden 
van de stad dat: "Vu la présente 
requête d'ou il c( .. )ste que la 
création d'un bassin de natation en 
cette Villeest indispensable." Zij 
trekt hiervoor een budget uit van 
12.000 frank (12). Als reden voor 
zijn besluit haalt het bestuur nog 
eens de belangrijkste punten aan: 
enerzijds het veiligheidsaspect, 
anderzijds de zorg om het financiële 
aspect van deze onderneming. Het 
zwembad betekent voor de lokale 
machthebbers een nieuwe bron van 
inkomsten: "Attendu que 1' accès 
pour les baigneurs dans la rivière 
la Dendre présente pour la jeunesse 
un véritable danger. 
Considérant que les personnes en 
se baignant dans le canal exposent 
gravement leur vie tant les eaux 
sont profondes; 
Considérant qu' en établissant ce 
bassin 1' administration crée de 
nouvelles ressources pour la Caisse 
communale en imposant les bains 
d' une minime taxe, 
Décide de 1' unanimité de construire 
le bassin de natation en question 
dont les plans et autres pièces 
y relatives seront soumises 
à 1' approbation de 1' autorité 
compétente et alloue a 1' exécution 
de ce projet une somme de 12.000 
francs a reporter sur les exercices 
1887 et 1888. 
Pour pouvoir faire face à la dépense 
du premier exercice qui est estimé 
a 7.000 frs et laquelle est inscri te 
au budget communalle conseil 

décide de demander 1' autorisation 
de pouvoir aliéner à concurrence 
de cette somme une partie de ses 
obligations soit 7000. Ce crédit 
figure au budget en recettes sous le 
N uméro 28" (13). 

Op 2 februari 1887 stelt schepen P. 
De Clippele zich de vraag hoever 
het met het 'zwemdokproject' staat. 
Uit een schrijven van burgemeester 
De 1' Arbre aan advocaat Gustaaf 
Mussely uit Zottegem, die tevens 
lid is van de Bestendige Deputatie, 
blijkt dat de investering van de 
zwemkom op een 17.000 frank 
wordt geraamd, 5.000 fr. hoger 
dan de budgetten die opgenomen 
zijn in de begroting: " [ ... ] rekening 
houdend met de middelen waarover 
Geraardsbergen beschikt, heeft zij 
een groot offer gebracht met een 
prachtige zwemkom te bouwen; de 
onkosten zullen 17.000 fr. bedragen. 
Voor geen enkele gemeente in 
ons land was het zo nodig een 
zulkdanige inrichting in het leven te 
roepen. Inderdaad onze nijverheden 
die vrij ongezond zijn verschaffen 
werk aan 4.000 werklieden; en 
tijdens de grote warmte leveren 
ze een groot gevaar op. Onze stad 
bezat totnogtoe geen openbare 
zwemkom waar de werkman kon 
baden zonder de voorbijgangers te 
kwetsen en zonder gevaar voor de 
goede zeden. Onze gemeentelijke 
administratie, gezien de wens 
van de medeburgers, bewijst haar 
interesse voor hun welzijn met het 
bouwen van die nieuwe imichting." 
Het paternalistisch gedrag van de 
Kerk en de leidende burgerij tot de 
arbeidsklasse is hier overduidelijk. 
Op vraag van de lokale burgerij 
beslist het stadsbestuur dus om, 
liefst op een profijtelijke manier, 
een 'zwemdok' in te richten. 
Hygiënische overwegingen komen 
in het definitieve besluit niet meer 
voor, wel de aandacht voor de 

(12) Als vergelijking: in 1899 beslist de gemeente Elsene tot de bouw van een overdekt zwembad met badinrichting. 
Het zwembad gaat open in augustus 1904. De geschatte initiële kostprijs overschrijdt de 100.000 frank. 

(
13

) Ibidem, f236, zitting van 28 december 1886. 
(14) Delen van deze tekst zijn gebaseerd op een eerdere publicatie waarvan we enkel een fotokopie bezitten. We kunnen 

voorlopig niet verwijzen naar de publicatie noch naar de oorsprong van de gebruikte documenten. 
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z m rmacnd n, 
ind pt mb r. 

nal , n h d 
rheid z ijn in dit 

n. 

