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Baden en zwetrtmenin Gouda tussen

L845 en L945
HennyvanDolder-deWit
Sinds oude tijden hebben mensen er behoefte aan zich te reinigen. Reeds in de
Steentijd kent men in verschillende culturen van de wereld het zweetbad, de voorloper varr orrze sauna. Die is gevestigd in een met gloeiende stenen verhitte grot,
tent of hut waarin het flink transpireren is. Daarna zoekt men verkoeling in de
vrije natuur of neemt men een koud bad; dit kan ook onderdeel zljn van godsdienstige riten en ceremonieën.
Vooraanstaande Romeinen bouwen als eersten badkamers in hun woningen. Voor
de gewbne man is er het badhuis, met aparte bassins voor mannen en vrouwen.
Deze badhuizen ontwikkelen zich tot plaatsen \Maar samenkomsten worden gehouden. Men treft er vooral sporters, zakenlieden en politici aan. De komst van het
christendom betekent het einde van dit tijdverdrijf, de huizen worden gezien als
oorden van verderf. Men hecht voortaan meer waarde aan innerlijke schoonheid
dan aan de verzorging van het uiterlijk.
Deelnemers aan de kruistochten komen in contact met oosterse openbare badhuizen, de hammams en introduceren deze badgewoonten in Europa. Die worden uiteindelijk gesloten vanwege de orgieën die daar plaatsvinden. Vanaf de zestiende
eeuw mijdt de bevolking openbare badhuizen uit angst voor besmetrelijke ziekten
en wordt de burgerlijke moraal onder invloed van de reformatie strenger.
In de zeventiende en achttiende eeuw blijkt de badcultuur zeer beperkt; er ontwikkelt zich bij de arme bevolking een theorie dat hygiëne gevaarlijk zou zijn voor de
natuurlijke aantrekkingskracht van de mens. Oorlogen en ziekten doen het aantal
badhuizen sterk verminderen. In de tijd van barok en rococo wordt het lichaam
sterk verwaarloosd. Bekend zijn de gebrekkige sanitaire voorzieningen - of het ontbreken ervan - in de illustere paleizen van keizers en koningen.
Halverwege de negentiende eeuw raakt men ervan overtuigd dat een goede hygiëne belangrijk is voor de gezondheid. Baden wordt een privé-aangelegenheid, maar
net als in de Romeinse tijd kunnen alleen welgestelden zich een badkamer veroorloven. Pas na de Tweede Wereldoorlog wordt de aanwezigheid van een douchecabine of badkamer als eis gesteld bij nieuw te bouwen woningen. Tot die tijd gaar
men eens per week 'in de teilr, een zinken gevaarte dat bij koud weer in de huiskamer voor de kachel wordt geplaatst. Als het gezin uit meerdere kinderen bestaat
gaan die allemaal in hetteHdè sop. Als het niet halverwege is bijgevuld ,rr", *u.ri,
water, treft de laatste een lauw bad aan. De gewone dagelijkse wasbeurt vindt
plaats boven de keukengootsteen of het fonteintje, uiteraard met koud water.
Het zwembad aan de Houtmansgracht
Wie oude kranten doorbladert treft daarin nogal eens een onopvallend berichtje aan van
een kind dat al spelend of door onoplettendheid in een van de vele Goudse gráchten of
singels is terechtgekomen. Het beheersenvan de zwemkunst is nog lang geen algemeen
goed. In de raadsvergaderingvan 11 maart IB45 komt een brief op tafel waarin de
'Heer generaalmajoor provinciaal
van Zuid-Holland' yraagt te willen meewerken 'dat in
de garntzoenendezer provincie burgerh.lkeen militalre zwemscholenworden opgericht'.
Het is niet de eerstekeer dat dit onderwerp ter sprake komt want in I.843 knlgt de
stadsbouwmeesteral opdracht om een geschikte plaats te zoeken voor de aanleg van
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een zwemplaats. Hrj vindt alleen
'een inham of arm van den
IJssel',maar die blqkt niet
geschikt voor het gesteldedoel.
Omdat 'heer generaalmajoor'
graagziet dat zllnverzoek al tijdens de zomer wordt gerealiseerd, reizen enkele raadsleden
naar Den Haag om de daar aanw ezige zwemgelegenheid te
bekrjken. Beslotenwordt die
zwemschool en de aldaar ingestelde richth;nen als leidraad te
nemen, maar dan op kleinere
schaalen aangepastvoor de
bevolking van Gouda en het garnizoen.l
1847.
Hetzwembad
aandeHoutmansgracht
ín 1847.Monumentenhaart
Omdat er op zo korte termijn
geen geld beschikbaar is, worden Foto:SAMH.
de berekendekosten voor de
aanlegvan een zwembad, groot f 3130,-, in de begroting voor het volgend jaar opgenomen. De keus valt op een open terrein aan de Houtmansgracht,hier is water[oevoeruit
de naastgelegenBlekerssingelmogelljk. Zo wordt in 1846 Gouda'seerste'Stedehjke
Bad- en Zweminrichting' in gebruik genomen. Het beheer wordt opgedragen aan een
commissievan toezicht.
De toegangspn;svan 10 cent per persoon blukt voor behoeftigepersonen - en dat zlln
er in die tr.1dheel wat - een fors bedrag. HerhaaldehJkklinkt het verzoek om voor d,eze
groep, alsmedevoor militairen, het zwembad kosteloosopen te stellen. In 1876 wordt

