In deze serie brengen we samen met de Historische Vereniging Die Goude een stukje van
de geschiedenis van Gouda in beeld.

Zomers plezier in de zwembaden
Wie aan vakantie denkt, denkt aan
reizen. Een dagje naar de kust, twee
weken Zuid-Frankrijk, een rondreis
Thailand. Toch is dat toeristische
reizen, op doorbetaalde vrije
dagen, pas sinds enkele decennia
voor grote groepen Nederlanders
weggelegd. Daarvóór hadden de
meesten weinig geld en nog minder
vrije dagen. Zomers vertier betekende in Gouda in die dagen vooral
lekker zwemmen en ravotten in het
water. In vroeger tijd gebeurde dat
in gracht, singel of rivier, en vanaf
1939 kon je terecht in een overdekt
zwembad: het Spaardersbad.
Het Spaardersbad aan de Van Itersonlaan is ontworpen door de architect
Wolter Bakker (1888-1970) en is
letterlijk door Gouwenaars – door de
aankoop van aandelen – bij elkaar
gespaard. Nu is het een van de laatst
overgebleven baden van ons land
met die rijke, ambachtelijke
bouwstijl. In Gouda is het ook het
enige ‘oude’ zwembad dat we nog
hebben, al kun je er tegenwoordig
niet meer in zwemmen omdat het
gebouw een woonbestemming heeft
gekregen. Sinds 1990 staat het op
de gemeentelijke monumentenlijst.
Twee andere zwembaden waarin vele
generaties Gouwenaars ’s zomers
speelden, zwommen en plezier
maakten, hebben niet of nauwelijks
sporen nagelaten.

Het Spaardersbad aan de Van Itersonlaan.
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Het Spaardersbad; hier hebben vele generaties Gouwenaars leren zwemmen en plezier beleefd.
(foto: SAMH)

Stedelijke Bad- en Zweminrichting Houtmansgracht.
(foto: SAMH)

Gouda’s eerste ‘Stedelijke Bad- en
Zweminrichting’ werd in 1846 in gebruik
genomen. Dit zwembad lag aan de Houtmansgracht. Het zwemwater kwam eerst uit de
Blekerssingel. Na klachten over smerig water
werd dit zwembad in 1927 verbouwd en uitgebreid. Het water werd vanaf dan uit de IJssel
gehaald. GZC vierde er jarenlang triomfen. Het
bad trok jaarlijks tienduizenden bezoekers.
Die aantallen liepen vanaf 1939 (opening
Spaardersbad) echter terug, en de Tweede
Wereldoorlog gaf de genadeklap. Op 30
september 1943 werd het gesloten en tijdens
de Hongerwinter (‘44/’45) werd alle hout eruit
gesloopt voor de kachel. Na de oorlog
verdween de betonnen bak onder een dikke
laag aarde.

Het Torenbad aan de Schielands Hoge Zeedijk.
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Heel veel plezier in het zwembad aan de Houtmansgracht.
(foto: SAMH)

Een ander zwembad dat niet meer bestaat,
is het zgn. Torenbad. De in 1883 gebouwde
Watertoren aan de Schielands Hoge Zeedijk
verloor in 1968 deels zijn functie. Twee zuiveringsbassins werden een jaar later samen met
enkele grasvelden tot openlucht zwembassins
omgebouwd. Menig Gouwenaar, met name
uit de Korte Akkeren, heeft hier jarenlang
’s zomers van het water genoten. Om de
bezoekers van het bad, meestal kinderen,
veilig naar de overkant te krijgen, was er een
ijzeren brug gebouwd over de Rotterdamseweg
tussen de Van Baerlestraat en de Schielands
Hoge Zeedijk. Het Torenbad is in 1980
gesloten.

Het Spaardersbad en de latere en inmiddels
ook gesloten zwembaden De Trefkuil en De
Tobbe vinden we nu nog als namen van de
drie baden in het nieuwe Groenhovenbad
terug.

Het Torenbad gezien vanaf de watertoren; circa 1975.
(foto: archief Oasen)