Fr je t ld lijk tu ng komen . 
\ ' w t n ook ni tof er een aa n
vra 

0 
t t ub idiëring i inged iend . 

In n toenmalige circulaire van het 
mini terie an Binnenlandse Zak n 
taan no htan de voorwaarden om 

een tu enko ms t van de regering (FotoarchiefGHA) 
te bekomen, want zoa ls de fold e r 
vermeldt: "een geschikte maatregel 
om de hygiënische toes tand van 
de armen en va n de werkende 
volk klasse te verbeteren" ('~). 

In februa ri 1 7 legt het sche pen
college de plannen voor aa n d e 
gemeenteraadsleden (' "). He t 
zwembad wordt gebouwd op 
een weideperceel, e igendom van 
de 'Commission des hos pices'. 
De totale opperv lak te va n dit 
perceel bedraagt 20 a en 26 ca e n 
wordt opnieuw verdee ld voo r: 
" . .. l'établissement d'un bassin de 
natation en cette ville décrété par 
a deliberation du 28 Décembre 

dernier ur une parce ll ede prairie 
appa rtenant aux hospices connu e 
au plan cadas trale sous la sec ti o n à 

et devant occu per u ne su pe rfi cie d e 
20 acres 26 centiares[ ... ]" (' "). De 
Bestendige Deputatie geeft me t haa r 
a rres t van 29 januari 1887 eveneens 
toestemming voor de bouw van he t 
zwembad. 
De eigendomsoverdracht van d e 
grond vind t plaats na beta ling va n 
1.317,90 frank . 
H t zw mbad wordt s troomop
waarts boven h t as op d linke r-
o v r van d in 1865 geka na li rdc 
Dender ingeplant. Via h t jaagpad 

(Fotoarchief GHA) 

la ngs de De nd e r e n he t sas komt 
me n bij d e in ga ng aa n. Achteraa n 
geeft een wege l aa ns luiting met d e 
Ka ttes traa t 

De bouwopdracht 

Jn d e z itting van 30 se ptembe r 
wordt de bouw va n he t zwe mbad 
toegewezen (' 7) . "Le o n e il 
appro uv Ie pro · s verba l 
d 'adjudi ca tion publique des 
tra va u x d e on tru c ti o n d u bass in 
d na ta tion ." ~ r wordt geen naa m 

(1 ') lbtdem, f'J240, zitting van 18 f •bru ari 1887. 

'In Den Dok' 

gc nocrnd maar uit and e re bronnen 
we te n we dat de \Nerken z ijn 
toegewezen aa n de Geraardsbergse 
él<mnemc r René Van Da mme. 

Het zwe mdok reglement 

In 1888 wordt het Regle111en t vnn 
Policicvoor fret Zwe111rfok goed
gekeurd (' ~) . Opva ll end is dat dit 
reglement in het ederl ands is 
opge te ld terwijl he t verslag van 
de ve rga dering in het Frans is 
gcs hreven. 

(I '' ) 11 •t oorspronk lijk' p •r ce l b •s laa t ond r ie À 508·•. 11 >[wordt opg 'd ' id in dep ' r ' icn: IC A 5Q8d (tuin), 5QW (zw mbad), 
5081 (woonhuis uitbal•r, inkom •n b rging), •n 508 11 (luin). 

(
17

) Ibidem, f0 254, zitting v n 30 s •pt mb •r 1887. 
( 1 ~) Ibidem, ("269, zitting v n I juni 1888. 
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'In Den Dok' 
-------

