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Gastarbeiderspensions in Gouda (1965-1990)
pakhuizen vol marokkanen en turken

Nico Habermehl

De komst van Turkse en Marokkaanse gast-
arbeiders naar Nederland in het midden van 
de jaren zestig van de vorige eeuw voerde de 
druk op de toch al overspannen woningmarkt 
verder op. Zij werden ondergebracht in pensi-
ons, die al snel het karakter kregen van men-
senpakhuizen. De eerste pensions werden in 
1965 ingericht. Na 1973, toen de gezinshereni-
ging op gang kwam, nam hun aantal af. Toch 
duurde het nog tot in het begin van de jaren 
negentig voordat het laatste gastarbeiders-
pension werd gesloten. In deze bijdrage wordt 
ingegaan op de pensions in Gouda. Waar 
waren zij gevestigd, wie waren de eigenaars, 
hoe waren de leefomstandigheden, welke rol 
speelde de gemeente en – niet onbelangrijk 
– hoe stelden de gastarbeiders zich op? 

Bedrijfspension van Compaxo

Vanuit de door de overheid bij de werkgevers gelegde ver-
antwoordelijkheid voor de huisvesting van gastarbeiders 

die ze naar Nederland haalden, richtte de directie van 
vleeswarenbedrijf Compaxo in 1965 zelf een pension 
in. Het aan de Schielands Hoge Zeedijk gelegen bedrijf 
kocht het gebouwencomplex Westhaven 24/25, dat vrij 
was gekomen door het vertrek van de Mariaschool. Na 
een ingrijpende verbouwing namen de eerste Marokka-
nen er hun intrek. Ondanks dat het naar de toenmalige 
begrippen een goed pension was, is het nooit populair 
geweest onder de Marokkanen.1 Door de grote slaap-
zalen, eetzalen en recreatiezalen hadden de bewoners 
weinig privacy. Daarbij zorgden de strenge huisregels 
voor de nodige weerstand. Ook was er onzekerheid over 
de vraag of het eten altijd wel halal (rein) was. Maar bo-
venal was de hoogte van het door de werkgever inge-
houden bedrag voor kost en inwoning velen een doorn in 
het oog. Zo hield Compaxo in 1969 van Abdellah Laâguili 
31 gulden voor kost en inwoning in op zijn toch al karige 
bruto weekloon van 168,49 gulden.2

Burgemeester bezoekt het pension van Compaxo (uit: Jaarverslag 1965 
van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en Omstreken)

1. Goudsche Courant (20 november 1970).
2. Mededeling Abdellah Laâguili op 3 maart 2009. Zie ook: Nico 
Habermehl,  ‘Abdellah Laâguili. Nieuwe Gouwenaar van het eerste 
uur’, Tidinge van die Goude 27 (2009) 125-128.
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Directeur C. van der Post gaf in 1970 een andere verkla-
ring voor de geringe populariteit van het pension. Vol-
gens hem was de Marokkaan een individualist en wilde 
een stedeling bovendien niet met een plattelander onder 
hetzelfde dak wonen. Vandaar dat er slechts 65 gastar-
beiders verbleven in plaats van de 140 die er konden wor-
den gehuisvest. De twee Marokkaanse koks hadden het 
daardoor minder druk, evenals het beheerderechtpaar 
De Winter. Dat de sfeer in het kapitale en goed schoon-
gehouden complex nogal somber overkwam, schreef Van 
der Post toe aan het feit dat de Marokkanen weinig ge-
negen waren zichzelf enige sfeer te verschaffen. Eén ex-
pliciete klacht moest de directeur toch van het hart: de 
diefstal van sproeikoppen in de douches. Voordat Com-
paxo de sproeiers met een laag gaas had afgeschermd, 
waren er ruim driehonderd sproeikoppen op mysterieuze 
wijze verdwenen.3

In 1981 kocht woningbouwvereniging Sint Jozef het com-
plex en verbouwde het met financiële steun van de over-
heid tot een open pension met appartementen voorzien 
van een woonkamer, keuken, douches en slaapkamers, 
waarin tussen de vier en twaalf Marokkanen konden ver-
blijven. Totale kosten ruim 2 miljoen gulden. Het project 
werd een molensteen om de nek van de woningbouw-
vereniging. De lage bezettingsgraad en de hoge ener-
gielasten zorgden voor forse tekorten. Een poging van 
de woningbouwvereniging om via een huurverhoging de 
exploitatie rendabel te maken, mislukte omdat de bewo-
ners weigerden deze te betalen.4 Eind 1986 bedroeg het 
totale exploitatietekort maar liefst een half miljoen gul-
den. Tevergeefs klopte het bestuur van Sint Jozef aan bij 
het rijk en de gemeente om een bijdrage in de exploitatie 
van het pension.5 Om in de onderbezetting te voorzien, 
besloot de woningbouwvereniging asielzoekers in het 
complex te huisvesten. Voor de nog aanwezige Marok-
kanen was dat aanleiding naar andere huisvesting om te 
zien.6

