Oostenrijk naar Gouda gekomen: Franz en Anton Cech uit Wenen. Franz was in 1921
in Gouda gearriveerd en Anton was hem in 1922 gevolgd, ‘met een trein vanuit Weenen
waarin meer pleegkinderen voor Nederlandse gezinnen zaten.’ Er kwamen veel treinen
aan in de grensplaats Zevenaar met kinderen uit Oostenrijk en Hongerije. De edities van
de Goudsche Courant van 26 juli en van 5 september 1922 bijvoorbeeld maakten
melding van de aankomst van de extra treinen uit Boedapest en Wenen met kinderen.
‘De kleinen zagen er slecht uit’, werd in de laatstgenoemde editie geschreven. Franz en
Anton waren een jaar of dertien toen ze naar Gouda kwamen. Ze werden opgenomen
door de familie De Gans. Het tijdelijke verblijf werd al in augustus 1923 omgezet in een
permanent verblijf. De heer De Gans had een kaaswinkel aan de Groenendaal nummer
14. Franz en Anton hebben vanaf het begin bij hun pleegvader in de kaaswinkel
gewerkt. De samenwerking verliep erg goed, zo goed zelfs dat ze enkele jaren later met
z’n drieën een bedrijf begonnen dat kaas en andere zuivelproducten leverde aan winkels
en markten. De broers hebben in 1934 de Nederlandse nationaliteit aangevraagd en die
in 1938 gekregen. Op het moment dat ze Nederlander werden was Franz verloofd met
een meisje uit Den Haag. Anton was inmiddels getrouwd met een Goudse en had al een
zoon.

Joodse vluchtelingen
Toen in Duitsland Adolf Hitler op 30 januari 1933 aan de macht kwam, werd het leven
van de Joodse inwoners in Duitsland al snel onmogelijk. Er werd een boycot tegen
Joodse middenstanders afgekondigd en velen kregen te maken met mishandelingen en
vernielingen. Meer en meer Joden vluchtten vanaf die tijd het land uit.
De Nederlandse regering was niet erg enthousiast over de komst van buitenlanders.
Er heerste in eigen land een hoge werkloosheid in die tijd en minister Van Schaik van
Justitie greep dit aan om tegen immigratie te adviseren. Een jaar later, in 1934, werden
alleen de Joden die konden aantonen dat terugkeer naar hun vaderland levensbedreigend was, toegelaten. In mei 1938 waren de regels inmiddels zo aangescherpt dat de
Joden die toen nog de grens overkwamen, eigenlijk allen per definitie werden teruggestuurd. Slechts enkele duizenden slaagden er toen nog in Nederland binnen te komen.
Deze maatregel moest men in november van dat jaar na de zogenaamde Reichskristallnacht enigszins terugnemen. Zevenduizend Joden werden toen legaal toegelaten.7
De Joodse gemeenschap in Gouda was aan het einde van de achttiende eeuw, toen de
Joden voor het eerst welkom waren in de stad, tot ontwikkeling gekomen. Gedurende
de Franse Tijd telde de gemeenschap twintig personen. De diensten werden gehouden in het huis
van de heer Cats aan de Lange
Groenendaal. Een van de voorgangers in die tijd was de uit Polen
afkomstige rebbe Hertz. In 1827
werd een nieuwe synagoge
gebouwd en in 1892 werd aan de
Oosthaven 33 (tegenwoordig 31)
een Joods bejaardentehuis opgericht
voor ongeveer dertig ‘Israëlitische
oudelieden.’ Naast deze twee
gebouwen hadden de Goudse Joden
ook twee begraafplaatsen. Eén
bevond zich aan de Boelekade, de
De Catharinahoeve.
andere in Bloemendaal.
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Er zijn tijdens het Interbellum slechts weinig Joodse
vluchtelingen naar Gouda gekomen. In 1933 bevond
zich er nog geeneen in Gouda. Later zouden er ook
slechts zeer weinig Joodse vluchtelingen uit het buitenland naar Gouda komen. ‘Tegen de meeste verzoeken
van en namens Israëlieten uit Duitschland om zich
alhier te vestigen moest bezwaar worden gemaakt’,
stond er geschreven in het gemeenteverslag van 1938.
Slechts vier werden er toegelaten in dat jaar, allen leerlingen van Jeugdfarm de Catharinahoeve aan de Ridder
van Catsweg. Deze Jeugdfarm was in 1937 opgericht
door Jacobus Kahn. Het was een soort landbouwschool
waar de zogenaamde ‘Palestinapioniers’ werden voorbereid op het opbouwen van een eigen Joodse staat.
Leerlingen leerden er ondermeer Hebreeuws en Joodse
geschiedenis, maar ook praktische dingen zoals land
bewerken en groente kweken. Het idee hierachter was
dat er onder de Joden die naar het beloofde land trokken, veel intellectuelen zaten en het Joodse volk op dat
moment vooral ambachtslieden en landbouwers nodig
had voor de opbouw van hun nieuwe staat.
De hal van het joodse bejaardenhuis.
De vier Joodse vluchtelingen, die daar in 1938 onderdak vonden, kwamen allemaal uit Duitsland. Het waren
de negenjarige Herbert Schenk en zijn acht jaar oudere broer en de veertienjarige Leo
Lamb en de twaalfjarige Isaak Tiefenbrunnen. Ze bleken echter geen veilig heenkomen
gevonden te hebben in de Catharinahoeve. Alle vier zijn ze tijdens de oorlog door de
nazi’s weggevoerd en later in concentratiekampen om het leven gekomen. De Duitse
directeur, Manfred Litten, en zijn vrouw en kind werden eveneens meegenomen en zijn
niet teruggekeerd.
