
zaterdag 14 januari 1939

Openingsrede van 
burgemeester dr. K.F.O. James

Velen zijn zaterdagmiddag aanwezig geweest bij de opening van het Spaardersbad 
aan de Van Itersonlaan, de overdekte zweminrichting van de stichting 
“Spaardersbad Gouda”. Vrijwel alle plaatsen op de perrons rond het bassin in het 
met bloemen en planten feestelijk versierde bad waren ingenomen door  
autoriteiten, genodigden en spaarders, wier aandacht allereerst het bad gold, dat 
aller bewondering had. Al dadelijk heerste er de prettige en gezellige stemming en 
sfeer, die aan zwembaden eigen zijn.

Tot de aanwezige behoorden burgemeester dr. K.F.O. James en mevrouw 
M. James- v.d. Hoop, wethouder W. Sanders, tal van raadsleden, de heer C. Hess, 
Commissaris van politie, de heer J.M. Bakker, directeur van gemeentewerken,  
de heer Th. Dijkshoorn, directeur van de gemeentelijke dienst, voor  
arbeidsbemiddeling en werkloosheidsverzekering, dr. A.A.W.M. Lievegoed, rector 
van het Gymnasium, de heer H. de Blouw, inspecteur van het lager onderwijs in 
de inspectie Gouda, de heer J. Kroondijk, schoolarts, tal van plaatselijke doktoren 
en hoofden van onderwijsinrichtingen, de architect van het bad, de heer 
Wolter Bakker te Baarn, mevr. J.E. Triebels – Koen uit Amsterdam, bestuurslid 
van de Kon. Ned. Zwembond, mr. J.A.C. Bierenbroodspot, directeur, van de N.V. 
De Sportfondsen te Amsterdam, G.V.W. baron van Hemert tot Dingshof,  
burgemeester van Haastrecht, Stolwijk en Vlist, de heer L.J. Lucasse,  
burgemeester van Reeuwijk, de heer K.H. Brandt, burgemeester van Moordrecht, 
de heer J.A.C. Spel, directeur van de overdekte zweminrichting te Amersfoort,  
de aannemer van het bad, de heer A.M. de Korte, de commissie van toezicht op 
de Stedelijke Zweminrichting en vertegenwoordigers van tal van instellingen en 
verenigingen.
Aan mevr. James werd aan de ingang van het bad een boeket roze anjers  
aangeboden, dat zij ontving uit handen van de 7 jarige Corrie de Wilde, een 
dochtertje van de secretaris van de instelling.

Burgemeester dr. K.F.O. James



Voorzitter schetst totstandkoming

De voorzitter van de stichting “Spaardersbad Gouda”, de heer J.C. den Boer, 
heeft alle hartelijk welkom geheten in deze mooie overdekte zweminrichting. 
In een overzicht van de totstandkoming van het bad herdacht hij  
“wijlen de heren Gaarlandt en Heusdens, twee grote steunpilaren voor de 
stichting van het bad.

De eis was, vervolgde de heer Den Boer, driehonderd spaaraandelen te 
plaatsen en daarin zijn wij met aller medewerking geslaagd.
Toen de spaarders er waren, was er echter nog geen geld genoeg om te 
bouwen, doch enkele leden van het comité hebben een hypotheek weten te 
krijgen. Met de Nutsspaarbank werd een overeenkomst gesloten voor de 
hypotheek. Het verstrekken van de hypotheek heeft een vroegere bouw 
mogelijk gemaakt, maar toch moeten wij ons best doen om deze lening zo vlug 
mogelijk af te lossen, want een huis zonder schuld is het mooiste bezit wat men 
zich kan denken.
Op 13 juli werd de eerste paal geslagen en nu, 14 januari, dus precies  
een half jaar later, is het bad voltooid.
Gouda is een overdekte zweminrichting rijker geworden en is daarvoor 
aantrekkelijk als woonstad.
Bijzondere dank bracht de voorzitter aan de heren Van Kranenburg,  
Harms en De Wilde voor het vele werk, dat zij hebben verricht.
Ten slotte riep hij alle medewerking in voor de instandhouding van het fraaie 
gebouw.

