
 
Badhuis in de Middeldiepstraat... 
 
In 1929 besluit men tot het stichten van een badhuis . De opening 
is op 1 oktober 1930. Badmeester is Henk Hoeflaak. Door de 
badgasten wordt veel gezongen. Soms wordt dit wel eens 
‘ongepast’ gevonden. De inspecteur van politie verzoekt in de 
oorlogsjaren  het college van B&W maatregelen te treffen tegen 
het zingen van weinig loffelijke liedjes voor de Duitse bezetting in 
het badhuis. Het badhuis heeft tot het midden van de jaren ’60 
dienst gedaan. Daarna is het gebouw lange tijd als  rouwcentrum 
in gebruik geweest. 
 
Zwêêtvoete en aandere lichaomsgeurties (1011) 

 
Bel, bel, ’t is me toch wat hee! D’n 
êêne keer schrijf ie dat ’t mor nie wil 
zeumere, trewaail ie in je vollegende 
stuksie mò bekenne dat de mosse 
bekant van ’t dak vaalle zô hêêt asdat 
’t de leste paor daege gewist het. Ja 
verempeld, d’n therrememeter het 
onderlest in d’n Bilt de daartig graeje 



beraaikt en dan zegge ze 
dat ’r spraoke is van ’n 
tropischen dag. Gelukkig 
hadde me d’r laeter ’n 
stevig briesie bij en dat 
maokte de hette ’n stuk 
aangenaomer. Op die êêste 
waareme daege was ’t 
geregeld van dà vieze 
plakkerige weer, vonge 
jullie ok nie? Je blijf dan 
onwillekeurig temet bekant overaal aan vast plakke waer dà je 
mee in ketakt raokt. Dà kom netuulijk ok omdà je luchtiger en 
veul blôôter geklêêd ben as nermaol. Je draog overhempies of 
aander bovegoed mè korte mouwchies en as ie je aareme dan 
aareges op leet, bevôôbeld op ’n tijdschiffie of de krant of 
gewoon op de taofel of je bureau, dan blijf ie d’r gelijk aan 
hange. Hêêl d’n dag zie je mense d’r voorhôôd met ’n 
zouwdoeksie deppe en ze frunnike aan d’r klere omdà ze last 
hebbe van zwêêterige plakkerighaaid in de buurt van knellende 
haalsies of aandere naauw zittende bandjies. 
 
 
In d’n taail … 
Gouwe tije voor de febrieke 
van deoderans en aandere 
lichaomsgeurverdoezelaer-
ties. Tegewoordig zijn die 
gelukkig gemêêngoed.  
Iederêên gebruik ze bij mijn 
wete. Vendaeg d’n dag hoef 
niemand meer te stinke, 
daer komp ’t aailijk wel op 
neer. Vroeger mot dat wel aanders gewist weze! Nou gao je 
daegelijks onder d’n douche of in bad, mor nog hêêlemael nie 
zô lang trug gong ie hôôguit êêne keer in de week in d’n taail.  
 
Geparfumeerde zêêpies of lekkere badschuimluchies die 
bestinge nò nie. Je had ’n bonk Sunlight zêêp, waer ok de klere 
mee wiere gewasse, voor ie lijf. Je haer dee je over ’t 
aalgemêên gewoon mè groene- of zachtezêêp.  



Je haere gonge daer overiges wel 
prachtig van glimme. Ik ken m’n 
aaige ok nie herinnere dat ’r toe wel 
is over roos in je haer wier gesproke, 
dus ’t mò toch wel aareges goed voor 
gewist weze ok. 
 
Zwêêtkakke… 
Mor nou nog eefies over de 
onaangenaome geur van zwêêtvoete 
of zwêêtkakke, zôôazze die ok wiere 
genoemd. In onze jeugd was ’t 
nermaol dà je je schoene bij d’n 
buitedeur uittrok as ie bij iemand d’n 
huis binnegong. Iederêên die hiew z’n 
aaige daer ok aan. Bij m’n 
schôômoeder kwam ’n vriend van ons 
over de vloer, die hà zukke 

meraokelse zwêêtsokke dat hum vriendelijk verzocht wier z’n 
schoene mor liever aan te houwe. ’t Was echt nie te banke! 
Meschie hebbe jullie dat ok wel-is meegemaokt? Dà ’s nou 
gelukkig nie meer nôôdig! 
 
Huib Kraaijeveld 


