
Een GouwenaaÍ in Sydney
Joop MuI en Leon Mijderwijlt

Het lezen van Marieke Abels' artikel over de immigratie van Vlamingen naar
Gouda (Tidinge juli 2007) deed de vraag rljzen rtaar de other way around:
Gouwenaars die hun heil elders zochten. Zoeken op internet met d.e termen
'Gouda' en 'emigratie' Ieverde als een van de eerste treffers de site van Joop Mul
(geboren in 1943) op. Daarop foto's van Gouda uit de jaren 1950, vlak voordat de
familie Mul per boot emigreerde naar Australië, een reis die zo'n vijf weken in
beslag nam. Dankzij internet was Joop MuI in Sydney nu binnen enkele seconden
te bereiken. Onderstaand artikel is samengesteld uit de correspondentie die volg-
de. Centraal daarin: de redenen van de emigratie en hoe het afscheid verliepl wat
de familie Mul vond in Australië en welke herinneringen Joop heeft aan Gouda.

ln Australië schijnt dlt\d de zon
'Toen mUn ouders, Jo Mul en Co Mul-Postma, begin 1956 de beslissing namen om te
emigreren, moest mun vader dat op gaa:n geven br.1 de juiste instantie in Gouda.
Gedurende de ruim vr.lftig laar dat wrj in Australië wonen, hebben mUn ouders en ik
heel veel mensen uit Nederland ontmoet en zodoende heb ik mUn vader talloze keren
horen vertellen dat die man zei: "Waarom nou emigreren? Je hebt toch een mooie baan
en een mooie flat en je familie is toch hier?".
Ik vermoed dat we vooïal geëmigreerd zrln omdat mrJn vader teleurgesteld was in zr.1n
werk aIs verzekeringsagent. Mrjn vader was overgestapt van de Glas Onderneming
Gouda (G.O.G.) naar de Centrale. HrJ had gehoopt dat buiten werken fijner zou zljn
dan in een fabriek HU was een AJC'er (Arbeiders Jeugd Centrale)t en had de indruk
gekregen dat deze verzekertngsmaatschappq het beste met de arbeiders voor had.z Maar
een inspecteur kwam hem regelmatig zeggen dat hg moest proberen nóg meer centen
uit de mensen te knlgen en mr;n vader vond dat dit niet verantwoord was. ZeIf noemt
hg het slechte weer en de mogelijkheid van een derde wereldoorlog en de kans op een
betere toekomst voor mr.1 als redenen voor de emigratie.
Wij vertrokken op 1l april 1956 samen met Gerda en Gerard van Hoorn en hun doch-
ter Netty in een klein busje, met
familie en kennissen naar
Amsterdam. Daar vandaan nam
het schip 'Johan van
Oldenbarnevelt' ons mee naar
Australiè. Het busje reed nog
mee naar lJmuiden, en daar
zwaarden we nog een keer vanaf
de boot :naar oÍrze familie en
vrienden. Wr.; zagen mgn
vriendje, Piet Perdijk, met zijn
arm zlln gezrcht bedekken en
toen kregen mijn moeder en
Gerda van Hoorn het er pas te
kwaad mee. Mijn moeder heeft
vaak gezegd dat zr1 zichtoen
afvroeg: 'Wat doen we nu? We
gaan:naar de andere kant van de

Joop Mul geflanheerd door zijnbeste vrienden, Piet Perdijh en Ría yan

Groningen.
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De vriend in dit verhaal, die een bezem in zrjn hand kreeg gestopt, was Jo Mul, de

vader van Joop. Als reactie op de uitzending betreurde Joop het dat 'alle slechte erva-

ringen op een rijtje getoond werden'. Daardoor kwam niet naar voren 'dat 211, mijn

moeder en andere vrouwen uitgenodigd waren om op een "Country Women's

Association afternoon tea" de Australische leden van die organisatie te ontmoeten en

hoe wij vanuir dat kamp de omgeving gingen verkennen en picknicken brl de dam. Het

maakt niet veel uit. Maar het programma geeft de indruk dat mrjn vader op een peffon

van een treinstation met eenbezem gelopen heeft. Nee, hrj werd naar Chuilora

gestuurd, niet ver van Sydney, waaÍ treinen onderhouden werden. Daar mocht hij niets

anders doen dan met een bezem lopen. Hij had veel last van hoofdpr;n, omdat de dagen

zo langwaren'.
Het paradijs op aarde werd dus niet gevonden. Werk en huisvesting waren een pro-

bleem. 'De Van Hoorns en Mullen kochten dit oude huisje samen. Knapten het op en

het was zeker geen luxe. Maar het waren de fijnste jaren van ons leven, hier in

Australië. De vier volwassenen moesten hard werken en dan ook nog eens wat van het

huisje maken. Maar ze deden het en leerden heel veel mensen kennen. Hielden om de

haverklap een feestje of nodigden mensen uit of gingen op visite en gingen de omgeving

van Sydney verkennen'.
Tr;dens het opbouwen van een nieuw bestaan, in den vreemde, hield men br; trjd en

wrlle vast aan het oude vertrouwde. 'Oud-Gouwenaars ontmoeten was natuurhjk erg

leuk. In kleine volkswagentjes gingen we op visite bij de familie Van den Berg, die een

hele lange tijd woonde in een omgebouwde garage, naast het huis dat meneer \/an den

Berg aan het bouwen was. Ook reden we - 1100 kilometer - rraar de familie Meulman,

in Nobel Park, een voorstad van Melbourne. Mijn ouders kochten hun huis van oud-

Gouwenaars, de familie De Graaff'.
Tastbare herinneringen bleven bewaard: 'Het naambordje, J.M. Mul, dat mee kwam uit

Goud.a, staat hier voor het raam. Foto's en tekeningen van het stadhuis zrjn hier in het

huis van mun ouders overal te vinden. Naast het naambord staat het wapen van Gouda.

