Naspeuringen: Zonnebad in Scheveningen anno 1921
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Het seizoen op Scheveningen.
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Het gaat in onze badplaatsen over het
geheel niet hard dezen zomer. Naar wat
men er tenminste van hoort. Van
Scheveningen kunnen wij het wel met
zekerheid zeggen. Naar den buitenkant
van het badplaatsleven te oordeelen
maakt het een prachtigen tijd mee, maar
voor de ingewijden is het geen nieuws,
dat de hotels maar matig bezet zijn en
dat de bedrijven, die daarmee verwant
zijn, ook niet al te best floreeren.
Het feit, dat een restaurant als het
pavilloen van de Oude Doelen
binnenkort, nog wel midden in het
seizoen, verkocht zal worden, omdat er
te veel op verloren wordt, is wel een
symptoom van de algemeene malaise.
Het is een geluk, dat de vergadering
van de International Law Association
aan ’t eind van deze maand wat leven op
Scheveningen gaat brengen. Uit Engeland
o.a. worden er, naar wij hoorden, niet
minder dan 90 personen verwacht, om
deze vergadering bij te wonen en dezen
zullen op Scheveningen in het Palace
Hotel en elders logeeren. Het
vreemdelingenbezoek is overigens heel
matig.
Scheveningen is dit jaar, evenals
verleden jaar, vooral het domein van de
“betere” Hagenaars en de groote massa
van dagjesmenschen uit Den Haag en
andere plaatsen in de buurt. Het mooie
weer werkt dit bezoek, dat drukker is
dan het in jaren geweest is, erg in de
hand. Zelden hebben de trams, die naar
Scheveningen rijden, het zoo druk gehad
als thans. ’s Morgens tegen twaalf uur,
’s middags om een uur of zes en ’s
avonds bij het uitgaan van het Kurhaus
kan de H. T. M. bijna niet genoeg trams
laten rijden, om alle menschen, die
huiswaarts keeren, te vervoeren. Ook al
rijden de trams tegenwoordig geregeld
met twee bijwagens, toch moet men
dikwijls nog eenigen tijd in de file
bij lijn 9 of lijn 10 wachten, eer men
een plaats vindt.
Bizonder druk is het dit jaar in de
baden. Het gemengde bad is bepaald een
geweldige attractie geworden. Dat is
natuurlijk voor een deel te danken aan
het langdurige heete en droge weer, dat
naar verfrissching doet snakken, maar
de aardigheid van het “nieuwe” doet er
zeker ook veel toe.
Dit nieuwe is, zooals men kan weten,
dat dit jaar voor ’t eerst het in zee
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rijden van de badkoetsen is afgeschaft,
de koetsen op hun plaats aan de
hoogwaterlijn blijven staan en van de
baders gevraagd wordt het kleine
wandelingetje naar het water te doen.
Grooteren vrijheid van beweging is
daardoor voor hen, die baden,
verkregen. Tegen overlast van de zijde
van het al te nieuwsgierige publiek
waakt de afsluiting van het badstrand.
Het bad is door dit alles gezelliger,
“knusser” geworden; men is er meer
onder elkaar.
Het nieuwe zonnebad trekt ook erg. Daar
mag men tegen extra-tarief zijn koets
eenige uren lang bezet houden en in
dien tijd naar men wil baden of op het
strand in de zon liggen, of,
afwisselend, beide.
Het zonnebad is duur, maar er wordt
toch veel gebruik van gemaakt en ’s
middags kan men er meestal geen plaats
vinden. Oorspronkelijk stonden de
koetsen van het zonnebad met den rug
tegen de strandmuur en leverde de
rustplaats van het bad een heiteren
Einblick zoowel van den strandmuur als
van de gemengde baden uit aan iedereen
die wou. Nu is dat veranderd. De
koetsen zijn opgeschoven en het
zonnebad is een afgesloten ruimte
geworden; men moet nu om een hoekje
gluren om er een blik in te werpen. Er
waren n.l. menschen die zich aan de
“losse zeden” der zonnebaders geërgerd
hadden. De Residentiebode heeft van
deze zijde een heele lijst van klachten
opgenomen, waarin zelfs gesproken werd
van Sodom en Gomorrha en het slechte
seizoen op Scheveningen, de ondergang
van het Pavilloen der Oude Doelen e. d.
aan de toenemende zedeloosheid van het
gemengde en het zonnebad geweten
werden. Een heele week lang zijn er
elken dag een of meer menschen, die
zich verschrikkelijk geërgerd hadden,
in de krant komen klagen.
Men zou haast zeggen, dat deze klagers
de ergernis gezocht hebben, niemand
toch werd verplicht van den strandmuur
af het zonnebad te gaan bestudeeren.
