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Woord vooraf

Dit boek gaat over de naoorlogse geschiedenis vanmigranten inhet gebied vanRijn
& Lek. Geschiedenis is in. Anno 2009 is de aandacht ervoor in televisieprogram-
ma’s, radioreportages, perspublicaties en boeken groter dan ooit. In rap tempo
verschijnen canons: de canon van de Nederlandse literatuur, de canon van de bè-
tavakken, de canon vandeNederlandse geschiedenis. De behoefte omeenduidelijk
‘wijgevoel’ op de kaart te zetten, is breed verspreid. Geconfronteerdmet nieuwko-
mers uit diverse windstrekenmet hun roep om respect voor culturele eigenheden,
doet zich de vraag voor: wie zijn ‘wij’ eigenlijk?Welke groepenmaken deel uit van
dit ‘wij’ enwat bindt ons? Geschiedenis ís zo’n bindende factor en dat verklaart de
toegenomen aandacht. Maar ookmigrantenmaken deel uit van de geschiedenis.
Tot op heden is hun rol vaak onderbelicht, maar hierin komtmeer enmeer veran-
dering. Dit boek draagt hieraan bij.
Wiewaren demigranten die zich langs de loop vanRijn&Lek vestigden?Waar gin-
gen zij werken? Hoe woonden zij? Hoe zag hun dagelijkse leven er uit en door wie
werden zij geholpen om in Nederland hun draai te vinden? Daarop wordt in dit
boek uitgebreid ingegaan.
De ‘gastarbeiders’ staan centraal en dan vooral de drie grootste groepen in het ge-
bied van Rijn & Lek: de Turken, Marokkanen en Joegoslaven. Het boek begint met
een aantal algemene hoofdstukken over werving, huisvesting en hereniging, da-
gelijks leven, bijstand en belangenbehartiging. In dit deel wordt vooral op deze drie
groepen ingegaan.Demigranten die uit anderemediterrane landen kwamen, zoals
Italië en Spanje, komen zijdelings aan bod. Zij kwamen in kleine aantallen en gin-
genmeestalweer terug.Hoewel informatie over dehuisvesting relatief gemakkelijker
te vinden is, wordt daarnaast aandacht besteed aan andere aspecten van het leven
van de eerste gastarbeiders: het werk, het dagelijkse leven enhet contactmet thuis.
Voor zover de geschiedenis vanmigrantenarbeiders inNederland is beschreven, gaat
het vooral ommigranten die terecht kwamen in grote enmiddelgrote steden.Maar
ook kleinere plaatsen ophet platteland kendenhunnieuwkomers.Dit boek gaat ook
in op deze kleinere gemeenten zoals Nieuwkoop, Boskoop enWaddinxveen.
In de hoofdstukken over de afzonderlijke gemeenten komen naast de arbeidsmi-
granten uit de landen rond de Middellandse Zee een aantal andere groepen naar
voren. We gaan in op de Molukkers, of Ambonezen zoals ze destijds werden ge-
noemd, die begin jaren vijftig na de demilitarisatie van het koloniale leger naar
Nederland kwamen. In verschillende gemeenten in Rijn&Lek verrezen kampen en
laterMoluksewijken.Ook de groep IndischeNederlanders komt kort aan bod ende
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Hongaren die in 1956 als vluchtelingenwerden opgevangen. Veel gemeenten inhet
Rijn & Lekgebied waren in de jaren vijftig zeer actief op het gebied van vluchtelin-
genhulp. Verder is er aandacht voor de Surinamers die naar Nederland kwamen in
de jaren zeventig, toen het land onafhankelijk werd.
In een tweede deel wordt ingegaan op twaalf gemeenten. Hier komen de gastarbei-
ders opnieuw aan de orde. Hoe het hen verging in de bedrijven waar ze terecht
kwamen, is niet alleenweinig onderzocht, het is ook niet of nauwelijks vastgelegd.
Daarom is in interviews informatie verzameld over onderwerpen rond het werk
zoals de opvang door het bedrijf en de omgang met collega’s. Wáár zij werkten is
daarbij natuurlijk een eerste vraag. Per gemeente is zoveelmogelijk een overzicht ge-
geven.
Door het boek heen gaat veel aandacht uit naar de reacties in de samenlevingwaar
de nieuwkomers terecht kwamen, naar de beeldvorming. De typering van de mi-
granten, vooral van de gastarbeiders was in de behandelde periode vaak naïef,
stereotiep en clichématig. Erwordt bijvoorbeeld gesproken van ‘donkeremannetjes’
en ‘zuidelijke getinte bewegingen’. Dit komt goed naar voren in artikelen die in die
tijd in de pers verschenen.
Afsluitend wordt een grote lijn geschetst en worden met het oog op de actualiteit
enkele conclusies getrokken. De verantwoording geeft een overzicht van de ge-
raadpleegde archieven, vindplaatsen van citaten, geïnterviewde personen,
geraadpleegde literatuur en informatie over de herkomst van de gebruikte foto’s.

