'De heidensche moraal' van de Oisterwijkse zwemclub

Oisterwijkse bestuurders in 1934 klem tussen toeristische bedrijvigheid en katholieke zedelijkheid

Ad van den Oord


Zwemmen en baden waren in het begin van deze eeuw in Noord-Brabant nog niet populair. Thuis beschikte bijna niemand over een badinrichting. Een enkele keer een voetenbad nemen, werd reeds als een teken van reinheid beschouwd. Toch waagden zich wel mensen te water, in de riviertjes en de vennen werd gezwommen. De zwemkunst beheersten de meesten niet en toezicht ontbrak. Het kwam daardoor regelmatig voor dat mensen verdronken.
	In het Staalbergven werd in het begin van deze eeuw ook gezwommen. De in 1908 gestarte plaatselijke VVV gaf toegangskaarten uit en stelde zich verantwoordelijk voor het gedrag van de baders en zwemmers. De VVV ijverde onder leiding van protestanten zoals J. Rijpperda en G. Perk voor behoud van het natuurschoon in Oisterwijk en voor toename van de stroom vreemdelingen. Het Staalbergven kon daarbij als natuurbad behulpzaam zijn. In 1909 werd besloten er een houten gebouwtje neer te zetten voor de zwemmers. Twee jaar later ontstonden vanuit de VVV plannen voor een zwemvereniging, waarbij de protestantse arts H. Bloemink zich actief toonde. In april 1911 kwam de Oisterwijksche Bad- en Zwemvereeniging (OBZV) tot stand. Er waren zwemtijden voor heren en dames afzonderlijk en er was gelegenheid voor gemengd zwemmen. Iedere badgast diende wel te beschikken over een "het geheele lichaam sluitend costuum"..Streekarchief in het Kwartier van Oisterwijk (SKVO), Documentatiecollectie Oisterwijk, 271, reglement OBZV. Slechts jongens onder de veertien jaar mochten in zwembroek verschijnen.
	De activiteiten van de OBZV werden door de katholieke geestelijkheid met argusogen gevolgd. Zeker toen in 1918 de eigenzinnige katholiek A.J. Zoetmulder voorzitter werd van de VVV en de statuten van de zwemclub in orde maakte. Pastoor J. van der Meijden en kapelaan J. Litjens waarschuwden de Bossche bisschop voor Zoetmulder en de zwemclub die een "ellendigen invloed op ons roomschen uitoefent met den zedelijken minderwaardigen Dr. Bloemink als president en een socialist als badmeester"..Archief Bisdom 's-Hertogenbosch (ABH), doos Petrusparochie, rapport kapelaan Litjens aan de bisschop, 2 juli 1921. Maar noch de geestelijkheid noch de lokale overheid konden iets tegen het gemengd zwemmen ondernemen. Het Staalbergven en omgeving was eigendom van G. Ribbius Peletier, een verwoed voorstander van gemengd zwemmen. En zo nam Oisterwijk een unieke situatie in het Brabantse in. De in 1884 en 1909 gestarte zweminrichtingen in Eindhoven en Tilburg kenden strikt gescheiden baduren voor mannen en vrouwen. Maar in Oisterwijk kon een gemeentelijk zwemverbod niet voorkomen dat er in het Staalbergven gemengd gebaad en gezwommen werd.
	De verhouding tussen het katholieke gemeentebestuur en het bestuur van de OBZV gaf voortdurend problemen. Het bestuur van de OBZV bestond voornamelijk uit buitenstaanders, na 1928 vooral uit het naar Oisterwijk overgeplaatste kantoorpersoneel van de Algemeene Ledermaatschappij. De leerfabriek had inmiddels ook al een eigen bibliotheek opgezet omdat de directie de katholieke bibliotheek van De Kunstkring te beperkt vond. Het gemeentebestuur uitte zijn ongenoegen over de onwil van de zwemclub om haar opvattingen te conformeren aan die van de katholieke bevolking. De gemeente vaardigde een verordening uit tegen openbaar zwemmen en baden, maar bood wel de mogelijkheid tot het aanvragen van ontheffingen. Echter de OBZV wilde hiervan geen gebruik maken. Zij plaatste bordjes 'Verboden toegang' rondom het Staalbergven en ontdook de maatregel door 6000 'wandelkaarten' voor het gebied rondom het Staalbergven te verstrekken.
	Na de dood van Ribbius Peletier werd de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten eigenaar van het Staalbergven. Het Oisterwijkse gemeentebestuur had bijgedragen in de kosten van aankoop en kreeg in ruil daarvoor inspraak bij de exploitatie. Onder leiding van burgemeester J. Verwiel was het gemeentebestuur het toerisme als een belangrijke inkomstenbron gaan zien en werd aan de zwemclub OBZV opnieuw voorgesteld het Staalbergven te pachten. In zijn testament had Ribbius Peletier bepaald dat wie er ook de exploitatie ter hand zou nemen, er tenminste vier uur per dag gelegenheid moest zijn voor gemengd zwemmen. De OBZV en het gemeentebestuur sloten een akkoord en in 1932 verliep het zwemmen in het ven zonder problemen.

