
HET SPAARDERSBAD 

Als rode draad in  
dossier SPORTSTAD 

Zaterdag 24 januari 1939 werd  
Het Spaardersbad geopend.

In 2014 is het dus 75 jaar geleden dat de  
Gouwenaars voor het eerst in een overdekte 
zweminrichting konden zwemmen.
Het is dus niet verwonderlijk dat dossier  
SPORTSTAD op zoek is gegaan naar de 
historie van dit (SPAARDERS) bad.

Wim den Boer (deel 2)
Van Wim den Boer (Utrecht) ontving dossier 
SPORTSTAD een nieuwe bijdrage over 
Het Spaardersbad. Ook nu weer een mooi 
verhaal over dit overdekte zwembad dat voor 
Gouda van grote betekenis is geweest.

Het Spaardersbad in gebruik
Het Spaardersbad in gebruik, een veelzijdig 
gebruik. Grote verdienste waren de bezoekers 
aantallen, het waarom daarvan is onderhevig aan 
de toenmalige (1939) omstandigheden.
Het in 1939 geopende bad had in de oorlogsjaren 
aantrekkelijkheid voor een groot publiek door de 
omstandigheden weinig hygiene.

Schaarste
Waarin aan alles schaarste ontstond, zoals warm 
water, zeep, textiel etc. Etc. wil zeggen dat 
schaarste tot alle benodigdheden, die bv. 
,,Buitenshuis in Het Spaardersbad wel voorhanden 
waren”.
Deelname aan het zwemmen werd in grote 
aantallen toegepast door Duitse soldaten en 
nogmaals gezegd niet alleen militairen, want ook 
in de burgerhuishouding was de nood hoog.
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Voor het bestuur van Het Spaardersbad ontstond 
de mogelijkheid om met de verhoogde inkomsten 
sneller de aflossing van de hypotheek te  
realiseren, uiteraard was dat een meevaller.

Badhuis toegang

Het gebruik van het bad werd gestimuleerd, 
doordat het badhuis in de Lange Groenendaal de 
wekelijkse bad of douche gelegenheid zag  
verminderen. Het bezoek aan het Spaardersbad 
was voor velen een nieuwe stimulans om het 
zwemmen naar een hoger niveau te tillen. 
De ,,Houtmansgracht”, (open bad) was per saldo 
van zeg 1 mei tot 15 september open en in de tijd 
daarna moest men zijn heil elders zoeken hetgeen 
dat bezoek minimaliseerde.
Voor de vreemde in Gouda, het openbad was 
waar nu de parkeergarage (Passage) is gevestigd. 
Een enkele zwemmer trotseerde de winterkou.

Gouda en omgeving
Voor Gouda en omgeving werd Het Spaardersbad 
mede van belang voor o.a. verenigingen rond onze 
stad, zoals o.a. Oudewater, Bergambacht,  
Schoonhoven en verder bloeide het Goudse 
verenigingsleven op zodat De Goudse  
Reddingsbrigade het verenigingsleven kon 
ontwikkelen, de G.Z.C. (waterpolo), de laatste 
speelde in de wintermaanden in de kringen 
Rotterdam of Den Haag, teneinde het niveau op 
peil te houden. Naast het bovenstaande waren er 
de publieke uren waar geoefende zwemmers hun 
hart konden ophalen en uiteraard waren daar de 
les klanten jong en oud. Zij waren een bron van 
inkomsten die zeer belangrijk was en de jeugd had 
de toekomst.

Badmeesters
Het Spaardersbad werd geleid door directeur de 
heer Rijkse. Voor de te verrichten taken waren 
als badmeesters aangesteld de heren Tijbout,  
v.d. Heiden en Knoop die zwemles gaven en de 
orde bewaakten, werkzaam als cassieres waren 
de dames Benschop en Navis.  
Wim Koppendraaier was de man van de  
machines en Ome Jaap hield sociëteit in de 
(gezellige) fietsenstalling.

Het Spaardersbad voldeed aan het klimaat 
waardoor de gang naar Het Spaardersbad met 
vreugde kon worden genoemd.  
Het stichten van het bad was een particuliere 
daad van hoog niveau.

Vanuit Utrecht groet ik graag al mijn  
Goudse zwemvrienden . . .Wim den Boer.
(ps de redactie beschikt over het 
huidige adres van W. den Boer).

Op  www.sportpuntgouda.nl    
de actuele openingstijden en tarieven oktober 2011.
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