Dankwoord
Ik wil de volgende personen en organisaties bedanken voor hun hulp bij het tot
stand komenvandit boek. Allereerstmijn collega’s vanMeander. Zij hebbenop vele
manieren de totstandkoming van dit boek mede mogelijk gemaakt. Trix van der
Kamp, Abdelghafour Ahalli,Michel Peters en Tjabel Nieuwenhuizen lazen hetma-
nuscript door en gavenwaardevol commentaar. Loes vanderValkwas zo vriendelijk
omditmet de blik van de historica te doen. CarmenKaptijn namenkele interviews
af, Lhabib elHouari interviewde zijn vader en ShirleyDewkinandan, Farid Soussan,
Abdelghafour Ahalli en Tjabel Nieuwenhuizenwaren behulpzaambij de organisa-
tie van de interviews. Monique Dessing was onmisbaar voor de secretariële
ondersteuning en ook Katja Dobrynina leverde hieraan een bijdrage. Trix van der
Kamp nam in de eindfase het manuscript nog eens door en bracht de nodige cor-
recties aan. Alle personen die wij hebben geïnterviewd danken wij voor hun
bereidheid omhun ervaringen uit het verledenmet ons te delen. Ook degenen die
foto’s en archiefmateriaal beschikbaar stelden, dankenwij. Tjabel Nieuwenhuizen
verdient apart vermelding voor zijn hulp bij het verzamelen en selecteren van fo-
to’s. Ook was hij altijd bereid om mijn vragen over hoe het ook al weer zat, te
beantwoorden. Bij de regionale archieven en het instituut voor Sociale Geschiede-
nis trof ik hulpvaardige medewerkers aan. Last but not least gaven bestuur, directie
enmedewerkers vanMeandermorele support en ruimhartig de gelegenheid omaan
het manuscript te werken.
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HOOFDSTUK I