Een katholiek zedelijkheidsoffensief

De economische crisis van de jaren dertig had bij de autoriteiten de vrees doen toenemen dat met name bij jongeren een verval van normen en zeden zou optreden. Het katholieke dagblad De Maasbode citeerde met instemming een adres van de RK Artsenvereeniging aan de Tweede Kamer waarin de "naaktcultuur" en het gemengd zwemmen en zonnebaden "immoreel" genoemd werden..De Maasbode, 2 november 1933. In het blad De Gemeenteraad, een orgaan van de Federatie van Bonden en Centrales van RK gemeenteraadsleden in Nederland, verscheen een artikel van mr. C. van Haren waarin hij het zwemmen en baden op zich als gezond en hygiënisch kwalificeerde. Maar baden en zwemmen waren slechts bijkomstige factoren geworden. "Het Neo-Malthusianisme, de naaktcultuur, de prostitutie, de pornografie, de excessen van den modernen dans, van het onmatig gebruik van alcohol, ondermijnen de beste krachten van een volk"..De Gemeenteraad, januari 1934. Ook in bepaalde liberale kringen werd de 'zedenverwildering' als een probleem gezien. In Scheveningen was besloten om zonnebaden naar sexe in te voeren. Het neutrale Sportfondsenblad pleitte voor regulering van het gemengd zwemmen. Het verbod in Zuid-Limburg had volgens het blad aangetoond dat daardoor slechts per fiets of auto naar andere gebieden werd getoerd, waar controle geheel ontbrak. Strengere controle zou eveneens dienstig zijn om het "ziektebeeld" van homoseksualiteit tegen te gaan..Het Sportfondsenblad, augustus 1933. De regering Ruijs de Beerenbrouck vaardigde op 6 november 1933 een circulaire uit betreffende maatregelen tegen onwelgevoeglijke kleding en nodigde de lokale besturen uit strenger op te treden tegen "excessen" van het strand- en badleven.
	Niet alleen de autoriteiten toonden zich bezorgd. In het Gooi trad een comité op tegen zedenverwildering ('Katholiek Hilversum') en Brabant kreeg een Comité van Actie tegen zedelijke volksverwildering. Volgens het comité kwam de zedelijke ongereptheid van de jeugd in gevaar omdat het gemengd baden hand over hand toenam. Bovendien zou de reclame voor dergelijke baden steeds "driester" worden. Jongens zouden voor de seksuele prikkels meer vatbaar zijn dan meisjes, maar die hadden weer de "natuurlijke neiging" om de aandacht van de jongen te trekken..H. Fortmann, Gemengde zwem- en zonnebaden en een gezonde opvoeding (Breda 1935), 10. Van de lokale overheden werd geen afdoende optreden verwacht, omdat deze profiteerden van de vermakelijkheidsbelasting. Daarom zouden de katholieke standsorganisaties de spil moeten vormen van het katholieke verweer.
	Daarnaast ontstonden in de jaren dertig vanuit fascistische zijde pleidooien tegen de modernisering van de ambachtelijk-agrarische samenleving. De in Oisterwijk woonachtige E. Verviers had met een 'anti-burgemeesterspartij' met succes deelgenomen aan de raadsverkiezingen van 1931 en A. Meijer gaf in 1932 zijn eerste werk bij uitgeverij Oisterwijk uit onder de sprekende titel Wij vergaan.

