
In 1966 kwameen vijftigtalMarokkanen inMoordrechtwerken, grotendeels bij de
Tapijtfabrieken. De fabriek riep regelmatig de hulp in van de Stichting Rijn & Lek
als er vertaaldmoest worden of voorlichting en informatiemoest worden gegeven
aan de arbeiders. Een tijd lang bestond er demogelijkheid om in werktijd op de fa-
briek Nederlandse les te volgen. Voor het toezicht op de huisvesting werd een
commissie geïnstalleerdmet als deelnemers dewethouder Sociale Zaken, het hoofd
Sociale Zaken en het personeelshoofd van de Tapijtfabrieken. Een aantal Marok-
kanen woonde in Gouda. Twintig Marokkanen echter vonden onderdak in een
pension aan deOranjelaan 3. Dit pension beschikte over een vergunning. Hetwerd
gedreven door de familie Vitale, afkomstig uit Italië. Zelf woonde het gezin verder-
op in de straat. De heer Vitalewerkte ook bij de tapijtfabriek. Het dagelijksewerk in
het pension, het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimtes en het rege-
len vandewas door eenwasserij werd vooral doormevrouwVitale gedaan.Dagelijks
werd er gestofzuigd ende beddenwerdenwekelijks verschoond.Dewoninghad een
inhoud van vierhonderd m3. Zeven personen sliepen op de zolder die bereikbaar
was via eenVlizotrap. Op de drie slaapkamers sliepen in totaal dertienmensen. De
ventilatie van de zolder verliep via een vierpansdakraam. Tussen de stapelbedden
was vijftig centimeter tussenruimte. Tussen de bedden op de zolder was een loop-
pad van drie meter. Elke bewoner had een eigen kast. Ze deelden een wasbak, een
douche en eenwarmwaterboiler van tachtig liter. Het koken en afwassen gebeurde
door de bewoners zelf. In de eetzaal annex ontspanningsruimte stond een televisie
en een radio. De bewoners kregen regelmatig bezoek van het hoofd Personeelsza-
ken van de tapijtfabriek, die de pensiontoelage kwam uitkeren, en van het hoofd
Sociale Zaken van de gemeente. Zij lekenweinig klachten te hebben.De buren ech-
ter waren minder tevreden. Zij klaagden over lawaaioverlast, vechtpartijen en
onhygiënische toestanden. In de zomer van 1968 raakte het riool in de straat ver-
stopt. Een buurtbewoonster gingmet toestemming vande bewoners in het pension
naar binnenomdaar dewc door te trekken en trof daar naar zeggen een twintig cen-
timeter dikke laag gebruikt wc-papier aan. Naar aanleiding hiervan ging men de
bewoners steeds meer beschouwen als een potentieel gevaar voor de volksgezond-
heid. In oktober 1968 liep de onvrede hoog op. De buurt was er namelijk achter
gekomen dat het pension en de bewoners waren ontsmet omdat er door een plaat-
selijke arts schurft was geconstateerd bij vier bewoners. Alle bewoners moesten
mee naar Gouda om onder toezicht te douchen en zich met een crème te behan-
delen. Buurtbewoners reageerden fel en vroegen een gesprekmet de gemeente. Zij
vreesden voor de gezondheid van hun kinderen en waren vanmening dat de aan-
wezigheid van het pension leidde tot waardevermindering van hunwoningen. De
gemeentemeende dat de schurft wasmeegekomen uit Goudawaar ook een aantal
pensions ontsmet was. De klachten van de buren werden sterk overdreven gevon-
den. De commissie van toezicht hadnooit vuiligheid geconstateerd. De commissie
wees op de goede ervaringenmet de gastarbeiders. Problemen tussen opgeschoten
jongelui uit dewoonwijk voor Ambonezen en de gastarbeiders waren in ieder geval
niet door de buitenlanders veroorzaakt! Daar was de commissie zeker van.
De verhoudingen tussen dewerkgever en dewerknemers bij de tapijtfabriek waren
redelijk totdat het bedrijf door de Ierse firma werd overgenomen. Kennelijk wilde
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de nieuwe eigenaar een deel van het personeel afstoten. In ieder geval probeerde
men regelmatigmensen op staande voet te ontslaan, bijvoorbeeld als zij ziekwaren
maar toch aanhetwerkwerden gestuurd door hetGAK.Niet verschijnen zonderme-
dedeling werd dan gezien als werkweigering wat weer een reden was voor ontslag
op staande voet. De IndustriebondNVVenmoeilijke onderhandelingenmet het be-
drijf moesten er aan te pas komen om de verhoudingen tussen werkgever en
werknemers weer enigszins in goede banen te leiden.
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HOOFDSTUK VIII

‘Stukje Turkije in Hart van Holland’
Waddinxveen

Eén van de eerste bedrijven in Zuid-Holland die buitenlandsewerknemers aantrok-
ken, was de Nederlandse Kabelfabriek NV (NKF). In 1959 nam de fabriek een
veertigtal Italianen over van de Staatsmijnen die met een overschot aan personeel
zaten. Later trokmennog eens 150 Italianen rechtstreeks uit Italië aan.Dezewerden
tewerk gesteld bij de vestiging in Delft en daar ondergebracht in particuliere kost-
huizen. In 1964 had men opnieuw arbeiders nodig. Dit keer werd besloten om
Turken aan te trekken, ‘geziendeniet zo gelukkige ervaringenmet de Italianen.’ Een
nadere toelichting ontbrak helaas. Aanvankelijk werden de 94 Turkse arbeiders ge-
huisvest inHellevoetsluis, inhetwoonoordHetGroteWeergors. In 1962betrokdeNKF
gebouwen aan de Noordkade in Waddinxveen. Toen zich opnieuw personeelste-
korten voordeden, besloot dedirectie niet alleennogmeermensen aan te trekkenuit
het buitenland, maar ook om op het ruime terrein inWaddinxveen een woonoord
te bouwen. Dit bood veel voordelen. De arbeiders die in Delft werkten, zagen hun
reisduurmet dehelft bekort.Waddinxveenwas dichterbij danHellevoetsluis. De ar-
beiders van deWaddinxveense vestiging woonden danmet elkaar en bij hunwerk.
Tot dan toe hadden zij bij particulieren gewoond. Het woonoord voor Turkse arbei-
ders kwam in de zomer van 1965 gereed en werd in oktober van dat jaar officieel
geopend. Het gebouw kreeg de naam Anadolu, de Turkse term voor Anatolië, de
streek waar de meeste Turkse arbeiders vandaan kwamen. De Turken uit Hellevoet-
sluis werden er ondergebracht plus nog eens honderd nieuw geworvenen die
rechtstreeks uit Turkije kwamen. Later werden nog eens vierentwintig arbeiders ge-
worven.Het oordwas opgesplitst in eenheden voor acht personen, de gebruikelijke
maat inwoonoorden. Elke groepbeschikte over eenwoonkamer, een slaapkamer, een
wasgelegenheid en een toilet. Daarnaastwaren er enkele collectieve voorzieningen:
een wasserette, een kantine, een keuken, een gebedsruimte en een recreatieruimte
met biljart en tafeltennistafel. De kantine, de keuken en de recreatiezaal bevonden
zich in een al bestaandgebouw.Dehoutenbarakkenwarengegroepeerd rondomeen
grasveld datmededienst deed als volleybalveld. Verderwas er een kantoorruimte en
een bungalow voor de beheerder. De fabriek deedmoeite om de aanpassing van de
arbeiders zo vlotmogelijk te laten verlopen. Zowas er een talenpracticumwaarmet
behulp van bandrecorders en koptelefoonsNederlandse les werd gegeven.Ook kre-
gen de arbeiders les over Nederlandse gewoonten en omgangsvormen. Daarnaast
werden de Nederlandse arbeiders geïnformeerd over de leefgewoonten van de Tur-
ken.We laten hetWeekblad voorWaddinxveen aan het woord dat op 14 oktober een
artikel wijdde aan het woonoord onder de titel ‘Stukje Turkije in hart van Holland’:
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‘Als een enclave op Nederlands grondgebied ligt aan de Noordkade het nieuwe
woonoord voor de tweehonderd Turkse werknemers van de Nederlandse Kabel-
fabriek, dat verleden week door de Turkse ambassadeur in ons land, zijne Excellentie
Resat Erhan, en de Commissaris van de koningin in Zuid-Holland, mr. J. Klaasensz,
werd geopend. Dit kleine stukje Turkije in het hart van Holland, dat genoemd is naar
de landstreek in de buurt van Ankara, Anatolië (Anadolu), doet overigens geheel
niet Turks aan, maar de Turken voelen zich er best thuis en dat is de hoofdzaak.’

Hetwoonoorddiende als voorbeeld voor andere bedrijven. Zomaakten twintigWad-
dinxveense bedrijven op initiatief van gemeente en arbeidsbureau in 1966 een
rondgang door het woonoord en een excursie door de fabriek. In een gesprek na af-
loopbesprakendebedrijvenmet eenambtenaar vanhetministerie vanSociale Zaken
demogelijkheid om een gelijksoortig woonoord op te richten.
DeNKFhadeeneigen tolk indienst,OsmanKuzucuoglu. Behalvevoorhetwoonoord
en NKFWaddinxveen verrichtte hij ook tolkendiensten voor Spanbeton in Alphen
envoordeKabelfabrieken inDelft.VoordatOsmannaarNederlandkwamhadhij een
tijd inDuitsland gewerktwaar hij ook zijn (Duitse) vrouwhad leren kennen. Tot zijn
eerste kind werd geboren, woonde het echtpaar in bij demoeder van de vrouw. Een
eigenwoning vinden inDuitslandwas opdatmomentniet erg gemakkelijk endaar-
omginghet echtpaar terug naar Turkije. Daar kwamOsmandie intussen goedDuits
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sprak, in contactmetdeNederlandsewervingscommissiewaarvoorhij tolkwerd.Dat
leidde weer tot een dienstverband met de Kabelfabrieken en zo kwam hij naar Ne-
derland.Hij gingookdiverse kerenmetdewervingsteamsvandeKabelfabriekenmee
naar Turkije om nieuwe arbeiders te halen. Eind december 1968wordt het echtpaar
geïnterviewd voor deOudejaarsbijlage van de regionale krant:

‘(..) Heeft u hier veel vrienden?
‘Nee, er wonen hier bijna geen gezinnen. In Leiden kennen we een echtpaar en in
Hengelo. De meeste arbeiders moeten hun gezinnen thuis laten, zij wonen in een
kamp of in een huis met velen tegelijk. Wij kunnen geen woning voor hen krijgen,
want ze zijn hier somsmaar een jaar. Er zijn wel Nederlanders die zeggen als zij het
woonoord zien: Waarom klagen die Turken, het is toch een prachtig kamp. Maar
zij vergeten dat zij hier met 124 leven, beseffen niet dat de meeste van hen ge-
trouwd zijn en kinderen hebben.(..)
Als ik het goed begrijp bent u niet alleen tolk, maar ook een soort jeugdherbergvader?
‘Ja, ik help de arbeiders als zij hier komen, o.a. met formulieren invullen, als er moei-
lijkheden met het loon zijn of met de werkgever, of in het kamp en ik help hen met
het verzenden van hun geld. Ook stel ik met de kampbeheerder het menu samen’
(..) Zelf stuurt hij ook geld naar zijn familie. (..) Er zijn veel mensen hier die zich druk
maken om een procent meer loon of zo, waarom? Nee, ik heb het goed.’

Aktieonderzoek
‘De arbeiders haddenhet er primanaar hun zin, het etenwas goed en erwaren goede
barakken, hetwas er gezellig en erwerd vaakmuziek gemaakt’, bevestigt Rienk Fed-
dema, destijdsmedewerker bij het Interuniversitair Instituut Normen enWaarden
(INW), Rotterdam.Hij raakte betrokkenbij de Turken inhetwoonoord toenNKFhet
pensionwilde sluiten.Deprojektgroepvanhet INWwaarhij deel vanuitmaakte,was
al eerder gestartmet eenbreder ‘aktieonderzoek’ bij demultinational.Depositie van
buitenlandse arbeiders inhet bedrijf, in enbuitendevakbondmaaktedeel uit vandit
onderzoek.Het sluitingsplanvoorhetwoonoordboodeen interessante casus voordit
onderzoek.Het bedrijfwildeuitbreidingvandeproductienaarhet pensionterrein en
ook bezuinigen. Daaromwilde men het pension ontruimen en de vergoeding voor
huisvesting en voeding binnen een termijn van vier jaar afbouwen.35 Feddemawerd
door de vakbond en de ondernemingsraad van de NKF gevraagd om te bemiddelen
tussen de Turkse arbeiders en de werkgever. ‘NKF was aan het rationaliseren, men
wildemensen kwijt en eenwoonoord raakte een beetje uit de tijd. De huisvesting in
hetwoonoord enhet etendat doordeNKFwerdopgediendwaren in feite loon inna-
tura. Want verder ontvingen ze niet zoveel, hoor! Als ze weg moesten uit het
woonoordwilden zeduswel dathun loon zouwordenverhoogd! Sommige arbeiders
hadden in individuele gesprekkenmeer verhogingweten tebedingendanandere; dit
was, zegmaar, afhankelijk vanhunonderhandelingscapaciteiten.’Devakbondenen
ondernemingsraad gingennaar de visie vanhet INWniet erghandigmet deze kwes-
tie om.Het proces van radicaliseringdat sinds 1973binnende Industriebondgaande
was, was van karakter veranderd, zo vondmen; de bondwas steedsmeer los komen
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te staan van de alledaagse problemen en wensen van de werkvloer en teveel gericht
op ‘de bond in het bedrijf’, op het eigen standpunt van de bond. De ondernemings-
raad op zijn beurt voerde teveel een individualiserende aanpak met enquête-
interviews die ‘allemaal tegenstrijdige meningen opleverden.’ Het INW stelde de
eigen aanpak daar tegenover: ‘onze kollektiverende aanpak via de vele en lange
groepsgesprekken naast individuele gesprekken (geen interviews!) leverde veel gro-
tere duidelijkheid op én tegelijk eenduidelijk strijdbaardere groepdie vrij lastigwerd
niet alleennaardedirektie toe,maarookvoordeondernemingsraadendebond.’ Fed-
dema: ‘Ik voerde een aantal gesprekkenmet de arbeiders, heftige discussies, op vele
zondagvergaderingen waar vaakmeer dan honderdmensen naar toe kwamen. Uit-
eindelijkwasdeuitkomstbehoorlijk beter danwatdemensen individueel voor elkaar
hadden gekregen.’ De Turken stelden zich steeds strijdbaarder op: ‘Ondanks dreige-
menten tot sluiting van het pension, van het niet langer geldig verklaren van de
individuele oude arbeidsovereenkomst,metmogelijk ontslag, heeft niemandvande
vijfenzeventig Turkse pensionbewoners een nieuwe arbeidsovereenkomst getekend
en bleef het pension in 1979 nog steeds open. Vele vergaderingenmet leden van de
Ondernemingsraad, met advokaten en met name met de Turken zelf zijn hieraan
vooraf gegaan. Een alternatief pension in de regio werd door de Turken geweigerd
omdat ze het te slecht vonden. Uiteindelijk gingen ze gezamenlijk akkoordmet een
netto afkoopsom van 15.000 gulden ineens per persoon.’
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Toen het woonoord uiteindelijk toch dicht ging, werd via een motie in de ge-
meenteraad bepaald dat de gemeente verantwoordelijkwas voor de huisvesting van
alle ingezetenen die economisch gebonden waren. Daarmee werd de gemeente
ook verantwoordelijk voor de herhuisvesting van dewoonoordbewoners. Een aan-
tal vanhenwerd vervolgens ondergebracht in hetwoonoord Zijldijk in Leiderdorp.

Steeds weer de klos
Maarhier hield de betrokkenheid vanhet INWniet op. In de periode 1980-1981wer-
den nog verschillende bijeenkomsten belegd, waarbij de positie van buitenlandse
arbeiders binnen demultinational – dus ook bij de andere vestigingen zoals inDelft
en Schiedam–naderwerd bekeken, vooral vanuit het oogpunt van gelijke behande-
ling. De buitenlanders die bijna 50% van het personeel op de werkvloer vormden,
blekenbij langenaniet hetzelfde tewordenbehandeld alsNederlandse arbeiders. In
het hierboven al geciteerde interne document worden de volgende aspecten ge-
noemd:buitenlandersworden sterk gediscrimineerdvoorwatbetreft debehandeling
doorbazen, beloning en functie; zij komen inde laagste schalen enkrijgennooit pro-
motie; erwordengeenvertalingengemaakt; vaakwordenbeloftes vanextra loonvoor
overwerk of voor overname van de ploegendienst niet nagekomen; bij ziekte wordt
ondanks doktersadvies geen werkverlichting gegeven; bovendien zijn de buiten-
landse arbeiders steeds de klos bij klusjes zoals opruimen of schoonmaken. Doordat
de scholingseisen voor het werk steeds hoger kwamen te liggen, werd de positie van
eendeel vandeTurkenbinnendeNKFhalverwegede jaren tachtig steedsmoeilijker.
Eendeel vanhenwilde onder voorwaardenvan eengoede remigratieregelingwel te-
rugkeren naar Turkije. Het INW heeft dit proces begeleid, op verzoek van de
Bedrijfsledengroep van de bond en van de Turken zelf.
Naast de 172TurkenvandeNKF fabriekenwerkten indezegemeente indeherfst van

1970ook55Marokkanen. Zijwaren indienst van achttienbedrijven,waaronder veel
hout- en meubelfabrieken. Daarnaast waren er nog enkele Turken, een Joegoslaaf,
twee Portugezen en achttien Joegoslavische vrouwendie samenmet dertienMarok-
kanen bij het bedrijf Okkerse NV werkten. De NKF-tolk Osman voelde zich niet
alleen bij de Turken van de NKF betrokkenmaar ook bij de andere migrantenbewo-
ners inWaddinxveen. Daarom zocht hij aansluiting bij het initiatief tot de vorming
van een werkgroep dat eind 1971 werd genomen. Het initiatief kwam uit kerkelijke
hoek, van de Diaconie van de Nederlands Hervormde Kerk. Deze kwam in januari
1972 bijeenmet andere kerkelijke instellingen, hetHumanistischVerbond enRijn&
Lek.OokdeGereformeerdeKerkhadbelangstelling.Dit goldhelaasniet voordeCen-
trale Hervormde Gemeente, de Oud Gereformeerde Gemeente en de Christelijk
Afgescheiden Gemeente. Die waren wel uitgenodigd maar wilden niet meewerken.
In ieder geval, de werkgroep kwam er, had wel tien tot vijftien actieve leden en ont-
plooide tal van activiteiten zoalswekelijkse taallessen.De Joegoslavischemeisjes, die
bij de meubelfabriek van Eminent, voorheen Kempkes werkten, kregen les. Elke
maandorganiseerde dewerkgroep eenontspanningsactiviteit.Maarmenprobeerde
vooral ook te werken aan eenmentaliteitsverandering bij de Nederlanders. Voordat
de activiteitenvan start gingen,hadmendeadressenvandeMarokkanenzonder veel
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moeite op het politiebureau gekregen en zo kon een actieve landgenoot de Marok-
kanen in hun pension bezoeken om hen uit te nodigen voor een eerste
kennismakingsavond indeRemonstrantseKerk.De groepscommandant vanpolitie
had latenwetengraagopdehoogte teblijvenvandeactiviteitenenhadzijnhulpaan-
geboden.Degemeentesecretaris, deheer Jennévertoondeopdekennismakingsavond
een ‘voortreffelijke’ diaserie over ‘Waddinxveen van vroeger tot nu’.Demeeste bedrijven
stonden welwillend tegenover de initiatieven van de werkgroep die vooral een
(h)echte vriendschapsband tussen Waddinxveners en buitenlandse inwoners be-
oogde. Alleen de Kabelfabriek NKF wilde geen inmenging van buitenaf en was van
mening dat er voor de NKF-Turken in het woonoord al genoeg georganiseerd werd.
Over de woonomstandigheden buiten het woonoord is weinig bekend. De Joego-
slavischemeisjes woonden aan de Zuidkade 144 en op het adres Peppelhorst 14. Er
was eenpension aandeVondellaan 26 ende arbeiders vanmeubelfabriekMulleman
woonden bij het bedrijf op deMercuriusweg 3. EnkeleMarokkaanse arbeiderswaar-
onder Yahia Ben Guedda, woonden samen in een huisje bij een boerderij aan de
Plasweg. Er waren ook arbeiders die in Gouda woonden en in Utrecht.

Tabel 6. Bedrijven in Waddinxveen met buitenlandse werknemers,
begin jaren zeventig

Reijm Dorpstraat 130
Rehorst NV Noordkade 30c
Wed.Boonstoppel & Zn. Wilhelminakade 83
Stoel en Meubelfabriek H.A. van Berkesteijn Wilhelminakade 69
Stolker Wilhelminakade 48
Okkerse, houten speelgoed Wilhelminakade 58
Verwaai Dorpstraat 118
Sliedrecht Zuidkade 229
Both & Zn. Noordkade 26a,
App. en Mach. fabriek Glasbeek Noordkade 4a
Van der Berg Henegouwerweg 46
Kempkes Meubelfabrieken NV Schielandstraat 1
Meubelfabriek Versluis Noordkade 40a
Meubelfabriek Verhoeff Wilhelminakade 20
Eerste Waddinxveense Stoommeubelfabriek
v/h van Schaik en Berghuis Zuidkade 114

Noorlander Zuidkade 215
Meubelfabriek Mulleman Burg. Trooststraat 5
Kloet Jan Dorrekenskade
Houthandel Houtex Noordkade 30a
Bruwa Meubelfabriek Jan Dorrekenskade Oost 84
Gebr. Van Stijn Wilhelminakade 45
Boer Kerkweg 117
Boere Machinefabriek Brugweg 121
Coöp Inkoopver. van Melkhandelaren in Gouda en omstreken Kleikade 1
Coöp Tuinvereniging ‘Gouda en Omstreken’ Bredeweg 23
Houtex Willem de Zwijgerlaan 1
Meubelfabriek Mulleman Mercuriusweg 3
Pergo Hendels Mij Mercuriusweg 14
Meubelfabriek Verhoeff Wilhelminakade 35
Weurman Staringlaan 16
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HOOFDSTUK IX

Duizend en één nacht
Boskoop

‘Duizend en één nacht in Boskoop’ kopte de Leidse Courant na afloop van het Turk-
se feest op 7 november 1972 ter gelegenheid van het einde van de Ramadan. En dat
in het ‘koele ennuchtere’ boomkwekersdorp. Ruimvijfhonderd Turkse arbeiders uit
de hele regio waren er geweest in de Boskoopse beurshal Florida.Onder hen twee-
honderd arbeiders van de kabelfabriek inWaddinxveen.Maar ook vanNederlandse
zijde was er belangstelling. Tenminste, er waren veel vragen van collega’s, chefs,
huisgenoten en vrienden over deelname bij de organisator, de regionale Stichting
Rijn&Lek binnengekomen: ‘Een prachtige kans omdeTurk in eenheel andere sfeer
beter te leren kennen.’
Het professionele gezelschapErol Büyüburç uit Ankara dat een tourneemaakte – ook
het Kurhaus in Scheveningen enParijswerden aangedaan – verzorgde de optredens:
een buikdanseres, een zangertroubadour, een folkloristisch danspaar, een confe-
rencier en een orkest. Het verslag is lyrisch:

‘Een zangeres die, behoudens haar Turkse klederdracht, meer op een Europese ve-
dette leek wandelde al zingend de zaal in, waar zij de aanwezigen in vervoering
bracht met haar lieve lach.(…). Daar was ze dan de veelbesproken buikdanseres
bloot, roze en mollig. De Turken werden er stil van. De keuken van Florida loopt
leeg en alles wat ogen heeft kijkt. Een Turk springt vanuit de zaal het toneel op en
danst mee. Met de armen hooggeheven (doen alle Turken bij vreugd en verdriet)
kronkelt hij onderuit tot hij met gevouwen benen op de grond ligt. In het spotlight
zien we zijn opgeheven handen. De danseres is een en al verleidelijkheid maar alles
blijft correct.’

