
Gouwe Verhalen
De historie van Gouda. verteld door mensen die het verleden zelf hebben beleefd
en er mede aan gebouwd hebben, dat is de essentie van deze interviews.

7. John Kruijsheer (7913)

Peter van Eqhelenburg

John Kruijsheer werkte zijn hele arbeidzame leven in de sociale verzekeringen,
was dertig jaar gemeenteraadslid voor de WD en was onder meer initiatiefnemer

voor de bouw van de Zuidrandflat, waar zijn vrouw en hij sinds 1993 zelf ook
\Monen.

Liberaal zijn, maar ooh sociaal denhen
'Op de Turfmarkt ben ik geboren en opgegroeid. Daar gebeurde alles. Het was het hart

van de stad, in mrjn herinnering. Er stonden kerken van aile gezindten. Ik had er
vriendjes uit alle sociale lagen van de bevolking en uit alle politieke en kerkeh;ke rich-

tingen. Je werd er gevormd. Er was Ons Huis, van de SDAP En Jodan Boys is er ont-
staan, om maar iets te noemen.
De Turfmarkt was de haven vooï de aardappelaanvoer vanuit Oud-Beijerland. Wr.1 ken-

den alle aardappelschippers. Op de Lage Gouwe woond.e een beurtschipper die voort-
durend heen en weeÍ voer naaï Haarlem, om daar Haarlemmerolie te halen. Dat middei

werd gebruikt tegen de reumatiek.
Op school had ik een fantastische tqd. Die school was op de Groeneweg, de Burger

School voorJonge Heeren, met als hoofdonderwrJzer de heer Slob. Met 15, 16 laar
begon ik me daar al politiek te oriënteren. Alle groeperingen gingen heel goed met

elkaar om. De padvinders, de AJC-ers, de kinderen uit de jodenfamilies. We waren geen
hangleugd maar we waren wel altrld dicht brj elkaar en door de goede onderlinge ver-
houdingen vormde je elkaar.
MUr vader was zelf ook schipper IlU vervoerde Goudse kaas naar de havens van
Rotterdam en Amsterdam, waaÍ de kaas overgeladen werd op de oceaanstomers die naar

Indie en Amerika gingen. M'n vader was liberaal ingesteld en bracht dat op mij over.
Het liberale betekende voor hem dat 1e jezelf goed moet inzetten voor je eigen ontwik-
keling.
Op de Turfmarkt stond ook de synagoge. Rabbi daar was de heer Bromet, die heel

streng voor ztchzelf. was. Op vnjdag mochten hij en zijn vrouw geen vuur gebruiken. In

de wurter had Ík de taak om aan het eind van de middag het licht aan te doen in hun

huis eir om het gas aan te steken voor koffie. Om tien uur 's avonds moest ik er dan

weer heen om het licht uit te doen.

Dansles
Aan de Groeneweg was ook onze dansschool, van de heren Van Trjn, twee broers die in

hun tuin een zaaltle hadden laten bouwen. Je had Maurits, een deftige man, die was

echt van de educatie. Hq ieerde ons ook manieren, brjvoorbeeld hoe je de dame moest

vragen en dat lehaar na de dans weer naar haar stoel moet geleiden. Z'n broer was
Aaron, die ging de omliggende dorpen af om daar dansles te geven. Hrj deed dat op een
minder verfijnde manier, zal rk maar zeggen.
De broers hadden ook nog twee zusters. Bij hen moesten we oÍrze contributie betalen.