‘Harde werkers en rustige mensen’
Werving en aan het werk

‘In 1962 kwam ik naar Nederland: Ik was zestien jaar en zat op een internationaal
college in Tanger. Het Noorden was net bevrijd van Spanje. Mijn ouders hadden
een goede toekomst. Ik kreeg de mogelijkheid naar Europa te gaan. Ik was goed
in basketbal en kon ter gelegenheid van een internationaal toernooi een paspoort
krijgen. Normaal was het onmogelijk het land te verlaten. Er was toen veel werk-
gelegenheid in Marokko.Na een korte en slechte ervaring in Frankrijk hoorde ik in
België waar ik in de bouwwerkte, over Nederland en dat alles daar plat was. Ik naar
Nederland. Daar had men bijna nog geen Marokkaan gezien. Iemand legde eens
een hand op mijn hoofd en vroeg of het echt was! In Utrecht waren destijds hon-
derd tot honderdvijftig arbeiders uit Spanje, Italië, Griekenland en Portugal. Het was
een gouden tijd, we werden van harte ontvangen, men was geïnteresseerd en we
werden goed geholpen. Het lijkt wel of nu de mensen en het weer van toen zijn
verdwenen – je had toen nog strenge winters! Dat was wel even wennen! In
Utrecht trok ik in bij een vriend die op een zolder bij een familie woonde. Na een
paar maanden wilde ik weg uit de bouw en in de industrie werken. Bij het ar-
beidsbureau Gouda kreeg ik koffie met koekjes. Met een chique auto werd ik naar
een bedrijf in Boskoop gebracht. Het was een bedrijf in betonmolens, ene Mulder
was er directeur. Ik werd leerling lassen en bankdraaien. We kregen taallessen en
broodjes van het bedrijf. Toen kwam mijn vader uit Marokko op bezoek, hij bleef
en werd chauffeur – de eerste Marokkaanse chauffeur in Nederland! – bij Kloos, wol-
fabriek in Leiden en ik moest mee als bijrijder. Dat kostte me wel een beetje mijn
vrijheid. Als ik naar meisjes keek zei hij: ’kijk voor je.’ Na vijven waren we thuis en
dan kookten we en deden de was.
‘s Avonds probeerde ik de taal te leren met behulp van woordenboeken Frans Ne-
derlands uit België. Ik leerde het ook in de praktijk, gewoon door te praten. Daarna
ging ik naar Haarlemwaar ik door de Vreemdelingenpolitie werd geholpen om een
huis te vinden. In 1965 ben ik teruggegaan voor een tijdje, pas daarna hoefde ik vijf-
honderd gulden borg te betalen.Toen ik in 1969 terugkwam was alles eigenlijk al
veranderd. Ik heb wel institutionele discriminatie meegemaakt, zoals onderbetaling,
maar nooit discriminatie van mens tot mens. Als iemand op het werk bij Kloos zei:
hé krullenbol, dan zei ik: ha kaaskop. Ik maakte er een geintje van. Maar als ze dat
deden bij de groep geworven arbeiders, zo’n twintig man, een eerste contingent
uit omgeving van Nador, uit de Rif, – ze komen uit de bergen en zijn niet gewend
aan grapjes maken – dachten die: “die mensen pesten ons”, en dan gingen ze met
hamers gooien en zo.’

9
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Dit is het verhaal van Hassan Sawri, een Marokkaanse Nederlander die ooit als
jonge jongen kwam ‘aanlopen’, lange tijd als arbeiderwerkte, zich opwerkte tot tolk
en sociaal werker en zich na een zwerftocht langs verschillende Zuidhollandse ge-
meenten in Katwijk heeft gevestigd. Zoals uit zijn verhaal blijkt was Hassan bij de
bedrijvenmeer danwelkom, zijn vader ook en velenmet hen. Het bedrijfsleven zat
te springen om arbeidskrachten:

‘De industrie kan niet wachten op de oplossing van de woningnood. De woning-
nood kan niet opgelost worden als er geen geld voor is. Er is geen geld als er geen
belasting geheven kan worden van inkomsten. De inkomsten dalen als de bedrij-
ven niet volop kunnen werken. De bedrijven kunnen niet volop werken als er geen
werkkrachten zijn. Deze dodelijke cirkel kan doorbroken worden en omgezet in een
groeispiraal als de buitenlandse werkkrachten geworven worden.’

De lijst van argumenten voorwerving van buitenlandse arbeidskrachten vandeNe-
derlandse werkgevers was anno 1966 lang en de motivatie groot. Grote bedrijven
liepen voorop en de kleinere volgden. Tegen de tijd dat de eerste gastarbeiders naar
Nederland kwamen, heette de Nederlandse arbeider al geen arbeider meer. Sinds
1945 werd hij werknemer genoemd. De term gastarbeider komt uit het Duits. Het
werd gezien als een vriendelijke benaming voor deze arbeiders: het ging immers om
mensen die als gast arbeid kwamen verrichten. Hun geschiedenis als migranten
begon in de landen vanherkomst rond deMiddellandse Zee, in Italië, in Spanje, in
Turkije, inMarokko en in Joegoslavië. In dit boek staat van de ‘gastarbeiders’ de ge-
schiedenis van Turken en Marokkanen centraal en, in mindere mate, die van de
Joegoslaven. Uit de andere landen kwamenmaar kleine aantallen arbeiders naar de
regio Rijn & Lek. Veel van hen zijn intussen teruggekeerd.