art.1 De toegang tot het Zwemdok zal behoudens het geval van heirskracht 
open zijn van vijfure s'morgens tot 8 ure s'avonds. ' 
art. 2 Kinderen beneden de 10 Jaren nzogens slechts in het dok komen 
vergezeld van hunne ouders, voogden of van eenen door deze aangewezen 
volwassen persoon. 
art. 3 De toegang tot het zwemdok is kosteloos des zaterdags van 6 tot 9 uren 
s'avonds ~n des zo~dags van 5 ure s'morgens tot 10 ure Voormiddag. 
art. 4 Buzten den hzerboven genzelden tijd, om toegang te hebben tot het dok 
moet men een kaartje van 20 centiemen nemen, dit kaartje geeft recht tot 
t'nemen van een bad en tot gebruik van een kleedkamertje; dit gebruik mag 
een half uur duren. ~ 
art. 5 al de baders moeteneene zwembroek dragen. 
art. 6 Het zal aan de bedienden toegelaten zijn te verhuren zwem kosturnen 
voor 15 centiemen en handdoeken tegen 5 centiemen 't stuk. De baders mogen 
zelfhunne zwemkostumen en (hand)doeken meebrengen. 
art. 7 Het Collegie van Burgemeester en Schepenen, zal volgens zijn 
goed~.unken de dagen vaststellen op de welke het dok alleenelijk toegankelijk 
zal zz;n voor vrouwen, deze zullen moeten een badkleed dragen. 
art. 8 De baders mogen een abonnement nemen voor het saisoen, dit 
abonnement kost 10 franken per persoon of15 franken voor een huisgezin 
en geeft rec~t op het gebruik van het kamertje zonder badkostuum of 
h~nddoek, dzt. abonn~ment geeft ook recht tot het schaatsenrijden op het ijs 
bz.nnen het wmtersazsoen op de dagen door het schepenkollegie te stellen. De 
metgeabonneerde personen onderwarpen aaneenentaks van 20 centiemen per 
halven dag. 
art. 9 De niet gea~onee~~e baders zijn dringend verzocht hun toegang kaartje 
te behouden ten emde bt; het verlaten van het dok dit te kunnen toonen aan 
den bediende gelast met het toezicht. 
art. 10 De baders moeten zich vreedzaam en betamelijk gedragen, wie de orde 
stoort, zal verwijderd worden. 
art. 11 Het is verboden: 
IJ_ronken in .het dok te komen en zich te baden wanneer men uitwendige 
zzekten ~~eft van afz!ch.telijke of besmettelijken aard; In het dok of deszelfs 
ajhankelz;kheden vutlnzssen te doen; in het water te spuwen; gebruik te maken 
van zeep; met honden binnen te komen, en de gebouwen te beschadigen. 
De ouders zijn burgerlijk verantwoordelijk voor de overtredingen hunne 
kinderen 
art. 12 De Baders zijn gehouden te gehoorzamen aan de bevelen van de 
bedienden van het zwemdok die gelast zijn met de handhaving der orde. 
art. 13 H~t Collegie van Burgemeester en Schepenen zal den toegang regelen 
voor de kmderen der scholen en openbare gestichten mits vergelding te 
bepalen. 
art. 14 !zet is verboden te zwemmen of zich te baden, in den Dender, in de 
grachten, in den vijver van den oudenberg, in talgemeen in alle waters die 
zichtbaar zijn voor het publiek op het grondgebied van de stad 
Art. 15 De overtredingen van de bepalingen van het onderhavige reglement 
worden gestraft met de straffen van enkele politie en tot eene boet van een tot 
vijftien franken. 
De schikkingen tegenstrijdig aan het tegenwoordig reglement zijn afgeschaft. 

--------------

(19
) Ibidem. 

De zoektocht naar een uitbater 
voor het zwembad 

De gemeenteraad bepaalt de 
verhuurmodaliteiten van het 
zwemdok. De verhuring gebeurt 
telkens voor een periode van 3 jaar 
en tegen een jaarhuur van 1.000 fr. 
per jaar. De toewijzing van het 
verhuurcontract gebeurt op 
beslissing van de gemeenteraad. 
"S' occupant ensuite de la formation 
des conditions sur lesqueUes 
1' exploitation sera basée, le Conseil 
après avoir entendu diverses 
explication données par plusieurs 
membres de 1' assemblée décide 
de mettre 1' exploitation de eet 
établissement avec le terrain y 
attenant en location publique 
pour le terme de 3 ans et fixe le 
montant du loyer à fr. 1000 par ans, 
à condition pour le locataire de 
présenter une caution solvable aux 
clauses et conditions à déterminer 
dans 1' acte de location. Un avis sera 
immédiatement inséré dans les 
Journaux de la Ville annonçant au 
public que les intéressés peuvent 
faire parvenir leur demande par 
écrit à 1' administration Communale 
au plus tard le 14 de ce mois; 
après 1' ouverture des demandes 
lui adressées le Conseil désignera 
parmi les soumissionnaires la 
personne qui commendrait le mieux 
pour la direction de 1' exploitation 
dubasin de natation" (19

). 