In het Verslag van de Toestand der gemeente Gouda van 1939 staat vermeld dat er op
3 april van dat jaar 40 ‘jeugdige Duitse vluchtelingen’ in de stad arriveerden. Het is zeer
waarschijnlijk dat dit Joodse kinderen waren. Deze vluchtelingen kwamen via Rotterdam en verbleven in het Verenigd Wees- en Aelmoeseniershuis aan de Spieringstraat,
wat als voorlopig vluchtelingenkamp nr. 14 was aangewezen. Later in dat jaar werd het
aantal vluchtelingen uitgebreid tot 120. In oktober werd het kamp al opgeheven en
werd iedereen overgebracht naar Amsterdam.

Vreemdelingen uit de kuststreek
Tijdens de Duitse bezetting was het kustgebied verboden terrein voor inwoners die niet
de Nederlandse nationaliteit bezaten. Dit gold zowel voor Joodse als voor niet-Joodse
vreemdelingen. De 800 buitenlandse Joden die bijvoorbeeld in Den Haag terecht waren
gekomen, moesten de stad in 1940 verlaten.8 In Gouda bevonden zich in 1941 zo’n 247
Joden met een buitenlandse nationaliteit waarvan de meesten uit het kustgebied geëxterneerd waren. Later werden de papieren en daarmee de nationaliteit van deze Joodse
vluchtelingen afgenomen en werden ze door de bezetter statenloos verklaard. De vreemdelingen uit het kustgebied die zich in Gouda vestigden, waren voornamelijk woonachtig geweest in Rotterdam en in Den Haag. Zo was er bijvoorbeeld Antoine Pelat, een
hulparbeider die in 1887 in Frankrijk geboren was. Op 5 mei 1922 had hij zich in
Rotterdam gevestigd en ondanks dat hij met een Duitse vrouw getrouwd was werd hij
op 9 september 1940 door de Duitse bezetter uit de kuststreek uitgewezen. Hij vestigde
zich in Gouda vanwaar hij in 1942 vertrok naar Frankrijk.
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Hongaarse vluchtelingen
Begin november 1956 kwamen de Hongaren in opstand tegen hun regering waarop de
Sovjet-legers op 4 november 1956 Boedapest binnenvielen. In korte tijd werd de
opstand in bloed gesmoord. Twintigduizend personen werden in 1956 en de daarop
volgende jaren gearresteerd, ettelijke duizenden naar de Sovjet-Unie gedeporteerd en
maar liefst 2000, onder wie premier Imre Nagy, geëxecuteerd. Meer dan 150.000
Hongaren vluchtten naar het Westen. De meesten van hen kwamen in Oostenrijk
terecht.
Na veel debatteren besloot de Nederlandse regering dat er in ons land plaats was voor
niet meer dan 3000 Hongaarse vluchtelingen. De hoge woningnood werd daarbij als
argument aangevoerd. Daarnaast mocht een groep van 2000 zogeheten transit-vluchtelingen in Nederland hun transport naar hun uiteindelijke bestemming overzee afwachten. In de tweede helft van november van 1956 bedroeg het aantal Hongaarse vluchtelingen in Nederland 2853. Het aantal vluchtelingen dat naar een stad als Den Haag
kwam lag waarschijnlijk tussen de 200 en 250. In de tweede helft van november 1956
waren het er volgens de gegevens nog 110. In de steden Amsterdam, Rotterdam en
Utrecht waren de aantallen respectievelijk 170, 153 en 134. In Haarlem, Leiden en
Dordrecht lagen de aantallen weer iets lager: 90, 48 en 48.
Gouda verklaarde zich bereid twee Hongaarse families en twintig vrijgezellen op te
nemen. Dit zou dan op ongeveer 28 personen neerkomen. Eén en ander werd gecoördineerd door het ‘Gouds Comité voor Vluchtelingenhulp aan Hongaarse Vluchtelingen’.
W.L. Schmid werd als ambtenaar speciaal belast met Hongaarse Zaken.9 Op 13 december 1956 betrok de eerste Hongaarse familie haar woning aan de Burgemeester
Gaarlandtsingel, in de wijk Korte Akkeren. Dit was het echtpaar Vörös met hun vierjarig
dochtertje Veronica en de baby Imre van acht maanden. De familie was afkomstig uit de
stad Györ (halverwege Boedapest - Wenen, ongeveer 120 km van Wenen verwijderd).
Het gezin was zo’n drie weken daarvoor met de trein van Wenen naar Utrecht gereisd.
Vandaaruit waren ze naar het woonoord Horst - America in de Peel gebracht. Dit was
één van de 41 woonoorden en vakantiekampen die voor de eerste opvang van de
Hongaren was ingericht. In dit woonoord waren 40 kinderen en 30 volwassenen ondergebracht. In Gouda kreeg de vader algauw een baan aangeboden bij de vuurvaste-aardewerkfabriek NV. Gebr. Nagtegaal. Later bood de familie Vörös onderdak aan hun landgenoot en medevluchteling Sandor Pellinkan uit Boedapest die aan het werk ging bij
metaalwarenabriek Vergunst aan de Turfmarkt.