Gebieden van herkomst
Belangrijke gebieden van herkomst vanmigranten uit Marokko zijn het Rifgeberg-
te in het Noorden en de Souss en het Atlasgebergte in het Zuiden. DeMarokkanen
die naar Nederland en naar het gebied van Rijn & Lek kwamen, waren vooral af-
komstig uit de Rif. Zij behoren tot de Imazighen, de oorspronkelijke bewoners van
Noord-Afrika, voor de komst van de Arabieren. Imazighen betekent ‘vrije mensen’.
In Europa worden zij Berbers genoemd. De Imazighen spreken Tamazight. Het Rif-
gebergte tussen Tetouan, Nador, Ouzda en Taza, grenst aan deMiddellandse Zee en
beslaat eenoppervlakte van 350 tot400 km inwest-oostelijke richting en eenbreed-
te van 80 tot 100 km.Debergen vandeRif zijn 1600 tot 2000meter hoog.Het is van
oudsher een onherbergzaam, geërodeerd, arm en relatief overbevolkt gebied dat
bovendien nog eens decennia lang economisch is verwaarloosd en politiek onder-
drukt door deMarokkaanse overheid.Onderhet regimevande vader vandehuidige
koning, Hassan II, zijn opstanden van de vaak wanhopige bevolking regelmatig
met harde hand neergeslagen. Het gebied drijft van oudsher op landbouw, veeteelt
en visserij. David Hart die er in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw antro-
pologisch veldonderzoek verrichtte, kenschetst de Riffijnse berbersamenleving als
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een maatschappij waar extreem gelijkheidsdenken samengaat met een felle com-
petitie om land, vrouwen enmacht. Een land waar kracht goed en zwakte slecht is
enwaar demechanismenvan sterke verdeeldheidnaar binnen enkrachtige eenheid
naar buiten hand in hand gaan. Gegeven de verwachte geldzendingen van de mi-
granten zag Hart in migratie een overlevingsinstrument bij uitstek voor de Rif. De
Marokkaanse overheid zag vooral een politiek voordeel: demigratiemoest de ergste
drukniet alleenvande economischemaar ookvandepolitieke ketel halen.Marokko
voerde danook een actief beleid dat de bewonersmoest aanzetten tot emigratie. Veel
Rifbewoners die in de jaren zestig naar Nederland kwamen, hadden al ervaring op-
gedaanmetwerken inhet buitenland. Tijdens deonafhankelijkheidsstrijd inAlgerije
eind jaren vijftig, begin jaren zestig, – Algerije werd in 1961 onafhankelijk – kampte
Frankrijk inAlgerijemet grote tekorten aan arbeidskrachten.Marokkaanse arbeiders
werdendaaromuit de grensstreken gehaald om inAlgerije tewerken. Zewerktenbij-
voorbeeldbij eengasbedrijf inhet dorpAzriouof inde landbouw indeomgevingvan
de stadOran tijdens de druiven- en sinaasappeloogst.Maar ookdaarvoorwarenMa-
rokkaanse arbeiders welkome werkkrachten op de Franse landbouwbedrijven in
Algerije. Omdat zij over een paspoort beschikten, konden deze arbeiders na de Al-
gerijnse onafhankelijkheid gemakkelijk hunweg vindennaar Europa. Soms gingen
ze er direct vanuit Algerije heen. Anderen gingen eerst eenpaar jaar terugnaar deRif
en kwamen daarna naar Nederland.