Gezelligesfeerin het zwembad.Foto: SÁMH.
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in zo'n brief het woord 'badplaatsrgebruikt. B en W
concluderen hieruit dat het
om een nieuwe locatie gaaL
en stellen de raad vooÍ om
het bestaande'paardenwed'
(een drinkplaats vooï paarden) aan de Wachtelstraat
aIs zodanig ter beschikking
te stellen. De raad wijst dit
af, omdat die locatie te dicht
bU de gasfabriek ligt en als
schadelijk voor de baders
wordt beschouwd. Andere
raadsledenstellen voor om
AIsdejeugdarriveertis hetzwembadtjohvol.Foto:SAMH.
de zwemschool aan de
Houtmansgracht geheel voor
on- of minvermogenden open te stellen en voor meer gegoedeburgers een nieuwe
zweminrichting in de lJsselte maken. Men wordt het over deze kwestie niet eens, maar
vanaf lB77 kan er enkele uren per dag gratis - alleen door jongens en mannen - worden
gezwommen.
De Goudse zwemclub GZC
Het zwembad aan de Houtmansgracht is jarenlang het domein waar de successenvan
de eenszo populaire Goudse zwemclub GZC zich afspelen.Deze sportclub is op 19 mei
1886 opgericht in de sigarenfabriek van D.G. van Vreumingen aaÍtAchter de Vismarkt,
door zes enthousiastejongelui2, die het voor elkaar knlgen om er op 26juli al een
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zwemwedstnld te organiseren.Een laar later behoort GZC tot de verenigingen die
besluiten tot oprichting van de NederlandseZwembond. in 1890 krqgt de club koninklqke goedkeuring op haar statuten. De wedstn;den kenmerken zrch in die jaren door
een feestelqkesfeer.Zwemmers van buiten de stad worden 's morgens met muziek van
de schutterij van de trein gehaalden gaathet in optocht door de stad. Het bestuuÍ voorop, gevolgd door de deelnemersmet medailles op de borst. Als er geen plaats meer is
voor de vele onderscheidingen,lost men dit op door op de jas een grote fluwelen lap te
bevestigen,waar de medailles in rijen worden opgespeld. In het zwembad paraderen ze
trots met hun trofeeën op de tricot badpakken. In darzelfdejaar bieden een aantal
dames een fraai clubvaandel aan, dat jarenlang bij verschillende gelegenhedenwordt
meegedragen.En wat nog noolt is vertoond... eenjongedameuit Amsterdam,Betsy
Stoffers3mag voor het publiek een demonstratiegevenvan haar zwemkunst. Kort tevoren nam de gemeenteraadnog een besluit waarbg het zwembad ontoegankeh.lkwerd
verklaard voor vrouwen en meisjesl Maar drie jaar later mogen er zowaar dames aan de
wedstrqden deelnemen.
In 1B9B speelt GZCvoor de eersternaal een waterpolowedstn;d, maaÍ na 1906 wordt
de naam van de club weinig meer genoemd; het batig kassaldobedraagtin 1909 slechts
l9 cent. Dan nemen enkelejongelui, waarvan er slechtséén boven de twintig iaar is,