De journalistieke aandacht strekt verder dan de optredens:

‘Soms kon men niet aan de indruk ontkomen, dat ook niet Nederlandse en speci-
fiek Boskoopse situaties onderwerp waren van de grapjes. Af en toe hoorden we
“pas op” zeggen en zagen we het gebaar van schoffelen. Onder al die Turkse klan-
ken hoorden we toch nog een Turks-Hollands gesprek tussen twee gastarbeiders.
Vraag: “Jij niet op bromfiets?” Antwoord: “Nee, Ploffie kapot.” Als een Turk feest
viert doet hij dit wel even anders dan wij nuchtere Hollanders. Er heerste zo’n on-
gedwongen sfeer, dat men zich afvraagt of er wel een verlegen Turk bestaat. In ieder
geval was hij op deze feestavond niet te vinden.’
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Van het Leidsch Dagblad tot de Rijn & Gouwe, de Goudsche Courant en de Boskoopse
Courant, alle regionale bladen besteedden aandacht aan het gebeuren. Op de foto
in het Leidsch Dagblad zien we een gezette heer in traditioneel kostuum: ‘met bij-
zonder stevige buikspieren. Hij kon de buik zo latenwippen, dat uit een fles tussen
de broekband al wippend een glas kon worden gevuld.’

Werk op kwekerijen
Eind 1972 telde Boskoop zeventig buitenlandse werknemers, meest Marokkanen,
verdeeld over 26 Boskoopse bedrijven, vaak kwekerijen. Zij woonden in houten
keten op de boomkwekerijen, een enkele barak en pension of bij particulieren.

Tabel 7. Bedrijven in Boskoop die in de periode 1969-1973 een bijdrage
gaven aan Rijn & Lek omdat zij buitenlandse werknemers in dienst
hadden, met geschat aantal

1969 1970 1971 1972 1973
Boot 1 8
Esveld 3 1
De Frankrijker 2 2
Grootendorst 6 6 6
V.d. Akker
Houdijk
Van Nes 1
Den Ouden 3 3
Spek 2 2 1
Boer 3
Vuyk van Nes 4 2 3 2
Mesman 2
Le Feber 5 3
Den Ouden 6
Mulder 6

Mesman had op zijn terrein een barak laten bouwen van acht bij acht meter waar
zijn arbeiders woonden. Er was een keuken, douche/wc en slaapkamer. De ruimte
werd verwarmdmet een oliekachel. Aan deGouwe verhuurde groenteboer van Eyk
drie kamers aan acht tot tien Marokkanen. Het was volgens één van de voormali-
ge bewoners een aardige, wat naïeve man die niet in de gaten had dat de
appelvoorraad op zijn kar zichtbaar slonk als deze onbeheerd voor de deur bleef
staan. De pensionbewoners zelf hadden nog het meeste last van één van hunme-
debewoners die het criminele pad op ging. Hij stal schapen en verkocht het vlees
illegaal aan zijnmedebewoners. Ookmisbruikte hij vee voor zijn eigen genoegens.
Toendit uitkwamende andere pensionbewoners protest aantekenden, is hijmet de
noorderzon vertrokken. Demeeste arbeiders in Boskoop woonden bij hospita’s en
in kosthuizen. Zo ook Ali Chouli die al gauw vraagbaak werd voor de arbeiders in
Boskoop. Steeds kwamen zij met hun problemen, post en paperassen bij hem. Tot
dan toewas hun enige aanspreekpunt een ambtenaar van de vreemdelingendienst
geweest. Deze wilde nog wel eens een briefje vertalen of bijspringen bij de sociale
problemendie demensen ondervonden. Zo kwamAli Chouli ophet idee omergens
lessen te organiseren zodat de mensen zouden leren om zelf hun problemen op te
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lossen. Hij had al eerder inMarokko les gegeven. Zijn werkgever,Windhorst, legde
het geval voor aan de gemeente en prompt kreegAli Chouli de beschikking over een
lokaal in een gemeenschapshuis. Hij ging er Arabische les geven. Er kwamen wel
twintigmensen op af.Maar al gauw rees erwantrouwen. Erwas gratis les, erwas kof-
fie en theemet koekjes.Wie betaalt dit allemaal?Menwas niet gewend omdit soort
voorzieningen en diensten ‘omniet’ geleverd te krijgen.Datwas vast niet pluis! Dat
twee personen de consumpties uit eigen zak betaalden, ging er waarlijk niet in. De
achterdocht en argwaan die deze voormalige bergbewoners zo eigen waren, speel-
den op en dit betekende al gauw het einde van de lessen. Na twee jaar hield de
organisator het voor gezien in Boskoop en verplaatste de lessen naar Gouda.
Ali Chouli is afkomstig uit Beni Achmed, aan de rand van het Rifgebied. Hij verliet
al jong het ouderlijk huis om in Tetuannaar school te gaan. Toenhij wat ouderwas
ging hij werken bij UNESCO, bij de alfabetisatieprogramma’s voor ouderen. Daar
kwam hij in contact met mensen die in Europa werkten en dat trok hem wel! Met
veel vindingrijkheid lukte het hem een paspoort te bemachtigen en toen ging de
poort naar Europa voor hemopen. Tegen dewil van zijn vader in hielp zijnmoeder
hemomzijn dromenwaar temaken. Zij gaf hemgeld uit de verkoop vanhaar stuk-
je land en zo kon hij de chauffeur betalen die hem naar Amsterdam naar een neef
moest brengen. Ali Chouli: ‘Dat was een choc, mijn aankomst in Amsterdam.Wat
was het koud en wat hadden die mensen toch dat ze allemaal zo hard aan het ren-
nen waren? Ik begreep er niets van!’ Via zijn neef kwamhij eerst in een pension in
Gouda, aan deVenteweg. Daarwoonden twintigMarokkanen en twintig Turken in
een eengezinswoning. Het was er een en al stapelbed en altijd ruzie: over het eten,
het gebruik vandewc, de radio – ‘opmijn eigen bedmag ikmijn eigenmuziek draai-
en’ – en ga zo maar door. Wanhopig op zoek naar werk en betere huisvesting nam
hij lukraak de bus en kwam terecht in Boskoop. Daar trof hij de kwekerWindhorst
die hem niet alleen een betrekking bood, maar ook huisvesting bij het gezin. Het
werk bij de kwekerijenwas zwaar. Tussen februari en november wasmen van zons-
opgang tot zonsondergang aan het werk: spitten, schoffelen, bomen leiden, gras
maaien, drainagesystemen aanleggen en ga zomaar door. Tussen november en fe-
bruari was het rustiger en werd er waar mogelijk binnenwerk gedaan. Alle
voorkomende klusjes werden aangepakt: de schuur of de auto schoonmaken,
bomen op stam zetten, als je dat kon – dit verdiendemeer omdat het vakwerk was.
Maar er werden ook wel aardappelen geschild voor mevrouw. De arbeiders op een
kwekerij verdienden omstreeks 90 tot 125 gulden per week. Voor het overwerk – en
dat was er veel, vaak wel vijftien tot twintig uur per week – kregen ze 2,50 tot 3,25
gulden per uur. Soms betaalde dewerkgever het pension ofwat daarvoor door ging
enhoefdehij zelf alleennog gas en licht te betalen.Hetwarenhardewerkers, de Bos-
koopse Marokkanen van het eerste uur, ze hadden weinig taal nodig bij hun werk
enmisten die kennis dan ookniet erg. Behalve als er problemen rezen over het loon,
de vakantiedagen of de gezondheid. Dan zaten ze ineens omhoog. Vrije tijd kenden
ze nauwelijks en als ze die al hadden dandeden ze erweinigmee.Hooguit gingmen
naar de hoeren inDenHaag of naar de stationsrestauratie inGouda om lotgenoten
te ontmoeten.
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Woonproblemen
In november 1971 stakennegenwerkgevers, de burgemeester, hetministerie van So-
ciale Zaken, ambtenaren van Boskoop en Rijn & Lek de koppen bij elkaar.
Huisvesting in de keten op de kwekerijen konniet langer, zoveel was duidelijk. Vol-
gens het Ketenbesluit was deze vormvanhuisvesting namelijk slechts voor vijf jaar
toegestaan. Ermoesten alternatieven komen. Bij wijze van proef kocht de gemeente
het pandReijerskoop 349 en gaf dit in beheer bij de StichtingMigrantenCentra. De
buurt onthield zich van protest. Dat vond de burgemeester een prettige zaak, zo
meldde hij op de bijeenkomst die ook verslagen werd in de plaatselijke pers: ‘Dui-
delijk werd wel dat het niet eenvoudig is de buitenlandse werknemers in dienst te
hebben.De leefwijze van deMarokkanen vraagt omeen goede begeleiding.’ Boom-
kweker De Jong zei erover: ‘als ik voor 25 gulden tot 30 gulden per week perman de
werknemers onderdak kan geven, dan doe ik dat graag.’Maar demeestewerkgevers
lietenhet graag aan anderen over. Het pandReijerskoopwerd voor 2500 gulden ver-
bouwd en in gebruik gegeven aan vier Marokkanen, die al meer dan vijf jaar in
Boskoopwoonden. Tot dan toe hadden ze in eenhouten bouwsel aan deOtweg ge-
woond, samen met drie landgenoten. De gemeente wilde er voor zorgen, dat de
Marokkanen uit hun isolement zouden worden verlost. Dat ze beter konden wor-
den opgenomen in de plaatselijke gemeenschap.Daarnaast kregen deMarokkanen
informatie over demogelijkheden zich als normaalwoningzoekende in te schrijven
als zij hun gezinwilden latenoverkomen.De vertegenwoordiger van eenprotestants
christelijke fractie in de raadhierover: ‘Wijmoeten toch eens hiermee beginnen.De
Marokkanen zijn goede arbeidskrachten en hebben volgens onze christelijke be-
ginselen ook recht op een normaal gezinsleven. Er wordt voor deze mensen in
Boskoop relatief weinig gedaan.’ Toch bleven Marokkanen en Nederlanders lang
vreemden voor elkaar en dat weerspiegelde zich enwerd gevoed door de clichés in
de plaatselijke pers, zoals in het volgende artikel in de Boskoopse Courant, 17 no-
vember 1972, onder de titel: ‘Buitenlandse werknemers harde werkers en rustige
mensen’:

‘Zoals in vele Nederlandse bedrijven is ook de buitenlandse arbeider in de Bos-
koopse boomkwekerijen geïntegreerd. Veel boomkwekers “hebben” Turkse of
Marokkaanse medewerkers. De vraag rijst hoe zijn deze mensen?
Over het algemeen worden ze geprezen als hardwerkende rustige lieden die hun
godsdienstige overtuiging de “islam” niet onder stoelen of banken steken. Vooral
de grote vasten, de Ramadan, is opvallend daar de gastarbeider dan zeer weinig en
met grote tussenpozen eet. Varkensvlees mogen ze nooit en alles wat uit de sloten
of rivieren komt, vis en eend bijvoorbeeld is voor hen onrein en dus taboe! Ook het
huwelijk wordt door deze op oosterse leest geschoeidemensen anders bekeken dan
de Nederlanders gewend zijn. Vooral de gastarbeiders uit Spaans Marokko zijn zeer
orthodox in hun opvatting. Een vrouw koopt men gewoon en daarna is zij het per-
soonlijk eigendom van de man. Dit kopen gaat in sommige landen naar onze
begrippen een beetje eigenaardig. Er zijn namelijk kijkdagen waarop de huwe-
lijkskandidaten kunnen uitzoeken; daarbij speelt de koopsom een belangrijke rol.
Er zijn veel in Nederland werkende Marokkanen die zeggen: “Ik heb maar één
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vrouw want ik kan het niet betalen.” Hierin verschillen ze niet eens zoveel van de
westerse beschaving want een man met geld ziet ook in Europa wel kans tot veel-
wijverij om het maar eens scherp te zeggen. De gastarbeiders uit Frans Marokko zijn
wellicht door de luchthartige Franse invloed niet zo orthodox. Een “Franse” Ma-
rokkaan die in het ziekenhuis lag, at alles en toen zijn medepatiënten vroegen of
dat nou wel mocht zei hij: “Ik wel! Laat Allah maar vasten.” Deze man mag echter
wel een uitzondering genoemdworden. De legende wil dat eerlang in Boskoop een
jonge boomkweker een aanbod kreeg van eenMarokkaan voor de verkoop van zijn
moeder. Deze jongeman heeft wel flauw gelegen van het lachen want de gastar-
beider had voor zijn ma slechts één of desnoods twee bokkies over. Hij ging er
vanuit dat de oudste zoon het recht had zijn mama in bod te brengen.’

DeBoskoopseHuisvestings Bond liet in de zomer van 1978 een onderzoek doennaar
de woonproblemen van buitenlandse werknemers. Er woonden op dat moment
circa 70buitenlandsewerknemers in Boskoop, 95%Marokkanen,waarvan achtmet
hun gezin. Twintig van hen waren woningzoekenden. Zij wilden gezinshereni-
ging. Reguliere huisvesting in gezinswoningen leverdeweer andere problemen op.
Zo wilde de Boogmij, eigenaar van veel panden in Boskoop, geen buitenlanders in
zijn woningen. Zij zouden de woningen ‘uitwonen’. Deze discriminerende behan-
deling was bekendmaar er werd weinig tegen gedaan.
In 1977 was ook al een inventariserend onderzoek gedaan door de Stichting Bij-
zondere Huisvesting – opgericht in 1975 voor huisvesting van bijzondere groepen
– samen met Rijn & Lek, Centraal Wonen, de gemeente en een bouwkundige. Op
één na werden toen alle verblijfsgebouwen als onvoldoende beoordeeld. De enige
uitzondering vormde het onderkomen van de firma Rosbergen, een kweker van
heesters en bollen.Hij had in zijn bedrijfshal een galerij laten bouwenmet vijf slaap-
kamertjes. Om echter douche of toilet te bereiken moet men eerst de galerij over,
dan een trap af en vervolgens door de loods heen. Niet ideaal als je nodig moet.
Halverwege de jaren tachtig telt Boskoop 259Marokkanen.Onder hen veel vrouwen
en kinderen. Steeds vaker woont men in reguliere woningen. Er is een plaatselijke
StichtingWelzijn Buitenlanders Boskoop gevormddie zichmet steun vanRijn&Lek
inzet voor de belangen vandeMarokkaanse Boskopers. Aan deAzalealaan is een ge-
beds- annex ontmoetingsruimte ingericht. Nieuwe tijden, nieuwe problemen. De
huisvestingsperikelen raken op de achtergrond. Intussen is 10%van de werklozen
in Boskoop vanMarokkaanse origine.
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Burgemeestersvrouw Croles-leGrand ontvangt Hongaarse vluchtelingen.
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HOOFDSTUK X

‘Fijn dat jullie er zijn’
Bodegraven

Vluchtelingenhulp
De ontwikkelingen achter het ‘ijzeren gordijn’ in Hongarije gingen niet voorbij
aan Bodegraven, het landelijke dorp langs de oude Rijn. Er was in deze gemeente
al een langer durende betrokkenheid bij dit land. In 1949 waren twaalf kinderen
een half jaar lang opgevangen bij gereformeerde gezinnen. De plaatselijke pers
schreef: ‘Vol deernis gaan onze gedachten uit naar het zwaar beproefde Hongarije.
Moge ontferming en bewogenheid met het arme Hongaarse volk een spontane
hulp doen geboren worden, die de nood onder de vele vluchtelingen zoveel mo-
gelijk kan lenigen.’ Op initiatief van de gemeente werd een Comité
Vluchtelingenhulp Bodegraven opgericht. Het comité bestond uit twaalf dames
en drie heren onder voorzitterschap van de vrouw van de burgemeester, me-
vrouw Croles-le Grand. Direct na de oprichting richtte het comité zich tot de
burgerij van Bodegraven: ‘Wij hebben onze taak gaarne willen aanvaarden in
het volle vertrouwen dat de gehele burgerij het zich mede tot ereplicht zal reke-
nen om de vluchtelingen zo goedmogelijk te verzorgen.’ Het comité verzocht de
burgers om een bijdrage in de opvang van – om te beginnen – een gezin. ’Door uw
bijdrage zult u ons comité in staat stellen de nodige hulp zo geruisloos mogelijk
te verlenen.’ De gemeente stelde een woning beschikbaar. In vijf dagen tijd za-
melden drieëndertig dames in heel Bodegraven langs de deuren een bedrag in van
6.603,96 gulden voor de inrichting van de woning. ‘Meestentijds is het zo met
onze giften, dat we nooit zienwaar het geld blijft en wat ermee gedaanwordt.We
vertrouwen er op dat het wel goed besteedwordt en dat gebeurt dan ookwel,maar
nu kunnenwe dan straks zelf zien, wat of deze berooiden aangeboden zullen krij-
gen en zullen we het een eer vinden wanneer ze straks een gezellig ingerichte
woning hebben, waarin ze zich spoedig thuis zullen voelen en dat een beetje zal
bijdragen in de verzachting van hun enorme leed.’ De administratie van de giften
die varieerden van vijfentwintig cent tot vijfentwintig gulden, werd nauwgezet bij-
gehouden, evenals de gaven in natura: een keukenhanddoek en twee schilderijtjes,
een laken en twee slopen, een ledikant. De weggooimaatschappij had nog niet
haar intrede gedaan en de bevolking had zelf nog niet veel temakken. De volgende
giften kwamen kennelijk van plaatselijke winkeliers: ‘de toezegging dat voor 100
gulden aanwinkelgoederenmagworden uitgezocht en ‘een pak weckflessen plus
de toezegging door de heer X dat slaapkamergordijnen gratis zullen worden ver-
strekt op voorwaarde dat betrokkene ook bij verdere leveranties zal worden
ingeschakeld.’ Voor wat hoort wat!
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Op 14 december kwamdeHongaarse familie Nemruth naar Bodegraven: een echt-
paar vanmiddelbare leeftijd met twee ongehuwde zoons, een gehuwde zoonmet
vrouw en peuter, de moeder van de vrouw en haar dochter. Zij betrokken de voor
hen ingerichtewoning in deWillemsstraat. Op de foto zienwemevrouwCroles en
een Hongaarse familie bij aankomst op het station van Bodegraven. Waarschijn-
lijk is dit een andere familie dan de familie Nemruth. Aan de kleding te zien is de
foto in de zomer genomen. Nadat in allerlei gemeentenmet succes plaatselijke co-
mitees waren gevormd, zocht men steeds meer naar regionale samenwerking. In
1957 werd op initiatief van de burgemeesters van de betrokken gemeenten in de
Rijnstreek de Stichting Vluchtelingenhulp Rijga gevormd. Er waren destijds veel
meer gemeenten dan tegenwoordig. Aan de stichting namen deel: Alkemade, Al-
phen, Barwoutswaarder, Waarder, Boskoop, Bodegraven, Hazerswoude,
Hekendorp, Koudekerk a/d Rijn, Papekop, Lange Ruige Weide, Oudewater, Lei-
derdorp/Woubrugge, Ter Aar, Zoeterwoude, Reeuwijk, Rietveld, Zwammerdam,
Woerden, Rijnsaterwoude, Nieuwkoop, Nieuwveen, Zevenhoven. Eind 1958waren
in het gebied 40 Hongaarse vluchtelingen opgenomen, geheel op kosten van de
Stichting zonder steun van de overheid. In Bodegraven bleef het comité bleef ac-
tief tot 1960.

Joegoslavische schonen
Rond 1968 vestigde de jonge Joegoslavische ZdenkaWitmond-Oharek zich na een
verblijf van zeven jaar in Duitsland met haar Nederlandse man, computerdeskun-
dige, enhun twee kleine kinderen in een flatwoning opdriehoog in Bodegraven. Ze
schreef zich in voor een naaicursus, probeerde her en der in haar omgeving contac-
ten te leggen, maar voelde zichmeer dan ooit alleen. Dit gevoel van isolement was
zo overheersend dat het gezin erover begon te denken ommaar weer te verhuizen.
‘Het gezelschapsleven lijkt een ieder hier vreemd te zijn’ verzuchtte zij ruimeen jaar
later in een persinterview. Op zoek naar werk voor haar broer kwam ze via het Ar-
beidsbureauAlphen aandenRijn in contactmet de fabriek voor elektronische orgels
Eminent aan de Dronenhoek in Bodegraven. Eminent had plannen om zijn pro-
ductie te verdubbelen tot25.000orgels per jaar enhaddaarvoordringendarbeidsters
nodig. Advertentiecampagnes leverdenweinig reacties op.Volgens dedirectie ‘waar-
schijnlijk omdat demeestemeisjes hetwerken in een fabriek als ietsminderwaardigs
beschouwen.’ Nederlandsemeisjes zouden ‘drempelvrees’ hebben. Pogingenom in
het noorden vanhet landmeisjes tewerven – een suggestie vande vakbond – liepen
opniets uit. Op aanbeveling van andere bedrijvendie goede ervaringenhaddenop-
gedaan met werkkrachten uit het land van Tito, besloot Eminent arbeidsters in
Joegoslavië te gaan werven. Men zag voordelen in de werving van arbeidskrachten
in Joegoslavië. De leefwijze vanmensen uit dit land vertoondemeer verwantschap
met de Europese leefwijze en zij hadden een redelijk opleidingsniveau. Zdenkawerd
tolk en contactpersoon. Samenmet directie-assistent Jansen vertrok zij in de zomer
van 1969naarDoboj – tussenZaghreb enBelgrado – omer in samenwerkingmethet
plaatselijke arbeidsbureau twintig ongehuwdevrouwen te selecterenvoorwerk inNe-
derland. Een aantal vanhenhad eenmiddelbare schoolopleiding gevolgdmaarwas
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werkloos. Zij sprakenwel Russischmaar geen andere vreemde talen. Als proefmoes-
ten de vrouwenwat eenvoudige werkzaamheden verrichten.
In Bodegravenwerd intussen in alle haast het voormalige kantoorgebouwvan Emi-
nent aan de Wilhelminastraat verbouwd tot pension. Deze ‘witte villa’ was in het
begin van de vorige eeuwgebouwd als herenhuis van een plaatselijke herenboer. Er
kwamen slaapkamers, een badkamer, een recreatie- en conversatiezaal en een zon-
neterras. Toen er later nogmeer groepen kwamen,werden de fabrieksgebouwen op
het terrein achter ‘de witte villa’ verbouwd tot slaapvertrekken. Binnen een week
reisdemevrouwOharek opnieuw af, omde vrouwen op te vangen en te begeleiden
tijdens hun treinreis naar Utrecht. Daar zouden zij met bussenworden opgehaald.
Maar het liep anders dan verwacht. De groep raakte in de chaotische drukte vandui-
zenden terugkerende vakantiegangers zoek – het was augustus. Een deel van hen
had in Zaghreb al oponthoud gehad. In Oostenrijk moest men plotseling over-
stappen. Zdenka Oharek was ‘de meisjes’ zoals ze werden genoemd, tegemoet
gereisd tot aan München maar kon hen niet vinden. Zij keerde onverrichter zake
terug naar Bodegraven. Zij kon haar gezin immers niet langer alleen laten! Een te-
lefonische zoektocht langs de Duitse stations op de route leverde directie-assistent
Jansen niets op: ‘Nergens een spoor van de Joegoslavische schonen.’ De vrouwen
zelf gaven geen teken van leven ondanks de nodige telefoonnummers die zij op zak
hadden.De teleurstellingwasmisschien nogwel het grootst voor de bevolking van
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Bodegraven. Het was op het verwachte tijdstip van aankomst druk in de Wilhel-
minastraat. Vooral enkele tientallen jongelui hadden graag een glimpvande dames
opgevangen! Het duurde tot half twee ’s nachts voordat de meisjes terecht waren.
Zij meldden zich op dat tijdstip bij de VVV in Amsterdam. Nadat een tolk was ge-
vonden en de arbeidscontracten bestudeerd waren, ontfermde de Amsterdamse
gemeentepolitie zich over ‘de twintig verdoolde schapen’ en zocht contactmet Emi-
nent. Jansen stuurde een busje en zo kwamen de meisjes alsnog naar Bodegraven.
Daarwerden zij voor die nacht provisorisch ondergebracht inhet Zusterhuis. Na een
laat ontbijt installeerdendemeisjes zich de volgende dag in deWilhelminastraat en
kregen een rondleiding door Bodegraven. Terug in het pension ontvingen zij zak-
geld. Een foto in de Rijn&Gouwe van 12 augustus 1969 laat een tientalmeisjes zien
die druk bezig zijn ansichtkaarten ‘groeten uit Bodegraven’ naar huis te schrijven.
De volgende dag gingen ze aan het werk bij Eminent. Opnieuw een foto in de
krant: een groepje meisjes rond een orgel: ‘het is hen zo te zien nog niet allemaal
even duidelijk hoe zo’n orgel nou eigenlijk in elkaar zit.’ Demeisjesmoesten voor-
al meubels en orgelkastenmonteren, inpakken, schuren en corveewerkjes doen.

