
Opening Spaardersbad 14 januari 1939

Nu kan Gouda ’s zomers en 
’s winters zwemmen
Hoe het ,,Spaardersbad” er van binnen uitziet

In het 12 meter brede en 25 meter lange bassin, dat hier geheel zichtbaar is, 
stroomt het licht volop door het hoge boogdak toe. In het midden van het bassin 
is de zinker bij het ondiepe gedeelte, die bij polo-spel wordt weggenomen,  
in het klare water duidelijk zichtbaar.

Vandaag wordt het Spaarderbad geopend, de overdekte zweminrichting, die de 
stichting ,,Spaardersbad Gouda” aan de Van Itersonlaan heeft gebouwd.
De totstandkoming van de overdekte is ongetwijfeld een gebeurtenis van  
betekenis voor onze stad, waarover men zich terecht in breden kring verheugt, 
niet alleen hier, maar ook in de buitengemeenten.
In de eerste plaats strekt de opening van het fraaie en gezellige bad tot blijdschap 

van de vele zwemmers en zwemsters zelf.

Gouda draagt de zwemsport een goed hart 
toe en het is jarenlang als een gemis gevoeld, 
dat men in de wintermanden niet in het 
water kon rondspartelen. 

Het is verheugend, da de zwemmers zelf in 
de leemte hebben voorzien. Zonder dat een 
beroep is gedaan op de publieke kas, hebben 
zij zelf hun bad gesticht.

In November 1933 werden de eerste 
stappen gedaan, die uiteraard niet  
onmiddellijk resultaat konden hebben, 
omdat eerst de gelden voor de stichting 
bijeengebracht moesten worden. 
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Vier en een half jaar heeft men trouw gespaard en toen konden de plannen 
verwezenlijkt worden.
In Mei 1938 werd de aanbesteding gehouden, een maand later ging de eerste paal 
den grond in en in snel tempo is daarop de bouw gevorderd. Hedenmiddag nemen 
de spaarders het bad in gebruik en het is begrijpelijk, dat zij niet alleen verheugd, 
maar ook trots zijn, omdat het hun bad is dat geopend wordt en dat zij bij elkaar 
gespaard hebben . . .

Dankbaar
Gouda is er de spaarders 
dankbaar voor. Immers, 
behalve dat het bad een 
lichamelijke en geestelijke 
ontspanning en verfrissing 
mogelijk maakte, dient het ook 
de volksgezondheid en de 
hygiëne. Daarom is het prettig, 
dat de tarieven zodanig zijn dat 
ieder er gebruik van kan 
maken. Dit dankt men aan het 
verstandig inzicht van het 
bestuur van het Spaardersbad, 
dat begrepen heeft, dat een 
bad moest komen, dat niet aan 
luxueuze, maar een doelmatige 
inrichting moest zijn, een 
economisch bad, waarvan de 
exploitatie steunt op een 
gezonde basis. Gouda heeft 
een bad gekregen, dat  
volkomen geperfectioneerd is 
en toch beduidend goedkoper 
dan in andere steden, met het 
resultaat, dat billijke tarieven, 
die lager zijn dan elders, 
konden worden vastgesteld en 
het bad daardoor binnen het 

bereik van ieder kon worden gebracht. Daarmede heeft de stichting het algemeen 
belang gediend.

De totstandkoming van het bad is verder van betekenis voor Gouda als woonstad, 
die aantrekkelijker is geworden, voor de verenigingen, is er niet alleen de zwem-
sport beoefenen, maar ook de zwemkunst en het reddend zwemmen leren en 
bevorderen en voor het vreemdelingenverkeer, want ongetwijfeld zal het  
spaardersbad ook vele bezoekers van buiten de stad trekken.
En ten slotte biedt het de mogelijkheid wedstrijden te organiseren. De Goudse 
Zwemclub zal er haar polo-wedstrijden voor de wintercompetitie spelen, en het is 
de bedoeling er ook andere wedstrijden te organiseren, gebeurtenissen, die alle 
een attractie vormen. De perrons aan het bassin bieden plaats aan vierhonderd 
personen en er is dus gelegenheid een zwemfeest te houden waarvoor men zich 
uit vroeger dagen in het open bad het enthousiasme herinnert.

Zo is er alle aanleiding de opening van het bad met vreugde te begroeten. 
Een lang gekoesterde wen is in vervulling gegaan, met grote voldoening en 
instemming opent Gouda zijn spaardersbad.

Moge Gouda zijn waardering voor het initiatief en zijn blijdschap voor de totstand-
koming tonen met een druk bezoek en moge het bad een goede toekomst 
tegemoet gaan, ieder ten nutte.
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