
Verslag bijeenkomst onthulling gedenksteen 27 juli 2021. 

Dit verslag bevat tekst en fotobijlage. 

Op 27 juli heeft Burgemeester Wienen in de Houtvaart een gedenksteen onthuld die herinnert aan 
de acties van de Vrienden tot behoud van het bad.  Zo’n 60 actieve leden waren op de bijeenkomst 
aanwezig.  Vanwege Corona was de opzet aangepast en er is bewust beperkt uitgenodigd. In overleg 
met de SRO vond de bijeenkomst plaats in het bad onder normale bedrijfstijd.  

Om de stemming erin te brengen, waren vooraf her en der oude affiches aangeplakt, die bij 
menigeen weer herinneringen aan vroeger opriepen.  

De bijeenkomst begon om 17.15 uur  met een toespraak van onze voorzitter, Paul Platt. Na  een 
welkom aan de aanwezigen waaronder de Burgemeester, de SRO in de persoon van Michiel 
Heimgartner en de firma Troupin die de steen heeft gemaakt, was  er aandacht voor de vereniging.  

De vereniging staat er qua Vriendenuren goed voor met 119 bezoekers per dag en soms een topdag 
met 169 zwemmers. Ook de vertrouwde gezelligheid is weer terug. Zorgpunt is de daling van het 
ledental door de corona crisis, maar gelukkig zit er nieuw zwemmerspotentieel in de 
ontwikkelingszone Zuid -West. En we gaan ons volop richten op het 100 jarig bestaan van de 
Houtvaart in 2027.  

Het initiatief voor de gedenksteen kwam van drie leden met de vraag: is het mogelijk om in het bad 
een herinnering te plaatsen waardoor huidige bezoekers beseffen dat het voortbestaan van het bad 
bedreigd is geweest en dat het bad is gered?  Daarop zijn Hans Bakker van de Vereniging en Michiel 
Heimgartner van de SRO aan de slag gegaan. Terugkijkend hebben in die tijd hebben niet alleen de 
Vrienden maar ook veel anderen zich ingezet voor behoud zoals bijvoorbeeld de architecten. De 
acties kregen grote sympathie van veel Haarlemmers en de pers. Een ansichtkaarten actie met de 
tekst “De Houtvaart en ik zijn vrienden voor het leven.” spreekt,  60 jaar later, mij en vele anderen 
nog steeds aan.  

Daarna was het woord aan de burgemeester Jos Wienen. De uitnodiging riep bij hem herinneringen 
op aan zijn jeugd in een kleine plaats waar hij in een vergelijkbaar zwembad (Dolf-fijn) vaak heeft 
gezwommen. Helaas is dat bad er niet meer. De burgemeester is bekend met de Houtvaart en zich 
bewust van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van Gemeente, SRO en de Vrienden voor behoud 
en gebruik van het bad. Hij heeft  waardering voor de jarenlange inzet van de mensen van het eerste 
uur. De opzet van de vriendenuren spreekt hem zeer aan. Hij zou er zelf ook gebruik van willen 
maken: Eerst zwemmen, kopje koffie en dan aan het werk. Een mooie instelling die toekomst heeft. 

Twee sprekers vragen spontaan het woord.  
Theo van Gorsel noemt graag nog Alie Weeda, die aan het Ruiterplein woonde. Die was de 
aanstichtster van de actie tot behoud. Met bijzonder veel inzet.  
Dick Wernsen noemt Lia Kroskinsky, de toenmalige wethouder die in de actietijd de Houtvaart in 
haar portefeuille had. Zij heeft zich erg ingespannen voor een goed resultaat voor de Houtvaart, zelfs 
tegen het advies van ambtenaren in. 
Zonder deze beide personen zou de toekomst van de Houtvaart er mogelijk anders uit hebben 
gezien.   
 

Vervolgens mocht Hans Bakker de regie voeren over de onthulling. Die vond plaats door het 
wegtrekken van een “SOS Houtvaart” affiche op aftellen van het aanwezige publiek.  Didy Karman en 
Theo van Gorsel, - bestuursleden van het eerste uur -  hebben daarna onder veel hilariteit de steen 



ingewijd met zwembadwater. Net zoals indertijd met het boek over de Houtvaart en de 
Architectuuruitgave is gebeurd. Daarbij had Didy voor de burgemeester en alle aanwezigen nog een 
boodschap: voor de burgemeester het advies en de uitnodiging om snel eens in het bad te komen 
zwemmen en voor alle  aanwezigen de oproep om waakzaam te blijven voor het behoud. “Zolang 
een zwembad geld kost, zijn er ook kansen op bezuiniging !”. Dus blijf waakzaam ! 

Om 16.45 uur gingen de aanwezigen uiteen om bij te kletsen met wat drank en happen. Ook 
burgemeester maakte volop gebruik van de gelegenheid tot tête-à-tête’s met de actieve vrienden 
van nu en vroeger. Mooi punt was dat het bad volop was gevuld met banenzwemmers toen hij 
vertrok. Dat laat bij de burgemeester in elk geval de juiste herinnering achter!.  

Achteraf kan worden geconstateerd dat we geluk hebben gehad met het weer. Tegen de tijd dat de 
bijeenkomst (om  18.30) uur formeel werd beëindigd, begon het net weer te regenen. Hoewel echte 
zwembadVrienden natuurlijk nooit bang zijn om nat te worden.  

 
Veel publiciteit  
Vooraf was een persbericht uitgegaan naar lokale en regionale media. Dat leidde tot berichtgeving 
van Haarlem 105 en Haarlem nieuws, veel reacties (zeker 100) op facebook Haarlem 105, en een 
groot artikel in het Haarlems Dagblad.  Mooie publiciteit voor de Houtvaart!  
 
Nadien zijn er veel positieve reacties geweest op de bijeenkomst. Wij kunnen dan ook zeer tevreden 
terugkijken op de bijeenkomst, de samenwerking met de SRO en de medewerking van de gemeente 
bij de vergunningverlening.   
 

 

  



FOTOBIJLAGE  

 

Welkom in de actietijd 

 

 

Nog even een bilaatje 



 

 

 

Corona-proof verzameld op de ligweide. 

 



 

Burgemeester Wienen als actievoerder ! 



 

Het aftellen voor de onthulling is begonnen. 

 

 

De inwijding van de steen door Didy Karman en Theo van Gorsel (met emmer). Theo was de eerste 
secretaris, Didy de eerste penningmeester van de Vrienden.  Jan de Wit (overleden) was de eerste 
voorzitter.   



 

 

En nog een advies aan de burgemeester. 

 

 

 

Gelukkig heeft de steen het overleefd ! 



 

 

 

Hapje en drankje na afloop. Het bestuur maakt zich nuttig. 



 

 

Een van de actievoerders die er van meet af aan bij was. 



 

 

Herinneringen worden opgehaald  



 
         En een mooie gelegenheid om bij te kletsen.



 

Tot slot: het actie-affiche dat bij de onthulling is gebruikt. De jeugd heeft de toekomst.  (foto HB) 

 

 

 

Verslagtekst: Hans Bakker Foto’s: Bert van der Linden.  Meer foto’s van de bijeenkomst staan op 
https://drive.google.com/drive/folders/12sbFvzWdMh53p8O9eClROpTAiMQ4x2n5?usp=sharing 