Priegelwerk
Mevrouw Stevanovicwas een vande eerste vrouwendie naar Bodegraven kwam. Zij
herinnert zich het werken bij Eminent nog goed: ‘priegelwerk was het en het luis-
terde nauw. We moesten printen maken en je naam stond erop. Als het niet goed
was kreeg je het deweek daarop terug.’ Zij had alleen lagere school gehad enwoon-
de voordat ze naarNederland kwam, bij haar ouders op de boerderij. Zij werktemee
op het land. Nadat haar vader was gestorven, besloten zij en haar zus om te probe-
ren in het buitenland aan de slag te komen. Het was ondenkbaar dat de zussen een
boerderij zouden runnen en er moest immers voor het hele gezin, moeder, de zus-
sen en hun kinderen, brood op de plank komen.

‘Doordat wij aan de weg woonden waren we altijd al minder geïsoleerd dan veel
andere dorpen in het gebied. Mijn vader had me al eerder een tijdje naar Sarajevo
gestuurd – 250 kilometer bij ons vandaan. Dat was méér wennen geweest dan nu
de stap naar Europa te nemen. Tja, als je het vergelijkt met nu, is het verschil wel
heel groot. Als we bij elkaar koffie wilden drinken, dan riepen we elkaar door het
dal, nu is het mobieltje vóór en mobieltje na. De fabrieken die ons kwamen wer-
ven, wilden geen vrouwen die kinderen hadden, dat heb ik dus maar verzwegen.
Mijn zus wilde eerlijk zijn en vertelde het wel. Toen mocht zij niet mee. Mijn kind
liet ik achter bij mijn moeder. Toen hij zeven jaar was, is hij samen met mijn moe-
der naar Nederland gekomen. Intussen was ik getrouwdmetmijn Nederlandseman
die hem altijd heeft liefgehad als zijn zoon. Tot die tijd kwam ik maar één keer per
jaar thuis in Doboi, met het geld dat ik dat jaar had gespaard. Door het jaar heen
schreven we elkaar brieven. Mijn moeder schreef die nog in het Cyrillische schrift
en dat moest dan weer door een buurvrouw omgezet worden. Dat maakte het wel
ingewikkeld.’
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In de Wilhelminastraat zorgden naar de mening van een plaatselijke journalist
‘een uitstekende begeleiding en huisregels voor een goed woon- en leefklimaat.’36

Eenwat oudere dame diemet de groep wasmeegekomen, droeg zorg voor de huis-
houding en de maaltijden. In hun vrije tijd konden de vrouwen er naar de radio
luisteren, televisie kijken en Joegoslavische platen draaien. Een aantal meisjes zat
op gym of op korfbal.’s Avondsmoest iedereen omhalf elf thuis zijn. Op zaterdag-
avondmocht dat uitlopen tot twaalf uur, dan gingen ze uit dansen.Hetwas luxueus
in de villa, vond mevrouw Stevanovic, en ook over de opvang door de werkgevers
is zij zeer te spreken:

‘Er was muziek en we gaven feesten waarbij we de buren mochten uitnodigen. Al-
leen het eten was minder: het was Nederlands eten op een Joegoslavische manier
klaargemaakt en dat werkt niet. Nieuwkomers kregen bij aankomst tien gulden zak-
geld. Het loon werd wekelijks contant uitbetaald. We brachten het naar De heer
Jaarsveld, een Nederlandse tussenpersoon die bij de gemeente werkte. Hij zette het
op de bank. Toen ik later in Waddinxveen ging werken bij Kempkes, waar meubels
geproduceerd werden, werden wemet een taxi opgehaald bij de villa en op de te-
rugweg kregen we vaak een ijsje.’
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Mevrouw Stevanovic aan het werk bij Eminent.
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Kempkes in Waddinxveen was door Eminent overgenomen. Hiermee kon Emi-
nent de eigenmeubelactiviteiten, vooral gericht op de productie van orgelkasten,
verder uitbreiden. Aanvankelijk zat demeubelafdeling van Eminent in Bodegraven
in een gebouwopde eerste etage, eennogal onhandige situatie geziende zwaremeu-
belstukken.De gemeente is nooit toeschietelijk geweest ten aanzien vande vestiging
en uitbreidingswensen van Eminent. Bodegraven was van oudsher een gemeente
die gedomineerd werd door boeren en kaashandelaren en de vestiging van een in-
dustrieel bedrijf zou de lonenmaar opdrijven, zo vreesde men.
Eminent deed er veel aan omhet demeisjes naar de zin temaken.Met de Kerst wer-
den zij bij de heer en mevrouw Vreeken thuis uitgenodigd. Een bedankkaartje
vermeldt in het Joegoslavisch en het Nederlands:

Hartelijk dank aan mevrouw en meneer Louis Vreeken voor alle liefde en goede zorgen op
de gezellige kerstavond in Uw huis.

De Joegoslavische Meisjes

Foto’s tonen een paarmeisjesmet de armen joviaal omhet echtpaar Vreekenheen-
geslagen. Een groepje doet een traditionele kringdans. We zien nog net een klein
blond jongetje – zoontje van het echtpaar? – tussen dansendemeisjes door lopen.
In 1970 werd Banja Luka en omgeving waaronder het dorp Laktasi – 40 km van
Doboi –, door een aardbeving en overstromingen vande rivier de Sava getroffen.De
meisjes hielden een collecte voor de bouw van een nieuwe school in Laktasi. Ook
Eminent gaf een bijdrage en zo kon eenbedrag van 620 guldennaar Joegoslaviëwor-
denovergemaakt.De burgemeester van Laktasi,MiloradKantar, kwam in september
1970demeisjes en Eminent persoonlijk bedanken voor hun solidariteit. Op een foto
in de plaatselijke krant zien wij hem, directeur Vreeken en directieassistent Jansen
met demeisjes een gezamenlijkemaaltijd gebruiken. In 1970werdhet Joegoslavisch
danstheater uitgenodigd voor eenoptredenbij het feestelijke afscheid van algemeen
directeur J. Vreeken. De Joegoslavische televisie woonde het feest bij en vertoonde
het optreden van het danstheater en van de Boskoopse Harmonie Excelsior aan de
achterblijvers in Joegoslavië.
Hoe zijn eigenlijk nauwelijks meerderjarige Joegoslavische vrouwen?, zo vroeg de
nieuwsgierige journalist Bert Woudenberg voor zijn krantenartikel aan mevrouw
Oharek. En zij antwoordde in keurig Nederlands en gedecideerd:

‘(..) ze zijn emotioneel, met welk woord ik ook wil aangeven dat ze temperamentvol
zijn. Daarnaast geloof ik terecht het woord gastvrij te mogen gebruiken voor deze
mensen. Het eten en de hier geldende mentaliteit zullen wel de belangrijkste din-
gen zijn die de vrouwen hier zullen opvallen. (…) Toch zal ik de vrouwen niet
aanraden met een Nederlander te trouwen. (...) De Nederlandse man is niet tem-
peramentvol. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Tenslotte ben ik met een Hollander
getrouwd. Wat mij betreft worden eventuele klimpartijen langs de regenpijp dan
ook niet beloond.’
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Binneneen jaarwaren tweemeisjesmetHollandsemannengetrouwd, anderen, zoals
mevrouw Stevanovic, verloofden zich en trouwden na verloop van tijd.
Soms waren er minder gewenste avances. Baldadige jongelui vielen de meisjes wel
eens lastig. Enkele jongelui die teveel hadden gedronken, probeerden zelfs een keer
binnen te dringen in de woning. Ondanks ‘kordaat optreden’ van de leidster kwa-
men zij midden in de nacht terug met een mes en vernielden een keukenruit. De
politiewerd gewaarschuwdmaar liet het afweten.Gevraagdomuitleg verdedigde de
politie zich in een ingezonden brief in de plaatselijke krant: de melder wilde haar
naamniet noemen, de daderswaren al vertrokken toen zij belde en zonder tolk kon
de politie toch niet met demeisjes praten. Bovendien, het bureau was na 18.00 uur
gesloten en de telefoon overgezet naar de woning van een dienstdoende agent die
omstreeks het tijdstip vanmelding van zijnnachtrust genoot.Danwaren er nogwat
interne communicatieproblemen geweest bij de politie. Dat alles had geleid tot een
gebrek aan daadkracht. In tweede instantie was het gebeuren natuurlijk wel aanlei-
ding voor verscherpte politiecontrole en natuurlijk voor een berichtje in de krant.

Overtocht
Vanaf 1970 werkten de Bodegraafse werkgevers samen bij de werving en tewerk-
stelling van arbeiders uit het buitenland. De werkgeversvereniging, Vereniging
Raad voorHandel en Industrie, richtte hiertoe de StichtingOvertocht op.Onder de
zestien deelnemende bedrijvenwaren behalve Eminent, AndrélonCosmetics,Men-
ken-Liko, de groothandels Schuitema en Van Tol, aannemingsbedrijf Versloot,
Industrie- en Handelsonderneming Voorn, kaasfabriek ‘Oud Holland’, Centra
Randstad, Hero de Groot, het slachthuis Domburg, Dranken Unie, Noordhoek,
Vander Sterre, kaashandel Vander Poll, firmaBaars enVanWelzen’s Bakkerijen.Het
bestuur werd gevormd door A.J. de Jong, directeur van Andrélon Cosmetics, voor-
zitter, A.C.M.Menken, directeurMenken-Liko, secretaris, enK.L. Vreeken, directeur
Eminent, penningmeester.
In de zomer van dat jaar waren er al tweehonderd buitenlandse werknemers in Bo-
degraven –waaronder vijfenveertig Joegoslavische vrouwen –maar erwas behoefte
aan nogmeermensen. De stichting Overtocht zette een enquête uit onder de aan-
gesloten leden omde behoefte aan personeel te peilen. Hieruit bleek dat er tot 1975
behoefte was aan 600 nieuwe arbeidskrachten. Deze zouden ook gehuisvest moe-
ten worden. De gastarbeiders die er al waren, woondenmerendeels in omliggende
gemeenten. In Bodegraven waren daarnaast enkele particuliere pensions, o.a. aan
hetOranjeplantsoen. Hier woonde een twintigtalMarokkanen. Voor Eminent vol-
deed de capaciteit van de villa in de Wilhelminastraat niet langer. Bij Eminent
waren al ruim voordat er vrouwen uit Joegoslavië werden geworven,Marokkaanse
arbeiders in dienst. Ook Yahia Ben Guedda uit Waddinxveen werkte jarenlang bij
Eminent. Voordat hij naar Nederland kwamhad hij eerst een paar jaar in Frankrijk
gewerkt. Daar zag hij een advertentie van Eminent. Hij schreef direct en werd aan-
genomen. In de zomer van 1969 had Eminent 250 personeelsleden waaronder
vijftig meisjes die licht montagewerk deden en vijfentwintig Marokkanen. De er-
varingenwaren goed: ‘Indienmenmet demeisjes net zulke prettige ervaringen zal

151

Harde Werkers_proef3:Harde Werkers proef 2  02-04-2009  11:02  Pagina 151



hebben, alsmet de vijfentwintigMarokkanendie thans aandeDronenhoekwerken,
dan zal men volledig tevreden zijn over dit experiment.’
Daarnaast had Eminent ervaringen met mensen uit verschillende andere landen:
De heer F. Vreeken:

‘Er was een Italiaan – dat was nog voor 1960 – hij woonde in Alphen en kwammet
de trein – nou, die kwam gelijk de eerste dag te laat: in Italië waren de treinen des-
tijds altijd te laat. Hij was er kennelijk van uit gegaan dat hij daar ook in Nederland
wel mee weg kwam! We hadden ook iemand uit Indonesië, zijn vader had een or-
gelhandel en hij kwam hier om het vak te leren. En dan waren er nog enkele
Hongaren. Ik herinner me nog hoe één van hen met vrouw en kinderen in een vol-
geladen autootje in Bodegraven aankwam. Maar de mooiste herinneringen heb ik
aan een Italiaan die de beste meubelmaker was die ik ooit heb gekend! Het enige
was: hij was eigenlijk geen Italiaanmaar een Joegoslaaf, misschien schaamde hij zich
daarvoor. Ik weet nog dat hij voor het eerst na de tweede wereldoorlog naar zijn ge-
boortegrond terugging. Dat was voor die mensen zo’n indrukwekkend gebeuren!’

Eén van de eerste activiteiten van de Stichting Overtocht was de aankoop van het
gebouw St. Jozef om er een pension te vestigen voor de nieuw geworven werk-
krachten. St. Jozefwas voorheen een klooster geweest vande Zusters Franciscanessen
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Het bestuur van de Stichting Overtocht heft het glas bij de opening van pension ‘Overtocht’ v.l.n.r.
K.L. Vreeken (Eminent), A.J. de Jong (Andrelon), A.C.M. Menken (Menken Drinks),en de beheerders,
de heer en mevrouw Sijbers.
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Het internaat St. Jozef wordt verbouwd tot pension.

Eminent
Orgelfabriek Eminentwas lange tijd het grootste bedrijf in Bodegraven, het bedrijf van de fa-
milie Vreeken. De initiatiefnemer was Jacob Vreeken – voorheen bakkersbediende en op
zondag organist in de kerk. Hij had het bedrijf vanaf 1923 opgebouwdmet veel enthousias-
me enmet de karige inkomsten die hij vergaarde door orgelles aan huis te geven voor 75 cent
per uur. In de oorlogwerddewinkel bewoonddoor évacués. Erwas geen aandacht voormu-
ziek en ook de handel lag stil. Na de oorlog moest het bedrijf weer van de grond af aan
opgebouwdworden. Met medewerking van de drie zoons, Cees, Louis en Frits maakte het
bedrijf al gauween onstuimige groei door, vooral toenmen zich vanaf 1961 niet alleen richt-
te op de verkoop van orgels en andere muziekinstrumentenmaar ook op de productie van
harmoniums, elektrische orgels, kerkorgels en piano’s. In de jaren zeventigwerd 55%van de
productie buitenNederland afgezet, ondermeer inWest Duitsland, Canada, Scandinavië en
Zuid-Afrika. Aan deze bloei kwam in de loop van de jaren tachtig plotseling een einde.‘Nie-
mandhad het voorzien’, zo licht F. Vreeken een van de oud-directeuren toe, ‘in de jaren vijftig
haddenwe een accordeongolf gekend, in de jaren zestig een gitaargolf en ga zomaar door.’
De familiewas overtuigd van doorgaande bloei en groei. Hetwas dan ook een grote klap dat
de fabriek failliet ging enmoest sluiten, niet alleen voor de familie Vreeken en het personeel
van Eminent maar voor heel Bodegraven waar het bedrijf op handen werd gedragen. Daar
kwambij dat het voor de arbeiders eenmoeilijke tijdwas omergens andersweer aan de slag
te komen. Veel mensen, zeker de ouderen kwamen nooit meer aan het werk.
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van Alverna. In betere tijden dreven vijftig zusters er een meisjespensionaat voor
honderd schipperskinderen.Wegens gebrek aan zusters enmeisjes beslootmen in
1968 het klooster te sluiten. De aankoopsom bedroeg een half miljoen gulden, ex-
clusief de verbouwing die geschat werd op 200.000 gulden. De werkgevers
betaalden 4000 gulden per bed. De ruimte werd geschikt gemaakt voor de opvang
van maximaal tweehonderd werknemers, mannen en vrouwen. Deze werden in
aparte afdelingenondergebracht enhunonderlinge contactwerd aanhuisregels on-
derworpen. Zo mochten de vrouwen wel in de mannenrecreatieruimte komen
maar de mannen niet op de vrouwenafdeling. De ‘tuin van de zusters’, een mooi
parkje, werd aangekocht voor de buitenrecreatie van de pensiongasten. Het ge-
bouw is beginmaart 1971 opgeleverd.

Hollandse boterham
Metdewerving vannieuwe groepen in Joegoslavië viel het in dewinter van 1971niet
mee. Het jaar daarvoor was nog een groep per trein aangekomen. In april 1971wer-
den vliegtuigen ingezet. Door omstandigheden, een strenge winter en
overstromingen, trad er bij de komst van deze groep vertraging op. Later dan aan-
vankelijk gepland, kwamen de eerste bewoners van Overtocht na een nachtelijke
vlucht per ingehuurde charter midden in de nacht op Schiphol aan. De groep be-
stond uit vijfenzeventigwerknemers en twaalf werkneemsters. Later zouden er nog
meer volgen zodat er in december 1972 uiteindelijk ongeveer zestigmannen van 19
– 36 jaar en drieëndertig vrouwen van 19 – 26 jaar woonden. Na aankomst in Bo-
degravenwerden ze toegesprokendoor de directeur vanAndrélon, de voorzitter van
de Stichting. Zelf deelden ze geschenkenuit – sigaretten en pijpen – aan ondermeer
de beheerder, die dit interpreteerde als een blijk vanwaardering voor dehuisvesting.
Vervolgens kregen ze een welkomstbrief van de burgemeester en toen gelijk onder
dewol; volgens de beheerder die omdrie uur zijn ronde over de slaapzalen deed (!),
waren ze op dat tijdstip in ieder geval diep in slaap. De volgende dag werden de
nieuwkomers ingeschreven in het gemeenteregister. Er werden pasfoto’s gemaakt
en de plaatselijke pers was aanwezig omeen artikel aan dit nieuws tewijdenmet de
nodige foto’s: In het dagblad Rijn &Gouwe van 15 april 1971 staan bij het artikelmet
de titel ‘Fijn dat jullie er zijn’ twee foto’smet als onderschrift: ‘Joegoslaaf hapt inHol-
landse boterham’ en ‘In opgewekte stemming schoven de vrouwen en meisjes uit
Joegoslavië in de Overtocht aan de dis. Het ijs bleek spoedig gebroken.’ Ook volg-
de er die dag eenmedische keuring. De dag erna gingen zij aan het werk. Voor een
aantal vrouwenwas dit bij orgelbouwer Eminent. Zijmoesten er lichtmontagewerk
doen en kleine orgelonderdelen aan elkaar solderen Een aantal mannen ging aan
het werk in het slachthuis waar ze ’s ochtends om vijf uur moesten beginnen. Ze
hadden ervaring op dit gebied en werden gezien als goede slachters.
Vanaf het begin voerde Sijbers, bijgenaamd ‘chef’ het beheer over het pensionwaar-
bij hij er volgens uitdrukkelijke opdracht van het bedrijfsleven op lette om de
pensiongasten niet teveel in hun privacy te belemmeren. Ervaring in dit werk
deed hij eerder op bij het beheer van pensions in Limburg, Groningen en Amster-
dam. Zijn woning grensde aan het pension. Om het weekend was hij vrij en werd
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dan vervangen door de mannelijke tolk, Radovanovic. Er was ook een vrouwelij-
ke tolk,mevrouwValeria Zabo uit Hazerswoude. Zij was in dienst van de Stichting
Rijn & Lek. Ook de directie-assistent van Eminent, de heer Jansen, voerde beheer-
staken uit. Een Joegoslavische kok zorgde voor demaaltijden. De eigen bijdrage van
de bewoners was bij Overtocht 40 gulden per week. De bedrijven droegen bij om
de exploitatie rond temaken. De oppervlakte van de kamers varieerde, er waren ka-
mers voor twee tot maximaal zes personen. Er was een recreatieruimte, een
badmintontafel, een kaartzaal en een kamer met radio en televisie. Op de ‘meis-
jesafdeling’ was een wasautomaat en een centrifuge. De meisjes deden er de was
voor zichzelf en voor de mannen, de jongens. Of ze voor deze huishoudelijke
diensten ook een vergoeding kregen is niet bekend, maar het lijkt onwaarschijn-
lijk gezien de toenmalige verhoudingen. Erwaswel eens strijd omdewasmachines.
Oud-directeur F. Vreeken herinnert zich dat het wel verdacht vaak voorkwam dat
ermeisjes in de loop van de vrijdagmiddag ziekwerden: ‘ze wilden ’s avonds uit en
dan tevoren nog gauw evenwat klerenwassen, zo konden ze de eerste zijn.’ Het be-
drijf zorgde ook voor contactavonden en Nederlandse les. De jongens kregen van
de firma de gelegenheid een technische opleiding te volgen en demeisjes een naai-
cursus. De vrouwenmochten van Eminent drie weken per jaar terug naar huis op
kosten van het bedrijf.