De officiële opening

Burgemeester dr. K.F.O. James heeft het bad officieël geopend 
verklaard.
De opzet van dit zwembad, dit spaardersbad, is zo sympathiek,  
zo zei hij, dat het hoofd der gemeente, gaarne aan de inwijding 
daarvan zijn medewerking verleent.

Zwemmen, dat betekent gezondheid beleven, het betekent de 
huid voelen tintelen en het bloed sneller voelen stromen.  
Het betekent ook: de menselijke krachten te meten met die 
van de natuur en de zwaartekracht te overwinnen.

Nu moet ik bekennen, ging de burgemeester voort, dat, wanneer ik mijn beste 
herinneringen oproep, deze in de eerste plaats mij terugvoeren naar een 
bruisende zee of naar stille wijde meren of plassen gelijk b.v. de onvolprezen 
Reeuwijkse Plassen, die nooit mogen worden drooggelegd (applaus), maar ook 
weet ik, dat men nu eenmaal de zee en het meer niet vlak bij de hand heeft en 

het zijn in de winter ook alleen maar de 
geharde Spartanen, die het aandurven 
daar in te duiken. Bovendien, ik weet, dat 
anderen de voorkeur geven aan een 
overdekt bad en over smaak valt niet te 
redetwisten.
Maar afgezien van het aangename, is het 
zwemmen ook nuttig. Het kan zelfs heel 
nuttig zijn, onder andere omstandigheden. 
Nog verdronken in 1938 461 mensen, in 
1937 zelfs 562 mensen in ons land, en 
moesten er niet minder dan 709 door 
anderen van de verdrinkingsdood worden 
gered. Hieruit kan tevens blijken, hoe nog 
veel te weinig in ons waterrijke land de 
edele zwemsport machtig zijn.



Na de zindelijkheid, als bondgenoot van de gezondheid herdacht te hebben, wees 
de burgemeester nog op het element van lichamelijke opvoeding, karaktervorming 
en sport, welke bij het gebruik van dit bad zullen worden bevorderd.
Het gemeentebestuur, heel Gouda kan niet anders dan het toejuichen, dat het 
particulier initiatief wegen vindt om de lichamelijke oefening, de sport te bevorde-
ren. Het ideaal,de lichamelijke schoolopvoeding, kan daardoor niet worden 
losgelaten, maar wel kan en moet men erkentelijk zijn, dat hier, buiten bezwaar 
van ’s stads schatkist, wederom een instelling tot stand is gekomen, welke het 
gehele jaar door de mogelijkheid verruimt van gezonde, karakter vormende, 
immers fysieke vrees uitbannende lichamelijk oefening en sport.
De burgemeester wees er op, dat er ook een keerzijde kan zijn aan de glanzende 
medaille, welke nu zo verleidelijk toe blinkt. Ook in en om het koele water kan 
een zwoele sfeer hangen, dat het nastreven van lichamelijke gezondheid,  
schoonheid en kracht helaas niet steeds aan reinheid van gedachten en gevoelens 
gepaard gaan. Aan het bestuur in de eerste plaats de taak, zoveel dat mogelijk is, 
alle microben, welke de jeugd bedreigen, buiten te sluiten.
Burgemeester James zei ten slotte, dat een bekende Engelse sportvereniging tot 
leuze heeft een kernachtige Latijnse spreuk “Pro patria dum ludere videmur”.  
In het Nederlands vertaald luidt zij: terwijl het lijkt of wij slechts voor eigen 
plezier spelen, stellen wij ons in dienst van het vaderland. Dit devies kan ook dit 
bad dragen: met, wat hier uit liefde voor de zwemsport en ten plezier van de 
Goudse burgerij tot stand is gekomen, wordt het gemenebest gediend.
Na de openingsrede van de burgmeester brak Mej. N. den Boer onder luid gejuich 
met een sierlijke duik de waterspiegel en daarmede was het bad tot zijn  
bestemming ingewijd.