het initiatief om de club nieuw leven tn tellazen. Als ze aan het beraadslagenzr;n komt
een dienstbodebinnen, die jongeheer X - oud negen Jaar- verzoekt mee naar huis te
gaarromdat het bedtrld is. Maar het jeugdig elan werkt. GZC staataan het begin van
een roemvol tr.ldperk,met namen als J.C. den Boer,Jan Blom en Dick IJsselstqn.In
Gouda wordt het waterpolospelal met een volledrg zevenLalgespeeld, maar het ontbreekt nog aan een goede coórdinatie: op zar-erdagweelmen niel wie de volgende dag
aan de wedstrijd zullen deeinemen.
De belangstelling is er niet minder om. In 1920 gaaLeen langgekoesterdewens in vervulling, de bouw van een publiekstribune wordt gerealiseerd.In 1923 behaalt GZChet
kampioenschapin de EersteKlasse,dat wordt gevierd met een uitbundig feest.Een fakkeloptocht, voorafgegaandoor muziek, brengt half Gouda op de been. De avond wordt
besloten in Kunstmin aan de Boelekademet een feestdiner en een cabaretvoorstelling.
Gezelligheiden eensgezindheidkenmerken die eerstedecennia,vn;willigers verrichten
belangeloosallerlei taken. Een van hen versiert brJ wedstrqden het zwembad en een
notaris stelt een groot zel\, dat br.;openbareverkopingen dienst doet, ter beschikking.
Br.;regenachtigweer vormt het een welkome beschutting.Na een wedstnld marcheren
bestuur, leden en zwemmers met muziek en vaandel voorop door de stad, met als eindpunt café Vredebestaan de Markt. Daarbinnen vindt de prqsuitreiking plaats.
Als L. Beszeisenin Amsterdam kampioen van Nederland wordt, is badmeester
Groenendaal apetrots dat in 'zijn' bad aan de Houtmansgracht zo'n zwemwonder is
opgekweekt. Hr.1houdt een toespraak, waarna hq een vroh.lk deuntje op zr;n viool
begint te spelen. Zo gaathet in optocht het zwembad rond, Beszelsenloopt achter hem,
gelauwerd met takken en bladeren van struiken die rondom het bad staan.
Op zondagmorgen wordt de training soms afgewisselddoor een voorstelling van de
schipbreuk van de 'Medusa'4.De oude boot die in het zwembad ligt wordt door clubleden bemand, die het door hevig schommelen en onder luid geschreeuwonder water
laten verdwijnen. De 'schipbreukelingen' die mee kopje onder gaart,slepen de boot dan
met veïeende kracht de helling van het ondiepe bassinweer op, waarna ze onder
appiaus wordt leeg gehoosd. Als br.;het 4)-larigjubileum rn 1926 herinneringen worden opgehaald, memoreert een van de bestuursleden aan het 'oude, maaÍ gezelhge
badje' aan de Houtmansgracht 'en de geestvan genoeghlkekameraadschapdie er heerste br; de zwemmers,jong en oud'.
Omdat het zwembad alleen in het zomerserzoenis geopend, hopen velen dat er nog
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Stoerezwemmersposerenvoor defotograaf. Foto: SAMH.