12
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De meeste Turken in Nederland komen uit het midden van Turkije, uit Midden-
Anatolië. In de jaren zestig toen de migratie op gang kwam, woonden de meeste
Turken nog op het platteland. Turkije is 23 keer zo groot als Nederland. Er waren in
dit gebied in die tijd een beperkt aantal steden. In de jaren twintig van de vorige
eeuw is in Turkije een seculiere republiek ingesteld die vaart zette achter het proces
vanmodernisering. In de jaren vijftig zijn op grote schaal moderne landbouwma-
chines ingevoerd. Er vond een proces van schaalvergroting plaats en van
verdergaande mechanisering. Veel landarbeiders en kleine boeren verloren hun
middelen van bestaan en trokken naar de stad. Dit was een eerste stap in het mi-
gratieproces.1 Vooral jongeren probeerden later naar West Europa te emigreren.
Onder de boerenbevolkingwashet analfabetismenog groot, in sommige strekenwel
50%. Toch waren de meeste migranten die naar Nederland kwamen geletterd en
vaak enigszins technisch geschoold – althans de mannen. De belangstelling voor
werk in het buitenlandwas groot. In 1968 lietenmaar liefst 800.000Turken zich in-
schrijven om naarWest Europa te gaan.

Beperkende maatregelen
Tot begin jaren zestig hield deNederlandse overheid zich niet bezigmet dewerving
van arbeiders in het buitenland. Dat was een zaak van de werkgevers die perso-
neelschefs naar de landen van herkomst stuurden om mensen te werven. In
Marokko en Turkije hadden zij contact met bureaus die informeel de werving or-
ganiseerden. Daarnaast werd er veel via via geworven. De werkgever vroeg een
arbeider die hembeviel of hij nog familie haddiewilde komen.Die familieleden kre-
gen een contract waarmee ze een paspoort konden bemachtigen en eenmaal in
Nederland kostte het dan weinig moeite om ook een werk- en verblijfsvergunning
te krijgen. Al deze wervingsactiviteiten creëerden een toeloop van zogenaamde
‘spontanen’,migrantendie op eigen gelegenheid kwamen. Tussen 1960 en 1971wer-
denmet zeven landen ronddeMiddellandse Zeewervingsovereenkomsten gesloten:
met Turkije in 1964, met Marokko in 1969 en met Joegoslavië in 1970. In de wer-
vingsovereenkomsten waren bepalingen opgenomen over huisvesting en
arbeidsvoorwaarden. De aanvraag van werkgevers voor arbeiders werd behandeld
door Nederlandse Selectiebureaus die gevestigd waren in de hoofdsteden. De aan-
vragen inTurkijemoestenheel specifiek zijn,met vermelding vanhet loon, de plaats
enhet typewerk, dewerktijden, de huisvesting, de financiële bijdragen vandewerk-
gevers en de reservering van de reiskosten omnaar huis terug te kunnen keren. Het
Turkse bureau voor de Arbeidsvoorziening regelde inwelke regio de vraagwerd uit-
gezet. Hierbij werden quota gehanteerd: 15% arbeiders uit gebieden die door een
ramp waren getroffen en 15% arbeiders van coöperaties voor dorpsontwikkeling.2

Maar ook buiten de officiële werving omblevenmensen komen. Immigratie en re-
migratie waren zeer conjunctuurgevoelige processen. In sommige jaren werden er
meer arbeiders geworven, in andere jaren gingen er meer terug. 1967 laat zelfs een
negatief saldo zien. Er gingen bijna 10.000mensen meer terug naar het land van
herkomst dan dat er deze kant op kwamen. Vooral 1966,1969 en 1970waren topja-
ren, waarin het immigratiesaldo tussen de 13.000 en 20.000 lag.3 Na de
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economische recessie van 1967 zijn beperkendemaatregelen ingevoerd.Hetwerd of-
ficieel onmogelijk voor buitenlandse arbeiders om op eigen houtje een baan te
zoeken. Tot een bepaalde datum konden illegaal aanwezigen zich melden om een
verblijfsvergunning te krijgen, daarnawerden ze uitgewezen.Datwas althans oppa-
pier de bedoeling. Tegelijkertijd maakte men het voor Nederlandse werklozen
financieel aantrekkelijk omnaar de Randstad te pendelen. Zo probeerdemen vraag
en aanbod beter op elkaar af te stemmen. De buitenlander moest voortaan bij een
Nederlands consulaat eenmachtiging tot voorlopig verblijf aanvragenop grond van
een belofte van een werkgever voor een werkvergunning. Dit leidde ertoe dat men
kwam,werk zocht en vervolgens naar een consulaat in het buitenland ging omeen
machtiging tot voorlopig verblijf aan te vragen. De Marokkanen gingen hiervoor
naar Brussel en de Turkennaar Kleef. Vanaf april 1969 veranderde dit. Voortaan kon
dezemachtiging alleennog inhet land vanherkomstworden aangevraagd of in een
ander landwaarmen al een verblijfsvergunning had. Niettemin zijn er in 1969nog
7600werkvergunningen afgegeven aan arbeiders die niet officieelwaren geworven.4