Burgemeester Verwiel klem tussen toeristische en katholieke lobby

Het gemeentebestuur sloot in 1932 een contract met de OBZV over de exploitatie van het Staalbergven maar eiste wel dat beter dan in het verleden de voorwaarden werden nageleefd. Daartoe werd besloten een gemeentelijke commissie van toezicht te installeren. Chr. van der Aa, raadslid en directeur van de lederfabriek, vond de voorwaarden te streng; het socialistische raadslid J. Visser zag liever exploitatie door de gemeente zelf. De fractie van de RKSP was onderling verdeeld. Met voorkennis van de burgemeester wendde de fractie zich tot het Centraal Adviesbureau voor Gemeentepolitiek van de RKSP. Een deel van de fractie vond dat zwemmen op zondagochend tijdens de misuren verboden moest worden. Het Adviesbureau van de RKSP toonde zich, gezien de grote stroom vreemdelingen, voor Oisterwijk geen tegenstander van gemengd zwemmen, wel zou de gemeente nauwlettend moeten toezien op "zedenkwetsende toestanden". Anderzijds stelde het Adviesbureau: "De Katholieke bevolking van Oisterwijk behoeft hare gedragslijn niet van de vreemdelingen te leeren; deze laatsten moeten zich veeleer aanpassen aan de ter plaatse heerschende zedelijke opvattingen. Wij hebben alle reden hierop den nadruk te vestigen, omdat in soortgelijke gemeenten, wij denken hier aan Valkenburg, de aldaar des zomers vertoevende gasten zich geroepen meenen, hunne 'verlichte' ideeën aan de bevolking ter plaatse op te dringen"..Semi-statisch Archief Gemeente Oisterwijk (SAGO), 689. Omdat de badgasten in Oisterwijk vooral pensiongasten waren en in Scheveningen gebleken was dat "zedenkwetsende toestanden" zich vaker voordeden in de middaguren, mocht Oisterwijk het zwembad op zondagochtend geopend houden. Echter de RKSP-fractie besloot, mogelijk na druk vanuit de geestelijkheid, anders. Het baden zou vanaf 1932 alleen nog op zondagmiddag getolereerd worden.
	Burgemeester Verwiel voelde zich gedwongen verdere stappen te nemen. Als modern bestuurder wilde hij niet het vreemdelingenverkeer tegenwerken, maar de katholieke lobby tegen de zedenverwildering zal ook een beroep hebben gedaan op zijn conservatieve morele ideeën. Bovendien kon hij als katholiek burgemeester niet al te ver uit de pas lopen ten opzichte van zijn collega's van Tilburg en Berkel-Enschot die gemengd zwemmen in het natuurbad Baksche Ven hadden verboden. 	Verwiel stelde de raad voor een afscheiding te bouwen tussen het heren-, dames- en gemengde bad. Tevens ging Verwiel persoonlijk poolshoogte nemen bij het Staalbergven. Hij constateerde gemengd zonnebaden, hetgeen verboden was, op de steigers, de springtoren en op het eilandje in het ven, in die mate zelfs dat "er geen eilandje meer te zien was"..SAGO, 2187, verslag gemeenteraadsvergadering, 10 augustus 1933. Toen Verwiel badmeester Schuurling daarop opmerkzaam maakte, stelde deze dat hij slechts aangesteld was om de veiligheid van de zwemmers te garanderen en keerde vervolgens de gekrenkte Verwiel de rug toe. B&W van Oisterwijk produceerden daarop een nota waarin werd voorgesteld de overeenkomst met de zwemclub niet te verlengen. Daarmee passeerde Verwiel zijn aartsrivaal, de RKSP-fractievoorzitter F. Desain. Deze stond nu als voorzitter van de commissie van toezicht buitenspel. Verwiel verweet de commissie slechts te hebben gezorgd voor kippegaas en een valluikje waardoor niet verhinderd werd dat heren, en hij gebruikte de woorden van Desain, "schaamtelooze blikken in het damesbad kunnen werpen"..Ibidem. Desain sputterde nog wat tegen, hij vond dat er zich op de steigers geen aanstootgevende gebeurtenissen hadden voorgedaan en wilde de zaak laten bekoelen. Maar Desain kon niet bevroeden dat Verwiel nog beschikte over een belangrijke troef. Verwiel had namelijk een adres ontvangen van de Oisterwijkse pastoors en katholieke verenigingen die pleitten voor opzegging van het contract met de OBZV. Desain restte niets anders dan in te stemmen met het voorstel van B&W.