Heus, niet om echt op.te vallen. Er staan geen windmolentjes, in de voortuin, dre zagle

jaren geleden hier veel. Ook geen mini-stadhuisje of zo'.

Herinneringen
Uiteraard t 1i ", ook de niet-tastbare herinneringen aan de trjd in Gouda. Joop Mul

noemt ze'te veel om op te noemen'. Maar voor hr; die slotwoorden schnjft, noemt hg er

eer- aantal: 'Vooral het lopen, als kleine jongen, tussen wat leek op honderden mannen,

over de dijk, voorbr; de Kanaalstraat, :naar de voetbalwedstnjden van Gouda. Het staan

op het dak, in de Kanaalstraat om naar het vuurwerk te krjken tijdens Koninginnedag.

Ook slapen daar br; mrln grootouders, gedurende de nacht van de overstromingen in

Ig53, toen mijn vader naar het plateelfabriekje Flora, van de buren, fietste, en er bak-

stenen neerlegde om het water dat binnenliep, door de achterdeuren te sturen.

Têvergeefs, want ineens klapte alles open en stroomden zware machines vanwege de

druk van de golf water de achterdeuren uit. Hrj moest vluchten over de daken. Ook hoe

rk zo erg tevreden was met meester Berretty, mijn onderwijzer aarr de Jan Ligthartschool,

van L952 rot 1956. Het kikkerbadje, tegenover oÍrze flat, op de Burgemeester

Gaarlandtsingel. Bijeenkomsten van de AJC in het Weeshuis.

Ik heb een indruk meegenomen naar Australie dat Gouda (toen) nog een sooft dorps-

sfeer had, waar iedereen iedereen kende. Dat geldt in ieder geval voor de periode dat de

Mullen in de Bockenbergstraat wonen. Vuftig JaaÍ na de emigratie kennen wr.1 nog

steeds veel namen uit de Bockenbergstraatr.
Over de tr;d aan de Burgemeester Gaarlandtsingel is Joop minder enthousiast: 'In die

flat, samen met vrlf andere gezinnon aan de trap, waren we anoniem. Zaten we meer
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De jeugd op de Gaarlandtsingel. 1956.

tussen vïeemden.
Het waren juist de foto's die
daar gemaakt z1n, die aanlei-
ding waren contact met Joop
Mul te zoeken. Deze geven
een mooi tr.ldsbeeld van een
'gewone' Goudse straat en de
bewoners, althans, de jeugdi-
ge bewoners. Veel informatie
br; de foto's kan Joop niet
geven. 'Jammer. Geen namen
achter op foto's gevonden.
Geen aantekeningen in fotoal-
bums. Netty van Hoorn en ik
staan dus op die foto's. Maar
de andere namen ken ik niet.
De foto's van het groepje kin-
deren zíjnhet resultaat van
het feit dat mr.1n vader en, ik
neem aan Gerdavan Hoorn,

naar buiten kwamen, waar ik aan het spelen was, en even de kinderen bq elkaar riepen,
voor de foto. Volgens mr.1 vlak voor ons vertrek, in april 1956,.

tMet vriendelijhe groeten uit een werhehjh saun6,-Achtig sydney,
Joop keerde sinds zijn vertrek viermaal terug naar Gouda, onder meer om herinnerin-
gen op te halen.5 '(Ik)... liep vanaf het Juliana Hof, via de Bockenbergstraar waar ik
gewoond heb, en over de brug waar het pontje vroeger was, langs het badhuis, waar wij
leerlingen van de Jan Ligthartschool moesten douchen, en de stroopwafels, naar de
markt'. Gouda is sinds 1956 veranderd, uiteraard. Dankzij foto's en verhalen kan er een
beeld gevormd worden hoe Gouda was en de Gouwenaars leefden. ook al leeft de ver-
teller aan de andere kant van de wereld.6

Joop Mul is een geboren Gouwenaar díe op jeugdige leeftiid emigreerde naar Australië. Leon
Míjderwijh ís redacteur yan de Tidrnge.

Noten

I Een terugkerend begrip in Joop Muls schn;ven is de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC). Mochten er die Goude-
lprlan 'ii' 'li' ^-''r de AJC in Gouda beeldmateriaal of eigen herinneringen hebben, dan ztjn zí1 vanharte uit,
genodigd om hun verhaal te doen. Neem dan contact op met leonmijderwiik@hetnet.nl

4

6

De Arbeiders Jeugd Centrale (AJC; 19IB) is de jeugdbeweging die opgericht is als gezamenhjk inlriarief van de
Sociaal-democratische Arbeiderspartr.l (SDAP) en het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NW). De AJC
had tot doel de arbeidersjeugd zowel lichamelqk als geestehjk op re voeden en te ontwikkelen.
http://geschiedenis.vpro.nVprogrammas/2899536/afleveringen/27690427 Deze aileverlng werd op 2 april 2006
uitgezonden. Op bovenstaand internetadres is het te zi.en of relezen. Ook voor achtergrondinformatie en links.
Tekst: Australíe : integreren met híndernissen.

In 'Gouda gevormd', Tidinge van Die Goude (juli 2007) een zelfportret van Joop op het bordes van her stadhuis.
http. / / o zclo ggie. com/mr.1 nverhaal. html
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