Irrationeel
De meeste bewoners van Overtocht kwamen uit Bosnië, vooral uit Banja Luka en
Doboj. Een deel vanhenwas daarwerkloos. Het levenwas daarmeestal nog erg tra-
ditioneel.Menwoonde vaak in de bergen, hield daar schapen of kippen voor eigen
consumptie: ‘Net genoeg omniet te sterven en teweinig om te kunnen leven’, aldus
beheerder Sijben.Men kwam vaak in Nederland aanmet nietmeer danwat sobere
traditionele kleding. De overgang was groot en verliep niet altijd zonder heimwee
en aanpassingsproblemen. Toiletten en wastafels Hollandse stijl, bedden en bed-
dengoed, het waren voor velen even zovele nieuwigheden. Zoveel wordt wel
duidelijk uit de pers en berichten van getuigen: ‘ze zijn opgetogen van de bloemen
in perken, potten en bakken; ze vinden de grote ramen even bezienswaardig als
doorzichtig en onze kwakkelwinter die ons ergert, een meevaller.’ De snelheid
waarmee de meisjes zich voegen naar de mode van de minirokken blijft evenmin
onopgemerkt. De pers:‘ Demeisjes storten zichmet élan opminirokjes en bloesjes
met accessoires, om zich te voegen naar het heersende straatbeeld.’ Oud-directeur
Vreeken: ‘De rokken werden almaar korter en korter.’ Als we de plaatselijke pers
mogen geloven waren de meisjes binnen een half jaar verwesterd. De groep die in
1970 aankwamenbij Eminent gingwerken bestonduit achtmeisjes en veertien jon-
gens.Het dagbladRijn&Gouwe van 20maart 1970over deze groep: ‘(..) drie behoren
tot de volksgroep derMontenegrijnen. Een ras, zich van zijnwaarde bewust en dat
uitdrukt door houding en blik.’ Er heersten in die tijd wel meer bijzondere ideeën
over het speciale karakter van Joegoslaven – en niet alleen over hen. Zo lezenwe in
de landelijkeNieuwsbrief buitenlandse werknemers, een uitgave van de overheid, van
maart 1969:
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‘De Joegoslaven bezitten als volk een sterke eigenheid. Een kenmerkende uiting van
die eigenheid is een aangeboren humanisme, een liefde en achting voor de me-
demens, gepaard gaand met een groot en soms in onze ogen overdreven
zelfrespect. Die eigenheid blijft behouden in groepsverband. Bovendien zijn ze in
diepste wezen irrationeel; zij voelen eerst en denken dan pas na.’

Deze groep van 1970werd door Klarick, een genaturaliseerde Joegoslaaf, in Neder-
land enBodegravenwegwijs gemaakt. Hij leerde henhet verschil tussen een gulden
en een dinar, regelde hun onderlinge verhoudingen enhield toezicht ophunwerk.
Wie dichtbij werkte, kwam tussen de middag in het pension Overtocht eten. Wie
ver weg werkte, kreeg een lunchpakket mee. Zoals steeds is het verschil in eetge-
woonten een onderwerp dat de aandacht trekt van pers en publiek:
‘Wat eten betreft zijn de Joegoslaven nu niet zo héél erg gemakkelijk. Uitzonderin-
gen natuurlijk daargelaten. De meesten ruiken eerst aan alles wat hun in de
Overtocht voorgeschoteldwordt. Vooral de vrouwen zijn hier erg sterk in.Maar het
is pas één keer gebeurd dat ze na geroken te hebben, geen van allen ook maar één
hap geprobeerd hebben. Dat was bij macaroni, bestrooid met kaas.’

156

Aan het werk bij Eminent.

Harde Werkers_proef3:Harde Werkers proef 2  02-04-2009  11:02  Pagina 156



Tegen discriminatie
Naast alle positieve geluiden is er één bezorgde en kritische stem.Deplaatselijke pas-
toor Vlaar maakt zich zorgen over een gebrek aan integratie vanuit de grote
woonoorden en over discriminatie waaraan de plaatselijke bevolking zich soms
schuldig maakt. Hij roept op tot een breed gesprek tussen alle kerken, de gemeen-
te, demiddenstand en individuele burgers. Vooral caféhouderswilden zichnogwel
eens negatief uitlaten in de pers. Zo stelde een kroegbaas tegenover hetweekbladAc-
cent:

‘Natuurlijk zijn wij tegen discriminatie. Maar het is wel zo dat wanneer je zaak vol
zit met buitenlanders, je klantenkring op den duur verdwijnt. U begrijpt dat ik er
daarom niets voor voel het trefpunt te gaan worden voor gastarbeiders.’ En een col-
lega: ‘Als het mij te erg wordt ga ik onherroepelijk over tot maatregelen. Welke? Een
bordje voor de deur of anders een slechte bediening. Die industrieën zijn eigenlijk
bij het plannen maken één ding vergeten: ze hadden ook een café moeten kopen.’

Pastoor Vlaar van deWillibrordusparochie:

‘Moeilijkheden komen er. De juist geïmporteerde (…) werknemer dient zich aan te
passen. Wanneer hij dat moet doen in een gemeenschap die weigert hem daarbij
medewerking te verlenen, dan zal die acclimatisering of niet geschieden dan wel
een lange tijd in beslag nemen. De Bodegravers kunnen het de gastarbeiders wat
gemakkelijker maken. Dat kost moeite, tijd, maar het doel lijkt de lasten te vergoe-
den: de integratie van de gastarbeider in de Bodegraafse gemeenschap.’

Ook in andere gemeenten gingen Joegoslavische vrouwen aanhetwerk. InNieuw-
veen kwamen zestien meisjes van omstreeks 20 jaar in dienst bij de Johannes
Stichting. Zijmoesten er huishoudelijk werk doen. Zij waren geworven door de ad-
junct-directeur Nagtegaal en geestelijk verzorger dominee Oost, die ook de
begeleiding op zichnamen, inclusief uitstapjes naar de hoofdstad: ‘De afgelopen za-
terdag hebben de meisjes al kennis gemaakt met Amsterdam. Met de dominee
voorop’, aldus de adjunct-directeur. OokKatwijkse visbedrijven enhet Academisch
Ziekenhuis in Leiden namen een groep Joegoslavischemeisjes in dienst. De komst
van grote groepen buitenlandse vrouwen leidden soms plaatselijk tot grote span-
ningen, getuige een verslag in het Algemeen Dagblad van 12 december 1970. In
Hoeven in Brabant waar zo’n honderdvijftigmeisjes werden ondergebracht in een
seminarie werd de situatie als volgt beschreven: ‘De meisjes lokken tot van uit het
Ruhrgebied buitenlandsemannennaarWest-Brabant. Omdat er veelmeer nieuws-
gierige mannen komen dan er bereidwillige meisjes zijn, ervaren de plaatselijke
caféhouders de letterlijke betekenis van “gesmijt in de glazen”.’
Eminentwaswel de grootstewerkgever in Bodegravenmaar niet de enige diewerk-
krachten uit het buitenland in dienst had. Volgens informatie van verschillende
geïnterviewde personen hadden in ieder geval de volgende bedrijven, zie tabel op
de volgende pagina, buitenlandse arbeiders in dienst.
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Hamidou Achmed werkte eind jaren zeventig bij een kaasfabriek in Bodegraven.
Hier werd kaas exportklaar gemaakt. Zijn werk was kaas inpakken en raspen voor
2,50 gulden per uur. Er werkten veel illegalen. Hij kan zich de naamvanhet bedrijf
nietmeer precies herinneren.Wellicht was het Noordhoek aan deWillemde Zwij-
gerlaan.

DeHeerMelcherswas tussen 1960 en 1990 bij KaasfabriekOud-Hollandhoofd van
deTechnischeDienst. De kaasfabriekwas gevestigd aandeNoordzijde opdeweg van
BodegravennaarWoerden.Hij kwamopalle afdelingen vanhet bedrijf. Vande tach-
tig arbeiders was een kwart afkomstig uit Marokko en Joegoslavië. ‘Ze moesten
eenvoudig werk doen aan de lopende band, kaas in een pers zetten of laten rond-
draaien, ergens een doekje overleggen of een dekseltje opdoen. Sommige deden
schoonmaakwerk. Het grootste probleem was in het begin de taal, ze begrepen
niets en je moest alles voordoen. Als ze met elkaar waren gingen ze hun eigen taal
spreken. Datwaswel eens lastig. Hetmoeilijkst vonden ze hetwisselen, als ze ander
werkmoesten gaan doen danwat ze gewendwaren. Zemoesten danhun eigen plek
opgeven enwerden soms kwaadomdat ze dat nietwilden. Ze kregenbetaald volgens
de cao en kregen later een eigen gebedsruimte. Dat kregen ze tochmooi voor elkaar!
Er moest wel eens erg vaak gebeden worden! Veel mensen zijn er lang blijven wer-
ken en op de duur waren de contacten heel aardig, enkele uitzonderingen
daargelaten. Er zat wel eens een rakker bij die sjoemelde met ziektebriefjes uit Ma-
rokko om meer vakantiedagen te kunnen krijgen. Met overwerk hadden ze geen
moeite. Ook wilden ze wel op zaterdag werken. Ze kwamen tenslotte om te verdie-
nen. Sommigen hadden nog een bijbaantje, ’s avonds schoonmaken bij Alberts
Corner. Op de duur hadden de meeste een autootje. Ik zie ze nog wel lopen in het
dorp.’

Tabel 8. Bedrijven in Bodegraven met buitenlandse werknemers

Bedrijf Aantal buitenlandse werknemers
Limonadefabriek Liko ongeveer 20 Marokkanen
Kaasfabriek Oud Holland ongeveer 20 Marokkanen en 12 Joegoslaven
Andrélon ongeveer 25
Orgelfabriek Eminent 100 mensen, vooral vrouwen
Zeepfabriek van Dam 15 tot 20
Melkunie 10
Domburg slachthuis 20 mannen van verschillende nationaliteiten
Koekfabriek Van Welzen 17
Textielfabriek Wibotex Aantal onbekend
Zaadhandel Turkenburg Aantal onbekend
Dranken Unie Aantal onbekend
Schuitema Aantal onbekend
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HOOFDSTUK XI

Verdeelsleutel: ‘Pers = v/3’
Woerden

Molukkers
Toen de Ambonese militairen van het voormalige koloniale leger in Indië in de
Woerdense kazerne aankwamen, troffen ze daar op elke tafel eenwelkomstbrief in
hetMaleis en eenbloemetje.37Deze blijk van gastvrijheidwas verzorgddoor de stich-
tingDoor de eeuwen trouw, een orthodox-christelijke organisatie die fel gekant was
tegen de onafhankelijkheid van Indonesië. De kazerne was al een jaar eerder, in
1950, verbouwd en ingericht voor de opvang van nieuwkomers uit Indië. Dit ge-
beurde ookmet houten barakken aan deUtrechtsestraatweg en de Singel. De eerste
groep die naar Woerden kwam, bestond uit tachtig Indisch-Nederlandse gezin-
nen. Zij gingen de Ambonezen voor. Elk gezin kreeg een woon- en slaapkamer, in
totaal 36m2, afgescheiden door een triplex wandje. Verder was er een potkachel,
een tafel, vier stoelen, stapelbedden en een kast. De keuken,wasgelegenheid en kan-
tine waren gemeenschappelijk. Toen in maart 1951 een groep Ambonezen naar
Woerden kwam, werden de Indische Nederlanders ergens anders gehuisvest. Een
aantal Indische Nederlanders kreeg een zelfstandige woning inWoerden.
OmdeAmbonezen te steunen enwegwijs temaken,werden allerlei activiteiten ge-
organiseerd zoals een kledinginzameling en een uitstapje naar de Keukenhof. Met
Koninginnedag en Sinterklaas kregen de nieuwkomers pakketten met cadeaus.
Tussen 1952 en 1958 zijn diverse beroepscursussen gegeven in de woonoorden. De
mannen konden kiezen tussen een cursus bankwerken en een kleermakerscursus.
Voor de vrouwenwas er eennaaicursus en een kookcursus. Voor de kookcursuswas
begrijpelijkerwijs geen belangstelling. Koken konmenwel. Bij deze cursus ging het
vooral omkokenop z’nHollands en daar hadmenniet zo’n behoefte aan.Ook voor
de andere cursussenwas de belangstelling helaas gering. Integratie inwerkwaar de
cursus op gerichtwas, werd gezien als een ontkenning van demilitaire rechten van
deze KNIL-veteranen. In de beginperiode mochten zij officieel zelfs niet werken.
Toch probeerden velen vanaf het begin clandestien aan de slag te komen, vooral bij
boeren en tuinders in de omgeving. Ook vrouwen gingenmee.

‘(…) Zij liepen naar boerderijen in de nabije omgeving. Bij de eerste boerderij aange-
komen vroeg één van hen, de voorman, die als enige het Nederlands redelijk mach-
tig was, of er werk was. Bij de boeren bleek in de oogstperioden een grote behoefte
aan goedkope arbeidskrachten te bestaan. (…). Hoe verder men liep, hoe kleiner de
groepwerd. De slinkende groep ging van boerderij tot boerderij tot iedereenwerk had
gevonden, zelfs als daarvoor meer dan vijftien kilometer moest worden afgelegd.’
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Niks doen is tenslotte ookmaar niks en het zakgeld wasminimaal: drie gulden per
volwassene en twee gulden per kind per week. Vanaf 1954mocht men wel werken
en in 1956werd ‘het principe vande zelfverzorging’ ingevoerd: voortaanmoestmen
op eigen benen staan. In 1952woonden in deWoerdense kampen 114 gezinnen en
24 alleenstaanden, 583 personen in totaal.38Na verloop van tijd werden enkele ge-
meenschappelijke voorzieningen zoals de ‘binnenschool’, de kampraadkamer aan
de Singel en de kraamkamer en opleidingsruimte in de kazerne opgeheven. Zo
konden sommige bewoners met grote gezinnen of inwonende kinderen er iets
meer privéruimte bijkrijgen. Vooral in de houten barakken aan de Singel en de
Utrechtsestraat was het koud en vochtig en er was gebrek aan sanitaire voorzie-
ningen. De gezondheidssituatie van de kampbewoners leed daar onder. Enkele
jonge kinderen stierven aan kinkhoest. Er deden zich gevallen van kinderverlam-
ming voor en een epidemie van dysenterie. Hoewel het kamp niet voldeed aan de
richtlijnen bleef het tot 1965 in gebruik. In de Kazerne waren de omstandigheden
iets beter. Demeeste gezinnenwoonden er op de eerste etage in geïmproviseerde ka-
mertjes met houten vloeren en afscheidingswanden. Het was er wel gehorig maar
niet koud en vochtig.MevrouwMailuhu en de heer Amahorseija vertellen over het
leven in de Kazerne:

‘Op de binnenplaats stond een bouwkeet. Daar werd Hollands eten gekookt. Om tien
uur ’s ochtends ging de bel voor koffie en pap. Om twaalf uur werd er warm gege-
ten. We moesten erg wennen aan het Hollandse eten en de melk. De kantine was
ongeveer 60 m2. Die werd gebruikt voor bruiloften, sterfgevallen, muziek- en film-
avonden, voor Sinterklaas en Kerst. In het begin was er ook een kraamafdeling (..).’

De Ambonezen hadden weinig contact met de buitenwereld. Men was noodge-
dwongen op elkaar aangewezen. Het kampleven voltrok zich vooral binnen de
groep. Toch ontwikkelden zich geleidelijk over en weer contacten, vooral toen de
kinderen niet langer naar de ‘binnenschool’maar naar gewone scholen gingen. De
ouders waren tegenstanders van apart ‘tropisch’ onderwijs. Zij vonden het discri-
minerend. Zij wilden juist dat hun kinderen met Nederlandse kinderen in de klas
zaten.39 In 1964 verlieten honderd Ambonezen deWoerdensewoonoorden.Meest-
al gingen ze naar een gewone woning. Eind 1965 woonden nog 73 Ambonezen in
de kazerne en 42 aan de Singel.

Stichting Vluchtelingenhulp Hongarije
Om steun te verlenen aan Hongaren in nood vormden ookWoerdense burgers in
1956 het comité Vluchtelingenhulp Woerden, onder voorzitterschap van de bur-
gemeester de heer Vos. Men organiseerde eerst een collecte. Honderdvijftig
vrijwilligers inWoerden brachten in eenmumvan tijd ruim twaalfduizend gulden
bij elkaar. Daarnaast werden nog collectes gehouden in kerken en sommige men-
sen stortten hun bijdrage direct op de nationale girorekening. De ‘Woerdense
Jeugdactie ten bate van Hongarije’ organiseerde een tentoonstelling, de jeugd
maakte kijkdozen – dat bracht46 gulden op – en leerlingen vandeMariaschool ver-
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kochten voor 128,95 gulden aan speldjes. Personeel van deWodast en Celco voer-
den een éénuurloonsactie. Alle arbeiders stonden een bedrag af dat gelijk stond aan
een uur werken. Burgers boden onderdak aan en bedrijven zoalsWodast en Eru ar-
beidsplaatsen. ‘Deze jongemensenmoetenwerken anders gaan ze ten onder’, aldus
het plaatselijke persbericht waarin de voortgang van de acties werd verslagen. Het
duurde nog ruim een half jaar voor een gemeentewoning konworden toegewezen
aan eenHongaars gezin. Een oude vader, zijn zoon en zijn dochtermet haar pas ge-
boren zoonkondenherenigdworden. Eerderwas er óf geenwoning óf geen geschikt
gezin. Het plaatselijke comité zorgde voor de inrichting van dewoning en alles wat
het gezin verder nodig had. ‘De burgerij kan daaraanmeewerken door rekening te
houden met het feit dat de taal en levensgewoonten van deze mensen anders zijn
dan de onze en ook dat wij begrip hebben voor de omstandigheden waaronder zij
hebben geleefd.’ De zoon vond werk bij Begeer in Utrecht, waar medailles werden
gemaakt. Later konhij een technische opleiding inUtrecht volgen.Dedochter kreeg
via plaatselijke bedrijven naaiwerk aan huis. Een medewerker van het Vluchtelin-
gen comité schreef het volgende over de zoon die op dat moment 19 jaar oud was:

‘Hij was een weekend te gast waardoor ik in de gelegenheid kwam mij een beeld
te vormen over deze jongeman. Rustig, zeer bescheiden, correct in manieren en be-
leefdheid zijn de eerste kenmerken. Hij gaat niet prat op zijn aandeel in de strijd
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geleverd in Boedapest. Zijn aandeel daarin was niet gering. Men moet hem de be-
levenissen als ’t ware uit de mond trekken. “Zij hebben ons zelf geleerd hoe wij
moeten vechten,” zegt hij telkens en “dat hebben we dan ook gedaan.” Het door-
leven van de spannende dagen daar werkt nog na. Aan tafel of bij het aanreiken van
vuur bij roken constateert men de trilling van zijn handen.’

En over de dochter – 32 jaar oud: ‘Martha is eveneens een rustig en beleefdmeisje,
ijverig en behulpzaam. Zij is sinds februari liefderijk opgenomen bij particulieren
te Amsterdam. Deze opname was het gevolg van het feit dat Martha moeder zou
worden. Op 29mei is zij bevallen van een zoon. (…).’
In september 1957werd naast dit gezin nog eenHongaarse weduwemet een stude-
rende zoon in Woerden opgenomen. Aanvankelijk had men een mannelijke
huisgenoot op het oogmaar deze raakte in diskrediet toen hij – hij was ziek en dus
veel thuis – een ‘onoirbare’ relatie aanknoopte met zijn kostjuffrouw. Het dossier
VluchtelingenhulpWoerden eindigtmet een gedetailleerd rapport over de situatie
van de vluchtelingen. Hierbij is vooral aandacht voor Martha:

‘Gedurende de laatste maanden heeft zij omvangrijke hoeveelheden naaiwerk uit te
voeren die haar soms tot in de nacht bezig houden. Een huisgenote werd gevonden
en bij haar geplaatst. Haar broer, die in Utrecht studeert is weer in de huiselijke kring
teruggekomen. De wijze waaropmevrouwMartha die in Hongarije de gehele zorg
voor het gezin had te dragen, zich hier op den duur aan de omstandigheden heeft
aangepast, wekt bewondering. De Nederlandse taal spreekt zij behoorlijk. Zij is op-
gewekt en een vriendelijke en goede gastvrouw. Zij is vlijtig, beheert haar huisraad
netjes, zij weet aan het onder haar staande gezin behoorlijk leiding te geven en is
een goede moeder voor haar kind. (..) Teneinde het uit te brengen rapport te be-
perken zijn sommige details onbesproken gebleven. Zij kunnenworden samengevat
in de opmerking dat het niet altijd eenvoudig is geweest en soms nog is om de uit-
geweken Hongaren aan het verstand te brengen hoe een gemiddeld Nederlands
arbeidersgezin leeft en welke beperkingen het zichmoet opleggen. Bij mevrouwM.
kan een toenemend begrip wordenwaargenomen voor Nederlandse toestanden en
verhoudingen, de inkomstenbesteding zoals die hier gebruikelijk is en voor het feit
dat voor wat betreft de hulpverlening normen en grenzen zijn gesteld.’

De jaren vijftig waren voor niemand een tijd van overvloed!

Gastarbeiders
Begin jaren zestig gingen veel Woerdense arbeiders in Utrecht werken omdat de
lonen daar hoger waren. In 1962 was de vijfdaagse werkweek ingevoerd waardoor
arbeidsplaatsen vrijkwamen. Dewoningnoodwas nog steeds groot: er warenmeer
dan vijfhonderd lokale woningzoekenden. Voor de vierhonderd Ambonezen wer-
den specialewoningen gebouwdmaar velen verblevennog in de kampen.De eerste
gegevens over de aanwezigheid van gastarbeiders in Woerden, dateren van 1966
maarwaarschijnlijk zijn de eerste gastarbeiders in 1964naarWoerden gekomen. Een
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aantal bedrijven zoals de dakpannenfabriek Wodast, de kaasfabriek Eru, de caros-
seriefabriek van Den Oudsten en Zn, het aannemersbedrijf Van der Heijden en de
BouwmijWoerden behoorden tot de eerste bedrijven die ongeschoold buitenlands
personeel aantrokken, omdat ze op deNederlandse arbeidsmarkt niemand konden
vinden. Het ging vooral om Marokkanen. Zij werden gehuisvest in particuliere
pensions of in verblijfsgebouwen bij de bedrijven, in caravans, loodsen en omge-
bouwde schuren.Ookwerden ‘salonwagens’ gebruikt. Dat klinkt chicmaar hetwas
in feite een eufemistische benaming voor een bouwkeet. De gemeenteWoerden liet
de verantwoordelijkheid voor huisvesting over aan de werkgevers en hun organi-
satie, de Industriële Club. De gemeente bemoeide zich er slechts zijdelings mee.
Totdat een verordening werd ingevoerd, gaf GemeenteWerken de volgende richt-
lijnen aanwerkgevers die buitenlandse arbeiders wildenhuisvesten: één toilet voor
acht personen en één douche voor twintig personen. Om te weten hoeveel perso-
nen je kon huisvesten moest je het aantal vierkante meters van het totale
vloeroppervlakte van de slaapkamers delen door drie: Pers = v/3, luidde de formu-
le. Verder moest er een dagverblijf en een keuken zijn.
DeheerWestra, hoofd vande afdeling Sociale Zaken,maakte het volgende overzicht
van buitenlandse werknemers inWoerden.

In 1971 verbleven veertig verpleegsters op diverse adressen, waaronder in het voor-
malige Rooms-Katholieke klooster aan deWilhelminaweg 13a.Demeesten kwamen
uit Spanje.
Enkele andere bedrijvenmet buitenlandse arbeiders uitWoerdenwaren: VanDam,
de Melkunie, constructiebedrijf Driehoek en het pluimvee bedrijf Visser in Kame-
rikwaar drieMarokkanenwerkten.MohamedKalei vertelde dat hij van 30 juni 1980
tot 17mei 2004 bij Campina inWoerdenwerkte. Hier werktenwel vijfentachtig tot
honderd Marokkanen in ploegen. Soms was alleen de voorman een Hollander.
Veel van deze arbeiders woonden, zoals hijzelf, in Utrecht of in Gouda. In het
begin verdiende hij 800 gulden per maand. Ze deden alle voorkomende werk-
zaamheden zoals inpakken en het bedienen van de etiketteermachine.