Hun klachten waren bovendien erg
overdreven. Voor gezonde menschen
steekt er toch geen kwaad in om zich in
een badpakje in de zon te koesteren,
mits het pakje maar decent is en op
zichzelf geen aanstoot geeft. En tegen
zedeloosheid in het openbaar gaf het
drukke bezoek van het bad en het feit,
dat iedereen zien kon wat er gebeurde,
toch wel voldoende waarborg. Die niet
tegen het gezicht van naakte armen of
beenen kan moet nu eenmaal niet naar
een badplaats gaan! De ergernis is nu
trouwens weggenomen. Van den strandmuur
noch van het gemengde bad uit, kan men
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het zonnebad meer zien en men kan zich
dus ook niet meer ergeren, al wou men
het voor een keertje wel eens.
Kenners hebben beweerd, dat het reeds
heel goed merkbaar is, dat de badpakjes
onder invloed van het zonnebad fraaier
worden. Ook bij het gemengd bad loopt
men nu door de wandeling over het
strand meer in de gaten en het heeft
een grooten stoot gegeven, zeggen zij,
aan de verfraaiing van de badcostuums.
Om daaraan mee te helpen heeft een
geïllustreerd blad zelfs een wedstrijd
uitgeschreven voor het mooiste
badcostuum!
Een vroolijk standleven is er ook op
het stille strand ten zuiden van het
Ververschingskanaal en op het strand
van de “batterij”, tenminste wanneer er
daar niet geoefend wordt met geschut of
mitrailleurs. Het stille strand bij de
batterij is nog maar in opkomst. Doch
ook daar neemt het aantal bezoekers
toe, men ziet dagelijks heel wat mensen
langs het strand trekken met
tentmateriaal, die zeker ergens tegen
den duinvoet aan een plaats gaan zoeken
op om hun gemak te zwemmen en
onofficieel een zonnebad te nemen.
Dat is op zijn tijd een aardige
liefhebberij, maar heelemaal
ongevaarlijk is het voor degenen, die
niet met de eigenaardigheden van onze
kust vertrouwd zijn (en het is moeilijk
er vertrouwd mee te raken) niet. Men
gaat allicht te ver en dan is er de
bedriegelijke trek, die den zwemmer al
te licht meevoert en naar het ruime sop
drijft. Is hij in dat geval niet heel
ervaren en koelbloedig dan schiet hij
er bijna zeker het hachje bij in. Op
het Stille Strand ten zuiden van het
Ververschingskanaal bestaat dit gevaar
ook, vooral bij eb, wanneer er veel
“trek” is, maar daar zijn allerlei
redders en reddingsmiddelen bij de hand
en wanneer men zich houdt aan wat men
anderen, die geregeld op deze plaats
baden ziet doen, kan men hier gerust te
water gaan. Gerekend naar het aantal
menschen, dat er geregeld baadt is het
aantal ongelukken op het Stille Strand
heel gering. Wie echter absoluut veilig
wil zijn, ga echter naar het gemengde
bad en blijve dicht bij den kant!
Om nog eens op het gemengde bad terug
te komen, er mochten wel wat meer
koetsen zijn, zoodat iedereen wat
sneller aan de beurt zou komen.
De directie heeft wel de paarden
afgeschaft, wat een besparing naar haar
kant is, maar verder heeft zij
feitelijk weinig gedaan om het bad te
verbeteren. Op drukke dagen moet men
soms wel een uur of anderhalf wachten
eer men eindelijk in het water komt.
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Daarbij laat de controle op het gebruik
van de koetsen der gemengde baden veel
te wenschen over. Men mag zoo’n koets
zoogenaamd maar veertig minuten
gebruiken, doch er is niemand die zich
daaraan houdt. Sommigen blijven wel een
uur in het water en met uit- en
aankleeden mee hebben zij hun koets dan
twee driemaal zoo lang in gebruik als
waarop zij recht hebben.
Ook wordt er, niet door het personeel,
maar door de baders zelf gesmokkeld
doordat zij ver voor hun beurt koetsen
in gebruik nemen.
Door dit alles maakt men ontevreden
badgasten. Het is lekker aan het strand
en men heeft onder ’t wachten
“aanspraak” genoeg – want de zee
bevorderd net als het ijs de
toeschietelijkheid, maar iedereen heeft
nu eenmaal geen tijd om een paar uur
geduld te oefenen. Het zou een groote
verbetering wezen er een vlottere gang
van zaken bevorderen, wanneer de
directie er toe kon besluiten bijv. een
gemeenschappelijke tent met
g o e d e
c o n t r o l e te maken,
waar degenen, die daar geen bezwaar in
zien zich zouden kunnen ontkleeden. In
het buitenland heeft men dat ook wel,
men heeft het maar vandaar af te
kijken.
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