In 1974na de oliecrisis is de officiëlewerving definitief stopgezet. Vanaf die tijd zijn
demaatregelen tegen de komst van illegale vreemdelingen steedsmeer verscherpt.
In 1972 gingmen er van uit dat ongeveer een kwart van de jaarlijks binnenkomen-
de buitenlandse arbeiders moest worden beschouwd als langblijvers. Italianen
verbleven destijds gemiddeld vijf jaar, de Spanjaarden drie jaar en de Turken enMa-
rokkanen ruim twee jaar.5

Werving Turkije
Daarnaast kwamongeveer eenderde van demigranten via sociale netwerken in Eu-
ropa terecht. Dit hield in dat zij door familie, dorpsgenoten of vrienden in de
Europese bedrijven aan de werkgevers waren aanbevolen en vervolgens gericht op
naam waren geworven. Voor Turkse arbeiders die zich wilden inschrijven voor
werk in Europawerden leeftijdsgrenzen gehanteerd en verdermoestmen vooral fy-
siek gezond zijn en kunnen lezen en schrijven. Er was veel belangstelling onder de
arbeiders. In sommige jaren stondwel 13%vande arbeiders tussen 20 en 35 jaar in-
geschreven voor werk in het buitenland. Degenen die hierin slaagden hadden
meestal in Turkije ook al werk. Tot het begin van de gezinsherenigingwaren er nau-
welijks vrouwenbij. Ongeveer een kwart vande Turkse arbeiders die naarNederland
kwamen, deed dit op eigen gelegenheid, buiten de officiële werving om. Demedi-
sche keuring vande arbeiders die inNederlandwildenwerken, vond inTurkije plaats
bij het Selectiebureau in Ankara. Daar werkte de tolk Osman Kuzucuoglu die later
zelf naar Nederland kwam en als tolk in dienst kwam bij de NKF kabelfabriek in
Waddinxveen. Hij assisteerde bij de werving. Later werkte ook in Leiden Yusuf Kü-
cüksen als tolk en beheerder voor Leidse bedrijven. Zijn ervaringen komen in het
hoofdstuk over Leidenuitgebreid aan de orde. Jaarlijks zo tegen de zomerwerd geïn-
ventariseerd hoeveelmensen de bedrijven nodig hadden. Elk jaarwaren ermensen
nodig, ook omdat nieuw geworven arbeiders een contract voor een jaar kregen en
na afloop van dat jaar weggingen. Zij wilden bijvoorbeeld liever in een andere stad
werken waar familieleden woonden of mensen uit hun geboortedorp. De vrijge-
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komen arbeidsplaatsenwerden opgevuldmet nieuw geworven Turken. Het bedrijf
stuurde de formulieren van het Ministerie van Sociale Zaken, afdeling werving
naar Ankara naar het Nederlands Selectiebureau. Dit Bureau riep in samenwerking
met het Turkse arbeidsbureau kandidaat-migranten op uit verschillende steden en
dorpen. Veel gegadigden hadden al werk maar het buitenland trok hen wel. Som-
migenwilden extra verdienen ombijvoorbeeld eenhuis te kunnen kopen. Erwaren
veel vaklieden bij. Uit Trabzon en Samsun kwamen veel timmerlieden. Uit Izmir
kwamen lassers en metaaldraaiers en uit Denizli en Gaziantep kwamen goede we-
vers. Ook uit Konya kwamen metaaldraaiers. Geschoolde mensen voor de
staalkabelfabrieken kwamen vaak uit Erzerum.