eens een overdekt zwembad
komt, waar men gedurende
het gehele jaar terecht kan.
Het is opnieuw GZC dat in
1933 het voortouw neemr
om dit te realiseren.Hoewel
het gemeentebestuur
niet
enthousiast op de plannen
reageertwordt op 9 juli
1938 de eerstepaal geslagen
voor de bouw van een
zwembad aan de Van
Itersonlaan:het
Spaardersbad.Op 14 januari
1939 vindt de officiële oDening plaats en zten GZC en
veel zwemliefhebbers een
lang gekoeslerdewens in
vervulling gaan.

Een rattenpla,ag
In L926, hetzelfde jaar dat GZC ztln 4}-langjubileum viefi, bhJkr dat het warer van het
zwembad aan de Houtmansgracht ernstig gevaaroplevert voor de gezondheid.
Gevangen ratten blijken dragers te zIln van de bacil die de ziekte van Weil veroorzaakt.
Als vaststaandwordt aangenomen dat ztch aI een geval van besmetting met dodelijke
afloop heeft voorgedaan. En dat schept een enorm risico br.1een ,o grórctoeloop van
zwemlustigen. In de vergadering van 27 lanuari 1927 merkt ..r ,rur de raadsleà.r op
'(. . .) dat het zwembad zo nu
en dan wel een mierenhoop lUkrr. Maar tegelijk stek h5
met trots vast r(...) dat bijna in geen stad in ons land de zwemsport zo populair is ais in
Gouda'. Een week eerder dan gewoonlqk wordt het bad geslotenen vindt een nauwkeurig onderzoek plaats. Geharde zwemmers, die vorige winter brj strenge vorst nog een
bad namen in een opengehakte br.1t,moeten zich nu tevreden itellen met de veel minder heldhaftige douche of de badkuip.
Er wordt geopperd om het zwembad te verplaatsennaar de lJssel,Gouwe of Reeuwijkse
plassen.Dat zo'p,echter het probleem niet oplossen,omdat het daar ook open wateÍ
betreft. Br.1gebruik van bronwateÍ zou een extra bassin nodig zijn om het ijskoude
water te verwarmen; vanwege de hoge kosten wordt deze mogelilkheid verworpen.
Er bh.1ftéén oplossing over: het rattenvnl maken van de bestaanáelocatie. Bomen,
waarvan de wortels een veilige nestplaatsvoor de beestenvormen worden gekapt, een
betonnen kuip wordt aangelegden het bad wordt twee merer verbreed. nelengie
bedraagtnu 64.75 en de breedte 27 .40 meter, mer een waterinhoud van 2250 kubieke
meter. Het aantal voetwasbakkenstugt van [wee naar tien, de 72 badhokjes worden er
L40. Ze worden aan de buitenzSde met blik beslagen,zodat de ratten langs die weg niet
meer binnen kunnen komen. Brl de werkzaamhedenvindt men nog restanten van de
oude stadsmuur die hier vroeger stond. De totale kosten van de renovatie bedragen
23 juli L927 wordt het zwembad feesteh.lkheropend
f 37.000,-. Op zaLerdagmiddag
door burgemeesterE.G. Gaarlandt.De eerstewedstnld van GZC wordt .i g.rp.àld
tegen het Olympisch ZeventaI. GZC wnt met 4-1. Alle deelnemers zijn ,rof loi over her
bad en de kwaliteit van het water.
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l,{ieuwe regels
In de raadsztttins van 15 juli lg27 worden nieuwe regels
voor het zwembadopgesteld.
Men discussieertover de vraaghoe men kan vaststeilá wie
nu wel of niet tot de ,onvermogenden' behoren en dus gratis toeganghebben. De praktrjk
heefr geleerddur p.rronen die het entreegeldbest kunnen belalá zich als 'kostenloás
zwemmer, aanmelden
en dan brutaal een privé-badhokje eisen.Anderen willen
mer her oog op de privacy
daar graasvoor betalen. Verdere regels worden afgestemd op
die van de Nederlandse
Zwembond: badmutsen voor dames bh.Jvenverpi[ht, ,g
*àg.r op woensdag-en zaterdagmiddag komen zwemmen. Raadslid-.uro.rï
Riesz ziet íir griuguitgebreid, omdar
dit de middagen ztjn dat de kinderen vrij zllnvanschool. eadkËding
en badhanddoeken worden voortaan niet meer,r.rhuurá dáor de badmeester,
maardoor de commissie
van toezrcht' Tr3densde regulierezwemtijden mag er geen
waterpolo worden gespeeld,
wel mag er worden gegooid mer de ballen die in Ë.t *ut..
liggen
Zwemmen in het roet
In het gemeenteverslagvan 1929 staat te Iezendat het
bad van 13 mei tot 5 oktober
open is. Het laat de volgende bezoekersaanrallenzren.
20 .7 3 7 b et alendedam e s ,1 8 .5 1 5k o s re n l o o s
25.502 betalendeheren, 20.450 kostenloos.
59 dames en 48 heren behalen hun zwemdiploma. Het personeel
bestaatuit een bad.meester,een inslructeur, een administratrice,een assistent
en een badknecht.
E r w o r d e n 3 B Ba b o l n e m e n r e àn í 6 , - v e r k o c h rT; 7 à f
4,-;223àí 3,-;2r3à-f 2,_;
badkaarqes à f O,2O;225 à 3,- (rwintig baden kaarten)
í
"n' I2O leskaarrenà
9I?2
í-!,- De ontvangstenbedragení 5.8g3,85, d;uitgaven 8.2.53,6-5,
her nadeligsaido is
f