"Le Conseil Communal est appelé 
par son ordre du jour à procéder 
à la désignation du locataire 
pour I' exploitation du basin de 
natation, ... " 

Er bieden zich twee geïnteres
seerden aan voor de allereerste 
uitbating van het zwembad: Jules 
van Lul (2°) en Maurice Ghysbrecht 
(21). De uitbating wordt na 
stemming toegewezen aan Ju les 

(2°) I~ 1912 woont er in de Nieuwstraat m. 56 een Jules Van Lul, mandenmaker, maar we hebben ook een J. Van Lul als 
mtbater van d~ B~~cuiterie Grammontoise, huis gesticht in 1840. Het is niet duidelijk of het om dezelfde persoon gaat 
maar waarschiJnliJk wel om de eerste uitbater van de 'den dok'. 

(21
) Maurice Ghijsbrecht is in 1912 herbergier op het Stationsplein m. 2. 
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(Fotoarchief GHA) 

van Lul : "Procède par la voie du 
scrutin secre t à la nomination dont 
i] 'agit e t Ie dépouillement donne 
Ie ré uitat suivant . Jule van 
Lul obtient -! voix et I. Maurice 
Ghvsbrecht deux, et un bulletin 
blanc. En conséquence M. Van 
Lul ayant obtenu la majorité des 
uffrages est déclaré locateur du 

bassi n de natation pou r un termede 
troi ans." 
Verder wordt ook de goedkeuring 
gegeven om een prijsofferte aa n 
te vragen voor het bo uwen va n 
een atelier. Waarvoor dit a tel ie r 
moet dienen wordt niet ve rmeld : 
"Le Conseil autorise éga lement Ie 
College Echevinal à faire dresser 
un devis pour la constructi on 
d'un atelier à annexer a u susdit 
établiss ment" (22). 

De uitbater b taalt 1.000 fr. huur op 
jaarbasis, woning inbegr pen. In de 
20 •·· euw is in het woonh ui s een 
café. We weten niet of dit a l zo is 
van bij het b gin. Mogelijk, maa r tot 
nu toe nog niet bev stigd door en 
of and re bron. 

Op za terdag van 06u00 tot 09u00 
en op zondag van 05u00 tot1OuOO 
is de toega ng g ra ti s. Wie wil baden 
betaalt 20 centiemen, een zwem
broek kan gehuurd worden voo r 
15 centiemen en een ha nddoek 
kost 5 centi emen. De bader kan 
weliswaar gebruik maken va n he t 
verlaagde ta ri ef door te kiezen voor 
een abonnement voor een vo ll edi g 
se izoen. De kos tprijs hi ervan be
draagt 10 frank en biedt minstens 
50 badbeurten. Het 'seizoen' is ni et 
bepaald in he t hui s reglement maar 
s te l dat dit va naf mei begint en 
loop t to t ei nd sep tember, dan 
zijn dit 5 maa nd en of ongeveer 2 
wasbeurten per week . Ee n gez in 
betaalt 15 frank zond er beperking 
va n het aa nta l pe rsonen of he t aan
ta l badbeurten. Eni gsz ins verras
send is dat een abo nnement in 
de beginperiode ook toegang 
ver leen t to t he t zwe mbad tijd ens 
de wintermaanden. Da n mogen d e 
abo nnementhoud e rs g ra ti s op he t 
ij s komen sc haa tsen da t z ich tijd ens 
de winter in he t zwembad heeft 
g vo rmd . Het s tadsbes tuur bepaa lt 

(n ) lbtdem, (0 270 1
"', zitting van 15 juni 1888. 

'In Den Dok' 

d dagen waarop dit mogelijk is. 
Lat r wordt dit ijs verpacht aan 
lokal bierbrouwers (23) . 

Is d ze abonnementsprijs dan wel 
betaalbaar voor een arbeidersgezin? 
Zonder de gemiddelde uurlonen 
van een arbeider in de "solferstek
s kesfa brie ken" te kennen kunnen 
we geen antwoord formuleren (24

). 