Huldiging J.C. den Boer

De voorzitter van de raad van toezicht, de heer Bokhoven, heeft hulde gebracht 
aan de voorzitter, de heer Jan den Boer. Hij is de motor geweest, die de boel aan 
de gang heeft gebracht. Met groot enthousiasme en onverdroten ijver heeft  de 
voorzitter zich aan het doel gewijd. En al is ten slotte de inrichting op een geheel 
andere basis tot stand gekomen dan eerst de bedoeling was, dit betreft meer de 
commerciële kant van de zaak, Jan den Boer is degene geweest die met zijn 
medewerkers in het dagelijks bestuur, de heren Harms en De Wilde, het werk 
heeft verricht.

Namens de raad van toezicht en het bestuur van de “Stichting Spaardersbad 
Gouda” zei de heer Bokhoven het dagelijks bestuur in de persoon van de  
voorzitter dank voor het vele en belangrijke wek dat zij hebben verricht.  
Ten herinnering daaraan heeft een belangstellende spaarder een foto – album 
samengesteld, hetgeen de heer Bokhoven de voorzitter aanbod.

Zwemmoeder spreekt
Een geziene en gewaardeerd figuur onder de aanwezige was Mevr. J.E. Triebels – 
Koen, Nederlands zwemmoeder, die namens de Kon. Ned. Zwembond Gouda 
met de opening van het bad geluk wenste en vervolgens op haar bekende  
geestdriftige wijze een opwekking sprak voor de leus: Iedere Nederlandse. 
zwemmer. Oud en Jong, riep onze 73 jarige zwemmoeder enthousiast uit, gaat 
zwemmen, het is gezond en het is de zaligste sport, die ik ken.
Ten slotte heeft de heer J.A.C. Spoel, directeur van de overdekte zweminrichting 
te Amersfoort, zijn gelukwensen met de totstandkoming van het Goudse bad 
uitgesproken.
De heer Den Boer stelde nog de badmeester, de heer P. van Bel, voor en toen 
kwamen de zwemmers en zwemsters in actie.



Keurige demonstraties
Twee en veertig leden van de Goudse Zwemclub, 19 dames en 23 heren, hieven 
een “Leve het zwembad aan” en doken toen gelijktijdig in het water, dat van stille 
onbewogenheid tot een zware deining maakte. De G.Z.C. – ers gaven een keurige 
demonstratie figuurzwemmen en daarop sprongen anderen van de springplank in 
het water. De wereldrecordhoudster Iet van Feggelen, Rie van Veen, de  
Europesche kampioen, Hoving en verschillende leden van R.D.Z., IJ en R.Z.C. 
verleenden hun medewerking en voorts waren er “op het droge” nog een paar 
bekende personen uit de zwemwereld, mevr. Van Wyckhuijse en Gerard Blitz. 
Keurige demonstraties – hoe soepel zwommen Iet van Feggelen en  
Kees Hoving b.v. – werden uitgevoerd en tot slot was er behendigheidswemmen, 
een vrolijk nummer, dat evenals de demonstraties veel succes had. Met grote 
belangstelling heeft het publiek een en ander gevolgd en telkens met luid applaus 
zijn waardering voor het gebodene getoond.

De hartewens van de Goudsche zwemvrienden is in vervulling gegaan, Gouda 
heeft een overdekt bad. Op even feestelijke als genoeglijke wijze is het geopend.
Vermelden we nog, dat aannemer, onderaannemers, leveranciers, personeel van 
het bad, de Goudsche Reddingsbrigade en de watersportvereniging Elfhoeven 
bloemstukken hadden gezonden.
Het spaardersbad aan de Van Itersonlaan heeft Zondag, op de eerste dag van  
de openstelling, reeds een druk bezoek getrokken. ’s Morgens was er  
familiezwemmen voor spaarders en hun gezinsleden die in zeer grote getale van 
de gelegenheid om het eerst een bad te nemen gebruik maakten.
Zondagmiddag was het bad ter bezichtiging opengesteld. Zeventien honderd 
personen hebben een bezoek aan de inrichting gebracht en bezichtigd en  
bewonderd.
Vandaag (14 januari) is het bad voor het publiek opengesteld.
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