Naar een publieke confrontatie

De OBZV gaf ruime bekendheid aan de opzegging door het gemeentebestuur van het contract. Op het Staalbergven werden kranteberichten over de kwestie op een opvallende manier aangeplakt. De veldwachters P. Berkers en D. van Hout rapporteerden aan Verwiel op het zwembad een foto aanschouwd te hebben waarop badmeester Schuurling met hoofd en pet net boven de rand van een vuilnisbak uitstak waarop 'afval' vermeld stond..SAGO, 705. Dergelijke publieke acties kon het gemeentebestuur niet waarderen.
	De eigendommen van de OBZV werden na een rechterlijke uitspraak voor 8300,- verkocht aan de gemeente, waardoor deze enkele kano's, een roeiboot, loopsteigers, een badmeestergebouwtje, garderobes, cabines, een winkelgebouwtje, een terras, een rijwielstalling en een parkeerterrein rijker werd. De OBZV wilde een deel van de opbrengst aanwenden om haar leden een grootse feestavond te bezorgen, maar Verwiel weigerde toestemming te verlenen. Daarop week de OBZV uit naar de grote sociëteitszaal van de Tilburgse schouwburg. Leden zouden met speciale AVIO-bussen naar het optreden van een humorist, een jazzband en het "intieme feestbal" vervoerd worden. Doch er was juist in Tilburg een H. Missie gaande en de feestelijkheden van de OBZV konden daarom gemakkelijk als anti-katholiek bestempeld worden. Verwiel, de geestelijkheid en de middenstand waren nu één in hun verzet tegen de OBZV.
	De gemoederen in Oisterwijk raakten intussen danig verhit. De geestelijkheid en katholieke verenigingen drongen aan op actie. De Oisterwijkse middenstand schreeuwde moord en brand over wat zij beschouwde als het brengen van Oisterwijks geld naar Tilburg. Er moesten koppen rollen en de eerste die daarvoor in aanmerking kwam was de voorzitter van de OBZV Bastiaan de Bruin. Hij was in 1927 als kantoormedewerker op de Oisterwijkse leerfabriek komen werken en leidde te zamen met zijn collega L. Moerman, het katholieke arbeidersraadslid C. Horvers en de jood A. Braadbaart de zwemclub.
	Een Comité van Actie met daarin alle katholieke organisaties kwam tot stand..Hierin hadden zitting RK Leekenapostolaat, RK Boerenbond, RK Jongen Boerenstand, RK Werkliedenbond, RK Jongen Werkman, RK Tuinbouwvereeniging, RK Kruisverbond, Katholieke Jeugdcentrale, RK Bond voor Groote Gezinnen, RK Middenstandsvereeniging en de neutrale Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer. Tien katholieke leden van de OBZV riepen op tot een buitengewone ledenvergadering. Op vrijdag 9 februari 1934 kwam men bij elkaar in Het Wapen van Oisterwijk. De eerste ondertekenaar J. van de Wiel opende de vergadering. Hij toonde zich boos over het feit dat onder de protestbrief iemand een zinnetje had toegevoegd, namelijk dat indien niet reeds op donderdag 8 februari er een speciale ledenvergadering zou zijn gehouden er dan de dag daarop een actievergadering zou zijn. Van de Wiel keurde deze toevoeging af en wilde de vergadering niet leiden. Daarop nam de middenstander L. Fassaert de leiding der vergadering over. Jonkheer de Kuijper van de Algemeene Nederlandsche Fascisten Bond (ANFB) nam als eerste het woord. Hij stelde enkele vragen over het feest en of de OBZV het recht had naar Tilburg uit te wijken. Niemand wenste verder het woord waarop De Kuijper uitriep: "Waar blijven nou die opscheppers, die altijd zoo'n groote smoel hebben?".