H e t a rbeidsloon is algemeen laag en 
wordt door d e 'patrons' minimaal 
gehoud en, juis t voldoende om in 
het levensonderhoud te voorzien. In 
december 1885 ontstaan de eerste 
sta kin gen en ha lfweg maart 1886 
escaleert de zaak omwille van 
a lgemene loonsverlagingen. Twee 
jaar later opent het zwembad 
z ijn deuren. In vergelijking met 
bijvoorbeeld de prijzen die in 1905 
worden gehanteerd in overdekte 
zwembaden in het Brusselse 
li jken de tarieven van 1888 in 
Geraardsbergen hoog. Het zwembad 
van Elsene past in dat jaar een tarief 
toe dat ligt tussen de 0,15 fr.ende 
0,50 fr . per zvve mbeurt. De prijs geeft 
tevens recht op een zwembroek of 
zwe mpak en een handdoek. ln het 
Geraardsbergse zwembad moet de 
arbeider in 1888, dus 17 jaar eerder, 
hi e r\'oor 0,-J.O fr. betalen (2''). Dit wil 
zeggen dat een arbeider 2 uur moet 
werken om een half uur te kunnen 
bëlden, Z\\'embroek en handdoek 
inbegrepen . De toegang tot het 
zwcmbëld (20 centiemen) kost al 
v lu g een ha lf uur a rbeid. 

Wc s tellen ons de vraag hoeveel 
baders naar het zvvernbad ko men 
en of deze onde rnem ing fi nancieel 
interessa nt genoeg is voor de huur
der/ uitbater va n he t zwembad. 
Elke info rma tie over het percentage 
a rbeid e rs (vo lgens de lokale 
over-heid z ijn e r op d a t ogenblik 
zo' n 4.000 arbe id ers werkzaam 

(2" ) Dt RCJ, J., I e dors/ van Ceraard, De drnnknijverlteid in Cemardsbcr>?cn en dcelgclllccnlcn inltislorisclt pcrspeclief, e raard b rg n 
2005. 

( ) In <.I • m •laals • tor b•draagt h luurl oon in 1886 va n '•n a rb , id •r ong ·v • r 0, 0 fr ank. In 1898 krijgt e~n m t r 0,47 fr . p r 
uur •n • •n hand I ng •r 0,25 fr . p •r uur. 

( ~') ?, I ff'l zwembad van [/ <;ell e, 1904-2004 is 700 janr oud, bro hur • uilg'gev ' n door he l o ll •gl' va n Burg m t ~ r n 
op initiati •f van Ann' I • f3u y~ l, !-> h •p •n v, n port 'n V •rvo •r, ' lscnc, 2004. 
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'In Den Dok' 

in Geraardsbergen) dat van deze 
nieuwe faciliteit gebruik maakt 
ontbreekt. 

Personeel & onderhoud 

Het college ziet de uitbating van het 
zwembad als een mogelijkheid om 
geld te verdienen. Nergens hebben 
we informatie teruggevonden die 
betrekking heeft op het personeel of 
het onderhoud van 'den zwemdok'. 
Rekening houdend met de 
openingsuren betekent het dat het 
zwembadpersoneel een werkdag 
heeft van 16 uren, beginnend een 
half uur voor opening en eindigend 
een half uur na sluiting van het 
zwembad. Ook wordt er nergens 
omschreven of dit personeel enige 
kennis moet hebben en of dit ten 
laste is van de uitbater/huurder. 

Beantwoordt het zwembad aan de 
hygiëne-eisen van het einde van de 
19de eeuw? 

Komt men tegemoet aan de ver
wachtingen van die tijd met betrek
king tot hygiëne? We twijfelen 
eraan. De baders komen hoofd
zakelijk uit arbeidersgezinnen en 
zijn, zeker in de warme zomer
maanden, met lange werkdagen, 
bevuild, bezweet en vies als zij 
komen baden. Vooral bij grote 
droogte stelt dit probleem zich 
nog scherper want dan worden de 
stadspompen bij gebrek aan water 
vastgelegd en zijn de waterputten 
niet altijd toereikend. 

Zeker is dat het naakt baden 
vanaf dan niet meer is toegestaan 
en dat de arbeidersklasse de 
preutse burger dus niet meer 
kan choqueren. Wie toch nog in 
'verboden' water gaat zwemmen, 
riskeert volgens het artikel14 
van het eerste politiereglement 

bovendien een boete van 15 frank. 
Dit hoge bedrag zorgt wellicht voor 
voldoende afschrikking. 