Begin januari 1957 kwam de tweede Hongaarse familie naar Gouda. Deze had een
woning toegewezen gekregen aan de Koningin Wilhelminaweg, één straat van de
Burgemeester Gaarlandtsingel verwijderd. Deze familie bestond uit het echtpaar Fekete
met dochtertje Judith van negen jaar en Jenö Horvath, een collega van de vader. Ook zij
waren afkomstig uit Györ. Nadat ze naar Utrecht waren gereisd waren ze terechtgekomen in het woonoord Coldenhove - Eerbeek. In Gouda gingen de beide mannen per 7
januari als bankwerker aan het werk bij het Gemeentelijk Energiebedrijf. Lang hebben
ze daar niet gewerkt. Het personeelsblad Vonk en Vlam meldde in juli 1957 dat ze uit
dienst waren getreden. Jeno Horvath nam zelf ontslag en stapte eind mei met een treinkaartje, betaald door de gemeente Gouda, op de trein naar München om daar in het
huwelijk te treden met Ilona Seper, eveneens een Hongaarse vluchteling. Bij terugkeer
in Gouda kreeg hij te horen dat hij geen aanspraak kon maken op financiële hulp
omdat hij zelf ontslag had genomen. Het jonggehuwde stel kon niet bij elkaar wonen
omdat er vanwege de woningnood die toen ook in Gouda heerste, geen woonruimte
beschikbaar was. Er was in eerste instantie sprake van dat het echtpaar Horvath naar
Helmond zou verhuizen maar dit ging op het laaste moment niet door. Uiteindelijk zijn
ze na bemiddeling terecht gekomen in een woning in Capelle aan de IJssel.
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Op 8 februari 1957 kwam er nog een vijfde persoon bij de familie Fekete aan de
Koningin Wilhelminaweg wonen, Laslo Veszeli, een zwager van Fekete. Laslo Veszeli
was eveneens afkomstig uit Györ en was in eerste instantie in Ede geplaatst. Hij ging
aan het werk bij Woerlee, fabrikant voor geschilderde meubelen, gevestigd aan de
Raam. Toen hereniging met zijn in Hongarije achtergebleven gezin niet lukte besloot hij
op 27 maart 1957 terug te keren naar Györ.
Gouda bood aan om in de loop van het jaar nog twintig vrijgezelle mannen op te
nemen. Eén van de mannen die gekomen zijn, was Gÿorgy Habettler. Habettler was
22 jaar en volgde als dienstplichtig militair een opleiding tot sportinstructeur toen de
opstand in zijn geboortestad Boedapest uitbrak. Hij moest nog een jaar bij de Militaire
Politie dienen maar besloot te deserteren. Samen met zes anderen ontvluchtte hij
Hongarije en wist hij de Oostenrijkse grens bij Wiener Neustad te passeren.
Aanvankelijk was het zevental van plan om naar Australië te gaan maar toen Sigmund
Nagy, een van Habettlers mede-vluchtelingen, zijn zus in het kamp ontdekte, veranderden de zeven van gedachte. Deze zus, Marta Olivier - Nagy, was in de jaren twintig als
pleegkind naar Den Haag gekomen en met een Nederlandse delegatie als tolk meegereisd naar het vluchtelingenkamp. In Nederland werd Gÿorgy Habettler in eerste instantie in een woonoord in Twente geplaatst. Van hieruit ging hij naar zijn uiteindelijke
bestemming: Den Haag. In Hongarije was Habettler een enthousiast voetballer geweest
en zodoende kwam hij al vrij snel bij ADO Den Haag terecht. Ondertussen waren er in
Gouda drie Hongaarse voetbaltalenten aangekomen. Dit waren Kovacs, Bürges en Pinter.
Kovacs ging bij ONA als jeugdtrainer aan de slag. Josef Bürges volgde een trainerscursus
en speelde in het eerste van ONA. Gÿorgy Pinter werd eveneens speler bij ONA. Omdat
Habettler het als een voordeel zag te voetballen bij een club waar landgenoten ‘rondliepen’, besloot hij medio 1957 naar Gouda te verhuizen.
De eerste jaren in Gouda werden de vier heren bijgestaan door twee Goudse dames die
van oorsprong Hongaarse
waren. Dit waren mevrouw
Van Buren - Marinc, door
Habettler Tante Mici genoemd,
en mevrouw Csinadi. Vaak
waren de dames op het ONAveld te vinden om te tolken
voor de Hongaarse trainers en
spelers. Habettler is niet bij
ONA gebleven. Na een aantal
jaren bij de club te hebben
gespeeld stapte hij over naar
de club Gouda waar hij ook
een paar maanden gevoetbald
heeft. De laatste jaren van zijn
voetbalcarriëre bracht hij door ONA rond 1959, met geheel links de Hongaarse trainer Kovacs.
Collectie J. v.d. Kley.
in het eerste van GSV. Door
een meniscusoperatie moest
hij stoppen met voetballen. Vrij snel na zijn aankomst in Gouda vond Habettler een
baan bij een Galvanisbedrijf aan de IJssellaan. Daarna heeft hij een paar jaar gewerkt bij
Gouda Vuurvast aan de Goudkade. In 1960 trouwde hij met een Goudse en het echtpaar
ging wonen in de Vogelenbuurt bij de wijk Korte Akkeren, waar ze actief waren bij de
oprichting van een buurtcomité. In 1975 keerde hij met zijn vrouw terug naar
Den Haag. Ook Kovacs heeft Gouda verlaten. Hij heeft zich na een paar jaren in de
omgeving van Haarlem gevestigd met zijn Nederlandse vrouw. Pinter en Bürges zijn
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beide in de Goudse regio blijven wonen. Bij Gÿorgy Habettler zien we een verband
tussen voormalige pleegkinderen en vluchtelingen. Hij was niet de enige die door zo’n
band hier terecht is gekomen. Er is in Gouda ook een geval bekend van een voormalig
pleegkind dat later als vluchteling terugkeerde naar zijn voormalige pleegfamilie. Na de
Eerste Wereldoorlog was de zevenjarige Laslo Urbànyi uit Boedapest ongeveer een jaar
lang als pleegzoon opgenomen geweest bij het Goudse gezin Brink. Urbànyi had na die
tijd nog vele jaren met zijn pleegouders gecorrespondeerd, maar sinds 1951 was het
contact afgelopen. Na de opstand in Hongarije wilde de heer Brink graag onderdak bieden aan zijn voormalige pleegzoon en diens vrouw. Hij begon een speurtocht naar zijn
voormalig pleegkind en werd hierbij geholpen door het Rode Kruis. Er kon echter
alleen in de vluchtelingenkampen in Nederland en Oostenrijk gezocht worden.