Werkomstandigheden
Over de werkomstandigheden in de Woerdense bedrijven is weinig bekend. Soms
speelde zich een stille ofminder stille strijd af tussenwerkgever en arbeiders.Wiens
optredendaarbij correct ofminder correctwas, valtmoeilijkmeer na te trekken.Ook
achteraf is meestal wel duidelijk dat de gastarbeiders door hun machteloze en af-
hankelijke positie bijna altijd aan het kortste eind trokken, zeker als zij hun strijd
individueel voerden, getuige de volgende voorbeelden. Een vervelend voorvalwerd
vastgelegd doorHeerkens, begeleidingsfunctionaris vanRijn&Lek. Inmei 1969 ver-
scheen deMarokkaan A. B. bij hem op het spreekuur: deman had geen ziekengeld
gekregen over een periode van tweeweken. Kennelijk had het bedrijf hemniet ziek
gemeld. Dit was gebeurd nadat zijn baas, Van der Valk van de Kasi Zuivelindustrie
in Woerden, hem had geslagen. ‘Een plagerijtje’ vond Van der Valk. De Vreemde-
lingenpolitie was op de hoogte maar zag desgevraagd geen aanleiding om in te
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Tabel 9. Bedrijven met buitenlandse werknemers in Woerden, oktober 1968

Naam werkgever Plaats Nationaliteit Aantal
Ziekenhuis Opus Dei Woerden Belgen 1 man, 1 vrouw

Spanjaarden 4 vrouwen
Wodast, dakpannenfabriek Woerden Italianen 2

Marokkanen 24
Duitser 1

Gebr. Deurhof Woerden Italiaan 1
Verwo/Breedplank Woerden Marokkanen 16
Van Koert Woerden Marokkanen 2
Van der Heijden, aannemer Woerden Marokkanen 6
Koetsier Woerden Marokkanen 3
Melkfabriek Nieuw Holland Woerden Marokkanen 7
De Lange & Vlug aannemers Woerden Marokkanen 2
Den Oudsten, carrosserie Woerden Marokkanen 4
Coöperatie ‘De Rijnstreek’ Woerden Marokkanen 3
Chemische Industrie Blok Woerden Marokkanen 1
Veevoederfabriek Blok Woerden Marokkanen 1
ERU Kaasfabriek Woerden Marokkanen 4
Rijnsche Steengaasfabriek Woerden Turken 3
Wasserij van Slagmaat Woerden Marokkanen 1

Bewoners werkzaam buiten Woerden
Emi Utrecht Griek 1
Royal Mc. Bee Nieuwkoop Italianen 2
Greep Utrecht Italianen 1
Van Velzen’s Bakkerijen Bodegraven Marokkanen 1
Gebr. Van Os Bodegraven Marokkanen 1
Van Schip & Zn. Zwammerdam Marokkanen 2
Baars Kaashandel Bodegraven Marokkanen 1
Eminent Bodegraven Marokkanen 1
Van Ooyen, aannemer Willeskop Marokkanen 1
Mink Utrecht Marokkanen 1
Masroens Lopik Marokkanen 1
Uyttewaal Langeraar Turk 1
Betonfabriek De Hoog Driebruggen Marokkanen 3

Totaal 104

Tabel 10. Bedrijven die in de periode 1969-1973 aan de Stichting Rijn & Lek
een bijdrage betaalden omdat zij buitenlandse werknemers in dienst
hadden, met het geschatte aantal

Woerden 1969 1970 1971 1972 1973
De Driehoek 4
Wed. Brack 1 1
Vroege 3 6
Blok 2 11 5 5 3
Den Oudsten & Zn. 6 8
Breedplank 10 20 7
Nieuw Holland 24
Algemeen Ziekenhuis 6
Hofpoortziekenhuis 5
Wodast 12 26 55 29
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grijpen. ‘Op grond hiervan kan moeilijk door mij worden vastgesteld wie gelijk
heeft’, verzuchtte Heerkens in zijn interne rapportage. Dat deed hij dusmaar niet.
Wel verzocht hij dewerkgever deze kwestie ‘in derminne te schikken’. Ditwerd toe-
gezegd en daarmee was de kous af.
De heer A., woonachtig inGouda in een pension in deNobelstraat enwerkzaambij
de zuivelfabriek ‘Nieuw Holland’ in Woerden, bezocht in mei 1969 het spreekuur
van Rijn & Lek. Hij had van zijn vorige werkgever, het galvanische bedrijf Emme-
lot in Gouda, geen vakantiegeld ontvangen en geen ontslagbewijs gekregen en
verzocht de Stichting om hier iets aan te doen. Desgevraagd deelde Emmelot mee
dat ‘betrokkene wel een ontslagbewijs met toelichting kan verkrijgen waarin ver-
meld staat dat deheer A. gesaboteerdheeft ennietwilde overwerken.Hierdoor heeft
het bedrijf schade geleden en dit is met het vacantiegeld verrekend.’ Als betrokke-
ne hier geen genoegen mee nam moest hij maar via de rechter zijn geld zien te
krijgen, maar dan zou de firma een schadeclaim indienen.
Informatie over ervaringen van de gastarbeidersmetwerkgevers komt soms via der-
den naar voren, via een collega, buurman of pensionhouder. Lex Verburg had in
Woerden een bedrijf op het gebied van verzekeringen, hypotheken en financie-
ringen. ‘Eigenlijk alleen omdat deze categorie mensen mij nog steeds bijzonder
aanspreekt’ richt hij zich in een brief tot de Stichting Welzijnszorg. ‘Het is mij ge-
bleken’, zo schrijft hij,

‘dat veel werkgevers nogal moeite hebben met het feit, dat hun buitenlands perso-
neel langer wegblijft na hun vakantie dan is toegestaan en dat zij zich dan al of niet
ziek melden. Bij voorbaat wordt dan verondersteld, dat het ziek zijn wel niets zal
voorstellen. Ik heb daarvan deze week een voorbeeld gezien. Een werkgever schrijft
de Bedrijfsvereniging dat een personeelslid zich uit Marokko ziek heeft gemeld. Hij
verzoekt dan de BV hieraan goede aandacht te besteden en deze zaak uit te zoeken
aangezien “deze man vorig jaar ook al die STREKEN heeft uitgehaald.” De bedrijfs-
vereniging meent dit schrijven van de werkgever te moeten honoreren, door een
brief te schrijven aan de werknemer (pensionadres) en daarin te schrijven dat de BV
“vooralsnog geen ziektegeld zal uitkeren, aangezien de werknemer het verblijfadres
tijdens de ziekte niet heeft opgegeven.” Men behoeft geen jurist te zijn om in een
dergelijk geval aardigheid te krijgen’, aldus Verburg, ‘en zowel werkgever als B.V.
eens voor schut te zetten. Maar juist DEZE werknemer vertelde ons, toen hij terug-
kwam uit Marokko, dat hij inderdaad ziek was. Hij zei bijna letterlijk in gebroken
Nederlands: “Als ik bij mijn gezin kom, dan hebben mijn kinderen ongeveer 5 à 6
weken nodig om aan mij te wennen en mij als papa te accepteren. Dat geeft dan
ook problemen tussenmij en mijn vrouw. Problemen die andere mannen dagelijks
kunnen oplossen moet ik dan in een paar weken voor elkaar maken. Er is altijd wel
wat in de familie dat geregeld moet worden. En juist als alles een beetje gaat wen-
nen en je je weer echt thuis voelt, dan is de vakantie om enmoet je weer weg uit je
gezin. En je weet dat het de volgende keer met de vakantie weer hetzelfde is: kin-
deren die nauwelijks lief tegen je zijn en véél problemen met vrouw en verdere
familie. Dan voel je je ziek. Je wilt nog één dag wachten met teruggaan. Maar je
wordt zieker. Alleen al van denken. Dan ga je naar de dokter. Je bent dan ECHT ziek.”
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Eenbeter inzicht in achtergronden enproblemenvandegenendie gezinshereniging
wensen, kon volgens Verburg helpen bij de bepaling van demate van urgentie om
in aanmerking te komen voor een woning.

Tabel 11. Particuliere pensions Woerden in de jaren zeventig

Adres Werkgever Aantal personen
Jan Steenstraat 44 4
Leidsestraatweg 95 4
Voorstraat 46 1
IJsseloord 116 1
P. Buyslaan 19 1
Jan de Bakkerstraat 1 4
Julianastraat 9 4
Bedrijfspensions
Barwoutswaarder 9, salonwagens De Lange & Vlug 6-8
Zegveldse Uitweg 3b Driehoek, constructiebedrijf 2-5
Barwoutswaarder 13 Coöperatie Rijnstreek/ Verwo 9-13
Idem 15a idem 7
Barwoutswaarder 24 Ende 2
Rijnkade 108, directiekeet
en salonwagen Van der Heijden 6-8
Hoge Rijndijk 14, houten keet
op fabrieksterrein Blok 3-4
Pannenbakkerijen 1 Wodast 15-25
Barwoutswaarder 56 Coop de Rijnstreek 3
Barwoutswaarder 76 Rijnsche Steengaasfabriek 3
Utrechtsestraatweg Doornwaard 4
Leidsestraatweg 68 Fa. Koetsier 3
Idem 75 Wodast 25
Idem 95 Van Dam 4
Torenwal 5 Visser, pluimveeslachterij, Kamerik 3

Bronnen: rapport gemeentepolitie Woerden, 2 augustus 1971; brief overlegorgaan plaatselijke vakcentrales
aan het College van B en W 20 mei 1976.

Krot
Vanaf het begin van de 20e eeuw vormden boeren en tuinders landbouwcoöpera-
ties. Zij kochten gezamenlijk veevoer en kunstmest in. Soms ook zaden en
gereedschap. Sommige coöperaties stichtten zelf een landbouwschool. InWoerden
heette de coöperatie tussen 1947 en 1988 de Coöperatieve Aan- en Verkoop Orga-
nisatieWoerden enOmstreken (CAVO). In september 1966 verzocht dezeCAVOde
gemeente om toestemming voor het huisvesten van vierMarokkanen in een zojuist
aangekocht oudpandje ophet adres Barwoutswaarder 56. Sociale Zaken rapporteert:
‘Het huisje verkeert in slechte staat van onderhoud en komtnaarmijnmening voor
onbewoonbaarverklaring in aanmerking. Het huisvesten vanMarokkanen in krot-
ten dient zoveel mogelijk te worden tegengegaan. Wegens gevaar voor ongedierte
dient het pand Barwoutswaarder 56 zo gauw mogelijk te worden gesloten’ . De
Dienst Gemeentewerken vond het echter een ‘grote verbetering’ voor genoemde
mensenwant ‘nuwonen ze in een krotje aan de achterzijde vande bebouwing langs
de Rijn. Ze hebbendaar de beschikking over een keukentje van 2,5 bij 3 en een slaap-
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kamer van 3 bij 4m. Het geheel is zeer vervuild en onwaardig voor de huisvesting
vanmensen.’ Kortomhet kan altijd nog erger. Gemeentewerken had geen bezwaar
tegen de verhuur ‘(...) indien dit experiment door het bedrijf zelf wordt begeleid. De
woning dient elkemorgen teworden gereinigd, de beddenopgemaakt enhet geheel
goed schoongehouden (...).’ Een vergunning en scherp toezicht op de hygiëne
door de gemeente ten slotte maakte de regeling in de ogen van Gemeentewerken
aanvaardbaar. Enkele maanden later werd de vergunning verleend. Als de ge-
meentepolitie in de zomer van 1971 een inventarisatie maakt, is het nog steeds in
gebruik: ‘het gelijktmeer op een schuur.’ Er is een dagverblijf, keuken enwc.Op zol-
der staan zeven bedden onder een schuine kap. De houten bekappingwas overdekt
met plastic tegen de lekkage. In de keukenwaren elektriciteitsdraden tegenhet pla-
fond gespijkerd.
In het pension Leidsestraatweg 147 vonden veelMarokkaanse arbeiders tussen 1965
en 1971 onderdak. Het pension werd gedreven door de van oorsprong uit Amster-
dam afkomstige familie De Heij. De man was van beroep timmerman en had met
toestemming van de eigenaar in het pand ‘op provisorische wijze met hout en
board’ het nodige verbouwd. Mevrouw De Heij dreef een textielzaak in de Jan de
Bakkerstraat. ‘Beide personen kunnen gezienhun karakter enhunmaatschappelijk
en zedelijke gedrag geschiktworden geacht ombedoeld nevenbedrijf uit te oefenen’
aldus een rapport van de gemeentepolitie in november 1966. Het echtpaar had zes
kinderen, van nul tot 16 jaar. Ook woonden er in het ruime huis nog een Neder-
landse ongehuwdeman en vijf Nederlandse stellenmet samen tien kinderen: deze
gezinnen beschikten elk over een eigen kamermet een keukentje op de eerste etage.
29 tot40Marokkanendeelden voor 70 gulden per persoonpermaandde zolder. De
zolder was opgedeeld in acht kleine kamertjes variërend van 10 tot 17 m . In elke
kamer stonden twee tot vijf bedden of stapelbedden en er was een klein dakraam.
Erwas geen ruimte over om te bewegen of voor andermeubilair, behalve de bedden.
De ruimtewas alleen toegankelijk via een smalle trap. Dit zou bij brand een zeer ge-
vaarlijke situatie opleveren. Ook in de schuur woonden nog vier arbeiders. Zij
kookten er op butagas.Opde eerste etage deelden deMarokkanen vande zolder een
keukenmet enkele tafels en stoelen en een douche en toilet. Op de zolder was een
wasbak.MevrouwDeHey zorgde voor de was en de schoonmaak. DeMarokkanen
maakten zelf hun maaltijden klaar. De meeste bewoners werkten bij de dakpan-
nenfabriekWodast, sommige bij van derHeijden, bij demelkfabriek en bij Eru. Op
16 januari 1967 ontving de heer De Heij een aanschrijving van de gemeente: be-
perking van het aantal bewoners, brandpreventie en een nooduitgang werden
noodzakelijk geacht. De heerWestra van deDienstGemeentewerken sprak van een
‘chaos opwoongebied’ en schreef een onthullend rapport over de omstandigheden
in het pension van de familie de Heij en over het leven van de Marokkanen die er
woonden. Daarnaast zegt het rapport minstens zo veel over de blik van de ge-
meenteambtenaar anno 1968. In juli 1971 gaf De Heij er de brui aan: na zes jaar
achtte hij het project niet langer rendabel. Hij zou, naar zijn zeggen, eigenlijk aan
44 Marokkanen moeten verhuren en het waren er op dat moment nog maar 29.
Daar kwam bij, zo stelde hij, dat de Marokkanen lastiger werden. De woning werd
ontruimd en door de eigenaar verkocht.
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Bij de Steengaasfabriek werkten enkele Turken. Over hen schreef Westra het vol-
gende:

‘Over de andere buitenlanders heb ik nog geen gegevens verzameld, behoudens
het drietal Turken, die bij de Steengaasfabriek werken. Deze mensen zijn nogal een-
zaam. Zij acclimatiseren niet met de Marokkanen.
Eén Turkse man wil graag zijn gezin naar Holland laten komen, maar krijgt niet eer-
der toestemming dan nadat huisvesting verzekerd is. Naar mijn mening ware te
trachten voor dit Turkse gezin woonruimte te vinden. Hierdoor kunnen ook de an-
dere collega’s Turken enigszins uit hun isolement worden verlost.’

Caravans
De buitenlandse werknemers die bij het bedrijf de Lange en Vlug werkten en daar
in een caravan woonden, waren in september 1980 onderwerp van bespreking in
een vergadering vanhet College van B enW. EnkeleMarokkaanse bewonerswilden
zelf een caravan kopen als ze een standplaats konden krijgen van de gemeente. Het
College van B enW vroeg de dienst Algemene Zaken te adviseren en daarbij te be-
trekken dat boerderijen één caravan ‘kunnen laten kamperen.’ Het advies van deze
dienst was kritisch: ‘Ik vraagme af of het college wel op de goede weg ismet het op
deze wijze oplossen van de huisvestingsproblematiek. Ik kan mij moeilijk voor-
stellen dat als een aanstaand echtpaar uit Woerden met de vraag komt om hun
huisvestingsprobleem op te lossen door het aanschaffen van een caravan, het col-
lege demogelijkheden daarvoor zou laten onderzoeken. Ik ben er zeker van dat de
verzoekers per omgaande een afwijzend antwoord zouden krijgen (...), bij een per-
manente bewoning gaat het niet meer om een caravanmaar om een woonwagen.
In dat geval is de woonwagenwet van toepassing. Een caravan voldoet in de mees-
te gevallen niet aan de eisen die de woonwagenwet stelt.’ Uiteindelijk werd met
plaatsing van de caravan niet ingestemd.

Wodast
In de jaren zeventig woonden 27 buitenlanders op het fabrieksterrein van de Wo-
dast pannenfabriek. In 1973 vond een inspectie plaats door hetDirectoraatGeneraal
van de Arbeidsvoorziening. Op aanvraag van de Industriebond CNV werd dit on-
derzoek twee jaar later herhaald. De situatie bleek ongewijzigd: overschrijding van
hetmaximale aantal bedden; onvoldoende licht en lucht in het dagverblijf – alleen
tl- buizen –, kooktoestellen en beddengoed in slechte staat. De politieke partijen
PvdA, PPR en D’66 stelden vragen in de raad om druk uit te oefenen zodat er ver-
beteringen tot stand zouden komen: is het uw college bekend dat er voor dit
woonverblijf 1971 gulden permaandwordt betaald? Antwoord vanhet College: dat
is een interne regeling tussenhet bedrijf en zijnwerknemers. Uit inlichtingen blijkt
dat de kosten van de huisvesting niet worden gedekt door de huuropbrengsten. De
gemeente ziet geen aanleiding om te komen tot gevraagde verordening.
In de zomer van 1971 liet de afdeling Sociale Zaken enHuisvesting van de gemeen-
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te het Rijk weten dat de huisvesting van buitenlandse werknemers inWoerden op
weinig problemen stuitte. Aanleidingwas een circulaire vanhetministerie over col-
lectieve huisvesting en een verzoek om medewerking van de Stichting
Migrantencentra om de noodsituatie rond de huisvesting op te lossen. Het is ge-
bruikelijk, aldus de gemeente, dat de werkgevers voor pensions zorgen en er zijn
slechts enkele arbeiders die hun gezinwillen laten overkomen. Kortom erwas geen
behoefte aan de bouw van aparte woningen. Bovendienwas er geen grondwaarop
gebouwd zou kunnen worden. Pas in 1976 kwam er enige beweging: de gezamen-
lijke vakbonden, NVV, NKV en CNV maakten de stand van zaken op rond
pensionbewoning.Opdatmomentwaren er in totaal vijfenzestig bedden. Zij richt-
ten zich tot de gemeentemet het verzoek om iets te ondernemen. Zouhet geen idee
zijn omeenverordening in te voeren?De vakantie stond voor de deur, hetwasmoei-
lijk te overzienwat voor alle betrokkenende voor- ennadelenwaren ende gemeente
zou het een hoop werk geven. Dit alles maakte de directeur van de Gemeentelijke
Sociale dienst niet enthousiast. De gemeentemaakte dusmaar geen haast, nam de
kwestie in overweging en liet anderhalf jaar later weten hetmodel VNGvan de ver-
ordening op verblijfsinrichtingen tewillen invoeren. Na ruimdrie jaarwerd dit per
1 november 1979 daadwerkelijk geëffectueerd. De tussenliggende tijd werd besteed
aan de nodige bureaucratische procedures. Commentaar vooraf op de conceptver-
ordeningwerd uitsluitend vergund aandeWoerdenseDakpannen- en Steenfabriek,
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deWodast, op dat moment de grootste werkgever en huisbaas van 24Marokkaan-
se arbeiders. Dit tot verontwaardiging van de StichtingWelzijnszorg Buitenlandse
Werknemers die niet in kennis was gesteld . Deze Stichting was voor commentaar
aangewezen op de publieke tribune toen de conceptverordening in de raadscom-
missieOpenbareWerken enRuimtelijkeOrdening van 24 oktober 1978 aan de orde
kwam.VoorzitterWiemanvande Stichtingmaakte vooral bezwaar tegenhet feit dat
behalve de Stichting, ook de betreffende pensionbewoners niet om advies was ge-
vraagd. Hij vreesde dat de plicht tot registratie van pensionbewoners zou kunnen
worden misbruikt voor de opsporing van illegalen. Vanaf dat moment vond af en
toe overleg plaats tussen de Stichting en de gemeente, waarbij ook twee Marokka-
nen als tussenpersoon aanwezig waren. De gemeente was van mening dat Justitie
geen gebruik zoumogenmaken van de gegevens voor andere doeleinden enhand-
haafde in verband met mogelijke calamiteiten de registratiebepaling. De
verordening had behalve op de pensions van gastarbeiders ook betrekking op on-
derkomens voor verplegend personeel bij het ziekenhuis. In totaal vielen twaalf
verblijfsgebouwen onder de verordening. Concreet behelsde de regeling vooral
richtlijnen voor de aard, plaats en afmetingen van slaapplaatsen in bijzondere
woongebouwen voor tenminste vier personen.De richtlijnen gingen over de groot-
te van het bed, de voorwaarden waaronder een stapelbed wordt toegestaan, de
afstand tot ramen en de breedte van gangpaden.