f 2.35e.80

De aanlegvan elektrischeverlichting is een heie verbetering,
nu kunnen er ook 's
avonds wedstrrydenworden gehoudèn. Een groor ongemak-wordt
veroo rzaaktdoor de
uitstoot van schoorstenenvan omliggende fabrieken en wasseÍr.;en.
Het water is soms
met een dikke laag roet bedekt, wat niet alleen onaangen
aam, maar ook ongezond is.

Zwemmenbijwintersetemperaturen
in eenbiit. Foto: SAMH.
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Er wordt van alles aa:ngedaan om hierin verbetering te brengen. De heersendemalaise
in de jaren dertig van de twintigste eeuw vertaalt zich in het toegenomen aantal gratis
bezoekersvan het zwembad. In 1934 telt men: 25 .062 betalendedames. 41.373 kostenloos;23.545 betaiendeheren, 34.882 kostenloos.
Het badhuis aan de Lange Groenendaal
De oprichting van een badhuis aan de Lange
Groenendaal is te danken aan een initiatief van
gemeenteraadslidI. van der Want uit 1919. Nog
datzelfdejaarneemt de raad hierover een principebesluit. Gunstige factor is dat juist in die rr;d in de
Groenendaaleen schoolgebouw,daterend uit 1861
leeg komt te staan. De verbouwing vindt plaats in
1920, onder opzicht van de gemeentebouwmeester
L.W Koole. Het ontwerp voor de gevel is van
architect PJ.Jansen.De opening van het Volks- en
Schoolbad, zoals de naam aanvankelijk luidt, vindt
plaats op B november I92I door burgemeester
Ulbo J MUs De commissievan roezicht op de
zweminrichting wordt uitgebreid met vier leden; ze
krqgt ook het opzicht over de nieuwe badinrichting. Op 25 aprrl 1922 wordr het 'schoolbad' ingesteld; in een ovaalvormig ondiep zinken bassin,
kunnen de kinderen naar hartelust spetteren.Na
afloop gaanze onder de douche; voor veel moeders
betekent het weer een badbeurt minder in huis. Er
wordt al direct gebruik van gemaakt door vr.1fklasInterieur yan het badhuisaan de Lange
sen (149 kinderen) van de openbarelagereschool
Groenendaal.F oto: SÁMH.
no. 3 aan de Keizerstraaten de openbarelagerc
school nr.2 aan de Nieuwehaven.
Het badhuis mag zich, net als het zwembad, in een grote populariteit verheugen.
Het eerstejaar worden eÍ 11.540 kuip- en 11.563 sproeibadengenomen.Slaatmen er
het gemeenteverslagvan 1929 op na, dan telt men in dat laar 8062 betaalde kuipbaden
en I I .479 sproeibaden.Wel is er een nadelig saldo van f 12.580,82. In 1934 teh men
539I kuipbaden en 11.590 sproeibaden,waarvan 9546 gratis sproeibadenaan werklozen. }{et aantal kinderen dat in het badhuis onder de douche gaat-rs 43.926.
GedeputeerdeStaten, als toezichthouders op de gemeentefinanciën,maken de gemeente
Gouda er in L937 op attent dat er :naaÍ eon goedkopere exploitatie van het badhuis