	Een journalist van De Tilburgsche Post zag de protestvergadering als een poging van de Oisterwijkse afdeling van de ANFB, "een twintigtal gezapige burgermannetjes" en 'machtswellustelingen van De Lind", om een angstpychose en schandaalstemming op te roepen rondom het feest van de OBZV..De Tilburgsche Post, 17 februari 1934. Hoewel Fassaert tegensprak dat de middenstand de protestbijeenkomst georganiseerd had, was er wel een oproep aan de RK Middenstanders gedaan om ter vergadering te komen.
	Burgemeester Verwiel was ook aanwezig op de vergadering en toen niemand na De Kuijper wilde spreken, nam hijzelf het woord. Verwiel schetste de geschiedenis waarbij hij de schuld legde bij de niet-katholieke bestuurders van de OBZV die zich niet wensten neer te leggen bij de katholieke opvattingen van de bevolking. Vervolgens bleek ook OBZV-voorzitter De Bruin aanwezig. Hij verwachtte als andersdenkende het recht te hebben op een afwijkend standpunt, zonder aanstonds voor onzedig te worden gezien. De klachten van Verwiel over gemengd zonnebaden vocht hij aan. Het was De Bruin bekend "dat een man met een kalen schedel naar zijn vrouw ging om pomade voor dien schedel, met 't oog op de zon. Daarom moest hij zich even onder de dames begeven. Verder is het mogelijk dat een of andere verdwaalde dame in de heerenafdeeling terecht kwam". De Bruin kreeg de lachers ter vergadering op zijn hand. Verder achtte hij de samenstelling van het bestuur slechts een zaak van de leden van de OBZV. Een bestuurslid van de OBZV, zo stelde hij uitdagend, diende de belangen van de leden en niet die van de Oisterwijkse middenstand voorop te stellen. Uit overleg met Tilburg was hem bekend geworden dat er tijdens de Missie dansfeesten gegeven mochten worden. Maar door actie van Verwiel had de Tilburgse burgemeester F. Vonk de Both het feest ter elfder ure verboden. Het katholieke raadslid F. de Jong stelde dat de OBZV bij de exploitatie van het Staalbergven was uitgegaan van "een heidensche moraal" en dat Oisterwijk daarvan niet gediend was. Notaris O. van der Klei, sprekend als voorzitter van de VVV, hekelde het besluit van de OBZV geld uit te trekken voor een feest terwijl deze vereniging geen geld beschikbaar kon stellen voor de plaatselijke VVV. Beide sprekers kregen de handen op elkaar. Een journalist constateerde dat het applaus voor zowel De Bruin, De Jong als voor Van der Klei telkens uit dezelfde hoek kwam waaruit hij de conclusie trok dat het applaus meer diende "om wat herrie te maken dan het gesprokene te onderstreepen"..De Nieuwe Tilburgsche Courant, 10 februari 1934.
	Desalniettemin werd de vergadering besloten met een gepeperde slotverklaring waarin de aanwezigen het bestuur van de OBZV, "waarvan de meerderheid een geestesrichting vertegenwoordigt van een onbeduidende groep van ingezetenen", beschuldigden van het krenken van de religieuze gevoelens van de meerderheid der katholieke leden van de OBZV.