Politiek spelletje
In 1981 werden voor drie verblijfsgebouwen vergunningen afgegeven: voor Hoge
Rijndijk 14, het pension vandiervoederbedrijf Blok BV, voor het bedrijfspension van
de dakpannenfabriekWodast ophet adres Pannebakkerijen 1 en voor de verblijven
van Van der Heijden op het Jaagpad, voorheen Rijnkade 108. De eigenaar van Bar-
woutswaarder 13diende gewoonweg geen aanvraag voor een vergunning in, terwijl
juist hier sprakewas van brandonveiligheid, onvoldoende sanitaire voorzieningen
en wat dies meer zij.
Toen er in 1982 sprakewas van een tussentijdse evaluatie suggereerden ambtenaren
dat de hele verordening en de opzet ervan een ‘politiek spelletje’ was. Of de pensi-
ons vielen niet onder de verordening, omdat zijminder dan drie bewoners hadden,
of ze werden opgeheven omdat steeds meer bewoners vertrokken. In ieder geval
werkte het nauwelijks. Voor de bewoners betekende de verordening vooral meer
controle en registratie. Dit werd soms als zo bedreigend ervaren dat de bewoners de
ambtenaren de toegang weigerden. In 1989 werd de verordening dan ook inge-
trokken. Er waren op dat moment nogmaar weinig pensions over.
Steeds opnieuw deed zich de vraag voor, waarom de gastarbeiders gegeven demis-
standen niet in normale woningen werden gehuisvest. Om dit te verklaren wordt
er vaak op gewezen dat de mensen de bestaande huisvesting accepteerden en al-
ternatieven al gauw te duur vonden – men verdiende weinig en wilde immers
zoveel mogelijk geld naar huis sturen en sparen. Dit is gedeeltelijk juist maar staat
haaks ophet gegevendat er vaak veel te veelwerd gevraagd voor dehuisvesting. Aan
de andere kant ook klinkt impliciet of expliciet tussen de regels door, dat de ge-
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meenten ervoor terug deinsden om reguliere woningen ter beschikking te stellen.
Algemeen was er angst voor overbewoning. De gastarbeider zou ‘gewone huisves-
ting’ niet gewend zijn. De gemeenten hadden hierover onderling contact. De
gemeenteWoerden liet bij andere gemeenten en via deVNGonderzoeken of in an-
dere gemeenten huurwoningen aan vier of vijf buitenlanders werden verhuurd
‘enhoe daarbij de goede bewoning juridisch gewaarborgdwordt.’ Bij de aanbieding
van het actieprogramma van de Stichting Welzijnszorg in Woerden verklaarde de
burgemeester over het beleidsdoel van huisvesting in gewonewoningen: ‘Zij moe-
ten dan wellicht nog wel wennen aan de manier van wonen zoals wij die kennen.
Het andere levenspatroon kan op zich best aanvaardbaar zijn maar spreker vraagt
zich af of dat wel kan in bijvoorbeeld de normale rijtjeswoningen.’ Alsof de gastar-
beiders hun hele leven niets anders hadden gekend dan pensions.
Vanaf het begin van de jaren tachtig komt er schot in de gezinshereniging. Medio
1978woonden er in Woerden nog slechts 22Marokkaanse gezinnen met in totaal
64 kinderen, 66 alleenstaande Marokkaanse mannen en één alleenstaande Ma-
rokkaanse vrouw. Verder waren er vijf Italiaanse gezinnen, met Nederlandse
vrouwen, met in totaal 14 kinderen en twee Turkse met in totaal elf kinderen, één
Spaans gezin met drie kinderen, één Portugees en één Joegoslavisch gezin. Daar-
naast waren er enkele Joegoslavische en Spaanse vrouwen en enkele mannen van
verschillende nationaliteit. In de periode hierna werden de buitenlandse arbei-
ders geleidelijk ondergebracht in huurhuizen. Zo konden zij hun gezin laten
overkomen. InWoerden werd een op dat moment uniek systeem gehanteerd. Vijf
procent van de op jaarbasis te verdelen huurhuizen werd toegewezen aanmigran-
tenarbeiders. Dit gebeurde op basis van een aparte puntentelling gebaseerd op het
aantal jaren dat men in Nederland was en inWoerden had gewerkt. De gemeente
streefde hierbij naar een ‘evenwichtigewoningverdeling in geografisch opzicht’, of-
tewelWoerdenpaste een spreidingsbeleid toe. Tussen 1981 en 1987werden zo enkele
tientallen woningen aan urgente buitenlandse werknemers toegewezen, meestal
een stuk of acht per jaar.
Soms echter werden de woningen door de Marokkanen geweigerd. In 1982 bij-
voorbeeld weigerden acht woningzoekenden de woningen die hen werden
aangeboden: te duur! Mede om deze reden zag een aantal arbeiders af van gezins-
hereniging, zodat het proces tegen 1987 zo ongeveer was afgerond.
Het ging bij de weigeraars om arbeiders met grote gezinnen, variërend van vijf tot
negen personen die daaromgrote en daarmee ook duurderewoningen kregen aan-
geboden. In reactie op de weigeraars wees de wethouder op het feit dat iedereen in
Nederland een redelijk deel van het inkomen aan huur diende te betalen. ‘Niet ie-
dereen kan voor tweehonderd gulden per maand wonen, dat is niet eerlijk, niet
eerlijk ten opzichte van de eigen landgenoten maar ook ten opzichte van de Ne-
derlanders’, aldus de wethouder. Daarnaast verklaarden woningcorporaties zich
bereid omwoningen voor drie of vier personen als een soort pension te willen ver-
huren. Hiervoor werd een constructie bedacht waarbij de hoofdbewoner
aansprakelijkwas voor dehuurbetaling, het aantal bewoners en de goede bewoning.
Zo werden negen alleenstaanden aan een woning geholpen. Dit systeem werd
vooral ingezet voor demeest schrijnende gevallen zoals voor drie heren die in de ‘sa-
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lonwagen ‘van de Lange enVlugwoonden en ‘wie het op allerleimanieren door de
eigenaren lastigwordt gemaakt’ en voor de tien bewoners van Barwoutswaarder 13.
Barwoutswaarder 13was eigendom van mengvoederbedrijf Cavo-Rijnstreek. Deze
had het pandmet Marokkanen en al in 1966 overgenomen van het bedrijf Verwo.
De twaalfMarokkanenwerkten toen ergens andersmaarmochten er ophunverzoek
blijvenwonen. Ze betaalden er gezamenlijk 190 gulden per week – 15 gulden ieder –
voor drie kamersmet verwarming, één toilet, alleen koudwater en een gasfles.
Demeeste Marokkanen die in de salonwagens en in Barwoutswaarder 13woonden,
werden na verloop van tijd geherhuisvest maar in december 1981woonden er afge-
slotenvangas,water enelektriciteit, nogdriemannen inarmoedigeomstandigheden:
zij hadden uitkeringen, de zorg voor grote gezinnen en andere familieleden in Ma-
rokkoenkondendekostenvandeaangebodenwoningniet opbrengen.Degemeente
overlegde over de uitvoering van beide regelingenmet de StichtingWelzijnszorg en
met deMarokkanen. Dewethouder vond dat deze stichting behulpzaammoest zijn
‘dat nette bewoning gerealiseerd wordt, en er geen klachten komen.’40

Jaarlijks was er een voltallige bijeenkomst tussen de betrokkenen. Dan werd de ur-
gentielijst doorgenomen en werden verschillende knelpunten en schrijnende
gevallen besproken. Een terugkerend discussiepunt op de jaarlijkse bijeenkomsten
vormde de vraag of deze regeling nuwel of niet in het voordeel van deMarokkanen
was: zouden zij als regulierewoningzoekenden eigenlijk niet eerder aande beurt zijn
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geweest? Immers een en ander nam jaren in beslag terwijl velen er al jaren in-
schrijving op hadden zitten. Welzijnszorg hield een speciaal spreekuur over de
huisvesting en twee keer per jaarmochten de gastarbeiders ophet spreekuur van de
wethouder komen. Sommige arbeiders waren het wachten zat en namenmen het
heft in eigenhand.Menwachtte niet langer op officiële toestemmingmaar liet het
gezin overkomen. Dit deed de heer L. die in 1980 op eigen gezag zijn vrouw en tien
kinderen liet overkomen.Depolitiewildemaar groen licht geven voor zes personen:
het echtpaar en vier kinderen. De helft van het gezin dreigde dan ook teworden te-
ruggestuurd.
Anderen richtten zich wanhopig tot wethouder van Dijk:

‘Ik heb nu bijna vier jaar op een huis gewacht. Mijn probleem is dat mijn vijf kin-
deren nu nog jong zijn en ik ze maar zes weken per jaar zie. Sinds twee jaar is mijn
broer waar mijn vrouw bij inwoonde verhuisd naar een dorp ongeveer 3 km ver-
derop. Sindsdien woont mijn vrouw alleen met de kinderen – van 12 tot een half
jaar – en dat is een situatie die niet veel langer meer kan duren. Als ik altijd maar
tegenmijn vrouwmoet zeggen dat ze nog langer moet wachten, gelooft ze me op
den duur niet meer.’

En een lotgenoot schreef:

‘Hierbij vraag ik uw aandacht voor het feit dat mijn huisvestingssituatie zo langza-
merhand onhoudbaar wordt. Ik woon op Barwoutswaarder 9 in een soort
woonwagen. Het is er nu koud en vochtig. Bij vorst zoals nu is het er niet warm te
krijgen. De warmte afgegeven door een electrisch kacheltje vliegt door alle kieren
en gaten direct weg. Water is nu ook niet te krijgen, omdat de leiding bevroren is.
Deze situatie werkt negatief in op mijn gezondheidstoestand. Ik heb rug- en spier-
klachten en ben onder behandeling (..).’

De klager vroeg dewethouder eenwoning of om tenminste voorlopig bij vrienden
te mogen intrekken.

Stichting Welzijnszorg
De activiteiten vande StichtingWelzijnszorg diemet steun vanRijn&Lekwerd op-
gericht, waren zeer divers. Zo werd regelmatigmet betrokken instanties overleg ge-
voerd. In de vergaderzaal vanhet bedrijf NVdenOudsten staken deArbeidsbureaus
van Gouda enWoerden, de wethouder, drie werkgevers, de bonden en de arbeidsin-
spectie de koppen regelmatig bij elkaar. Met de heerWieman van de Stichting over-
legdemendanoverdewijze van samenwerking zowel over groepsproblemen als over
hulp in individuele gevallen.
De Stichting organiseerde educatieve activiteiten: taallessen voor mannen in een
zaaltje en voor vrouwen bij hen thuis. Er werden ook naailessen voor de vrouwen
georganiseerd en lascursussen voor de mannen. Ook waren er culturele en feeste-
lijke avonden. In de zomer van 1972 trad in deWoerdenseVakantieweek een Turkse
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volksdansgroep op: ‘een onvergetelijk feest van kleur,muziek en dans. Spectaculair
was het dansen met de messen. De vaardigheid was groot maar het dansen zo
scherp dat het scheen of in de wervelwind van bewegingen er elk moment onge-
lukken ontstaan. (..) op een bijna onnavolgbare manier beeldden de dansers met
hun handen het zwemmen van visjes uit.’ In 1977 organiseerde de Stichting Wel-
zijnszorg een contactavond in gebouw Het Arsenaal: de Marokkanen speelden
toneel en muziek en buikdanseres Esmeralda trad op. De winnaars van de talen-
tenjacht uitWoerden,WimenRia Jacobs, gaven acte de présence. De kaartverkoop
onder de Marokkanen liep gesmeerd, maar onder de autochtonen liep het wat
minder vlot: ‘de contactarmoede spreekt boekdelen, het wachten is alleen nog op
u.Want zonder u is deze avond bij voorbaat al mislukt.’
Niet iedereen namdeze goedbedoelde activiteiten in dank af. Op 10 juni 1977werd
in het bijzijn van vijfenzestigMarokkanen eenVerenigingMarokko-Nederland op-
gericht om de belangen van Marokkanen in Woerden te behartigen, door het
treffen van voorzieningen enhet onderhouden van contactenmet de overheid,met
organisaties enmet de bevolking.OokwerdMasied Islamopgericht, ‘de Islamitische
kerkelijke Stichting ter verkrijging van een gebedsruimte, realiseren van onderwijs
in eigen taal, ontwikkelen van een interne en externe dialoog.’ Een eerste activiteit
bestond eruit dat de Stichting te kennenwerd gegeven dat deze niet langer namens
deMarokkanenmoest optreden, dat zouden zij zelf wel doen.MevrouwToos deMol
moest het in het bijzonder ontgelden. De hele groep ondertekende de handge-
schreven tekst ‘wij willen nietmeer dat Toos deMol zichmet onze zaken bemoeit.’
Namens deMarokkanen lichtte de heer Bosch de actie tegen de Stichting toe: ‘Er is
onvrede ontstaanmet de tegenwoordige gang van zaken. DeMarokkanen worden
omringd met Stichtingen die allen het welzijn van de Marokkanen willen bevor-
deren. (..) Zij nemen vannu af aan hun zaken in eigen hand. Emancipatie verloopt
nooit zonder strijd.’
Geleidelijk werd gewerkt aan de voorbereiding van een aantal specifieke voorzie-
ningen voor de Marokkaanse gemeenschap in Woerden. In 1980 werd een
werkgroep Moskee opgericht – later de Vereniging Moskee Islam Woerden. In de
zomer van 1981werd een moskee geopend. Begin 1984 kwam er met steun van de
gemeente een Marokkaanse winkel. Een plaatselijke kruidenier bracht de vergun-
ning van zijn slecht lopende winkel in de Achterstraat in. Omdat een plaatselijke
groothandel het allemaal goedkoper kon doen, wilde het aanvankelijk nog niet zo
vlottenmet de verkoop. Dewinkelier slachtte het vee zelf in Herveld bij Nijmegen.
Na twee jaar moest de winkel verhuizen wegens stadsvernieuwing en werd een
nieuwewinkel geopend in deGerard Terborchstraat. Vanaf september 1980 konden
de Marokkaanse kinderen in Woerden onderwijs in eigen taal en cultuur volgen.
Ookwerd een Internationale Schakelklas (ISK) opgezet. Doelstelling van de ISKwas
omde leerlingen zo snelmogelijk te integreren in het reguliere onderwijs. Demaxi-
male verblijfsperiode op de ISK werd daarom vastgesteld op twee jaar. Eind 1984
telde de ISK 22 jongens en zes meisjes, geboren tussen 1966 en 1971. Onder hen
waren vier leerlingen analfabeet, acht hadden alleen koranschool gevolgd, dertien
hadden lager onderwijs genoten en drie een vormvan voortgezet onderwijs. Twin-
tig leerlingen kwamen rechtstreeks uitMarokko en acht hadden al enige tijd op een
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reguliere school doorgebracht. Kinderen die direct na de gezinshereniging in de ISK
werden geplaatst hadden veel aanpassingsproblemen. Er deed zich een toenemend
absentie probleemvoor. Daarnaast signaleerden leerkrachten bij een aantal kinde-
ren een gebrekkige concentratie, een matige zelfwerkzaamheid en een geringe
huiswerkdiscipline. Het viel de leerkrachten op datmen vaak slecht in staatwas tot
samenwerking, bijvoorbeeld bij teamspelen. Bij de individuele begeleiding legde de
leerkrachten accent op het overwinnen van spreekangst. Met behulp van ‘Jan Jan-
sen en de kinderen’ werden de culturele verschillen tussen Nederland en Marokko
behandeld.Mennamaan dat de gesignaleerde problemen voortkwamenuit de be-
perkte onderwijservaring. Een groot probleemwas dat veel kinderen te oud waren
om door te stromen. Jongeren waren soms 22 jaar voordat zij de school verlieten.
Sommigen verbleven er wel twee of drie jaar.
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Gouwsluis, pension van kippenslachter Ruardy, overdruk uit IGLO, ‘woonkrant voor mensen die in de
kou staan’, no 3, 1978.
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HOOFDSTUK XII

‘Altijd tot overwerken bereid’
Alphen aan den Rijn

In de gemeente Alphen lagen eeuwen lang, tot ver in de twintigste eeuw, vijf
pannenbakkerijen. De jongste aan de huidige Emmalaan dateert van halverwege
de 19e eeuw. Het bedrijf was tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw in bezit
van de familie Oosthoek. Oosthoek was ooit één van de grootste dakpannenpro-
ducenten van Nederland. Daarnaast werd er cement en beton gemaakt. De
cementfabrieken stonden aan deHoorn in Alphen en aan deHoge Rijndijk in Zoe-
terwoude. Ook produceerde Oosthoek onder de naam Rijnland een tijd lang
sieraardewerk. Maar dat was al verleden tijd toen de eerste gastarbeiders bij Oost-
hoek kwamen werken. De Spanjaarden kwamen als eerste. Eén van hen was Diaz
Diego. Hij werkte bij Oosthoek en woonde in een pension op het terrein van de
fabriek. Momenteel is hij de enige van de vierentwintig eerste bewoners die nog
in Alphen woont en werkt. Hij herinnert zich de woonomstandigheden nog
goed. De arbeiders deeldenmet zijn vieren een kamer. In zijn herinneringwas alles
goed. Ze hadden alleenmoeitemet het eten. Dat was te Hollands. Verder was alles
goed.
MohamedEl Ayatiwerkte eerst inDriebruggenbij een betonfabriek en later bijOost-
hoek Beton. Daar werkten toen, begin jaren zeventig, zeven Marokkanen en vijf
Spanjaarden.De Spanjaarden gingenna afloop vanhun contract terug naar huis en
dan kwamen er nieuwe voor in de plaats. Er zijn er maar weinig gebleven. De bui-
tenlandse arbeiderswoonden toennog altijd in het pension bij de fabriekmaar dan
met twee mensen op een kamer. Ze moesten zwaar werk doen zoals sjouwen en
beton scheppen. Het was tariefwerk. De sfeer was goed. Alleen was er geen pensi-
oenvoorzieningmaar dat zouhij pas jaren latermerken: ‘wewisten vanhet bestaan
niet af.’ In 1972werd het bedrijf verkocht aan Beton Industrie Alpan BV die het ter-
rein aan de Emmalaan in latere jaren doorverkocht aan de gemeente voor
woningbouw. Op die plek verrees het zogenaamdeGroene Dorp.
In 1970waren er in Alphen aan den Rijn drieëntwintig bedrijven die buitenlandse
arbeiders in dienst hadden. In totaal werkten er 233 buitenlandse arbeiders, me-
rendeels Turken enMarokkanen. Zij werkten vooral in de beton- en cementwaren-
industrie, in de voedingsindustrie, in de chemische industrie, in de geneeskundi-
ge sector, in de zorg, in demetaalwarenindustrie en dehoutbewerking. 34personen
onder hen woonden in Alphenmaar werkten buiten de gemeentegrenzen. Omge-
keerd waren er dertig arbeiders die wel in Alphen werkten, maar er niet woonden.
Alomwerd de inzet van de buitenlanders geloofd en geprezen. Hierbij speelde ook
een rol dat het verzuimwegens ziekte lagerwas: ‘de buitenlander doet zondermor-
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ren de vuilste karweitjes en is altijd tot overwerken bereid. De buitenlander kan in
Nederland veelmeer verdienen dan in zijn eigen land. Daarvoorwil hij offers bren-
gen.’

Tabel 12. Bedrijven die in de periode 1969-1974 aan de Stichting Rijn & Lek
een bijdrage betaalden omdat zij buitenlandse werknemers in
dienst hadden, met het geschatte aantal

G.A.B. ALPHEN 1969 1970 1971 1972 1973
Alphen aan den Rijn
Van Huik 3
Schipper 1
Asphaltfabriek 3
Spanbeton 250 250 73 59
Sprey, houtfabriek 3 3
Le Feber & Co., tuinder 3
Duinker & Verruyt 14 12
Gipsbouw 32 18 15 15
Mavom 2
De Industrie, motorenfabriek 12 11 20 7
Speyer 10 6 6 6 5
Uyttenbogaard 2
Varossieau 3
Sigma Coatings, verffabriek 1 9 10
Zagerij de Vlijt 5 1
Ruardy, kippenslachterij 4 33
Rikkers, Blaze & Metz 2
Vapotherm, isolatiemateriaal 8 7
Gipsbouw 11 18
Van Oordt & Co, dakpannen 15
Grimbergen 5
Van Duyvendak 4
Nooitgedacht 5
Hazerswoude-Rijndijk
De Jong, machinefabriek 4
Nieuwkoop
Gebr. Bodegraven 26 16 18 18 4
Ter Aar
Koeleman, conserven 12 17 26 17
Van der Pijl, conserven 24 20 27
Uyttewaal 1
Bodegraven
Eminent 5
Langeraar
Aptito 9 10
Koudekerk a/d Rijn
Bik, betonindustrie 12 6
In/verkoopkantoor LTB 5
Nieuwveen
Johannes Stichting, zorg voor ouderen 8 6 13 76 22
Leimuiden
Betonfabriek v/h Boot 14 3
Roelofarendsveen
Van Ruiten, conserven 13 15 16 1

178

Harde Werkers_proef3:Harde Werkers proef 2  02-04-2009  11:02  Pagina 178



De heer Haj werkte inMeknes inMarokko als ambtenaar en kwam in 1971 via wer-
ving door kippenslachterij Ruardy naar Nederland. Hij was op dat moment dertig
jaar oud, getrouwd enhad één kind.Hetwerk bij de kippenslachterij werd slecht be-
taald en overuren werden niet uitbetaald.

‘Ik had een goede baan maar koos voor mijn vrijheid. Viel dat even tegen! Ik kreeg
90 gulden per week. Ik woonde in die tijd in Zwammerdam in een pensionmet klei-
ne kamertjes met daarin stapelbedden. Er was geen privacy en er was altijd ruzie.
We mochten alleen kip eten. Ik werd ziek en ging naar de Stichting. Daar kreeg ik
te horen: “of je gaat aan het werk of terug naar Marokko.” Toen heb ik eieren voor
mijn geld gekozen.’

TjabelNieuwenhuizendie vanaf het begin vande jaren zeventig bij Rijn en Lekheeft
gewerkt, eerst als groepswerker, toen als opbouwwerker en later als adviseur, beves-
tigt dat Ruardy voor zijn arbeiders beslist geen leuk bedrijf was.

‘Onderbetaling, keiharde reacties als men te laat van vakantie terugkwam, te lang in
de vrieskoumoeten werken, het kwam allemaal voor bij Ruardy. En als wij danmee-
gingen met de mensen om hun klachten te bespreken werden we afgeblaft en
kregente horen:“Waar bemoeit uzichmee?”Nee, bij Ruardykon jebeter niet werken.’
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Bij Spanbeton werkten in 1969 veertig Turken. Zij waren gehuisvest op het terrein
van de fabriek. Spanbeton hield familiegeld en pensionkosten in op het brutoloon
van de arbeiders, samen ongeveer 30%van het brutoloon. De pensionkosten wer-
den uitbetaald aan de pensionbaas. Het bedrijfmaakte het familiegeld over naar de
familie in het land van herkomst. Als een arbeider bij Spanbeton ontslag nam of
kreegmoest hij binnenvierentwintig uur ookhet pension verlaten. Zoniet, dan zette
Spanbeton hem op straat. De Turkse arbeider Mahmut T. die van medio 1966 tot
medio 1969 bij het bedrijf werkte, beklaagde zich er over dat hij nooit een winst-
uitkering van het bedrijf kreeg, terwijl zijn Nederlandse medearbeiders jaarlijks
250 tot 300 gulden kregen. In 1971begon StichtingRijn&Lekmet lessenNederlands
voor de pensionbewoners. Op dinsdag- en donderdagavond kregen twee keer twee
groepen van tien man les. Een journalist die een kijkje kwam nemen, schetst de
sfeer: ‘Een avondlijk bezoek aan het Turkenverblijf van Spanbeton, Hoorn 412, ver-
loopt zonder sterke drank, maar met continu bijgevulde glazen frisdrank en in
pyjama geklede mensen die met een handdruk en een nadrukkelijk uitgesproken
“welkom” de groep steeds groter maken.’ Spanbeton had begin jaren zeventig
grootse plannen voor de ontwikkeling van eenwoonoord voor driehonderd Turken
inKoudekerk, bij de grensmet Alphen. Ermoest een aantal barakken komen en een
centraal verblijfsgebouw ‘met een kapel’ – eenmoskee was toen kennelijk een nog
onbekend begrip. De Marokkanen zouden dan in het oude gebouw worden ge-
huisvest. Het plan is vermoedelijk ingehaald door de ontwikkelingen: steeds meer
arbeiders lieten hun gezin overkomen en het pensionleven achter zich.