moet worden gestreefd.Op l juli 1937 wordt het bad verpacht voor de tijd van drie
Jaar,eon termijn die steedswordt verlengd. De leiding berust bq de heer W Grunder,
die als badmeester is overgeplaatstvan het zwembad aan de Houtmansgracht naar het
badhuis.
De Tweede Wereldoorlog
ZoaIs in veel openbare gelegenhedenheeft de TweedeWereldoorlog ook zrln weerslag
op het gebruik van de bad- en zwemgelegenheidin Gouda. Het badhuis aan de
Groenendaal is sinds mei 1940 in handen van de Luchtbeschermingsdienst,die het
heeft ingericht als ontsmettingsruimte van slachtoffersbrj eventuele gas-aanvalien.Vanaf
1943 worden er geen schoolbadenmeer verstrekt. Op I oktober 1945 wordt het na een
grote schoonmaakbeurtverpacht aan de heerJ. Krur.lttegen de som van f 100,- per
jaar. Het schoolbad knjgt zrjn oude bestemming weer rerug.
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Hoewei het Spaardersbadeen succesis, komen er in I9+3 nog34.474 bezoekersin het
zwembad aan de Houtmansgracht (vergeh.lkSpaardersbad:189.346)5.Veel scholen volgen nog rÍraareen deel van hun lesprogramma, soms op verschiliende plaatsen. Het
schoolzwemmenis van het rooster afgevoerd.Tot 6 juli mogen er per dag slechts400
personen worden toegelatenen op 30 september 1943 wordt het, naar later zal bir.lken,
voorgoed, gesloten.De eenszo populaire zwemgelegenheidgaat roemloos ten onder. in
de koude hongerwinter van 1944 is het wat betreft de houten onderdelen door omwonenden zo goed als gesloopt en in de toen altr.ldhongerige monden van kachels en fornurzen verdwenen. Als tn 1945 het zwemserzoenaanbreekt bevindt het bad zich in een
zo mrserabeletoestand dat heropening onmogeh.lk is. Voor het herstel ontbreken de
nodige materialert, zoalshout, elektrischeenergieen chloor; het laatsleis voor een
goedehygiëne onmisbaar.Een br;komend probleem is de watervoorziening.Toen dat
niet meer uit de Blekerssingelwerd aangevoerdkwam het lJsselwaÍ,ervta een duiker
onder de Nieuwe Veerstal;het ging vervolgensdoor een buis via het
Houtmansplantsoen en het Houtmansgrachtje en werd na gezuiverd te zrJnrn het bad
geleid. Het bh.1ktondoenlijk om op die manier een aan de eisenvoldoende watertoevoer
te krijgen. De betonnen bak wordt dichtgegooid en het vnlgekomen terrein ingericht
voor uitbreiding van de veemarkt.
TussenI94l en 1950 wordt een 'badgelegenheid'vermeldo bU de Burgemeester
Gaariandtsingel, tussen het stroom- en verbindingskanaal nabr.lde Julianasluis, maar
verdere gegevensdaarover ontbreken.
Her badhuis aan de Lange Groenendaalwordt rn 1973 buiten gebruik gestelden gedeeltelqk verbouwd tot speelzaalen kleedruimte voor een tafeltennisvereniging

