
In de Goudsche Courant van zaterdag 25 juni 1921 
een verslag van de oprichting van  

De Goudse Reddingsbrigade.

SPORTSTAD maakte hier een verkort verslag van.
 
Het redden van drenkelingen
Gisteravond had de vereniging ,,Eerste Hulp bij 
Ongelukken” in de sociëteit ,, De Reunie” een 
vergadering belegd, voornamelijk met het doel te komen 
tot de oprichting van een brigade voor het redden van  
drenkelingen alhier.
De druk bezochte bijeenkomst die o.a. door enkele 
doktoren, de commissaris en de inspecteur van politie 
met enkele agenten werd bijgewoond, werd geopend 
door de waarnemend voorzitter, de heer Natrop.

Strenge zeden
In de ouden tijd was het kunnen zwemmen een eis, 
echter het christendom heeft met z’n strenge zeden het 
zwemmen steeds meer in onbruik gemaakt.
Eeerst tegen het einde der 18de eeuw werd aan de 
lichaamsoefeningen en dus ook aan het zwemmen weer 
een belangrijke plaats ingeruimd.
Geen lichaamsbeweging is zo gezond voor lichaam en 
geest als het zwemmen, dat tevens een middel is om 
zich zelf en anderen het leven te kunnen redden.
Hierbij haalde spreker verschillende voorbeelden aan 
van het verdrinken van mensen, wat dikwijls had kunnen 
worden voorkomen, wanneer de omstanders te water 
hadden durven gaan om een drenkeling te redden.

Statistiek
Een statistiek opgemaakt door de heer Mijnlieff, heeft 
aangetoond dat in de tijd van zeven jaar 6578 mensen in 
ons land verdronken zijn, van wie 3134 beneden de  
19 jarigen leeftijd. Onder deze waren ruim 2000 jongens.

150 jaar geleden
Hierna ging spreker na, dat de Nederlandse Maatschappij tot 
redden van drenkelingen, die ruim 150 jaar geleden is  
opgericht, de stoot in Europa er toe heeft gegeven dat men 
zich meer ging toeleggen op ’t redden van drenkelingen.
Destijds heerste algemeen de opvatting dat niets mocht  
worden gedaan voor het behoud van een drenkeling alvorens 
de politie ter plaatse was.
Helaas is die opvatting nog niet uitgeroeid. Een artikel van  
Leo Lauer in de Revue der Sporten citerend, wees spreker er 
op dat nog zo velen niet kunnen zwemmen, zelfs velen niet die 
hun brood op ’t water verdienen, terwijl ook de overheid nog 
niet voldoende heeft gedaan om het aanleren van het  
zwemmen te bevorderen.
Het droevig verdrinken van een Haarlemschen zandschipper in 
1913, ten aanschouwe van een menigte mensen die niet 
zwemmen konden, bracht spreker op ’t denkbeeld een  
reddingsbrigade op te richten.
Het plan is geslaagd en spreker bracht dank aan ’t Haarlemsch 
gemeentebestuur en aan zijn mede-bestuursleden onder wie 
dr. Steffelaar, thans te Gouda, die bijzonder krachtdadig heeft 
meegewerkt.

Haarlemsche Reddingsbrigade
Uitvoerig vertelde spreker nu een en ander van de organisatie 
van de Haarlemsche reddingsbrigade, die ook hulp verleent bij 
verstikking en die van alle kanten steun ondervindt.
Ze beschikt over waarschuwingsinrichtingen, reddingslijnen en 
haken, zuurstofapparaten, ze mag gebruik maken van  
brandladders, heeft medewerking van de tram etc.
Ook is er een speciale nachtdienst ingesteld. Valt iemand te 
water, dan behoeft men aan de Haarlemsche telefoonjuffrouw 
slechts te noemen het woord Reddingsbrigade, of ze stelt zich 
in volledigen dienst voor de hulp, ze belt onmiddellijk de kern 
der brigade op en verbreekt desnoods alle verbindingen.
Bij alle bruggen zijn haken opgehangen, aanvankelijk moesten 
deze beschermd worden tegen de baldadigheid van de jeugd.
Echter nadat twee slachtoffers gevallen zijn doordat de haken 
respectievelijk gestolen en door ’t gemeentebestuur waren 
weggenomen om diefstal te voorkomen, is het publiek zelve de 
bescherming der haken op zich gaan nemen.
Tenslotte vertelde spreker nog een en ander over het redden 
van drenkelingen bij ijs. Haarlem heeft hiervoor o.a. een 
speciale ladder; voor ’t redden van drenkelingen uit een bijt 
kan uitstekend dienen een touw met gummi-lus.

De Goudsche 
Reddingsbrigade  

opgericht

pagina 1 van 1



Ladders
In Haarlem is bovendien aan aannemers, schilders, etc. 
die langs grachten wonen, verzocht hun ladders en 
touwen zo nodig beschikbaar te stellen, zodat op deze 
wijze 40 ladderposten zijn ingesteld.

Bezem baanveger
Een eenvoudig middel, afkomstig uit Friesland, is de 
bezem van de baanveger. Aan de steel is een versterking 
gemaakt waaraan een 20 meter lange lijn met  
zelfsluitende haak kan worden bevestigd. De baanveger 
draagt de lijn om een klos gewonden in de zak. Valt een 
schaatsenrijder in een bijt, dan heeft hij slechts het touw 
te bevestigen en de drenkeling de bezem toe te werpen.

Oprichting Goudsche afdeling
Tenslotte nodigde spreker de aanwezigen uit over te 
gaan tot oprichting van een Goudsche afdeling van den 
Ned. Bond tot het redden van Drenkelingen. Alvorens 
de gelegenheid tot aangifte open te stellen, liet hij een 
lange reeks interessante LANTAARNPLAATJES zien.
Men kreeg de portretten van enige Nederlanders die 
zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt bij het 
redden van drenkelingen, plaatjes die een  
reddingsbrigade in actie toonden, kiekjes van  
zweminrichtingen, etc. Hierbij had spreker nog gelegen-
heid op te merken dat ieder mens of kind een drenkeling 
te hulp kan komen door hem een houten stoel, kist, bak, 
emmer of iets dergelijks waaraan hij zich vasthouden 
kan, toe werpen.
De lezing werd met grote belangstelling gevolgd.
Aan ’t eind der voordracht gaven zich 23 dames en 
heren zich op, die in principe gevoelen voor de  
oprichting van een Reddingsbrigade in Gouda.
a.s. dinsdagavond zullen ze vergaderen ter verkiezing van 
een bestuur en tot het houden van nadere besprekingen.

De Goudsche Reddingsbrigade
Gisteravond (25 juni 1921) heeft de vergadering plaats gehad 
van hen, die sympathiek staan tegenover het plan der  
vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken, om alhier een brigade 
op te richten tot het redden van drenkelingen. 
Als lid der Reddingsbriagde meldden zich aan 44 dames en 
heren, terwijl 4 donateurs toegtraden.

Het eerste bestuur
Het bestuur werd samengesteld uit de heren C. Lapoutre 
(voorz.), L. van Eyk (secretaris), A.J. Rabauw (penningmeester), 
Jaspers (2e secr.), Luinenburg (commissaris), en de dames 
Tomstra en Amesz (beiden commissaris).
Het bestuur zal zich nu zo spoedig mogelijk tot het gemeente-
bestuur wenden, teneinde de beschikking te krijgen over de 
zweminrichting.

 
bron: Goudsche Courant 
Realisatie: C. Vermeulen 

www.goudanet.nl    
dossier SPORTSTAD, april 2011.

pagina 2 van 2