Staat van pensions
In januari 1970maakte deAlphense politie de staat vandepensions op.Meestalwer-
den de pensions ‘goed tot minder goed’ gevonden. In enkele gevallen kregen de
pensions de kwalificatie slecht. Deze beoordeling kregen de pensions in deWilhel-
minalaan 54, aan de Steekterweg, aan deOostkanaalweg 6a en opdeMolenaarsweg
31 waar negen Marokkanen van Spanbeton woonden. Andere pensions waren ge-
vestigd aan de Gouwesluisweg en op de Steenstraat 26. Vooral de bedrijfspensions
waren redelijk, zo vondmen, hoewel ‘er ookwel gastarbeiders zijn gehuisvest op een
wijze die verbetering behoeft.’ De grootste problemen deden zich voor bij particu-
liere pensionswaarmeestal arbeiderswoondendie bij kleine bedrijvenwerkten. ‘de
kwaliteit van de behuizing en verzorging in kosthuizen (…) is sterk afhankelijk van
dehospita.Vooral het soms aanwezigewinstbejag is hieropvan invloed.’ Slechts twee
pensions, eenparticulier en eenbedrijfspension, voldeden volgens de adjudant van
de gemeentepolitie, de heerHelmus, niet aande eisen.De gemeente hadopdatmo-
ment een conceptverordening klaar liggen.Of de pensions aandeMolenaarsweg en
in de Oranjestraat in de jaren daarna enigerlei vorm van verbetering ondergingen,
is niet bekend, hoewel dat nietwaarschijnlijk is. In ieder gevalwoondendaar in 1973
voor 27,50 guldenperweek tussende tweeëndertig en vijfenveertig buitenlandse ar-
beidskrachten. Een aantalwerkte ’s zomers in Ter Aar bij een conservenfabriek,waar
indat seizoen extramensennodigwarenomde aanvoer vangroenten en fruit te ver-
werken. De anderen werkten bij een Industrie- en Handelsmaatschappij. Geen van
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allen beschikten zij over de nodige verblijfs- en werkvergunningen. In 1973werden
werkgevers en pensionhouders beboet. De conservenfabrikant verweerde zichmet
de woorden dat de arbeiders ‘zo maar langs komen wandelen’ terwijl de pension-
houder zei te handelen ‘uitmedelijden engegevendenoodsituatie opde fabriek.’ De
illegale huisvesting werd na een rechtszaak beboet met achthonderd gulden en de
illegale tewerkstellingmet tweeduizend gulden.
Net als in andere gemeenten waren de pensions in Alphen een terugkerend on-
derwerp van zorgen en besprekingen. Bijvoorbeeld in 1970 toen voorbereidingen
werden getroffen voor de oprichting van een adviescommissie huisvesting. Dokter
Pilon, bedrijfsarts, constateerde op een bijeenkomst dat de huisvesting van Turken
weinig problemen gaf, maar dat er vooral met Marokkanenmoeilijkheden waren.
Daarom pleitte hij voor een centrale voorziening voor deze groep met een kamp-
beheerder en een centrale regeling van de schoonmaak. Het leek hemwel wat om
het verlaten Ambonezenpension opnieuw in te richten tot gastarbeiderspension.
We laten Pilon aan het woord: ‘de Marokkaan is van nature gierig en vies (..). De
manmoet tegen zichzelf beschermd worden. Daarommoet er zorg gedragen wor-
den voor een centrale keuken om te voorkomen dat deMarokkaan door gierigheid
gedrevenhet allernoodzakelijkste ontbeert. Ondervoeding behoort dan ookniet tot
de zeldzaamheden.’ Als de aanwezigen de visie van de dokter op de natuurlijke ken-
merken van Marokkanen al niet deelden, dan lieten zij dit in ieder geval niet ter
plekkeweten.Deheer PouwvanRijn&Lekdie ook aanwezigwas opde bijeenkomst,
deedwel een voorzichtige poging tot enig tegenwicht. Hij was het niet dadelijk eens
met dokter Pilon: de Marokkanen koken graag zelf, dus een centrale keuken, nee,
daar was hij niet voor. De adviescommissie werd ingesteld met als leden naast de
dokter, de brigadier vanpolitie, de directeur vanhetArbeidsbureau, de StichtingRijn
&Lek en de penningmeester van deVereniging van IndustriëleOndernemers inAl-
phen aan den Rijn. Het Arbeidsbureau en Rijn & Lek hielden een enquête onder
bedrijven om de behoefte aan huisvesting van buitenlanders te peilen: binnen zes
maandenwerd een toename verwacht van 295naar 374 arbeiders enwaarmoesten
die allemaal wonen? Twintigwerkgevers wilden 114 extra bedden reserveren.Waar
moesten deze geplaatst worden?

Wat kunnen we doen?
In 1966werd de Stichting BuitenlandseWerknemers Alphen aan den Rijn e.o. op-
gericht. Men wilde vooral maatschappelijke begeleiding geven en voorlichting.
Als activiteiten werden genoemd: het verzorgen van huisvesting, bijstand bij ziek-
te en feestelijkheden bij godsdienstige hoogtijdagen. In 1969 ging deze stichting op
in de Stichting Rijn & Lek.
De gastarbeiders waren in de jaren zestig nog vooral een zaak van personeelschefs,
pensioneigenaren en een enkele vrijwilliger. In de jaren zeventig zien we, met de
komst van gezinnen, een toenemende verbreding en verdieping van betrokkenheid
in allerlei sectoren van de samenleving. Maar de invulling bleef nog lange tijd ca-
tegoraal, met aparte voorzieningen voor migrantengezinnen. Door informatie en
voorlichting probeerdemen zoveelmogelijk burgers bij de opvang te betrekken.Op
14 januari 1971werd inhet gebouwOnderweg aande Lijsterlaan een informatieavond
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gehouden over gastarbeid onder de titelWat kunnenwij voor onze gastarbeiders doen?
Naarmate de activiteiten toenamen deed zich de behoefte aan coördinatie van de
hulpverlening steeds sterker voelen. Een aantal instellingen stak de hoofden bij el-
kaar en richtte in 1976 een Coördinatiecommissie Hulpverlening Buitenlandse
Werknemers op. De commissie werd bemand door vertegenwoordigers van de
doelgroep, vrijwilligers en een aantal gespecialiseerde hulpverleners en welzijns-
werkers. Deze commissie heeft een aantal jaren gefunctioneerd en een belangrijke
aanzet gegeven tot de oprichting van zelforganisaties in Alphen aan den Rijn: de
TurksCulturele Vereniging, de JoegoslavischeWerkgroep endeMarokkaanseWerk-
groep, later aangevuld met vrouwenorganisaties en, na de komst van
bootvluchtelingen, de Werkgroep Vietnam. De commissie heeft in 1978 een on-
derzoek gedaan ter voorbereiding van een gemeentelijk beleidsplan voor Alphen.
Uit deze inventarisatie komen de volgende gegevens. In 1978woonde ongeveer de
helft van de buitenlanders in Ridderveld, een kwart inWest en de rest verspreid over
Oost en elders. Concentraties waren er vooral in de Sterrenbeeldflats, aan de Mo-
lenaarsweg (pension), in de Diamantstraat, de omgeving van de Tuinstraat, de
Hoorn (pension Spanbeton), de Eikenlaan (de Molukkerswijk) en de Steekterweg,
waar zich het pension van kippenslachter Ruardy bevond. Tien procent van de al-
leenstaanden was tevreden met hun woonsituatie. Negentig percent van hen
woondemet meer dan twee personen op een kamer.
Veel sociale problemen werden opgevangen door het Bureau voor Rechtshulp dat
in die tijd perweek ongeveer acht buitenlanders op het spreekuur ontving, de helft
van het totale aantal cliënten, verspreid over twee locaties. Het ging vooral om ar-
beidsgeschillen zoals problemen met ontslag, vakantie, loonvorderingen en om
problemenmet instanties rond uitkeringen, subsidies en belastingen.
Halverwege de jaren zeventig gingen de kinderen uit migrantengezinnen vooral
naar deMgr. Bekkerschool en de Toermaleinschool. Deze scholen beschikten over
speciale voorzieningen voor deze kinderen. Erwaren op datmoment (1978) 98Ma-
rokkaanse, 74 Turkse, 56Molukse en 98 Surinaamse kinderen in de kleuter- en ba-
sisschoolleeftijd in Alphen. Er werd gewerkt aan een Internationale Schakelklas
(ISK) waar de nieuwkomende pubers konden worden opgevangen en voorbereid
op het reguliere onderwijs. Deze ging in het schooljaar 1979-1980 van start bij de
Christelijke LTS aan de Bosparkweg. In dat jaar werden in het basisonderwijs ook
enkele Turkse enMarokkaanse leerkrachten aangenomen. Problematischwas voor-
al de situatie van de puberkinderen. Ondanks de leerplicht lieten ouders de meis-
jes vaak al vanaf twaalf of dertien jaar niet meer naar school gaan: dan begon het
wachten op een geschikte huwelijkskandidaat. Jongens werden al vroeg aan het
werk gezet. Soms werd er gerommeld met de officiële leeftijd. Sommige scholen
vermeldden onwettig verzuim, agressief gedrag en slaperigheid in de vastenmaand
Ramadan. Ouders verwachtten van de school lijfstraffen. Ook kwam naar voren
dat het verschil in sekseverhoudingen doorwerkte in de relatie tussen de juf en leer-
lingen. Jongens accepteerden het gezag van de onderwijzeres niet. De ouderparti-
cipatie wasmoeizaam. Demeeste scholen waren erg voor de invoering van onder-
wijs in eigen taal en cultuur (oetc). In dezelfde tijd opende de eerste speelzaal voor
Turkse en Marokkaanse peuters haar deuren. De bibliotheek schafte steeds meer
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boeken in de eigen taal aan, de Kruisvereniging organiseerde moedercursussen en
deVerenigingHalfjeWit organiseerde huiswerkbegeleiding. Kortom, de integratie
in algemene instituties kwam langzaamop gang. Een belangrijke activiteit was na-
tuurlijk het leren van de Nederlandse taal.Twee groepen vrijwilligers gaven Neder-
landse les aan volwassenen. Zij werden hierbij begeleid door Rijn & Lek. Zelf gaf
Rijn& Lek een vervolgcursus die vooral gericht was op instroom in een technische
cursus. Ook het Alphens Studiecentrum en de Volksuniversiteit hadden een aan-
bodmaar daar werd maar weinig gebruik van gemaakt, gezien het hoge niveau en
de voorwaarden. Het vormings- en ontwikkelingswerk ontfermde zich over taal-
en naaicursussen voor vrouwen en meisjes. Daarnaast waren er lascursussen, een
‘pech onderweg’-cursus en een moedercursus van de Kruisvereniging. Algemene
instellingen gingen zich steeds meer richten op de allochtone doelgroep, hoewel
dit in het begin beperkt bleef tot het beschikbaar stellen van ruimte voor activitei-
ten. Het jongerencentrum Jong Midas deed dit op woensdagmiddag aan Marok-
kaanse jongeren en Buurthuis Ridderveld aan Joegoslaven en Marokkanen die
werkgroepen hadden gevormd. Deze organiseerden er diverse activiteiten zoals
filmavonden en ouderbijeenkomsten. Ook probeerde men te werken aan een ver-
betering van het sociale klimaat tussen Nederlanders en buitenlanders.
Negen van de twaalf huisartsen, die Alphen in 1978 telde, hadden migrantenpa-
tiënten. Veel voorkomende klachtenwaren psychosomatisch. Ze hadden temaken
met cultuurverschillen, heimwee, aanpassingsproblemen en ‘onlustgevoelens over
de maatschappij’; ook kwamen besmettelijke ziekten voor en soms bedrijfsonge-
vallen. In de communicatie tussen de arts en de patiënt signaleerden de artsen
enkele blokkades. Deze hadden naar hun idee te maken met het gegeven dat een
huisarts in tegenstelling tot een specialist niet als een volwaardige arts werd gezien.
De patiënt zou nog al eens de neiging hebben om te overdrijven. Andere hulpver-
leners rapporteerden vooral positieve ervaringen naast problemen met taal,
voorlichting en culturele verschillen.

Zelforganisatie
Toen een voorhoede van de buitenlandsewerknemers tegen het einde van de jaren
zeventig zelf activiteiten begon te ontplooien in werkgroepen en verenigingen
kwamen ook cultuurspecifieke behoeften en wensen meer op de voorgrond te
staan. Islamietenwilden eigen religieuze feesten organiseren, een gebedsruimteheb-
ben, ritueel kunnen slachten en de kinderen onderricht geven in eigen taal en
cultuur. In 1979 vierden driehonderdvijftig Turken enMarokkanen gezamenlijk het
Schapenfeest in de Bron. Het feest was georganiseerd door vrijwilligers enwerd be-
taald door buurtcentrum Ridderveld. In 1980 hielden beide groepen hun eigen
viering: honderdvijftigMarokkanen in de Bron enhonderd tot honderdtwintig Tur-
ken in de kerkzaal van de Rijnstroom. Al gauwwerden twee Koranscholen gesticht:
voor de Turkse kinderen op de Thorbeckeschool en voor deMarokkaanse kinderen
in de Bron.Ookwerd contact gelegdmet Surinaamsemoslims. Vanaf 1980werdhet
de Alphense moslims toegestaan om de noodslachtplaats van de Vleeskeurings-
dienst aan de Aarkade experimenteel te gebruiken voor het ritueel slachten van
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schapen voor het schapenfeest. Een eigen gebedsruimte liet nog even op zichwach-
ten.Die kwamer in 1980met intensieve betrokkenheid vanRijn enLek enmet steun
van de burgemeester. Intussen is de moskee al diverse keren van locatie veranderd
en opgeklommenvanwoonhuis via een voormalige garage naar een prachtig onder
architectuur gebouwd nieuwbouwcomplex.
Met subsidie van de gemeente organiseerden de verschillendewerkgroepen allerlei
activiteiten voor hun achterban. Zij hadden daarbij hun eigen prioriteiten. Zo be-
steedde de Turkse werkgroep veel aandacht aan de jongeren: er werd een soos
georganiseerd en er werden technische cursussen gegeven zoals lassen, timmeren,
en metaalbewerking. De Joegoslavische werkgroep organiseerde veel sportevene-
menten en culturele activiteiten, vooral op de hoogtijdagen van de toen nog
socialistische republiek Joegoslavië: deDag vande Republiek, deDag van deVrouw,
de Dag van de Arbeid en de Dag van de Jeugd. De Marokkaanse Werkgroep had
sport, voorlichting en cultuur op het programma staan. Op filmavonden werden
begin jaren tachtig bijvoorbeeld de volgende films gedraaid: Mille et une mains,
Bertus of Achmed, Her en der eenMarokkaan, Islam enWetenschap. Voor feestavonden
werden somsmuziekgroepen van over de grens uitgenodigd, bijvoorbeeld de groep
Les Etoiles (de sterren) uit Brussel. Er werd veel reclame gemaakt voor het feest waar
deze artiesten zouden optreden, ondermeer via het landelijke televisieprogramma
voorMarokkanen Paspoort en door een advertentie in de plaatselijke pers. De groep
verscheen pas om 22.30 uur, veel te laat. Het publiek was boos en eiste het betaal-
de entreegeld terug. Omdat er al veel negatieve publiciteit was geweest uit
traditionele hoek, besloten de organisatoren de groep toch het afgesproken hono-
rarium te geven. Zo eindigde de avondmet een groot financieel tekort.
Het AlphensVrouwenoverleg kende een commissie buitenlandse vrouwen enmeis-
jes die allerlei educatieve activiteiten organiseerde: oriëntatie op de samenleving,
Nederlandse les, naaldvakken, haarverzorging, klassieke dans, gymnastiek en praat-
ochtenden.Halverwege de jaren tachtigwerd het Internationaal Vrouwencentrum
Zahra opgericht. Dit centrum richtte zich op de bevordering van sociaal-culturele
belangen en integratie in de Nederlandse samenleving.
Intussen hadden zich ook Vietnamese bootvluchtelingen gevestigd in Alphen aan
den Rijn en enkele omliggende dorpen. In Alphenwoonden in 1983 drieëntachtig
Vietnamese gezinnen, inNieuwkoop twee gezinnen, tien personen, in Bodegraven
twee gezinnen, acht personen, en in Ter Aar een gezin van vier personen. In deze
kleine gemeenschap was veel werkloosheid. Ook de Vietnamezen vormden een
werkgroep. Zij wilden de onderlinge contacten verbeteren enwerken aan contacten
met de Nederlandse samenleving. Dat zij graag aansluiting vonden bij de Neder-
landse samenleving was al gebleken uit het feit dat zij bijna allemaal zeer actief
taallessen volgden. Sport en cultuur hadden een belangrijke plaats in het pro-
grammavandewerkgroep. Vooral typischVietnamese festiviteitenwerden gevierd
zoals het Nieuwjaarsfeest Tet en het Herfstfeest.
En zo zou het integratieproces in Alphen landelijk ongemerkt zijn voortgekab-
beld, ware het niet dat de wethouder van onderwijs begin 1985 besloot om het
dragen van een hoofddoekje op school te verbieden. Dewethouderwas in deze ge-
adviseerd door een deskundige uit Leiden, die vanmening was dat het dragen van
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een hoofddoekje niet essentieel was voor de islamitische geloofsbelevenis: het
hoofddoekje komt in de islam niet voor, aldus deze deskundige. Dit standpunt en
het verbod van dewethouder deden veel stof opwaaien en leidden tot vragen in de
Tweede Kamer. Nadatminister Deetman (CDA) had geantwoord dat ’het verbieden
aan leerlingen om een hoofddoekje te dragen niet past in onze huidige samenle-
ving’, werdhet verbod inAlphenonder druk vande protesten ingetrokken. Intussen
had wel de eerste Nederlandse hoofddoekjesaffaire het licht gezien. De praktijk is
echter weerbarstiger dan beleid op papier. De meeste scholen volgden hun eigen
lijn: bij de ene school was het dragen van een hoofddoekje verboden en bij de an-
dere toegestaan. Datwas zo in Zuid-Holland vóór de affaire in Alphen aan den Rijn
en bleef ook nadien zo.
In Alphen vestigden zich naast gastarbeiders en hun kinderen ook migranten die
verre tropische oorden inruilden voor de polders langs de Rijn. Zij kwamen na de
dekolonisatie richting Nederland.

Molukkers41

In overlegmet de gemeente Alphen liet de overheid in 1959 een apartewijk bouwen
voor de Molukkers. De wijk viel onder de Rijksdomeinendienst. De straten kregen
neutrale bomennamen zoalsDennenlaan, Eikenlaan enGoudenregenplantsoen. Er

185

Samen naar school.

Harde Werkers_proef3:Harde Werkers proef 2  02-04-2009  11:02  Pagina 185



kwamen 78 woningen en een gemeenschapsgebouw. Tweeëntwintig woningen
hadden vier slaapkamers en veertien woningen drie slaapkamers. En danwaren er
nog vierentwintig flatwoningen en achttien woningen voor ouderen; althans zo
was de situatie begin jaren tachtig, maar toen woonden al veel leden van de intus-
sen gegroeideMolukse gemeenschap buiten dewijk.Medio jaren zeventigwaren er
127Molukse families in Alphen.
Zowel de overheid als de Molukse gemeenschap hanteerden het beleidsuitgangs-
punt van terugkeer naar de Molukken, al of niet naar een te realiseren: ‘Vrije
Republiek Molukken’.

‘Zeven generaties
Weerspiegelen zich
In mij

Over zeven generaties
Weerspiegelt het
Mij

Zij
Uit wie
Ik
Voort gekomen ben
Spreken
In mijn werkelijkheid
Als in een verhalende droom
Mijn werkelijkheid’

Het beleidsplan waarin het bovenstaande gedicht is opgenomen, vermeldt dat de
gemeenschapmet een serie ernstige problemen te kampen heeft. Men constateert
geestelijke enmaatschappelijke ontreddering en financiële en huisvestingsproble-
men. Erwaren veel ontwrichte gezinnen, veel eenoudergezinnen en een toenemend
generatieconflict. Bij een aantal mensen was sprake van verslavingsproblematiek:
drank, drugs en gokken brachten gezinnen en de gemeenschap schade toe. Het
wordt tijd dat de organisaties gaan samenwerken in een aanpak gericht op het op-
lossen van de gesignaleerde problemen, eerder dan op recreatie en cultuur zoals tot
dan toe het geval was geweest, zo werd geconstateerd. Een getuige vertelt over de
problemen binnen de gemeenschap:

‘Vroeger ging ik vaak naar de kerk. Ik was ook lid van de PPKM. Maar echt interes-
sant was het niet. Op de catechisatie moesten wij leren uit hoeveel stenen Noach
zijn offerplaats had opgebouwd nadat zijn ark gestrand was. Ik had andere vragen.
We geloven in God, maar na 30 jaar hebben we al vijf kerken als het niet meer is.
En soms wordt er gevochten om het gebouw. Vandaag samen bidden en morgen
gooien we elkaar met stenen. En volgens mij zijn een aantal Molukkers op z’n minst
“net zo erg” als mij. Ik gebruik heroïne. Okee, ik weet dat het niet goed is, maar je
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moet toch wat. Volgens mij zijn die oom en die tante net zo erg. Ik zie ze wel erg
vaak in het casino. Als ik zie wat zij voor bedragen uitgeven aan de roulette. En als
ze geen geld hebben om te vreten dan gaan ze naar mijn moeder. Want ze weten
wel dat mijn moeder niet kan zien dat Cochise en Elke niet behoorlijk kunnen eten
of slechte kleren aan hebben.’

Mensen in de wijk werkten elkaar vaak tegen of probeerden inspanningen van an-
deren te ondermijnen door roddel en achterklap.Ookmishandeling kwamvoor en
veel bewoners leden onder psychosomatische klachten. In het onderwijs uitte zich
dit in een toename van schooluitval. Demeeste leerlingen bleven steken in de on-
derste regionen van het onderwijssysteem, ondanks de inzet van
huiswerkbegeleiders en Molukse onderwijsconsulenten. De oorzaken van de pro-
blemenwerdenmede gezocht in de bestaande hiërarchische verhoudingen binnen
deMolukse gemeenschap.Dezewaren te star enwekten verzet. Dit gold vooral voor
het bijna natuurlijke gezag dat aan de ouderen werd toegekend:

‘Ik had een vriendin. Een Moluks meisje. Ergens op een Ambonavond ontmoet. Je
weet wel, gezellig…, Ze vond me ook aardig. We maakten afspraakjes en er groei-
de wat. En we besloten om verder te gaan. En we zouden het aan onze ouders
vertellen. Het Was voor mij erg belangrijk en spannend. Toen kwam de teleurstel-
ling. Volgens mijn moeder zouden we pela zijn. Maar volgens mij is dit niet zo.
Voordat ik met een Moluks meisje ga, ik ben niet gek….., wil ik altijd weten wie zij
is. Maar mijn moeder zegt dat mijn Opa het zegt…… Ik vroeg aan haar of ze het niet
voor mij wilde uitzoeken. Maar nee, opa had het gezegd, dus…. Opa is al een aan-
tal jaren geleden overleden.’