Wij haddeÍt orrze dansclub bij Van Tijn jarenlang op zaterdagavond, vaste prik. Na zo'n
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Als wethouder voor onder meer cultuur was John Kruijsheer yerqnt-
woordelijh yoor de vieringyan het 7)}-jarígbestaan van de stad
Gouda. Hier met zijn vrouw (An Kruijsheer-Dihhooff ) in de
Kaaswaag. 'Die oude hledinghwam gewoon yan een verhuurbedrijJ
voor toneelhostuums. Ih voelde me er lang niet altijd maltltelijh in,.
F oto : collectíe Kruii sheer.

dansavond gingen we een keer
met rn flinke groep jongens en
meisjes naar de poffertjeskraam.
Die was van de heer Van der
Steen, ook een furfmarktbewoner.
We hadden onderling een
afspraak gemaakt om met hem
een grapje uit te halen. We wisten
dat de kraam een achteruitgang
had. We liepen in ganzenpas de
kraam binnen, ik voorop. Van der
Steen herkende me en stond al in
zr.1n handen te wrijven vanwege
zoveel onverwachte klandizie.
Maar ik voerde de hele rii achter
me regelrechr via de achtêrdeur
weeÍ naar buiten. Daarna zijn we
natuurlijk toch pofferrjes gaan
eten, want ik kon me op de
Turfmarkt geen ruzre met de heer
Van der Steen veroorloven.

Fusie met de PvdA?
Toen ik 19 of 20 was, werd ik
voorzitter van de Jonge Liberalen
in Gouda. Die club was ambiti-
eus. Wq wilden de Liberale
Staatspartij omvormen en daarna
samen met de SDAP een nieuwe
gÍote volkspartg bouwen. Maar
dat lukte niet. De Liberale
Staatspart5 werd eerst de Partr;
voor de Vnjheid, en later de
Volkspartry voor Vn3heid en
Democratie. Die naam \nrlkspartr.l

vond ik belangrijk, want je moet naast liberaal ook sociaal denken d, zíin, vond ik. Èn
dat vind ik nu nog s[eeds.
Ik heb het Mulo-diploma gehaald en later nog cuïsussen sociale wetgeving gedaan.
Want ik was gaa:n werken in de sociale verzekerrngen voor de land- en tuinÉouwsector.
In 1930 kwam er d9 uitvoering van de ziektewet brl Ik was jongste bediende op een
kantoor aan de Crabethstraat. Dat kantoor was van de heren Coign, maar die werden in
de oorlog afgezet. Onze nieuwe werkgever verplichrte ons om een NSB-blad telezen,
vol_met nazr-propaganda. Dat weigerde ik. Toen moest ik bU de baas komen. Hr.1 zei: ik
ztthrer wel heel ïustig aan mijn bureau, maar naast me staat m'n geweer, en daikan ik
gebruiken ook. Dat moet u dan maar doen, daagde ik hem uit. Wánt ik was echt niet
van plan om dat blaadje re lezen.

Scholen en sport
In 1949 werd ik in de gemeenteraad gekozen.Ik heb er dertig jaar onafgebroken in
Sezeterr. Van 1970 tot 1974 was ik wethouder, voor onderwijs, jeugd- en spoftzaken en
cultuur. In die jaren hebben we veel moeih.lke knobbels gehad, .r, ó,r.r*onnen. Ik heb
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diverse scholen kunnen laten bouwen,
ook noodbouw in hout, als het mr.1 niet
snel genoeg ging. De Suomischool brl-
voorbeeld, en de Vnle School. Ook een
katholieke school in de nieuwbouwwr;k
Bloemendaal. Want ook het bgzonder
onderwijs kon op mij rekenen.
Daarvoor heb ik br1 mi.ln afscheid als
wethouder nog uitdrukkehjke dank-
woorden gekregen.
En de sportclubs moes[en nieuwe ter-
reinen krijgen. Heerh.lk werk om dat
voor elkaar te knjgen. Geweldig, je kon
daarmee veel mensen tevreden stellen.
ONA wilde een groter terrein en zou
naar de Sportlaan kunnen. Maar de
ledenvergadering van die club wilde
per sé in de eigen wqk bh;ven, in Korte
Akkeren. Met heel veel praten hebben
we toen alle sportverenigingen goed'
onder dak kunnen krqgen. En nu heb-