Particuliere pensions

Prioriteit nummer één bij de gastarbeiders was zoveel 
mogelijk geld naar huis sturen. Om dat doel te berei-
ken, namen ze genoegen met minimale en dus goedkope 
huisvesting. Het was immers maar een tijdelijke situatie, 
zo meenden zij. Ondernemende Gouwenaars zagen niet 
alleen mogelijkheden aan deze vraag te voldoen, maar 
er, zeker in de jaren 1965-1973, ook fors aan te verdie-
nen. Zij kochten voor weinig geld grote, veelal oude en 
slecht onderhouden panden op en stouwden de vertrek-
ken vol met bedden, bij voorkeur stapelbedden. In een 
aantal gevallen was er sprake van mensenpakhuizen. 

Onder de kop ‘Marokkanen veel te slecht gehuisvest’, 
schetste de Goudsche Courant in 1974 een indringend 
beeld van het leven in de pensions Lage Gouwe 166, 

Pand Turfmarkt 117, dat geruime tijd was ingericht als pension 
(foto: C. de Keizer, Empire Imaging)

3. Goudsche Courant (20 november 1970).
4. Goudsche Courant (25 februari 1984).
5. Goudsche Courant (2 mei 1986).
6. Mededeling Assia Chouli op 12 maart 2009.
7. Goudsche Courant (7 maart 1974).
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dat journalist Co Caljouw zijn lezers voorhield. In het 
pension Lage Gouwe 166, zo blijkt uit hetzelfde artikel, 
bivakkeerden zo’n 75 buitenlandse werknemers tegen 
betaling van 23 gulden per week.7

In een reactie op dit artikel liet Troiano twee dagen later 
weten dat in zijn pensions eenmaal per week de kamers 
werden gedaan en verder de keuken en trappen drie keer 
per week een goede beurt kregen. Bovendien ontvin-
gen de pensiongasten elke veertien dagen twee schone 
lakens. Het was, aldus de pensionhouder, echter nau-
welijks aan die mensen besteed. Ze morsten veel op de 

Turfmarkt 117 en Turfmarkt 22. De twee eerstgenoemde 
pensions waren eigendom van de Italiaan G. Troiano. 
‘Krappe éénpersoons gestapelde bedden, geen vrolijk 
gesnater van kinderen. Een moe zitten na gedane (zware) 
werk in een veel te kleine ruimte, zonder sfeer, televisie 
of andere mogelijkheden van vertier. Geen eigen hoekje, 
geen stukje privacy. Een sigaretje, een kopje thee, een 
weemoedig praten over thuis of hoe het zou kunnen zijn. 
Dat is het enige. (…) Geen gebedsruimte, ontstellende 
sanitaire voorzieningen, smerige keuken. Wèl - maar dat 
is dan ook het minste - een brandtrap, dwingend voor-
geschreven door de gemeente. Eenmaal in de twee we-
ken schone lakens, slechts de gangen en portalen wor-
den schoongehouden’, aldus het indringende sfeerbeeld Interieur van een pension in Gouda (Collectie Stichting Meander)
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vloeren en haalden van alles overhoop. ‘Ik kan het ze niet 
eens zo erg verwijten, want ze zijn thuis niet anders ge-
wend’, aldus een geïrriteerde Troiano.8 

Assia Chouli, geboren in Marokko en toentertijd werk-
zaam bij de gemeente Gouda, bezocht in 1982 diverse 
pensions. Zij sprak daar met mannen, die onder vaak 
erbarmelijk omstandigheden in oude huizen woonden. 
Soms hing het brood in zakken aan het plafond, om-
dat anders de muizen er zich meester van maakten. De 
lucht in de veelal vochtige huizen was bedompt. In de 
kamers waren de bedden zo dicht op elkaar gestapeld, 
dat indien iemand zich omdraaide hij zijn bovenbuurman 
wakker stootte. Vooral het werken in ploegendiensten, 
maakte het gezamenlijk in één ruimte wonen onplezie-
rig. Toch was de huur die een bewoner in het begin van 
de jaren tachtig hiervoor moest betalen zo’n 40 gulden 
per week.9 