Gelukkig was dit voldoende: op 12 maart 1957 kwam er een brief met het bericht dat
men Laslo Urbànyi had gevonden in het vluchtelingenkamp Mödling in Oostenrijk en
dat hij graag, samen met zijn vrouw, gebruik wilde maken van de gastvrijheid van zijn
voormalige pleegouders. Op 29 mei 1957 werd een inreisvisum verstrekt.
Niet iedereen had het geluk via zo’n contact met familie herenigd te worden. Zo woonde er sinds 1947 een zekere Irene Kiss bij pleegouders in Gouda. Haar broer kwam in
1957 in een vluchtelingenkamp in Engeland terecht. Irene en haar pleegouders probeerden om de jongen voor een jaar naar Gouda te halen. Op 26 juli 1957 werd een verzoek daartoe echter door de gemeente afgewezen.
In de loop van 1957 herbergde Gouda vijftien Hongaarse vluchtelingen. Veelal waren
dit vrijgezelle mannen die ergens in een pension woonden of bij een familie in de kost
waren. Deze mannen hadden over het algemeen een baan in de techniek ergens in
Gouda.
Sommige Hongaarse vluchtelingen bleven in Gouda. Anderen vestigden zich elders in
Nederland. Er waren ook Hongaren die emigreerden naar een ander continent. Een
drietal instanties boden hulp aan Hongaren die wilden emigreren: de Katholieke
Emigratiestichting te Den Haag, de Stichting Oecumenische hulp aan Kerk en Vluchteling te
Utrecht en de International Social Service te Den Haag. Een van de ‘Goudse’ Hongaren
die naar overzees gebied emigreerde was Ilona Novack uit Györ. Aanvankelijk was zij
geplaatst in Wijk aan Zee. In het begin van 1957 kwam zij naar Gouda, en ging ze aan
het werk als strijkster bij de Goudsche Stoomblekerij ‘De Drie Notebomen’ aan de
Kattensingel. Een klein half jaar later, op 21 juni 1957, emigreerde zij naar Brazilië.

Chileense vluchtelingen
Op 11 sepember 1973 werd in Chili president Salvador Allende via een staatsgreep
door Augusto Pinochet afgezet. Tegenstanders van Pinochet belandden in de gevangenis
of ‘verdwenen’. In 1972 waren Joop den Uyl en Jan Pronk, die toen nog Kamerlid
waren, tijdens een UNCTAD-conferentie zeer onder de indruk geraakt van Allende’s
‘Chileense weg naar het Socialisme’.10 Pronk was in 1972 een van de oprichters van het
Chili Comité. In heel Nederland ontwikkelde zich in de jaren ’70 een sterke Chilisolidariteit. Geen enkele politieke stroming van betekenis in Nederland keurde de
dictatuur van Pinochet goed.
Na de staatsgreep van 1973 sprak de Nederlandse regering openlijk haar afschuw uit
over de gebeurtenissen in Chili. Op verzoek van de UNHCR (het Hoge Commissariaat
voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties) besloot de regering een flink aantal
vluchtelingen uit Chili op te nemen. Tot 1979 nodigde de Nederlandse regering in
totaal 1070 Chilenen uit. In de jaren 1973 - 1977 vormden de Chileense vluchtelingen
de helft van alle uitgenodigde vluchtelingen in Nederland.
Eind jaren ’70 waren in Nederland naast het landelijke Chili Comité 45 plaatselijke
comités actief, waarvan één in Gouda. De belangrijkste activiteit van deze comités was
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het vrijkrijgen van politieke gevangenen in Chili, die dan veelal op uitnodiging naar
Nederland kwamen. Voor Gouda werden de namen van deze gevangenen veelal
verstrekt door Jaap Koenis, een Gouds priester die als missionaris in Chili gewerkt had.
Toen hij na de staatsgreep vluchtte werd hij actief in het Goudse Chili Comité. Samen
met een aantal Gouwenaren zette hij handtekeningenacties op. Er werden in Gouda en
de regio ongeveer vijftien Chileense gezinnen opgevangen.
Eén van de mensen die door middel van een handtekeningenactie vrijkwam uit een
Chileense gevangenis, was Oscar Catalan. Catalan was in 1945 geboren in Melipilla
(55 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Santiago). Hij was een van de twaalf
kinderen van een landarbeider en werkte er als monteur van landbouwmachines. In
oktober 1973 werd hij opgepakt omdat hij lid was van een politieke partij en van een
vakbond. In 1977 werd hij vrijgelaten en kwam hij op uitnodiging van de Nederlandse
regering met zijn gezin in Gouda wonen. Hij koos voor die stad omdat er al kennissen
van hem woonden. Hij werkte bij Unilever en was actief in de vakbond FNV. Oscar
Catalan had het zeer naar zijn zin in Nederland, maar toch verlangden hij en zijn vrouw
naar Chili. In 1995 besloot hij de stap te wagen en terug te keren. Dit deed hij in 1996.