VeIe malen liep John Kruijsheer (rechts) de Goudse

Avondvierdaagse. Bij zijn tiende heer liepen toenmaligburge-

meester Pieter van Dijhe (midden) en gemeentesecretdris

Kahebeehe uit solidariteit een avondle mee. Foto Martin

D ro o g/ G ouds che C our ant.

ben zejammer genoeg weer veel financiële problemen.
ZoaIs nu ook de zwembaden het moeihlk hebben. Ik vind het nog steeds belangnjk dat
de zwembaden goed over de stad verspreid zijn, zodat mensen er makkelijk naar toe
kunnen. Krjk maar naar De Tïefkuil in Korte Akkeren. Vooral ouderen vinden het heel
filn een overdekt bad in hun buurt te hebben.
Dat zwembad heb ik destr.lds kunnen bouwen omdat ik geld over had van de bouw van
gymzalen Het kon niet zo'n heel groot bad worden, want erg veel geld was het nou ook

Het College yan B en W begin jaren Teventig. Van linhs naar rechts wethouder Herman Luijdens, burge-
meester Pieter van Dijhe, de wethouders Piet Binee, Jan Blanhert en John Kruijsheer, gemeentesecretaris

Karel Mantz. Foto: collectie Kruijsheer.
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Burgemeester Pieter van Dijhe, WD-minister van Binnenlandse Zahen

Molly Geertsema en wethouder John Kruijsheer, bij de aanbieding van

een model yan het Goudse stadhuis in Madurodam. Foto: Joop Dorst.

weer niet. Het was toch niet mak-
keh;k om dat voorstel door de
gemeenteÍaad te krijgen. Een
PvdA-raadslid dat in Korte
Akkeren woonde, deed er scham-
per over. Hq vond zo'nbadle rrraar
minnetjes voor zijn wr1k. In de
raad heb ik toen gezegd dat het
eigenh.lk ook meer een nat gym-
nastieklokaal was. Met dat grapje
heb ik het voorstel kunnen red-
den. En juist omdat dat zwembad
:nret zo gïoot is, was het niet erg
duur om het water te verwarmen.
Vooral voor de ouderen heel frjn.

WD en smal belang
In de WD-fractie waren we het
onderling natuurhjk niet altqd
eens met elkaar. Ik was brlvoor-
beeld goed bevriend met fractiege-

noot Jan van Dijk, dat ben ik trouwens nog. Maar hr1 en anderen vonden op zeker
moment dat ouderen zoals ik maar eens plaats moesten maken voor jongere raadsleden.
Van Dijk is nu trouwens zelf slachtoffer van daÍzelfde beleid geworden, omdat nu weer
de jonge garde in de WD geageerd heeft tegen ouderen zoalsJan van Ingen en Jan van
DUK
Mede daardoor is de WD in Gouda in de afgelopen jaren uit elkaar gevallen. Dat vind
ik erg jammer, ook omdat de weglopers helaas een ouderenpaïtij begonnen zr;n. Want
ik vind dat je in de politiek altr.ld moet werken in een algemene partu. Dus niet in een
partrj die alleen een smal belang in het oog houdt.