Aanvulling
Emoties rond het badhuis
De eersteopenstellingvan het Goudse badhuis aan de Lange Groenendaalop Open
Monumentendag 2007 heeft een golf van emoties losgemaakt.Het leek de surveillanten
een goed idee om deze aIsaanvulling op bovenstaandartikel te plaatsen.Van de 1150Inieuwsgierigebinnenloper', men1200 bezoekersviel zeker een derde in de categorie
sen die geen affiniteit bleken te hebben met Open Monumentendag of architectuur in
z'n algemeen,maar puur weer eens achter die geslotendeur wilden kqken. Met, staande
'Ik ben als klein kind hier
voor dat loketje, attr.lddezelfde,ietwat gegeneerdemotivatie:
in b a d gewees t . . . '
heeft het Volks- en
Gesticht in 1920 in de destqdsmodieuze AmsterdamseSchool-str;1,
Schoolbadgefunctioneerdtot 1973. De herinneringen aan het badhuis en haar rituelen
blr3ken echter anno 2007 nog diep verankerd in de Goudse bevolking. Een intense
haat-liefde verhouding. Van de gruwel van het verplichte schoolbad tot het weldadige
vrijdagavondgevoei van een warme tobbe. Br.1het naar binnen schuifelen kwamen de
verhalen los. Eerst tegen de surveillanten, daarna tegen iedereen die het maar wilde
horen. Eénbezoeker heeft een vol uur heen en weer gedrenteld tussen de hal en de
ovale zaal van het voormalig schoolbad,telkens weer nieuwe lotgenoten aanklampend,
br.1naeen vorm van traumaverwerking. In zeker vier gevallen hebben we bezoekers
terug zien komen, maar nu met een tante, oma of oude buurvrouw aan de arm.
Opgehaald om het nog één keer Íe zre:nen te beleven.
Geheimen
Naarmate de dag verstreek,werden we steedsmeer ingewrld in de geheimenvan het
badhuis. Over de medewerkersmet witte schorten. Het geworstelmet de groenezeep
en de kussentjesshampoo. De gevreesdeklop op de deur als je tqd om was. Het feit dat
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ook kinderen stil moesten zrln. En als dat niet lukte de sanctie: met je rug tegen de
koude tegelwand.Maar ook het licht dat door het koepeldak viel: 'eiachtrgt'.-Devoorkeur voor een speciaaldouchehokje: 'Is nummer 9 vn1?'En de herinnering aa:ndat welkome vnjkaartje van de gemeente,in de barre oorlogsjaren.
Bgna iedereenkende ook de prrjzen nog uit het hoofd. Een sproeibad'.25 centvoor 20
minuten, 30 cent voor 25 minuten. Handdoek huren: 10 cent. In later jaren il. 1,25
voor een bad, 90 cent voor een douche van een half uur, handdoek 25 cent. Met als
truc om samen met je broer/zus of vriendje/vriendinnetje te gaan,dat scheelde toch
weer de helft. De oude parfum-aftershaveautomaat: 5 cent ingooien, dan werd je vanuit
het spiegeltjemet oog besproeid,is bq de sluiting rn 1973 meegenomenen bevindr zich
nu bij een Goudse verzamelaar.