Landelijke aandacht voor de Oisterwijkse affaire

De gebeurtenissen in Oisterwijk kregen aandacht in de landelijke pers. Het socialistische dagblad Het Volk hekelde het feit dat katholieke verenigingen in Tilburg tijdens de Missie wel toestemming tot feesten kregen en de OBZV niet. Dat de gelden voor het feest niet in Oisterwijk besteed werden, was volgens het blad niet zo bijzonder. Het Volk onthulde dat de Oisterwijkse kerkkoren hun jaarlijkse feestje ieder jaar in het buitenland vierden. Het artikel, dat ook in de zuidelijke editie werd afgedrukt, haalde scherp uit naar burgemeester Verwiel en naar de geestelijkheid die verantwoordelijk werden gehouden voor het feit dat "de zwemsters en zwemmers zich een tobbe kunnen aanschaffen"..Volksblad, 15 februari 1934. Verwiel liet niet na om het artikel te sturen aan P. van Tienhoven van Natuurmonumenten en aan de directeur van de leerfabriek M. Weil. Natuurmonumenten stelde dat maar eens te meer bewezen werd hoe voorzichtig er in deze kwesties met de pers moest worden omgesprongen. Weil liet weten dat de directie conflicten tussen personeel en gemeentebestuur wilde vermijden en dat hij het daarom geen goede zaak achtte dat personeelsleden zich beschikbaar stelden voor bestuursposten van Oisterwijkse verenigingen..SAGO, 705, brief M. Weil aan J. Verwiel, 21 februari 1934.
	Ook het SDAP-raadslid J. Visser was allerminst gelukkig met het artikel. Visser had de betreffende redacteur L. Stork op een kadervergadering van de SDAP in Eindhoven ontmoet en hem op de hoogte gesteld van de gebeurtenissen in Oisterwijk. De afspraak was dat er niets gepubliceerd zou worden voordat Visser aanvullende informatie had gegeven. Stork negeerde deze afspraak. In een boze brief aan de Arbeiderspers en aan de SDAP stelde Visser zijn functioneren in de partij ter discussie en eiste hij een rectificatie. Een afschrift van deze brief stuurde hij aan burgemeester Verwiel. Een rectificatie in het Volksblad volgde waarin benadrukt werd dat Visser altijd gepleit had voor gemeentelijke in plaats van particuliere exploitatie en waarin de verwijten aan Verwiel en de geestelijkheid werden teruggenomen..Volksblad, 20 februari 1934. Visser en Verwiel stonden beiden voor een moderne aanpak van de toeristische industrie en Visser achtte de kans op steun van Verwiel voor een gemeentelijk zwembad na de affaire met de OBZV waarschijnlijk groot.
	Ook het katholieke dagblad De Maasbode ging in op de affaire. De Oisterwijkse kwestie was volgens het blad van belang voor Brabant en geheel Nederland. De Maasbode achtte het een schande dat in een katholiek dorp drie niet-katholieken het bestuur van een zwemclub konden overheersen. Het blad citeerde een uitspraak van Verwiel waarin deze wees op de gastvrijheid van de Oisterwijkse bevolking ten aanzien van vreemdelingen. De keerzijde van deze gastvrijheid was volgens De Maasbode dat Brabanders te kritiekloos reageren op wat van buiten komt. Er zouden "meer goedzakken dan menschen" in Brabant wonen. De voorman van Brabantia Nostra J. de Brouwer die stelde dat het zaak was "het kwade en slechte met groote felheid terug te dringen buiten onze vesting" werd met instemming aangehaald..De Maasbode, 17 februari 1934.
	In andere toeristische gebieden in Brabant zien we parallelle ontwikkelingen. De ondernemende burgemeester van Vught A. van Lanschot had rond 1918 stappen gezet om het meer De IJzeren Man toeristisch te exploiteren. Particulieren maakten er een paviljoen van met terrassen, een botenhuis en een boulevard. Een speciaal stationnetje tussen Tilburg en Den Bosch vergemakkelijkte de bereikbaarheid voor toeristen. Rondom De IJzeren Man verschenen luxe landhuizen..D.J. van der Ven, Vughtsche badplaats: "De IJzeren Man" (z.p. z.j.), 15. Maar ook in Vught werden na een katholieke lobby door de raad in 1934 strengere maatregelen aangenomen aangaande zonnebaden, kanovaren en badkleding..Noordbrabantsch Dagblad Het Huisgezin, 16 februari 1934.