Zijn kinderen kozen ervoor in Gouda te blijven. Mede hierdoor zijn zijn banden met de
stad gebleven. Toen in 1999 in het Verzetsmuseum een tentoonstelling over Chileense
vluchtelingen geopend werd, kwam Oscar Catalan over uit Chili om hierbij aanwezig te
zijn. Hij ontving op die dag tevens van de gemeente Gouda de vrijwilligersprijs voor
zijn verdiensten voor de Goudse gemeenschap.

Gastarbeiders
Tijdens de jaren ’60 ontstond er in Nederland door de snelle economische groei een
structureel tekort aan arbeidskrachten. Met name in de fabrieken zat men te springen
om werknemers die de machines konden bedienen. Het bedrijfsleven begon zich te
richten op het werven van buitenlandse werknemers, voornamelijk in landen rond de
Middellandse Zee. In eerste instantie deden ze dit op eigen initiatief, later gebeurde dit
onder toezicht van de overheid.
Op 9 september 1960 stapte de eerste Italiaan die officieel was geworven, in Milaan op
de trein naar Nederland met een arbeidscontract voor bepaalde tijd en een woonadres
op zak. Toen bleek dat er in Italië niet voldoende mannen met de juiste scholing te vinden waren ging de Nederlandse overheid zich richten op Spanje. De Spaanse mannen
kwamen voornamelijk op de scheepswerven te werken. Na de Spanjaarden kwamen de
Portugezen, Joegoslaven, Grieken, Tunesiërs en Turken naar Nederland. Niet alle gastarbeiders werden officieel geworven. De meeste Marokkanen bijvoorbeeld kwamen aanvankelijk op eigen initiatief. In 1960 kwam de eerste Marokkaan aan op het station van
Utrecht. Hij meldde zich bij het arbeidsbureau en kon uit tientallen banen kiezen.11
Voor hem was echter niets geregeld. Hij moest zelf voor woonruimte zorgen en het
arbeidscontract dat hij had gekregen was erg vrijblijvend. Voor de vele landgenoten die
hem volgden gold lange tijd precies hetzelfde.
In Gouda was de situatie niet anders: ook hier ontstonden tekorten op de arbeidsmarkt.
In Het verslag van de toestand der Gemeente Gouda van 1962 werd vermeld dat in dat jaar
veel arbeidskrachten van buiten Gouda aangetrokken moesten worden.
Als een bedrijf buitenlandse werknemers in dienst wilde nemen via de officiële wervingen, moesten er vaak hoge wervingskosten betaald worden. Er bestond een concurrentiestrijd om buitenlandse arbeidskrachten tussen allerlei bedrijven. Alleen de grote
bedrijven konden aantrekkelijke voorwaarden bieden. Daarbij kwam dat de kleinere
bedrijven niet altijd de financiële middelen hadden om de hoge wervingskosten te
betalen. Later dienden er zich buitenlanders aan waarvoor geen kosten betaald hoefden
te worden (de zogenaamde volg- of kettingmigranten) en kregen de kleinere bedrijven
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ook de gelegenheid buitenlanders in dienst te nemen.
De werkgevers waren aanvankelijk erg tevreden over hun buitenlandse werknemers.
De Kamer van Koophandel meldde in zijn jaarverslag van 1965 dat hun ‘arbeidslust en
ijver goed zijn en dat de intelligentie en het verantwoordelijkheidsgevoel meevallen.’
In de Handelingen van 1967 staat dat ‘het bedrijfsleven over hun werkprestatie erg
tevreden is.’
In 1969 meldde de Goudsche Courant echter dat ‘het vast is komen te staan dat hun
bedrijfsgebondenheid belangrijk minder is dan dat van Nederlanders.’ De gastarbeiders
die in Gouda kwamen wonen, gingen aan de slag bij zo’n 40-tal bedrijven. De bekendste werkgevers waren Uniqema (toen nog Apollo geheten), Compaxo (vleesverwerking),
Melkunie, Gouda-Vuurvast (steenfabriek) en de NV Machinale Garenspinnerij. Er waren
ook bedrijven vlak buiten Gouda waar veel gastarbeiders werkten zoals KVTMoordrecht (tapijtenfabriek) en de kabelfabriek in Waddinxveen.
Tabel 2: Aantallen gastarbeiders in Gouda12
1965
Spanjaarden
Portugezen
Turken
Marokkanen

14
173

1968

1971

15
30
48
900

4
34
34
583

Bron: Jaarverslag Kamer van Koophandel 1972.
Naar Gouda zijn gastarbeiders uit vele landen gekomen. In dit verslag worden de gastarbeiders uit een viertal landen behandeld, te weten: Italië, Spanje, Portugal en Marokko.

Italianen, Spanjaarden en Portugezen
De eerste gastarbeiders die naar Gouda kwamen waren, net als in de rest van
Nederland, afkomstig uit Italië, Spanje en Portugal. Omstreeks 1963 kwamen de
Spanjaarden en Italianen, via de officiële kanalen. Dat wil zeggen: ze waren door het
ministerie van Sociale Zaken geworven in hun land van herkomst, waarbij van te voren
al woonruimte en een arbeidscontract voor bepaalde tijd geregeld waren. De Italianen
gingen aan het werk bij de KVT te Moordrecht. De vijftien Spanjaarden die in Gouda
werkten kwamen bij de Garenspinnerij terecht. Op één Spanjaard na zijn ze na verloop
van tijd allemaal weer terug naar huis gegaan.Waarschijnlijk woonden ze in een officieel
pension. In zo’n pension woonde vaak een man of tien en kregen ze een paar keer per
dag een maaltijd voorgezet door een Nederlandse kok. Koken voor Spanjaarden en
Italianen bleek niet altijd eenvoudig. De cultuurverschillen die er heersen tussen verschillende bevolkingsgroepen en nationaliteiten komen aan tafel vaak leuk naar voren.