Beheerders
Bqzonder was ook het feit dat ztch maar liefst drie kinderen van de laatste serie beheerders hebben gemeld. Van de familie Kruyt (circa 1960-1964) was datJenny Mer.llink die
zich nog levendig het 40-1arighuwelgksfeest vanhaar ouders herinnerde, gevierd in
hun 'eigen'badhuis. De avond eindigde met een tevredengesnurk in de baden.
Met een dochter van de familie Brokke (1965-1969) z4n we nog door het aan de voorkant gelegenVolksbad gedeeltegelopen. Zljbewoonden destrjdsde beheerderwoning
aan Achter de Vismarkt 68. Haar staat de oorspronkeh.lkebouwkundige toestand nog
helder voor ogen. Van de rondgebouwde badhokjes waÍen de nummers I - 4 douches,
5 en 6 badkamersmet ligbad, 7 - 19 weer douches.in het midden srond een grore houten ton vooï de natte handdoeken, pal onder de luiken die geopend werden bij te veel
stoomontwikkeling. Vloer en muren waren van gestort granito. De huidige branddeur
tussen hal en wachtruimte was in exact dezelfdestijl qitgevoerd als de bewaard gebleven glas/roededeurtussenwacht- en badruimte. Hàt poriaaltje in de wachtruimtè is
Iater aangebouwd.Têgen de muur stonden groene wachtbanken: aanschuiven met je
metalen nummertje in de hand. Het crème en de gïoene kleur van de kozrjnen schr.;nen
authentiek te zqn. Hoewel het celadon gíoen van het bordje IN-UIT voor her loket
waarschijnlqk iets beter past in het tqdsbeeld.
Na elke douchebeurt weÍd het desbetreffendehokje schoongemaakt,eens in de week
werd er grondig ontsmet. In de laatstejaren was het badhuis nog maaï drie dagen in de
week open. Met als drukste avond de donderdag,speciaalgereserveerdvoor de toen
groeiende groep Marokkaanse medewerkers van Compaxo die met dlellaba en al onder
de douche plachten te gaan, waarna de GGD kwam ontsmetten.
Nieuwe bestemming
Los van de herinneringen kwam er ook ongeloof,verdriet en woede naar boven.
Ongeloof over de verramsjtestaatvan het pand, verdriet over ai het vernietigde erfgoed
aan Amsterdamse School betimmeringen en woede over het gemeenteh.lkebeheer dat
deze verpaupering kennelij k blindelings heeft roegesraan.
Vrrjwel iedereen heeft br; het naar buiten gaanbezorgd gevraagdwat er nu met het
(hun) badhuis gaat gebeuÍen.Ideeën voor een nieuwe, passendebestemming waren er
te over. van sauna tot hammam, van theater/bioscoop tot luxe-c ateÍaarmet feestzaalin
het oude schoolbadmet lantaarn. Ook initiatieven voor het oprichten van een
'Vereniging ter behoud. van het Gouds badhuist zlln
meer dan eens opgeworpen. Een
enkeling bood ter plekke zelfs een euro 'om nietr, inclusief de verplichting om het daarna te mógen ïestaureren.
CécileDornseiffen,namensde surveillantenploeg:
Marleen Be"l'thers,
Anne van Beuhenng,
Martha de Keyzer,Maarten VerLtleijenhaarzelf.
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Geraadpleegdebronnen
. Biancavan den Berg en Nlnke Ottink, Het Spaardersbad,
eenmonumentLJrtgave
Stichting Open
. Monumentendag(1993).
. Jubileumboekje GZC 1886-1926(Gouda 1926).
. Raadsverslagen
gemeenteGouda I845-L946 (SAMH).

Hennyvan Dolder-de
Wit ís redacteur
van de Trdrnge,CécíleDornseiffen
suryeillante
inhet
badhuis.
Noten
1

Gouda was van IB3I-I922

2

B. Augustijn, Albert Hoogendrjk, Aart Hoogendijk, C.C. Krom, C. Lunenburgjr. en A.D. van Vreumingen.
Betsy Stoffers(1881-197I) was schilderesen trouwde in 1905 met de sigarenwinkelierLodewijk Dirk van

3

Vreumingen (I876-i95I).

garnizoensstad.

Zij schilderdeonder meer het Bosch-hoÍjeaan de Nieuwehavenuit 1649, dat in

1913 wertdgeslooptom plaats te maken voor de bouw van woningen voor brandweerlieden.
4

Het schip de Medusa verging in 1816 op de Atlantische Oceaan even buiten de westkust van Afrika. De ramp,
die leidde tot de dood van 140 opvarenden(bemanning en passagiers),werd in geheelEuropa bekend door het
verhaal van de overlevenden. Zg brachten de Franse regering in diskrediet door zowel de bekwaamheid van de
gezagvoerderals de organisatie van de reddingsoperatie in twijfel te trekken. Het werfl iater als onderwerp
gebruikt door veel belangrijke kunstschilders, waaronder Théodore Géricault, die er inspiratie in vond voor
zijn'Vlot', dat is te zien in het Louvre.

5

Het Spaardersbadwas van januari tot eind oktober 1945 gesloten\Megensgebrek aan kolen. De schoolbaden
werden daar op 3 december hervat.

6

SAMH, OpenbareWerken en Bouwtoezichtinv.nr. 5.
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