Veiligheid

De gemeente was belast met het 
toezicht op de pensions. Zij had 
dit uitbesteed aan de brandweer. 
De prioriteit lag namelijk bij de 
brandveiligheid. Vandaar dat er 
wel werd toegezien op de aanwe-
zigheid van brandtrappen, maar 
niet op de leefomstandigheden. 
Daar kwam nog bij dat sluiting 
van een pension geen optie was 
door het ontbreken van vervan-
gende woonruimte. Dat verklaart 
waarom deze ongewenste situatie 
zolang in het ‘beschaafde’ Ne-
derland van na de oorlog in stand 
bleef. Opmerkelijk - naar Neder-
landse begrippen - is dat de be-
woners er zelf weinig tot niets aan 
deden het verblijf in een pension 
wat aangenamer te maken door 
de woonvertrekken schoon te 
houden, kleine reparaties te ver-

richten en de gemeenschappelijke vertrekken gezelliger 
te maken.  

Dat de meeste aandacht uitging naar de brandveilig-
heid kwam doordat enkele pensions uitbrandden waar-
bij doden vielen te betreuren. Vooral de brand in een 
Amsterdams pension in december 1970, waarbij negen 
doden vielen, deed de gemeentelijke overheden inzien 
dat toezicht noodzakelijk was. Kort daarvoor waren in 
Gouda reeds twee pensions in vlammen opgegaan, ove-
rigens zonder dat daarbij slachtoffers vielen. Eind juni 
1970 brak brand uit in een pension aan de Hoge Gouwe, 
dat boven een aardewerkfabriek was gelegen. De twee 
bovenverdiepingen gingen verloren. Gelukkig wisten de 
vijf Marokkanen die er woonden op tijd weg te komen.10 
Zij vonden elders onderdak. In oktober van datzelfde jaar 
was het opnieuw raak. Een slaapkamer aan de achterzijde 
van een Marokkanenpension aan de Spoorstraat brandde 
volledig uit. De elf Marokkanen die in het pension woon-
den, bleven ongedeerd. Zij werden door de politie tijde-
lijk in andere pensions ondergebracht.11   

Het statige pand Lage Gouwe 166, waar meer 
dan 75 buitenlandse werknemers waren ge-
huisvest (foto: C. de Keizer, Empire Imaging)

8. Goudsche Courant (9 maart 1974).
9. Vier jaar eerder schetste Sjoerd van Schooneveld eenzelfde beeld. 
Zie: Sjoerd van Schooneveld, ‘Misschien denken ze bij de gemeente 
dat we schapen zijn’. Een verslag n.a.v. de kommissie ex artikel 61 ter 
behartiging van de belangen van buitenlandse werknemers te Gouda 
(Rotterdam 1978), Hoofdstuk 3, pp. 1-4. Zie ook: Ineke van der Valk, 
Harde werkers. Migranten van het eerste uur langs Rijn & Lek 1945-1985 
(Zutphen 2009) 23-46, 107-125.
10. Rijn en Gouwe (29 juni 1970). 
11. Goudsche Courant (22 oktober 1970).
12. Goudsche Courant (18 juni 1976). De samenstellers van de film 
noemden het pension bewust niet bij naam en toenaam. Het ging 
hen namelijk niet om dit ene geval, maar om de totale huisves-
ting van gastarbeiders in Gouda. Volgens Hans du Pré (mededeling 
op 17 augustus 2009) zijn de opnamen gemaakt in het pand Lage 
Gouwe 162. 
13. Goudsche Courant (22 juni 1976). De originele videoband bevindt 
zich in het archief van Gouwestad TV. Een fragment is te zien op 
www.goudanet.nl, Goudanet beeld & geluid, Migranten in Gouda 
(een productie van Gouwestad TV met Nico Habermehl, Jane ter 
Steege en Fer Groeneveld). 
14. Goudsche Courant (19 juni 1976).
15. Goudsche Courant (9 februari 1977).
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Video-film als protest

Begin april 1976 vroeg een Turkse actiegroep het ge-
meentebestuur in een brief aandacht voor de huisves-
tingsproblemen. Toen een antwoord uitbleef, maakten 
de Turken in samenwerking met de Stichting ‘Rijn en Lek’ 
een video-film van het leven in het pension Lage Gouwe 
162 van eigenaar G. Troiano. In dit pension hadden vijftig 
mensen de beschikking over slechts twee toiletten, één 
douche en één keuken. Verder waren alle muren vochtig, 

was de ventilatie en verlichting gebrekkig en liepen de 
ratten er vrij rond. De videoband stuurden ze met een 
begeleidende brief naar het college van burgemeester en 
wethouders. Het college was voornemens de brief met 
de videoband ter afdoening in handen te stellen van de 
Commissie buitenlanders.12

