Een schone historie.

90 jaar badhuis in Lombok
Op 19 oktober was het precies 40 jaar geleden dat de WAMV het voormalig badhuis in
gebruik nam als clubhuis. Het gebouw staat al 90 jaar aan het Nassauplein. Veel
muzikanten van de fanfare, opgegroeid in Lombok, werden als kind naar het badhuis
gestuurd. Elke zaterdag weer, douchen voor een dubbeltje.
In 1924 werd het badhuis ‘West Arnhem’
gebouwd aan het Nassauplein. Het ontwerp
was van architect H.B. van Broekhuizen,
vooral bekend van ‘de Witte School’. De
meeste huizen hadden toen geen badgelegenheid, dus voor de Lombokkers was dit een
enorme vooruitgang. Bas Ruitenberg (71):
“Als je een jaar of 9 was, dan was je groot
genoeg en dan mocht je naar het badhuis, met
een handdoek en een stukje zeep. Je meldde
je bij de badmeester, betalen en dan op je
beurt wachten. De badmeester
hield de tijd bij met een klokje
op de deur. Een kwartiertje
hooguit, dan bonsde hij op de
deur: Tijd is om, aankleje! Na het
douchen spoot hij de boel met
een slang schoon.”
Henk v.d. Stam (58): “Met name
aan de herenkant werd er veel
gekeet. Als je wist dat je
vriendje naast je zat, gooide je stukkies zeep
of natte washandjes over het muurtje, dan
ging de badmeester tekeer natuurlijk.”
Wim van Anholt (75): “Die badmeester heette
Arnold, een grote kerel met een kort lontje.”
Wim moest op zaterdagochtend nog werken,
dus ging hij ’s middags. “Dan was het een
heksenketel, zo druk. Maar wel gezellig, het
was echt een buurtgebeuren, je kwam er
iedereen tegen. Op een bankje zat je met z’n
allen te wachten en te kletsen, handdoekje op
schoot. Aan het eind van de middag raakte
het warme water soms op en werd de douche
steeds kouder, de ketels konden het dan niet
bolwerken. En als er iemand een bad nam,
merkte je dat meteen. Dan had je maar een
miezerig straaltje. ’s Winters kon het er goed
benauwd zijn, iedereen deed de raampjes
dicht tegen de kou en dan stond het hele
badhuis vol stoom, want ventileren: ho maar.
Het was er ook niet heel erg schoon.”
Greet van Megen-Neuhaus (89) vertelt dat ze
altijd haar handdoekje op het bankje in de
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douchecel legde. “Het bankje was dan nog
nat, van de vorige. Húú, als kind vond ik dat
vies om op te gaan zitten. Ik weet ook nog dat
mijn vader, moe van zijn werk, op de divan
lag te slapen. Mijn zusje had stiekem
haarlinten om zijn benen geknoopt. Moeder
wekte hem en zei dat-ie op moest schieten,
want hij moest nog naar het badhuis. Ik zie
hem nog zo door de straat gaan, gekleurde
strikken om zijn broek. In het badhuis
lachten ze hem vierkant uit.”
Greet vertelt verder over de
oorlogsjaren: ”Bij ons in de
straat woonde ook een Joods
gezin, ik speelde met hun
dochtertje. In de oorlog
mochten Joodse mensen ineens
niet meer naar het badhuis. Daar
werd toch iets op gevonden.
Joden moesten apart op
woensdagmiddag. Ik vond dat
flauwekul en ben toen gewoon
met mijn vriendinnetje meegegaan.” Jacques
Neuhaus (75): “Ook ik ging wekelijks naar het
badhuis, een schone onderbroek in mijn
handdoek gerold. Douchen, proberen tijd te
rekken. De badmeester die tegen je schreeuwde dat je anders moest bijbetalen. Ouwe
onderbroek weer in de natte handdoek. Zo
ging dat. Net zolang totdat ik het huis uitging
op mijn 25e, toen ik met Dinie (Balk) trouwde.
We kregen ons eigen huis en eindelijk onze
eigen douche. Wat een luxe!”

Eind jaren ’50 kwam er een kentering in de
rituele gang naar het badhuis. De ‘thermotub’
kwam op de markt. Een aluminium douchebak met kunststof wanden, die je zelf kon
plaatsen in de keuken of op de overloop. Veel
mensen deden dat en hadden toen hun eigen
douche. De huizen werden gerenoveerd mét
badkamer. Begin jaren ’70 liep het aantal
bezoekers zóver terug dat het badhuis werd
gesloten. De gemeente wilde er vanaf. De
muziekvereniging toonde belangstelling en
kon het pand huren voor een laag bedrag,
maar dan moesten ze de verbouwing wel zélf
realiseren. De vereniging ging akkoord,
maandags zou het door de raad afgetikt
worden. In het weekend had de enthousiaste
bouwploeg alle muurtjes er al uitgeslagen en
stonden ze tot hun knieën in het puin. Die
maandag wilde de gemeente het besluit toch
terugdraaien, maar dat ging dus niet meer.
Leden van de fanfare bouwden maandenlang
in hun vrije tijd aan hun nieuwe clubhuis.
Oma Neuhaus zorgde voor een grote pan
soep en Jaap de Boer haalde lekkerbekjes op
de markt voor de harde werkers. Het gebouw
is inmiddels een monument en is in goede
handen bij de WAMV. Sinds 1974 wordt er
dus niet meer gebadderd, maar geblazen in
badhuis ‘West Arnhem’.
Doreen Hartman

Bouwplaat voormalig Badhuis ‘West Arnhem’ (anno 1924)
Deze bouwplaat is uitgegeven door de WAMV
ter gelegenheid van 40 jaar clubhuis.

 Kleur eerst het badhuis zo mooi mogelijk.
 Knip de onderdelen uit en vouw ze op de - - - - - .
Lijm het badhuis op de grondplaat.
Wil je meedoen aan de wedstrijd? Maak dan een foto van
het resultaaten stuur deze met je naam en leeftijd naar:
wijkkrant@arnhemwest.nl Inzenden kan tot 30 nov.
Langs Rijn & Rails