Een kaar~e geeft dus recht tot het 
nemen van een bad en het gebruik 
van een kleedkamer~e. Met bad 
wordt hier het zwembad bedoeld: 
dus collectief en verplicht in 
'badkostuum' (26

). Waar dit badpak 
kan aangekocht worden en hoe het 
er uitziet weten we niet. 

Zeep mag niet gebruikt worden 
en men mag niet langer dan 30 
minuten in het bad blijven. 
Mensen met zichtbare kenmerken 
van uitwendige ziekten van 
"afzichtelijke en besmettelijke 
aard" krijgen geen toegang tot 
het zwembad. Wordt het water 
ontsmet? De reglementering schrijft 
hierover niets voor en over de 
hygiënische omstandigheden van 
het water wordt niets gezegd. Om 
de hoeveel tijd wordt het water 
ververst, is er een continue uitloop 
van het bad en gebruikt men 
grondwater of wordt gewoon water 
uit de Dender overgepompt zoals 
we regelmatig horen vertellen? 
Allemaal interessante vragen maar 
voorlopig zonder antwoord. 

De binnenafwerking van de kuip 
is eenvoudig en vermoedelijk in 
baksteen uitgevoerd en (veel) later 
in cement afgewerkt (27

). Naar het 
einde van de 19cte eeuw zien we 
dat bij de bouw van nieuwe 
zwembaden hiervan afgestapt 
wordt en dat steeds meer voor 
keramische tegelbekleding wordt 
geopteerd. Dit verhoogt natuurlijk 
het budget. 
De cementen kuip is gebleven tot 
de renovatie van het zwembad in 
1976. 
Over veiligheid wordt in 1888 niet 
gesproken. 

De inhuldiging op 15 augustus 
1888 

Tussen de oorspronkelijke aanvraag 
en de toewijzing van een uitbater 
zijn er 21 maanden voorbijgegaan. 
De werken vorderen niet zoals 
gepland. Op 10 juli 1888 schrijft 
de burgemeester een brief aan 
de aannemer: "Tijdens de laatste 
drie weken heb ik een verslapping 
vastgesteld in het afwerken van de 
zwemkom. Op die wijze zal ze niet 
voor 15 augustus kunnen in gebruik 
genomen worden. U veroorzaakt 
aan de stad en aan de huurder 
een buitengewoon groot verlies; 
de gemeentelijke administratie 
zal u uw verantwoordelijkheid 
aanrekenen; ik herinner u nogmaals 
aan de aangegane verbintenis; 
ik zal verslag uitbrengen bij 
de gemeenteraad in geval de 
inhuldiging zaterdag e.k. niet kan 
doorgaan; hij zal beslissen welke 
maatregelen dienen genomen ten 
bate van de gemeenschap". 
De officiële inhuldiging van het 
zwembad vindt uiteindelijk plaats 
op 15 augustus 1888: Jules van Lul 
kan officieel zijn eerste jaar starten. 
Ontegensprekelijk te laat op het 
seizoen om daar een goed inkomen 
aan te hebben. 

Zorg om de 'volksgezondheid', 
een loos begrip? 

In 1928 publiceert de Geeraard een 
artikel met als titel In den Zwemdok. 
"Onze stedelijke zwemdok is eene 
inrichting voor volksgezondheid. 
Het is vooral eene inrichting 
voor den minderen man die zich 
den 'luxe' niet permitteeren kan 
eene badkamer aan zijn huis in te 
richten. 
Welnu, de tegenwoordige toestand 
van onzen 'zwemdok' is zoo 
vervallen dat wij gevolg willen 

(26) Het 'badkostuum' komt in de tweede helft van de 19de eeuw op en bestaat uit twee delen: een lange tuniek met mouwen 
en een kniebroek, die samen het hele lichaam bedekken. De kostuums zijn meestal van wol gemaakt en daardoor ongeschikt 
voor het zwemmen. Van enige badmode is er geen sprake, zeker niet in Geraardsbergen, het dient enkel om zedig het 
lichaam te bedekken. 

(2') De eerste cementfabriek in België dateert uit 1872. 
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kla ht n i 
rmt 
tr kk n! 