Annemarie Cottaar vermeldt in haar boek een aanvaring tussen de Duitse dienstbode
Martha Löchner en haar mevrouw die voortkwam uit een eetcultuurverschil: ‘Zo kookte
mijn mevrouw wel eens krootjes waarop ik haar vroeg: Heeft u óók zwijnen? Waar ik
vandaan kom, zijn gekookte krootjes namelijk varkensvoer. Toen ik haar dat uitlegde
werd ze vreselijk kwaad.’ In het voorwoord van de kookboekjes die het
Voorlichtingsbureau voor de Voeding speciaal voor degenen die voor Italianen en
Spanjaarden kookten, uitgaf kan men lezen dat Italianen ook al niet veel van gekookte
bietjes en andere rode groenten moesten hebben. Behalve wat Italianen en Spanjaarden
niet aten, stonden er allerlei tips en wetenswaardigheden in over wat ze wel lustten.
De boekjes bevatten ook recepten van Spaanse en Italiaanse maaltijden, bestemd voor
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Deel van de voorbladen van de receptenboekjes voor de Italianen en Spanjaarden.
Bron: Voorlichtingsbureau voor de
Voeding 1964.

tien personen die men kon bereiden met ingrediënten die toen allemaal in Nederland
verkrijgbaar waren. Dit was natuurlijk heel nuttig, want producten als olijfolie en
olijven waren nog niet zomaar in de supermarkt te verkrijgen in die tijd.
In januari 1964 gingen twaalf Portugezen aan het werk bij Uniqema, toen nog de NV
Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Apollo Gouda geheten. Het was waarschijnlijk toen
voor het eerst dat er een groep Portugezen bij de kaarsenfabriek kwam werken want in
het personeelsorgaan Kaarslicht van 11 maart 1964 werden ze in het Portugees van
harte welkom geheten door de redactie van het blad. De redacteur wenste ze veel succes
toe ‘in Nederland en bij Gouda-Apollo in het bijzonder’ en sprak de wens uit dat ze
geen spijt zouden krijgen van het feit dat ze hun werk zover van hun geboorteland
gezocht hadden. In het Kaarslicht van 15 april van dat jaar stond een groepsfoto van de
Portugese werknemers afgedrukt. ‘...Aan de opgewekte gezichten te zien, bevalt het hen
prima in hun nieuwe werkkring’, was er naast hun foto te lezen. Toen de Portugezen in
1964 kwamen kregen ze door Apollo huisvesting aangeboden in enkele van de
woningen die het bedrijf in Gouda in zijn bezit had. De meesten hebben daar toen
gebruik van gemaakt. Sommige van
de Portugese mannen hebben nog
geen half jaar bij de fabriek
gewerkt, andere zijn er tot hun
pensioen gebleven. Van één van de
mannen is bekend dat hij met zijn
vrouw naar Gouda is gekomen.
Zij werkte aanvankelijk elders in de
stad maar is later overgestapt naar
de Kaarsenfabriek. Van een andere
man is bekend dat hij eerst zijn
vrouw naar Gouda heeft laten
overkomen en later een nichtje.
Dit nichtje ging ook aan het werk
bij Uniqema.13
Portugese gastarbeiders. Bron: Kaarslicht 16 nr. 2 (15 april 1964).
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Dit is een mooi voorbeeld van ketting- of volgmigratie en waarschijnlijk was dit niet het
enige geval want het aantal Portugezen in Gouda is na 1964 flink gegroeid. In 1974
woonden er 96 mensen met een Portugese nationaliteit in Gouda, waaronder 26 gezinnen met kinderen.

Marokkanen
Een andere groep gastarbeiders die naar Gouda kwam waren de Marokkanen. Deze
groep was aanzienlijk groter dan de Italianen, Spanjaarden en Portugezen. In 1965
arriveerden er in een keer 173 en het aantal steeg snel (zie tabel 2). Driekwart van deze
gastarbeiders kwam uit het Rifgebied, een uitloper van het Atlasgebergte in het NoordOosten van Marokko. Dit gebied ligt bij de Middellandse Zee tegenover Spanje en werd
in de jaren twintig door Spanje gekoloniseerd, terwijl de rest van Marokko een Frans
protectoraat werd. Tot de dekolonisatie van Marokko in 1956 maakte dit gebied deel uit
van Spaans Marokko. Het gebied kent hierdoor een eigen geschiedenis van onafhankelijkheid en is slecht geïntegreerd in de Marokkaanse staat. Het is het minst geärabiseerde
gebied van Marokko en de bevolking spreekt er voor het overgrote deel een Berberse
taal. Het is een perifeer gebied met weinig industrie en wat eenvoudige landbouw.
Het biedt economisch gezien weinig mogelijkheden. Veel mannen trokken dan ook naar
Europa om daar geld te verdienen. De meesten gingen in eerste instantie naar Frankrijk.