Op de bewuste 21ste juni zaten veel Turken tijdens de 
raadszitting op de publieke tribune. Toen de ingekomen 
stukken aan de orde kwamen, ontvouwden zij spandoe-
ken waarop in duidelijke bewoordingen aandacht werd 
gevraagd voor de huisvestingsproblematiek. En met 
succes, want enkele raadsleden drongen er bij het col-
lege op aan de videoband alvast te mogen zien. Beslo-
ten werd de video-opnamen na afloop van raadsverga-
dering in de Burgerhal te vertonen. Dat gebeurde in het 
bijzijn van zo’n dertig Turken. ‘Een unieke gebeurtenis 
in de geschiedenis van de Goudse vroedschap’, aldus de 
Goudsche Courant.13 Maar wat de Turken stilletjes hadden 
gehoopt, namelijk dat de Marokkanen zich bij hun ac-
tie zouden aansluiten, was niet gebeurd. Aan de oproep 
contact op te nemen met de Turkse leider N. Yarali gaven 
de Marokkanen geen gehoor.14

Buiten slapen in de vrieskou  

Pas een half jaar later kwamen de Marokkanen in bewe-
ging. Niet uit solidariteit met de Turken, maar vanwege 
de sluiting van het pension Rozendaal 6 op 8 februari 
1977. Wethouder A. Houdijk die samenlevingsopbouw 
in zijn portefeuille had, wees de twaalf dakloze Marok-
kanen op de mogelijkheid van huisvesting in het pension 
Gouwe 162/166, maar dat weigerden zij omdat de situ-
atie daar in hun ogen nog erger was dan waar ze van-
daan kwamen.15 Ontevreden over het bereikte resultaat 
installeerden de Marokkanen zich nu voor het stadhuis 
en brachten daar in de vrieskou de nacht door. De vol-
gende morgen ontvingen zij van zowel Nederlandse als 
Marokkaanse zijde veel steunbetuigingen. Hun moreel 
versterkte zienderogen, ondanks dat politieagenten het 
spandoek met de leuze ‘De gemeente laat ons in de kou 
staan’ weghaalden en de dekens verwijderden, die op de 
balustrade te luchten waren gehangen.

Protest op 9 februari 1977 tegen de sluiting van het pension Rozendaal 6 
(Collectie Stichting Meander)
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Rond het middaguur kwamen vertegenwoordigers van 
politieke partijen, vakbonden en de rooms-katholieke 
kerk in een pand aan de Westhaven voor overleg bijeen. 
Besloten werd een demonstratie voor betere huisves-
ting van buitenlandse werknemers te organiseren op 
vrijdagavond 11 februari.  De gemeente probeerde het 
tij nog te keren door een persbericht uit te geven met 
de mededeling dat de bewoners van het pension tijdig 
over de sluiting waren ingelicht. Veel hielp het niet. Het 
aantal Marokkanen op de Markt groeide snel en toen 
om kwart over een de vice-consul van Marokko en een 
medewerker van het consulaat op de Markt arriveerden, 
brandde een heftige discussie los. Om twee uur gingen 
burgemeester Chr. van Hofwegen en wethouder Houdijk 
in spoedoverleg. Later sloten zich nog twee wethouders 
bij hen aan. Zowel binnen als buiten het stadhuis heerste 
een gespannen sfeer.

Uiteindelijk sprak burgemeester Van Hofwegen de ver-
lossende woorden: tot 1 maart was er plaatsvervangende 
ruimte in de voormalige kantine van het Gemeentelijk 
Elektriciteitsbedrijf. Een politiebusje bracht twee actie-
voerders naar de kantine. Na enige discussie werden de 
vertrekken in orde bevonden. Hierop stelde de gemeen-
te bedden en slaapzakken beschikbaar. Nadat alle Ma-
rokkaanse actievoerders naar hun nieuwe onderkomen 
waren gebracht, begon de menigte zich te verspreiden. 
Rond half vijf was de rust weergekeerd.16 

‘Goed wonen, onze recht!’