\\'as_ en. 
H t pi in rond h t bad " is weinig 
aang naë\m dat m n m oet zoeken 
om met geen bemodderd voe ten te 
loopen. En dat op de zwemplaa ts. 
H e gemakkelijk ware ' t was e r ' n 
vloer in cement gego ten". Dit d oe t 
on veronderste llen da t er tussen de 
kabienen en het bad geen verha rd 
af poelbaar oppervlak is. (Fo toarchiefGHA) 

Het zwembad ze lf laa t oo k te 
wensen over: "men is vo ls trekt 
in de onmogelijkheid hem nog te 
reinigen. Op som mige p laa tsen 
ligt het modder er 'n voe t dik . De 
oorzaak: daar er geen uitbaggering 
meer is van den Dender heeft de 
kom geen afloop genoeg meer. Noch 
de beek noch den rivier kunnen het 
onreine water laten wegloopen. 
~!en zal wel opwerpen da t de 
kosten groot zijn en de opbrengs t 
gering, maar me dunkt wel da t 
het hier geen opbrengstzaak ge ld t 
maar wel het openbaar nu t en de 
gezondheid van ons vo lk." (2R) Ook 
de zorg om de zedelijkheid word t 
even vernoemd. 
De schrijver van dit artikel heeft het 
wel over de bouw van een tweede 
bad (een tweede kom bij te maken) 
maar nergens pleit hij ervoo r dat 
dit dan overdekt zou moeten zi jn 
of beter uitgerust zoals in andere 
s teden. Hij blijft dus bij he t p rincipe 
van een openluchtbad. 

In het voorjaar van 1959 wo rd t 
onder het VP-b stuur van 
burgemeester Philcmon Va n de r 
Putten h •t zwembad opg ·sm ukt. 
11et katholi ke w ·ckblad Geeraard 
informc rt ons hierover: "Er werd 
hi r vro •g r nooit · n hand aan 
g·~tok•n[ ... [" •nv rdc r " [ ... ] dc 

pl e inen rechts en ac hte raa n z ijn me t 
spiks plinte rni euwe be tonn en tege ls 
beze t en d e vroegere e rge rende 
mie renpl aag o p d e g rond is e r 
meeged aa n. Mod erne en re ine 
W.C.'s met a fl oops luizen ve rva ngen 
de oude v uilho kjes en een ni eu w 
aa ngebrachte afle idingsbuis voe rt 
he t ve tti ge bovenwa ter voortdurend 
naa r buiten." H e t ' bass ijn ' ze lf 
wo rdt he rs te ld en " met een 
pl as ti e kve rf bewer kt". 
" fndi en er nu nog een e lec tri sche 
wa terfilter ka n aa ngebracht wo rd en 
in ve rva ng in g va n d e huidi ge oud e 
fi lte r aa n d e in ga ng, d an zo u he t 
wa te r in d e bass ijn nog zui verd er 
z ijn en da t wa re de pe rfec ti e, maar 
' t zo u noga l ge ld kos ten meen ik 
[ ... ]" (2'~). 

Met be trekking to t d e toes ta nd 
va n he t zwem ba d wa te r publicee rt 
he t loka le pa rtij blad va n de 
co mmunis ten, Mnn 11 eke11 Pis, in 
het voo rj aa r va n 1960 een kort 
a rtik ltje waa rin een eenvo udi ge 
o ploss ing geg ven wo rdt voo r he t 
probl em: " R ds ja r n is er s pra ke 
om n filte r te pl aa t en o m he t 
wa t r te zui v ren. Des tijd s hebben 
wc hi rva n d prij gev raagd 
n d il bed roeg rond d e 50.000 F, 

(h!) Ceeraard, 22 juli 1 <)28, p. 1, k. 4 •n p. 2 k. 1. 
('"') Op. it ., Hl m •i 1959, p. 2, k. 3-4. 0 · g 'fn l rvi 'wu' is Ka miel Ma lfroot. 
('") MannPkf'lt Pis, ma rl 1960, p.4. 