De Stichting Bad Oisterwijk

Het was geenszins de bedoeling van de raad en zeker niet van Verwiel om baden en zwemmen in het toeristische Oisterwijk onmogelijk te maken. Tijdens de raadsvergadering van 5 februari 1934 had fractievoorzitter Desain van de RKSP al het dilemma geschetst. Volgens hem kon een raad die voor 12/13 bestond uit katholieke leden het gemeentebestuur niet opdragen zelf een gemengde bad- en zweminrichting te exploiteren. Maar particuliere gegegadigden waren er niet, ook niet onder de katholieke organisaties van het Comité van Actie. Verwiel wilde niet uitsluiten dat de gemeente zelf de exploitatie zou verzorgen. Aan de buitenwereld zou dan duidelijk gemaakt moeten worden dat men via het testament van Ribbius Peletier gedwongen was mede te werken aan gemengd zwemmen.
	B&W hadden al voorgesteld het damesbassin via een schutting op de steiger af te zonderen, er zou een dubbele afrastering om het dameseilandje komen en de springtoren zou zo klein gemaakt worden dat er slechts enkele personen tegelijkertijd op konden vertoeven. Gemengd kanovaren werd alleen nog toegestaan wanneer de inzittenden in trainingspak waren gestoken..SAGO, 2718, agenda B&W-vergadering, 5 januari 1934. Verder zouden ook de uren voor gemengd zwemmen gewijzigd worden. Dit leidde tot een protestbrief van een aantal niet-katholieke notabelen waaronder de wetenschapshistoricus E.J. Dijksterhuis en dominee C. Kunst. Zij protesteerden tegen het voorstel om de uren voor gemengd zwemmen te laten vallen in tijdvakken waarop de meeste Oisterwijkers moesten werken..SAGO, 705, brief E. Dijksterhuis, G. Gerritsen, W. Hug, C. Kunst, J. Brands-Melaerts, G. Küller, Anth. van Aken, A. van Coeverden aan de raad, februari 1934. Ondertussen had het gemeentebestuur gemeente-architect B. Vriens ingeschakeld. Deze zag een geschikte oplossing door het linker-gedeelte van het Staalbergven te reserveren voor heren.
	Na een nieuwe oproep kwamen er alsnog kandidaten binnen voor exploitatie. Het betrof merendeels café-eigenaren. Van de kant van verenigingen meldden zich de fascistische ANFB en, tegen beter weten in, de OBZV. Een nieuw gevormde Stichting Bad Oisterwijk diende zich eveneens aan en deze kreeg de onvoorwaardelijke steun van de RKSP. De stichting was een initiatief van voornamelijk katholieke schoenfabrikanten..De stichters waren A. Roosen (schoenfabrikant), A. Paijmans (dierenarts), L. van de Wiel (schoenfabrikant) en C. van Iersel (schoenfabrikant). De leden waren verder J. Larsen (schoenfabrikant), W. Wijs (zonder beroep), J. Platvoet (zonder beroep), G. Nouwens (schoenfabrikant), M. Domstorff (ambtenaar posterijen), P. van de Wouw (molenaar), J. de Both (zonder beroep), L. Puts (schoenfabrikant), A. van der Linden (kantoorbediende), F. van den Biggelaar (arbeider), C. Zentgraaff (directeur postkantoor), A.H. van den Boogaard (manufacturier), C. Roosen (schoenfabrikant), R. van Immerseel (ambtenaar secretarie) en H. van Eijndhoven (onderwijzer).
	Aan de oprichting van Bad Oisterwijk waren twee gebeurtenissen vooraf gegaan. Na de protestvergadering van 9 februari besloten de katholieke leden van de OBZV om op 19 februari opnieuw bijeen te komen in het parochiehuis. De schuld voor de gebeurtenissen werd nu intern gezocht, bij "de lauwe katholieken die nooit ter vergadering komen". RKSP-raadslid De Jong wilde een nieuwe vereniging, burgemeester Verwiel stelde echter voor het bestuur van de OBZV in katholieke zin bij te stellen. Zijn voorstel werd met grote meerderheid van stemmen aangenomen..Het Nieuwsblad van het Zuiden, 20 februari 1934.
	De bewuste ledenvergadering van de OBZV waarop een nieuw bestuur gekozen werd, vond plaats op 9 maart in Het Wapen van Oisterwijk. De veldwachters Berkers en Verstappen tekenden in hun rapport aan dat tijdens de vergadering er ruime mogelijkheid was om illegaal stembiljetten te bemachtigen. De drogist Ch. Moerenburg leidde de vergadering en stelde deze objectief te zullen leiden "en zich niet te laten beïnvloeden door politieke stroomingen, welke laatstelijk het vereenigingsleven vertroebelden, uit welke richting deze politieke stroomingen dan ook zouden komen"..SAGO, 705, verslag Berkers en Verstappen. RKSP-raadslid De Jong vroeg het woord om het aftreden te eisen van het complete bestuur; het spreken werd hem echter onmogelijk gemaakt. De Jong sputterde nog wat tegen: "We zijn hier niet in Italië"; doch het geroep om hem er uit te gooien, werd er alleen door versterkt. Uiteindelijk werden E.J. Dijksterhuis, C. Kunst, C. Graft en W. Ermen in het nieuwe OBZV-bestuur gekozen. De fascist De Kuijper kreeg één stem. De katholieke oud-bestuursleden Moerenburg en Van Opstal haalden het ook niet..SAGO, 705 artikel uit Provinciale Noord-Brabantsche en 's Bossche Courant, zonder datum. Het applaus na de bestuursverkiezing klonk volgens de pers vooral op uit de hoek waar de ex-voorzitter van de OBZV De Bruin zat. De katholieken hadden weinig reden tot opgewektheid. Verwiels tactiek om de OBZV om te vormen tot een katholieke vereniging was mislukt. Het versterkte de roep binnen de katholieke fractie om een eigen organisatie in het leven te roepen. Zo ontstond de Stichting Bad Oisterwijk.
	De Stichting Bad Oisterwijk verbood via het huishoudelijk reglement expliciet het gemengde zonnebaden en stelde zich op achter de wens van de katholieke arbeidersbeweging om het zwemmen in het Staalbergven minder elitair te maken. De toegangsprijzen waren voor de meeste Oisterwijkers te hoog en zij hadden zich moeten behelpen met 'pootjebaden' in de Voorste en Achterste Stroom of in het Diaconieven. Voor het eerst zouden werklozen gratis toegang krijgen tot het 'volksbad' in het Staalbergven. Op 1 mei 1934 werd een concept-overeenkomst met de gemeente gesloten. In de raad hadden SDAP'er Visser en de oud-secretaris van de OBZV C. Horvers zich van stemming onthouden. Alleen C. Graft, van de lijst Verviers en recentelijk gekozen in het OBZV-bestuur, stemde tegen.