‘Goed wonen, onze recht, onze recht!’. Met steeds aan-
zwellende spreekkoren trokken vele honderden Marok-
kanen en Turken vrijdagavond 11 februari 1977 door de 
Goudse binnenstad. Het was koopavond, zodat de lange 
stoet veel aandacht trok. En dat was precies de bedoe-
ling: aandacht vragen voor de slechte huisvestingssitu-
atie van de buitenlandse werknemers in Gouda. Rond 
half zeven verzamelden de eerste demonstranten zich op 
het Stationsplein. Van daaruit zette de stoet, inmiddels 
aangegroeid tot zo’n zes-, zevenhonderd buitenlanders, 
zich in beweging. Enkele tientallen Nederlanders sloten 

zich hierbij aan.
Twee motoragenten leidden de stoet veilig door het 

drukke koopavondverkeer. De omvangrijke politiemacht 
hoefde niet in actie te komen, aangezien de demon-
stratie zonder één wanklank verliep. Dat was mede te 
danken aan de eigen ordedienst van de Marokkanen en 
de Turken. De route, die liep via de Kleiweg, Turfmarkt, 
Gouwe, Haven, Molenwerf, Spieringstraat en Tiendeweg 
naar de Markt, was niet alleen gekozen om langs zoveel 
mogelijk winkelende Gouwenaars te gaan, maar ook om 
een flink aantal gastarbeiderspensions te kunnen passe-
ren. En vooral op die plaatsen klonken de spreekkoren 
massaler.

In drie toespraken (Turks, Marokkaans en Nederlands) 
gaven de demonstranten aan waar het hen om te doen 
was: een actiever huisvestingsbeleid van de gemeente, 
meer medewerking van de woningbouwverenigingen bij 
het vinden van passende woningen en geen huurverho-
ging. Eisen die wel eerder naar voren waren gebracht, 
maar nog nooit zo massaal. Een petitie werd door burge-
meester Chr.van Hofwegen in het bijzijn van de wethou-
ders P. Binee (huisvesting) en Houdijk (samenlevings-
opbouw) in ontvangst genomen. Van Hofwegen liet de 
demonstranten weten dat Gouda gewend was iedereen 
recht te doen, dus ook de buitenlanders. ‘We zullen de 
petitie eerst bestuderen en dan antwoorden’, aldus de 
burgemeester. Daarop keerden de demonstranten huis-
waarts.17

Einde van de pensions

Niet zozeer de maatregelen die de gemeente nam om de 
leefomstandigheden in pensions te verbeteren, deed de 
pensions uit het straatbeeld verdwijnen, maar de gezins-
hereniging, die na 1973 in toenemende mate plaatsvond. 
Dachten de gastarbeiders aanvankelijk slechts tijdelijk in 
Nederland te verblijven, na verloop van tijd werd deze 

16. Goudsche Courant (10 februari 1977).
17. Goudsche Courant (12 februari 1977).
18. Mededeling Assia Chouli op 12 maart 2009.
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gedachte losgelaten en wilden zij door gebrek aan per-
spectief in het land van herkomst hier blijven. Als eerste 
lieten de Turken hun gezinnen naar Gouda komen, en-
kele jaren later gevolgd door de Marokkanen. Dat stelde 
het gemeentebestuur voor aanzienlijke problemen. Ade-
quate huurwoningen waren voor de veelal grote gezin-
nen niet beschikbaar, dan wel onbetaalbaar, terwijl ze 
op grond van de geldende voorschriften niet in kleine 
huurwoningen mochten wonen. 

Omdat voor koopwoningen geen regels golden, koch-
ten de gastarbeiders vaak voor veel geld kleine wo-
ningen, veelal gelegen in saneringswijken: Kadebuurt, 
Raambuurt en Korte Akkeren. Hele gezinnen trokken in 
deze oude, vochtige koopwoningen. De omstandighe-
den waren vaak erbarmelijk. Kinderen sliepen soms in de 

woonkamer, maar pas als hun ouders naar bed gingen. 
Later werden veel van deze huisjes door de gemeente 
opgekocht en volgde herhuisvesting in nieuwbouw in 
onder meer Korte Akkeren. In de jaren tachtig vestigden 
zich veel Marokkanen in Oosterwei vanwege de ruime en 
toch goedkope woningen Op een gegeven moment trad 
daar een concentratie op van Marokkaanse gezinnen. 
Het spreidingsbeleid dat de gemeente nastreefde, werk-
te niet. Een belangrijk obstakel vormde de hoge kosten 
van de huurwoningen elders in de stad. Wel betekende 
deze ontwikkeling het einde van de pensions waarvan de 
laatste in het begin van de jaren negentig werden geslo-
ten.18 Niets aan de thans veelal fraai gerestaureerde pan-
den herinnert nog aan de mensenpakhuizen van weleer.
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Demonstranten overhandigen op 11 februari 1977 een petitie aan burgemeester Chr. van Hofwegen in het bijzijn van de wethouders P. Binee en A. 
Houdijk (Collectie Stichting Meander)