Centrumgebied
Maar goed, even terug naar de ontwikkeling van deze stad Het Gouda van vroeger
handhaven was onmogelijk, vonden wij. Het gebouw van de voormaiige kazerne is
gebleven en daar zit nu onder meeï een bioscoop in. Maar het gebouw is nog maar een
flauwe herinnering van wat het vroeger was, en ook toen al was het leh;k. Dat had echt
wel weg gemogen.
ZoaIs we wel de Nieuwe Haven hebben gedempt, daar was ik sterk voor. De oude bin
nenstad was toen toch al sterk aan het veranderen. We hebben per slot ook de Nieuwe
Markt gebouwd. Maar dat nieuwe winkelgebied konden we niet samen met de Kleiweg
tot één groot winkelcentÍum laten samensmelten. Omdat hetkazernegebouw er precies
tussen staat
Wrj van de Partij voor de Vnjheid hebben destrjds samen met enkele aannemers een
groot plan gemaakt om het hele gebied vanaf de Kleiweg tot aan de Lange Tiendeweg
samen te trekken en nieuw te bebouwen. De oude sfeer van de binnenstad was er toen
toch al niet meer te vinden. Met zo'n nieuwbouwplan was het centrum van de stad echt
in het centrum gebleven. Want nu knjgen we over ee:n paar jaar een nieuw centrum aan
de andere kant van het spoor met de plannen voor de Spoorzone, inclusief een nieuw
stadhuis daar.
Burgemeester James heeft veei voor de stad gedaan, denk maar aan de restauratie van
het stadhuis op de Markt. Maar mUn favoriet onder de burgemeesters met wie ik heb
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gewerkt is nog steeds Pieter van Dijke. Hij is later commissaris van de koningin in
utrecht geworden. Tot zijn dood heb ik conracr mer hem gehouden.
In de periode van Van Dr.1ke was ik wethouder. HU had een goed gevoel voor de belan-
gen in de gemeerfieraad, en ook in het college van B en W Hr; gaf iedereen de ruimte.
Er ging élan van hem uit. En hr; had invloed in Den Haag. Dat was belangruk, wanr
Gouda was in die trld een beetje versukkeld, in een slakkengangetje geraakt.

Zuidrandflat
Gouda had rusthurzen voor de afzonderlijke kerkehjke gezindten , maar voor onze rich-
ting was er niets. Er was br;voorbeeld een ex-Vrije Volk-redacteur, ene Maaskant, die
werd geweigerd in de Ronssehof. Ik herinner me ook twee oude mensen die met eikaar
samenwoonden en :naar de Ronssehof wilden. Maar dan moesten ze eerst trouwen! Dat
vonden wr.1 een beetje te gortig.
Daarom zijn we toen met een aantal humanisten een wooncentrum op modernere geest
begonnen voor senioïen, de Zuídrandflat. Toegankehlk voor iedereen, samenwonen is
geen probleem, je moet wel de sfeer van het huis onderschrijven. ik ben zelf larenlang
voorzitter van het bestuur geweest, toen mijn vrouw en ik nog aan de Ridder van
Catsweg woonden. We zijn hier komen wonen toen ik tachtig werd, en toen ben ik
natuurl5k meteen afgetreden als voorziner.
Ik voel me in zoyerre humanist dat ik een bepaalde levenshouding heb, de combinatie
van liberaal en sociaal denkend die ik eerder al noemde. Je moet iets over hebben voor
anderen, tenminste aIs zrj het waard zijn om geholpen te worden. Dus niet voor mensen
die zelf hun leven helemaal verknoeien. Ook niet mensen die op een onrechtmatige
manier voor zichzelf zoÍgen, zaI rk maar zeggen.

Nog steeds actief
Ik heb een mooi werkzaam leven gehad, ook in de poli-
tiek. Ik heb mee kunnen sruïen, althans dat heb ik
geprobeerd, in een richting die goed is voor de totaliteit
van de bevolking.
Ik ben in Gouda nu nog acrief in de OSO, de
Onderlinge Samenwerking Ouderenbonden. Dat plat-
form brengt br1 alle maarschappeh.lke onrwikkelingen
het belang van ouderen onder de aandacht, bij bestem-
mingsplannen of verkeerskwesties, maar ook bijvoor-
beeld br.1 de AWBZ of nu brl de nieuwe WMO.
Ik vind het jammer dat Gouda geen betere relaties heeft
met de buurgemeenten, zodat we het ik-gevoel van bq-
voorbeeld Waddinxveen en Moordrecht niet kunnen
doorbreken. Daarvoor zouden we in Den Haagmeer
gehoor moeten zien te krqgen'.

Peter van Eijhelenburgwoont sinds 1973 in Gouda en was dertig jaar dagbladverslageter bij
Het Vnje VoIh enhet Rotterdams Dagblad.
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John Kruijsheer nu. Foto: Arnold Kruiisheer