'In Den Dok' 

zonder dat het, het wat gezuiverd 
is, of ten minste onbesmettelijk 
gemaakt. Hiervoor zou een 
m il joenen installatie nodig zijn. Wat 
er voor de zwemdok nodig is. We 
hebben ons licht aangestoken bij de 
bevoegde personen en deze zeggen: 
s tadswater inlaten, dit water elke 
avond een ontsmettend produkt 
toevoegen en zo kan men het een 
of ze lfs twee weken gebruiken en 
za l n1en altijd klaar water hebben 
en d it met vveinige kosten. Eens de 
nwgelijkheid onderzoeken ware niet 
s lecht." ('(I) 

Op basis van de en ke le artikelen 
d ie vve hebben ter uggevonden in 
Gecmnrd en Mn1111cken Pis kunnen 
wc moei lijk aa nnemen da t de 
Ge raa rd sbergse pers hierm ee d r uk 
heeft kunnen uitoefenen o p he t 
lo ka le bes tuu r om ie ts aan d e situatie 
te vera nd eren. Hieru it blijkt eerder 
da t he t beheer en he t toezicht over 
' Den d ok', in he t perspectief van 
d vo lksgezondheid, weinig au 
sé ri eux is genomen en da t sinds de 
o pening va n he t zwembad in 1888 
de o pe nvo lgend s tadsbes turen 
weini g aandacht hebben gehad voor 
d it as p ct. 
En d an vers hijnt in juli 1961 in 
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'In Oen Dok' 

de Geeraard een positief artikel 
onder de titel In onze zwemdok. 
"Het kon niet meer zijn. In ' t 
smerige water uit de Dender 
baden was voor de gezondheid 
onmogelijk geworden . Er werd 
een overeenkomst gesloten om 
de zwemkon' in de toekomst te 
vullen met s tadswater . . . ", m et 
ander woorden, het zwembad is 
gedurende meer dan zeventig jaar 
met Denderwater gevuld gewees t. 
Toch blijft d e zuiverheid van het 
water in het zwembad doorheen 
de jaren 1960 een heikel punt en 
m enig Geraardsbergenaar zal 
zich nog levendi g herinneren da t 
het wa ter regelmatig he t uitzicht 
had van een erw tensoep: groen 
en ruim voo rzien va n algen. 

L-

In de jaren 1970 verergert de 
algemene situa ti e nog n1 eer to t 
in 1976 he t bad complee t wordt 
ge renoveerd en aa ngepas t aan de 
ve rwachtin gen va n een nieuwe 
tijd. 

Besluit: misschien meer vragen 
dan antwoorden 

Vandaag is he t hee l and ers 
geste lel me t he t o pe nlu cht
zwe mbad 'Dl'll Bll'ck' (' 1

). De 
algemene rege lgevin g op het 
gebi ed va n hyg iëne wordt 
s trikt nage leefd ('"). Toc h 
s te lle n vve ons de vraag wa t 
de 1 9'~c- ee uwse burge rij voor 
ogen heeft gehad toen z ij de 
besli ss ing heeft genomen om 
een 'zwemdok' te la ten bouwen 
voor d e arbeid ers kl asse van 
Geraardsbergen; een echt badhu is 
met douches en kuipbaden zoals 
in Gent is he t nooit gewees t. 
Wil dit dan zeggen dat de hele 
opzet alleen maar de goede zeden 
moest d ienen en het naaktbaden 
onttrekken aan de blikken van 
de 'deftige' bu rgerij? Of is de 
toenemende aandacht voor de 
volksgezond heid op het einde van 
de 19Je eeuw dan toch een terechte 
en bepalende fac tor gewees t? 

Zicht op het oorspronkelijke woonhuis en op het zwembad (Foto 0. Surdiacourt, Apri /2007). 

Hoewel we ons hierbij vragen 
k un nen s te llen of s til staand wa ter in 
he t bassin de volksgezondheid dient? 
Zonder verdere s tudie is he t moeilijk 
de contex t van de oprichting van het 
zwembad in Geraard sbergen correct 
te plaa tsen. We hopen da t verder 
onderzoek hier een antwoord zal op 
geven. 

Bij deze uiten we graag onze dank 
aan s tadsarchivaris Anne De Waele, 
alsook aan Johnie De Nie en Albert 
De Taye van het Geraardsbergs 
Heemkundig Archief (GHA). 

Dirck Surd iaco urt 
Eend rachtstraat 19 
9000 Gent 
dsurdiac@oce. be 

e1) Den bleek, met inbegrip va n het zwembad, is een gekl asseerd landschap ove reenkomstig de wet va n 7 augustus 1931. Het 
klasseri ngsbeslu it da teer t van 28 augu stus 1942. 

(32
) Het zwembad voldoet aan de voorwaarden va n Vlarem I en IJ. 
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