Vanuit Frankrijk gingen sommigen naar Nederland. Niet alle Marokkanen kwamen via
Frankrijk. Er werden ook mannen door Nederlandse bedrijven in Marokko zelf geworven. Delegaties van Nederlandse arbeidsbureaus en bedrijven gingen naar steden als
Casablanca, Tanger en Rabat om geschikte en gezonde arbeidskrachten te ‘ronselen.’14
De ‘Goudse’ Marokkanen waren in 1965 in eerste instantie naar Utrecht gereisd omdat
het bekend was dat je daar altijd wel een baan kon vinden. In Utrecht was op een
gegeven moment echter geen werk meer voorhanden. In Gouda zaten de fabrieken wel
te springen om werknemers. Toen de Goudse medewerker van het arbeidsbureau een
telefoontje kreeg van zijn collega in Utrecht met de vraag of hij nog werk had voor een
groep Marokkaanse mannen, ging hij hier dan ook meteen op in. De Marokkanen
gingen aan het werk bij meer dan 40 verschillende bedrijven, waarvan Compaxo,
Melkunie, KVT Moordrecht en de N.V. Machinale Garenspinnerij de bekendste waren.
De werving vanuit het Arbeidsbureau te Gouda werd in september 1965 ter hand
genomen. Het toeval wilde dat de toenmalige directeur Molenbeek goed bekend was in
Marokko. Hij was namelijk een ex-marineman die tijdens zijn zeemansjaren vaak de
haven van Rabat had aangedaan. Het blijft echter onduidelijk of Molenbeek zich actief
heeft bemoeid met de wervingen. De werving vanuit het arbeidsbureau Gouda, die
overigens vier jaren eerder ter hand werd genomen dan de officiële landelijke werving,
heeft tot begin jaren ’70 geduurd. De topjaren waren 1970 en 1971. Bij de Melkunie in
Gouda werkten in die jaren zo’n 30 à 35 Marokkanen. In eerste instantie deden zij
veelal ongeschoold werk, maar later is een aantal van hen opgeklommen naar hogere
functies.
Het was in het begin niet makkelijk om de Marokkaanse gastarbeiders onder te
brengen. De Marokkanen hadden, voordat ze naar Gouda kwamen geen woonruimte
geregeld en woonden verspreid door de hele stad, veelal in pensions. Die pensions
waren eigendom van woningbouwverenigingen, particulieren en ook wel van bedrijven
waar de Marokkanen werkten.15 Er waren ook pensions in handen van Marokkanen zelf.
Sommige Marokkaanse gastarbeiders kochten oude pandjes en knapten die op om er
met familie, vrienden of streekgenoten in te gaan wonen.
De woonomstandigheden in de meeste pensions waren erg slecht. De panden waren
onveilig, er woonden over het algemeen te veel mensen in en vaak waren ze niet erg
schoon. Toen in 1969 de Nederlandse overheid de werving in handen nam werd er in
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eerste instantie gehoopt dat de behuizing van de Marokkanen door de werkgevers goed
geregeld zou worden en daardoor zou verbeteren. De bedrijven werden door de overheid namelijk verplicht voor adequate huisvesting te zorgen. Het bedrijf Compaxo
richtte een pension in, in de voormalige Katholieke meisjesschool aan de Westhaven
nummer 25. Er zijn echter slechts zo’n twintig Marokkanen via de officiële werving bij
Compaxo aan het werk gegaan. De rest kwam op eigen initiatief en moest zelf voor
woonruimte zorgen. Het kwam voor dat werknemers in de gebouwen waar ze werkten
ook sliepen, of dat er op fabrieksterreinen tijdelijke onderkomens in barakken werden
ingericht. In 1970 werd er door de gemeente een poging gedaan om orde op zaken te
stellen door een aantal pensions aan te schrijven iets te doen aan de hygiëne en brandveiligheidsvoorschriften. In 1972 werden enige pensions gesloten vanwege de slechte
woonomstandigheden en werden de bewoners overgebracht naar andere pensions.
Jammer genoeg bleef het daar voorlopig bij. Van de 81 geregistreerde pensions die er in
1979 waren zou nog steeds minstens een derde gesloten moeten worden op grond van
de toen geldende logiesverordeningen en om brandveiligheidsoverwegingen.
De meeste pensions lagen in het centrum onder meer aan de Lage en Hoge Gouwe, de
Raam de Turfsingel en Westhaven. Op Westhaven 33 bevond zich een goed bezocht
trefcentrum voor Marokkaanse gastarbeiders waar ondermeer Arabische films vertoond
werden.
In november 1973 waren er drie instanties die de gang van zaken rond de pensions
coördineerden. Dit waren de politie, de brandweer en de Stichting Bijstand Buitenlandse
Werknemers Rijn en Lek. Deze laatste instantie was in het leven geroepen ter ondersteuning van de gastarbeiders in ondermeer Gouda.
Naast het toezicht houden op de pensions deed de stichting ook aan voorlichting aan
werknemers en de Nederlandse samenleving, aan de relatie-opbouw buitenlandse werknemers en Nederlanders, onderricht in eigen taal-cultuur-historie-aardrijkskunde en
godsdienst en aan het bevorderen van zelfwerkzaamheid. Er werden daarnaast ook
Nederlandse en technische cursussen georganiseerd. Aanvankelijk was het de bedoeling
van de Marokkaanse mannen om slechts een paar jaren in Nederland te blijven om veel
geld te verdienen zodat ze in hun vaderland een beter bestaan konden opbouwen. Dit is
echter anders gelopen. Vele mannen zijn hier gebleven en hebben hun verloofdes,
vrouwen en kinderen over laten komen. In de jaren zeventig vonden de meeste van
deze gezinsherenigingen plaats waardoor de Marokkaanse gemeenschap in Gouda in de
relatief korte tijd dat ze hier is snel is gegroeid: van 173 mannen in 1965 naar
5190 mannen, vrouwen en kinderen in 1999.