Deorganisaties, drie kerkelijke instellingen, twee sportverenigingen, zangkoren, de
Wijkraad en Kaja Putih zouden veel meer moeten samenwerken aan het bewaren
van de eigen identiteit van de Molukse gemeenschap, aan het bepleiten van hun
specifieke belangen en aan de verbetering van de relatie tussen de Nederlandse sa-
menleving en deMolukse gemeenschap.De onmin tussen deMolukse organisaties
moest over zijn. Dat was in 1986 het streven voor de komende jaren.
Tot dan toe had het accent vooral gelegen op recreatieve activiteiten waarvan er
veel tot een goed einde waren gebracht. In 1970werd de Stichting Capitan Jonker
opgericht. De activiteiten van de Stichting werden voor 95% gesubsidieerd door
het ministerie, later aangevuld door de gemeente Alphen. In 1979 werd de naam
van de Stichting veranderd in Kaja Putih. De lijst van activiteiten, die door de vele
vrijwilligers in de jaren zeventig en tachtig werden georganiseerd, is indrukwek-
kend. En hoewel deze activiteiten speciaal voor deMolukse gemeenschapwerden
georganiseerd, klinkt hier en daar veel spontane aanpassing aan Hollandse kost
door: in de zomerspeelweek gingen de kinderen touwtrekken, zaklopen, ballen
gooien, naar poppentheater kijken, trefbal spelen en een lampionnentocht hou-
den. Het klinkt allemaal zo Hollands dat de vraag rijst waarom deze activiteiten
speciaal voor de Molukse kinderen werden georganiseerd. Natuurlijk werd er ook
Sinterklaas gevierd. Het was de tijd dat de verhoudingen achter het Sinterklaasge-
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beuren volop bediscussieerd werden. Sinterklaas werd gezien als symbool van het
koloniale verleden: de machtige rijzige, serieuze witte baas en zijn altijd kleinere,
speelsere en op zijn minst minder serieuze, zoniet dommere, zwarte knecht. Er
werden varianten bedacht en uitgevoerd, zoals blauwe Pieten en gouden Pieten.
Als variatie op dit thema speelde in Alphen een Surinamer voor Sinterklaas: ‘wat
tochwel bij de kinderen enige verwarring teweeg bracht…’ Voor de jongerenwaren
er naast huiswerkbegeleiding talloze culturele, educatieve en sportieve activitei-
ten: zomerkampen, jazzballet en een cursusMaleis. Een aantal jongeren ging eens
zeevissen in Scheveningenmaar werd behoorlijk zeeziek: ‘verschillende personen
hebben de hengel wegens maagstoornissen niet beetgepakt en hangend over de
railing het zilte nat aanschouwen.’ De volwassenen, vooral de ouderen, kregen
‘een stukje Molukse gezelligheid’ op kienavonden. Zij oefenden zich zelfs in het
bingospel op zijn Hollands, met prijzen en zo. Maar dat was wel even wennen!
Veel uitstapjes: naar Zwolle, naar de bollen, en de grens over naar de Ardennen,
naar Parijs en naar Phantasialand in Duitsland. De bejaarden kwamen na een uit-
stapje regelmatig gebroken thuis! De kinderen gingen naar het Aviodoom en het
Rijksmuseum.

Surinamers
Voordat Suriname in 1975 onafhankelijk werd, namen veel Surinamers het besluit
om naar Nederland te emigreren. Het was immers nu of nooit! Uiteindelijk ver-
trok in totaal eenderde van de bevolking. Suriname kende sinds lang een etnisch
gemengde bevolking: Creolen die de nakomelingen zijn vanAfrikanen die in vroe-
gere eeuwen als slaven naar de plantages waren gebracht, Hindoestanen en Java-
nen die na de afschaffing van de slavernij in 1863 het werk van de slaven overna-
men, Chinezen en de oorspronkelijke bewoners van Suriname.Met de naderende
onafhankelijkheid namen de conflicten tussen de verschillende bevolkingsgroe-
pen toe. Samen met de gunstige werkgelegenheidssituatie in Nederland was dit
een belangrijke drijfveer omnaar het kolonialemoederland te emigreren. Ook eer-
der in de twintigste eeuw verbleven er Surinamers in Nederland maar dit was
steeds een kleine groep geweest van vooral studenten en andere hoger opgeleiden,
verpleegsters en muzikanten. Het aantal Surinaamse landgenoten dat naar Ne-
derland kwam nammet de naderende onafhankelijkheid snel toe. Daarom stelde
de overheid in 1974het Centrale BureauUitvoering Vestigingsbeleid Rijksgenoten
in omdeopvang te organiseren. Erwerden twee landelijke centra ingericht, in Soest
en Leeuwarden en daarnaast 62 regionale centra. In deze centra verbleven de
nieuwkomers drie tot vijf maanden totdat ze in aanmerking kwamen voor regulie-
re huisvesting via een 5% regeling. Eén van de regionale opvangcentra was geves-
tigd in Alphen aan den Rijn in het pension Ruardy aan de Steekterweg. Hier stond
op een terp huizeGouwsluismet daarnaast een aantal barakken. In het huis woon-
den twintigMarokkanen die bij Ruardy werkten in de kippenslachterij. De Surina-
mers woonden in de barakken. Later werden zij opgevolgd door Vietnamezen.
Er deden zich heel wat problemen voor bij de eerste opvang van de Surinaamsemi-
granten, vooral Hindoestanen en islamieten. Om alles goed te regelen nam de
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gemeente het initiatief tot de oprichting van eenwerkgroepmet vertegenwoordi-
gers uit het onderwijs en de sociale dienstverlening ook namen een huisarts en een
pastor aan de werkgroep deel. Vanuit de overheid was een contactambtenaar aan-
gesteld voor het pension. Deze ambtenaar verzorgde de verbinding tussen de
Werkgroep en de landelijke opvang. Bij aankomst kregen de gezinnen een kle-
dingpakket, zakgeld en informatiemapjes met de folder de ene Nederlander is de
andere niet. Men kon aan allerlei activiteiten deelnemen. Er werd bijvoorbeeld
huishoudelijke en gezinsvoorlichting gegeven door de Christelijke Nijverheids-
school, het latere ROC. In samenwerking met het onderwijs en met Surinaamse
leerkrachten ging de cursus Zo is Nederland van start. De bewoners kregen voeding
en zakgeld. De wijkverpleging hield drie ochtenden in de week spreekuur en de
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Midden Rijnland één ochtend in de
week. Knelpunten rond de gezondheidszorg in het pension waren de controle op
tbc en de tandartsenzorg. De tandartsen wilden wegens een patiëntenstop alleen
inspringen bij spoedgevallen. Allerlei grote en kleine dingen waren onvoldoende
geregeld en waren in de werkgroep onderwerp van bespreking. Kinderen en vol-
wassenen verveelden zich, er was geen opvang voor de allerkleinsten. Zestien
kinderen van drie tot zes jaar ‘hangen de hele dag rond, doen niets en vervelen
zich.’ Toen er eenmaal een crèche was deed zich het probleem voor van onderbe-
zetting. De leidsters waren onervaren. Bij aankomst ontvingen de mensen
kledingpakketten,maar als er nu ook sport- en zwemkledingwordt verschaft, zou-
den ze zich tenminste hiermee kunnen vermaken, zo vond iemand van de
werkgroep. Verder moesten de lagere schoolkinderen melkbonnen krijgen en de
middelbare schoolkinderen fietsen omnaar school te kunnen gaan. Een ander aan-
dachtspunt was de voorlichting aan de Nederlanders. Men wilde de onderlinge
contacten bevorderen. Dit werd bijvoorbeeld gedaan door de pensionbewoners te
betrekken bij de Kerst Inn in het gebouw de Bron. De scholen werden bij dit soort
contactpogingen betrokken. Op de Toermalijnschool bijvoorbeeldwerd eenwand-
versiering gemaakt waarmee het pension met de Kerst werd opgeluisterd. Om de
onderlinge banden te verstevigen werden in de Bron feestavonden gehouden.
Hier kwamen steeds honderdvijftig tot tweehonderd mensen op af, waaronder
zeker 20%Nederlanders. Ook excursies stonden ophet programma.Maar liefst 170
mensen, volwassenen en kinderen, gingen vanuit het pension een dagje naar
Slagharen.
Voorlichting en educatie zoudenmeer aandachtmoeten krijgen, vonden de leden
vandewerkgroep: vooralwarenkennis en voorlichting over bestedingenwerden be-
langrijk gevonden. De verlichting bij de toegangsweg naar het pension was
onvoldoende. Daar moest iets aan gedaan worden. Ook deden zich problemen
voor rond de bezettingsgraad: er was een vergunning voor 80 personen maar er
warenmeer dan 80 gezinnen gehuisvest.Mede hierdoor en door het gebrek aan be-
zigheden en de onzekerheid over de toekomst, namen de spanningen tussen de
bewoners toe. Er ontstonden ruzies en klachten over nervositeit, ook onder de kin-
deren. De bewoners kwamen slechts mondjesmaat aan het werk en vertoonden
weinig initiatief op dit gebied. Er is geen toeloop, klaagde deheer Bakker vanhetGe-
westelijk Arbeidsbureau. Kwamdatmisschien omdat hunnatje enhundroogje toch
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wel geregeld waren?Waren ze wel gemotiveerd om te werken? En wat te doenmet
de jonge vrouwen van 16 tot 18 jaar. Zij zouden in het huishouden kunnenwerken
maar de Alphense gezinnenwaren er niet happig op omdat ze zo onervarenwaren.
En gingen de kinderen en jongeren eenmaal naar school, dan deed zich weer het
probleemvoor dat er vaak verzuimdwerd. Daaromwas er ook aandacht voor de ou-
derparticipatie bij het Ashram College. Oudere jongens die op voetbal gingen,
kregen temakenmet discriminatie door autochtoneNederlanders.Hoewel eenGha-
nesemuzikant in Avifauna tot de vaste artiesten had behoord die in de jaren vijftig
optraden op dans- en feestavonden, was men niet gewend aan donker getinte of
zwartemedeburgers. Ermoest nog heel watwater door deOude Rijn stromen voor-
dat zij als gelijkwaardige medeburgers geaccepteerd werden!
Kortom, ookna een jaarwas er nog alle redenomeenbegeleidingsstructuur in stand
te houden. Er kwam dan ook een vervolginitiatief. Voordat de werkgroep van pro-
fessionals werd opgeheven, kregen alle Surinaamse volwassenen een brief. Men
wilde weten of er belangstelling was voor een vervolg initiatief maar danmet zelf-
organisatie als uitgangspunt. Bijna alle enquête formulierenwaarmee de behoeften
werden gepeild, kwamen terug.Onder de respondentenwaren41 gezinnen, elf een-
oudergezinnen, vijftien alleenstaande vrouwen, drie alleenstaande mannen en
drie echtparen zonder kinderen. Samen hadden de gezinnen 134 kinderen. De
geënquêteerden waren grote voorstanders van een werkgroep en een flink aantal
personenwilde zelf deelnemen. Begeleiding bij integratie, recreatie, voorlichting en
zorg voor religie en cultuur, vondmen belangrijke taken.
De opvolger van de werkgroep heette Stichting Belangenbehartiging Surinamers
Antillianen Alphen aan den Rijn (STIBESAA). In die eerste zomermaanden van
1979 werden allerlei activiteiten georganiseerd: een voetbalcompetitie, excursies
voor de kinderen naarDuinrell, naar het Drielandenpunt en naar de Beeksche Ber-
gen, discoavonden voor jongeren in de Sint Jozefzaal en een groot feest voor
iedereen. Daarwas de Indian Tropical Sound op zijn best geweest,maar het optreden
vandedisjockey leidde tot veel gemopper opde evaluatiebijeenkomst: ‘zijn houding
was tochwaardeloos en vaak veel te eigenwijs. Op een gegevenmoment was hij de
clutch – bedoeld is waarschijnlijk de kluts – helemaal kwijt, hij opereerde tegelij-
kertijd twee draaitafels terwijl de band aan het spelenwas.’ De organisatie had keer
op keermoeten ingrijpen omde sfeer te handhaven enhet ooknog druk gehadmet
het bewaken van keuken en consumpties. Allerlei familieledenhadden vrij toegang
gehad. Enfin, het viel niet mee om een goed draaiende vrijwilligersorganisatie op
poten te zetten en al gauwwerd de STIBESAA ontbonden en vervangen door de In-
terimWerkgroep, dieweerwerd opgevolgd door de Stichting Surant. Deze Stichting
was een langer leven beschoren. ‘Wederzijdse aanpassing zonder dat identiteit
wordt aangetast’ werd de doelstelling. Erwaren verschillende commissies voor ver-
schillende doelgroepen, één voor de kinderen, één voor de jongeren en één voor de
volwassenen. Voor de kinderen organiseerde een tiental vrijwilligers huiswerkbe-
geleiding, kinderkampen, carnaval en een excursie naar Artis en de Efteling. De
jongeren konden zich uitleven in een eigen disco, aan sport of toneel doen en ook
op kamp gaan. Voor de volwassenen richtte de aandacht zich op voorlichting en
scholing en op het bevorderen van werkgelegenheid. Ook werden vrouwenpraat-
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groepen gevormd. Een gezinsexcursie bracht de gemeenschap naar Valkenburg en
naar Giethoorn en een voorlichtingsexcursie naar Burgers Zoo in Arnhem. Feest
voor iedereenwas het bij hetHindoestaanseNieuwjaar,met Kerst,met het Idul Fitr
en het feest bij de Emancipatieviering. Surant gaf in samenwerking met Sociale
Zaken vande gemeente het blaadje Faja Lobi uit. Nummer4 vande tweede jaargang
deed de nodige stof opwaaien wegens een passage in het artikel ‘Nieuws uit de
West’met als ondertitel ‘vol verwachting klopt onshart’. In dit artikelwordt een ver-
wachtingsvol verslag gedaan van de staatsgreep in Suriname onder leiding van
Bouterse. Hetwas echter niet het uitgesproken vertrouwen in de staatsgreep dat tot
gemeentelijke commotie leidde, maar het wantrouwen dat in het artikel werd uit-
gesproken in de Hollandse motieven voor de onafhankelijkheid. Het is misschien
watwel the benefit of the hindsight – het voordeel van de terugblik – genoemdwordt,
dat je eerder zou verwachten dat de positieve berichten over de staatsgreep ver-
ontwaardigingwekten.De decembermoordenhadden in ieder geval nogniet plaats
gevonden en de beloften van de militaire raad leken op het eerste gezicht sociaal.
De passage die leidde tot verontwaardiging en schriftelijke vragen aan de burge-
meester luidde als volgt: ‘toenhetminder goed gingmet deNederlandse economie
moest men een manier zien te vinden om van de verantwoordelijkheid voor Suri-
name af te komen. Het gevolg daarvan was de onafhankelijkheidsverklaring van
Suriname.’ De burgemeester nam het besluit: ‘in volgende uitgaven van Faja Lobi
blijft gemeentelijke betrokkenheid achterwege.’ Faja Lobi, no. 4, 2e jaargang nam
ook een ingezonden brief vanCisca op. Zij maakte zich sterk voor de ontwikkeling
van de hindoecultuur onder jongeren:

‘Hallo jongelui,
Daar we in een ander land woonachtig zijn is het noodzakelijk je eigen te zijn. Hier-
mee wil ik zeggen dat je in dit land moet proberen je kultuur in stand te houden.
“Aanpassen” is maar een kreet en ik ben ervan overtuigd dat velen het met mij eens
zullen zijn.
Het ligt in de bedoeling een Hindoestaanse jongerenvereniging op te richten die
verschillende facetten uit de hindoekultuur b.v. dans, zang en religie zal belichten.
Jullie begrijpen dat het niet zo eenvoudig is dit alles in mijn eentje op te zetten, daar-
om heb ik jullie bijdrage nodig. Kijk maar hoe de sfeer is op een Divali of een Holi
dag. Je zit opgesloten tussen de muren. Ik weet dat jullie er net zo over denken. Er
zal en moet wat gedaan worden om ook de Hindoestaanse kultuur in stand te hou-
den. Hoe eerder wij beginnen, hoe beter het is. De jeugd van vandaag is het volk
van morgen. En blijf niet met de gedachte van “ik kan toch niets dus hebben ze mij
niet nodig”. Behalve Hindoestanen kunnen ook andere jongeren zich opgeven.’
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HOOFDSTUK XIII

‘Kleurige gordijnen en kleedjes op tafel’
Nieuwkoop

In 1958 geeft de gemeente Nieuwkoop aan Arie Oudshoorn een vergunning af tot
het bouwen van een kippenhok op het terrein van zijn boerderij aan de Nieuw-
veenseweg 25 inNieuwkoop. In 1966 volgt een vergunning voor het verbouwen van
een schuur tot kampeerruimtemet toilet. Inmei 1981ontvangt ArieOudshoorn een
briefwaarin de gemeente hem sommeert ‘thans een einde temaken aanhet gebruik
van de schuren als woonverblijf: nader overleg wordt op prijs gesteld omtrent een
andere bestemmingwaarbij de gedachte uitgaat naar demogelijkheid tot inrichting
van een gebedsruimte t.b.v. buitenlandsewerknemers.’Maar datweigeren deze be-
langhebbenden overigens ten enenmale enmet reden….
In de tussenliggende periode heeft Oudshoorn naar schatting zoveel verdiend aan
zijn voormalige varkensstal en kippenschuur dat hij zich gemakkelijk een riante villa
kan veroorloven. Stal en schuur werden weliswaar voor tienduizend gulden provi-
sorisch omgebouwd totwoonruimtemaar veel exploitatiekosten zullen er, gegeven
de gang van zaken, niet geweest zijn. Tientallen gastarbeiders werden er gehuisvest,
dertien per schuur, sommigen jarenlang.DeMarokkanen enTunesiërs,merendeels
tussen de 25 en 30 jaar oud, werkten vooral bij hetmetaalbedrijf Bodegraven, maar
ook in kleinere aantallen bijMetalUnie, All inDrinks Ter Aar, TylamenvanRijk, het
conservenbedrijf Uyttewaal in Ter Aar en bij Adler en IBM in Leiden. Een overeen-
komst uit november 1968 tussenhet bedrijf deGebr. Bodegraven enArieOudshoorn
luidt een periode in van grove misstanden die om opportunistische redenen en/of
uit onverschilligheid oogluikendworden getolereerd door de plaatselijke overheid.
Oudshoorn laat de schuur voor tienduizend gulden verbouwen en smederij Bode-
graven houdt maandelijks per arbeider 65 gulden in, 40 voor de huisvesting en 25
voor bijkomende kosten. Mevrouwweduwe Leentje Oudshoorn-Rijlaarsdam, eige-
naresse van de grond en vermoedelijk Arie’s moeder, ondertekent mede de
overeenkomst.De pers reageert vooralsnog positief. Op 21december 1968, kennelijk
vlaknadat de arbeiders zijn ingetrokken inde kippenschuur verschijnt een artikel in
het dagblad Rijn & Gouwe: ‘het woord kippenschuur roept associaties opmet slech-
te huisvesting, doch dit is niet juist. De kippenschuur (…) is omgetoverd tot een
gezelligwooncentrumvoor de gastarbeiders (…). Twee ruimedouches, een frisse keu-
ken,met verschillende gasstellen –want deMarokkanen kokenmeestal in groepjes
– ruime slaapkamers met keurige kasten en een gezellige conversatiezaal. Kleurige
gordijnen voor de ramen, kleedjes opde tafel. Twee roodpapieren kerstklokkenmel-
denhet naderendeKerstfeest, dat door de bewoners vandeze schuurniet gevierd zal
worden, want zij zijn allen overtuigd moslim.’ Al gauw echter spelen er talloze ge-
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breken op en regent het klachten. De verbouwde schuren zijn totaal niet berekend
op intensieve bewoning.De gemeente stuurt de eigenaar enhet bedrijf geregeld aan-
schrijvingen. Zo werden zij gesommeerd om de nodige voorzieningen aan te
brengen. Hoewel Oudshoorn dit bijna structureel nalaat, dan wel te laat en onvol-
doende reageert, worden geen stappenondernomenof sancties toegepast, totdat er
nieuwe protesten van de arbeiders volgen of de situatie al te stuitend wordt. Bij-
voorbeeld als er teveel ongedierte is: een rupsenplaag inde zomer van 1972, ontstaan
vanuit de hooiopslag op de zolder; als zich een beerput te dicht bij dewoonvertrek-
kenbevindt; na een inspectierapport van Sociale Zaken,waarbijwordt geconstateerd
dat er een zeer brandgevaarlijke situatie bestaat: een open elektrische straalkachel,
een oliekachel op hardboard (1976); als er een storm heeft gewoed waardoor de
schuren volledig onderwater zijn gelopen en er stukkendak zijnweggewaaid (1979).
De vraag rijst vanwaar deze laksehouding terwijl de overheden tochveel tijd enman-
kracht kwijt zijn aan de zaak. Afgaand opwat er is vastgelegd en gearchiveerd, ging
het in de periode 1971-1981 om talloze overleggen van hogere ambtenaren en wet-
houders met de huisbaas en de werkgever, veel gesprekken van ambtenaren en
wethouders met de arbeiders en diverse aanschrijvingen op basis van geregelde in-
specties van Sociale Zaken.Daarnaastwerden, toende zaak toch eenmaal in the picture
was,maandelijkse controles gehouden vande in de verblijven aanwezige arbeiders.
Waren ze niet met teveel mensen, hadden ze wel een verblijfsvergunning? En dan
hebbenwehetnogniet over de kostbare tijd inde vergaderingenvanhetCollege van
BenWenander intern gemeentelijk overleg. Eénding is zeker: in gelduitgedrukt kan
dewinst van dewerkgever gemakkelijk wordenweggestreept tegen de kosten die de
gemeentelijke overheid in deze zaak heeft gemaakt. Pensionhouder en werkgever
werden aangeschreven wegens het ontbreken van ventilatievoorzieningen in dag-
verblijven en slaapkamers, wegens een tekort aan douches en toiletten, te lage
plafonds en vloeren, onvoldoende lichtdoorlating, deuren die tegen de vluchtrich-
ting indraaien, te kleine ramen, afwezigheid van spouwmuren, rookkanalen die
niet aande richtlijnenvoldoen,het ontbrekenvankastruimte, goedevloerbedekking
en deugdelijk meubilair, een lekkend dak en, last but not least, de algemene onhy-
giënische, vochtige en vieze staat van de verblijven.
Omeen idee tehebbenvande ruimtewaarindeze arbeiders jarenlangmoesten leven
is het vanbelang tewetendat er geenverwarmingwas opde slaapkamers diewerden
begrensd door betonnen dan wel eensteensmuurtjes, bedekt met eterniet en zacht-
board en door plafonds van eterniet. Hoe gevaarlijk asbest is voor de gezondheid is
intussengenoegbekend,maardestijdswerdditmateriaal nogveel toegepast. Iets van
de achterliggende oorzakenwaaromdeze situatie zo lang in stand kon blijven, komt
naar voren in juni 1977wanneer het College van B enWde alternatieven bespreekt,
zoals demogelijkheid omwoningwetwoningen aan groepjes arbeiders toe te wijzen
of plannen voor nieuwbouw op het terrein. Het eerstgenoemde alternatief werd af-
gewezenomdat ‘HetCollege is bangdatbinnendekortste kerendehuizenvol zijnmet
vrienden.’ Vanaf augustus 1972 vinden landelijk inspecties plaats door het Ministe-
rie van Sociale Zaken. BenWgaan regelmatig gesprekkenaanmetpensionhouder en
werkgever. Na bijna tien jaar, verscherpt de toon van de gemeentelijke rapporten.
Ambtenaren spreken van ‘de huidige troep.’ Zij opperen een verbod: ‘de exploitatie
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