Verwiel als modern bestuurder

Bij de opening van het vernieuwde zwembad was een trotse burgemeester Verwiel te zien. In het crisistijdperk waarin de roep om strengere normen en zeden niet van de lucht was, was hij erin geslaagd het zwembad als toeristische attractie te redden. Hij had gebroken met de andersdenkenden uit de OBZV maar wist zich verzekerd van de steun van de leiding van Natuurmonumenten, van de NV Lederfabriek en via de Stichting Bad Oisterwijk van de schoenfabrikanten. In juli 1933 had Verwiel in Ons Nederland gesteld dat in Oisterwijk industrie en toerisme op harmonische wijze samengingen. Dat was enigszins overdreven, maar Verwiel had zich wel van de ondernemerssteun weten te verzekeren en de gemeentekas kon blijven rekenen op de vermakelijkheidsbelasting die de exploitanten van het Staalbergven moesten betalen. Daarnaast had hij met het optreden tegen de OBZV zijn eigen conservatieve katholieke gemoedsrust veilig gesteld en de RKSP-fractie tevreden gesteld. Bovendien had hij zijn politieke concurrent voor het leiderschap van de raad, fractievoorzitter van de RKSP Desain, in de affaire over het gemengde zwemmen op een zijspoor weten te plaatsen.
	Twee jaar later zou Verwiel zich opnieuw mengen in de toeristische ontwikkeling van Oisterwijk. Het arbeiderskamp Morgenrood aan de Scheibaan, door Verwiel gekenschetst als "een absoluut communistisch georiënteerd kamp", werd door hem tegengewerkt vanwege het ongecontroleerde kamperen, zwemmen en baden. Met deze zedelijkheidsargumenten kreeg de katholiek Verwiel wederom de steun van de raad, maar in feite was de bestuurder Verwiel vooral bezorgd dat Morgenrood de goede naam van het bonafide hotel- en pensionwezen en van Natuurmonumenten in gevaar zou brengen..A. van den Oord, 'Een plantenvreter in badpak', Hendrik Klein en de stichting van Morgenrood', in: A. van den Oord (red.), 'De akelige twee procent', andersdenkenden in katholiek Oisterwijk 1891-1940 (Oisterwijk 1992), 136.
	De katholieke geestelijkheid had minder reden dan Verwiel om tevreden te zijn. In de jaren dertig nam zij tegenover de industriële en toeristische ontwikkeling van Oisterwijk nog een ambivalente houding in. Het Kerkklokje was bezorgd over de groeiende stroom nieuwkomers in de Oisterwijkse leerfabriek. Zij dienden zich volgens het blad snel aan te passen aan de Oisterwijkse gewoontes. Gelovige Oisterwijkers werden al jaren via het blad opgeroepen mee te helpen de Oisterwijkse bossen "te zuiveren van 't rapaille, dat, van elders komend, hier zijn hartstochten den vrijen teugel viert (...) Wie naar Oisterwijk komt, moge weten en ondervinden, dat hij komt naar 'n roomsche plaats, waar roomsche menschen wonen ..."..J. de Vries, 'Er moet gebouwd en gebeden en geploeterd en gestreden', de houding van het Kerkklokje ten opzichte van andersdenkenden, 1917-1940, in: Th. Cuijpers e.a. (red.), Naar verluidt..., kerk en pers in Oisterwijk (Oisterwijk 1992), 96.

 De aantasting van de katholieke normen zou door de slechte invloed van vreemdelingen ver gevorderd zijn: "Wie kijk heeft op de groei en maatschappelijke uitbreiding van Oisterwijk, wie oog heeft voor de omzetting als 't ware van een dorpse in een stadsche bevolking, den toevloed gadeslaat van vreemden die tijdelijk of blijvend hier in dit nieuwe centrum van industrie en toerisme, hun woonplaats kiezen en hun invloed doen gelden van elders meegebrachte moderne ideeën en de toepassing hiervan op leefwijze, conversatie, kleeding, enz., hij zal 't niet anders dan verstandig en prijzenswaard vinden, dat er menschen gevonden worden, die vooruitzien (...) en de handen ineenslaan en afspreken samen te werken hiertegen in ons dorp een krachtig bolwerk te vormen, niet van zoetig-vrome, kerkafloopende menschjes, maar van degelijke, door woorden en door daad de Christelijke belijdenis van Roomschheid fier verkondigende mannen en vrouwen!"..Idem, 96-97.
	In feite gold deze kritiek ook burgemeester Verwiel, het boegbeeld immers van de Oisterwijkse industrie en toerisme. Het zal geen toeval zijn geweest dat juist nadat Verwiel een overeenkomst had gesloten met de Stichting Bad Oisterwijk het Kerkklokje op 1 juli 1934 een hulde bracht aan de gemeenten die "voldoende ruggegraat getoond hebben door het in deze zware tijden zoo aanlokkelijke winstje van een natuurbadexploitatie zonder vorm van proces van de hand te wijzen". De angst voor vreemdelingen en voor de Nieuw Malthusiaanse Bond zou in de raad nog slechts verwoord worden door de middenstanders van Zwart Front. Verwiel kon daarentegen voor een modern katholiek bestuur rekenen op de steun van de grote industriële en toeristische ondernemers en op de medewerking van de SDAP en het grootste gedeelte van de RKSP-fractie.