Epiloog
De verschillende groepen migranten die zich gedurende de negentiende en twintigste
eeuw in Gouda gevestigd hebben zijn om uiteenlopende redenen hier naartoe gekomen.
Bepaalde immigranten zijn gebleven, anderen niet. Sommige immigranten hebben
duidelijke sporen en kenmerken achtergelaten, anderen zijn volledig geassimileerd en
hebben zelfs hun namen ‘vernederlandst.’
De Duitse immigranten kwamen hier om een beter bestaan op te bouwen. De winkels
die de Duitse winkeliers hadden zijn er nog, al zijn in de meeste gevallen de namen
veranderd. Modehuis Bahlmann bijvoorbeeld werd Kuijt Exclusief. De Duitse dienstbodes kwamen hier teneinde veel geld te verdienen om zodoende in Duitsland een goed
bestaan op te kunnen bouwen. De meesten van hen zijn teruggegaan, maar er zijn ook
enkelen hier gebleven en getrouwd. Degenen die met een Nederlandse man trouwden
verloren daarmee hun Duitse nationaliteit en achternaam en werden zodoende
‘onzichtbaar’ als immigrant.
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De Belgische strohoedenmakers gingen net als vele van hun dorpsgenoten hun geluk
beproeven buiten België. De reden van Gerard Fraikin om zich in Gouda te vestigen is
niet moeilijk te bedenken. Zijn vrouw, de achterkleindochter van Adam Mathot, strohoedenmaker uit Bassenge, was er geboren. Aangezien de Mathots en Fraikins voornamelijk dochters kregen die voor nageslacht zorgden, zijn deze twee achternamen vrijwel
verdwenen uit Gouda, wat niet wegneemt dat het nageslacht hier nog wel woont.
De Belgische vluchtelingen van het Vluchtoord Gouda hadden geen speciale reden om
naar Gouda te komen. Door de Nederlandse regering werden ze hier geplaatst. Ze zijn
voor het overgrote deel weer teruggekeerd naar hun vaderland na de vrede in 1918. De
witlofteelt in en om Gouda wordt gezien als een van de sporen die zij hier hebben achtergelaten. Iets heel anders wat ons herinnert aan deze Belgische vluchtelingen zijn de
graven van de overleden vluchtelingen op de Katholieke Begraafplaats aan de Graaf
Florisweg.
Het tragische lot van de Joodse vluchtelingen en de Joodse leerlingen van de
Catharinahoeve is bekend. De jeugdfarm werd na de oorlog voortgezet. Enkele van de
leerlingen emigreerden naar Israël, maar het internationale karakter van de farm was
verloren gegaan en later is de jeugdfarm opgeheven.
De Hongaarse vluchtelingen is een groep wiens komst nog vers in het geheugen ligt bij
veel Gouwenaren. De meeste namen van deze vluchtelingen vindt men echter niet meer
terug in het telefoonboek. Veel van de Hongaren zijn waarschijnlijk de stad uitgegaan of
hebben misschien zelfs Nederland wel verlaten. In het jubileumboek van ONA staan
Habettler, Kovacs, Pinter en Bürges helaas niet vermeld. De sporen van de Hongaarse
vluchtelingen zijn zo op het eerste gezicht niet erg zichtbaar.
Sporen van de Chileense vluchtelingen zijn er nog wel. Het Verzetsmuseum ZuidHolland heeft in 1999 een tentoonstelling over deze groep ingericht en in de tuin van
dit museum staat een boom die geschonken is door enkele vluchtelingen uit Chili,
waaronder Oscar Catalan.
De meest recente groepen migranten zijn natuurlijk het zichtbaarst in de stad. In het
telefoonboek staan nog Portugese namen, waaronder enkele van gepensioneerde werknemers van Uniqema. Een zeer herkenbare groep in Gouda is die van de Marokkaanse
nieuwkomers. Zij zijn het grootst in aantal. De reden van de Marokkanen om hier te
komen in de jaren 1960 is duidelijk: er was hier werk voor hen. In de jaren ’70 en ’80,
toen de mannen besloten hun terugkeer naar Marokko uit te stellen, hebben er op grote
schaal gezinsherenigingen plaatsgehad. De Marokkaanse gemeenschap heeft inmiddels
drie moskeeën opgericht. Ook zijn er in Gouda enkele Islamitische slagerijen en bakkerijen geopend. Meer en meer Marokkanen maar ook andere immigranten beginnen een
eigen onderneming, veelal een restaurant, eethuisje of specialiteitenwinkel. Zo is bijvoorbeeld aan de Lange Groenendaal door een Bosnische immigrant delicatessenwinkel
‘Adriatika’ geopend waar specialiteiten uit landen rondom de Adriatische Zee verkocht
worden.
Het aantal nieuwkomers dat naar Gouda komt stijgt ieder jaar. Zo ook de verscheidenheid aan nationaliteiten die we in Gouda aantreffen. Sommige immigranten komen hier
om te werken of om zich bij een geliefde of familielid te voegen. Anderen, zoals de
vluchtelingen uit (ex-)Joegoslavië, worden door de overheid hier geplaatst.
Enkele van deze migranten zullen de stad weer verlaten terwijl een groot aantal van hen
zal blijven en hun bijdrage zal leveren aan het Goudse stadsbeeld en het dagelijkse
leven in de stad.
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