Keuring
Er was niet alleen een medische maar ook een technische keuring nodig alvorens
men kon afreizen. De kandidaten moesten in afgehuurde werkplaatsen in Ankara
een proeve van bekwaamheid afleggen. Er werden leestesten gehouden en kleur-
proeven. Over deze selectieprocedures zijn weinig schriftelijke bronnen voor
handen. John Berger en Jean Mohr beschreven in 1975 in Een zevende man het se-
lectieproces in Istanbul van arbeiders voor de Duitse industrie.

‘Hij kleedt zich uit en gaat bij honderden nieuwelingen in de rij staan. Ze kijken ter-
sluiks naar de apparaten en instrumenten waarmee ze onderzocht zullen worden
(...). Ook kijken ze tersluiks naar elkaar, waarbij iedereen probeert te gissen of hij
meer kans heeft dan degenen naast hem. Hij is door niets op deze situatie voor-
bereid. (...) En toch is het al normaal. Deze vernederende eis om naakt te staan
tegenover vreemden. De onbegrijpelijke taal die zij die het voor het zeggen heb-
ben, spreken. Het onderzoek en de betekenis van de vragen. De cijfers die met
viltstift op hun lichaamworden geschreven. (...) De vrouwen in net zulke witte jas-
sen als de mannen. De geur van onbekende medicijnen. Het zwijgen van zoveel
mannen net als hij. De in zichzelf gekeerde blik van demeeste mannen die toch niet
kalm zijn en ook niet in gebed. Het is normaal geworden, maar alleen omdat ze het
allemaal ondergaan.’

De medische keuringsnormen waren landelijk opgesteld in overleg met bedrijfs-
artsen. Bij de medische keuringen ging veel aandacht uit naar tbc en andere
infectieziekten in verbandmet de zorg voor de volksgezondheid. De keuring werd
gedaan door plaatselijke, buitenlandse artsen die werktenmet de vastgestelde nor-
men. Soms speelden interpretatieproblemen of verschillen van inschatting van de
ernst van een aandoening een rol. Een enkele keer deed zich het probleemvoor dat
de aangekomen arbeider niet degenewas die gekeurdwas: lichaamslengte, gewicht
en foto’s toonden verschillen. Fraude of slordigheid?Datwas niet duidelijk. Vandaar
dat er stemmenopgingenomde keuringna aankomst inNederlandnog eens te her-
halen. Incidenteel leidde dit tot het terugsturen van een arbeider die bij nader
inzien tochmaarwerd afgekeurd. Arbeiders vanhetwoonoord Zijldijk in Leiderdorp
verteldendat zij na in Turkije al vele dokters te hebben gezien –wel twintig zei er één
– in het woonoord opnieuw aan een keuring onderworpen werden. ‘Aanlopende’
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Arbeidscontract van Y. Kücüksen Leiderdorp.
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arbeiders die op eigen gelegenheid waren gekomen, werden gekeurd voordat zij in
dienst kwamen. Daarnaast moesten de gezinnen die na verloop van tijd overkwa-
men, medisch onderzocht worden op tbc. Met ingang van mei 1966 heeft men de
verblijfsvergunning hiervan afhankelijk gesteld. Soms manifesteerde de tbc zich
pas na enige tijd. De verzekering gaf maar een gedeeltelijke vergoeding voor opna-
me in een sanatorium. Men kon zich er wel voor bijverzekeren maar deed dit vaak
niet.
Van voorlichting over het gastland was nauwelijks sprake. Was men eenmaal door
de selectie gekomen, dan kregen de arbeiders uitleg over het contract.Men vertelde
wat over hetNederlandse klimaat, de gulden, de kosten van levensonderhoud ende
huisvesting.Dekandidatenkregen eenklein voorlichtingsboekjemee endatwashet.
Ongeveer een kwart van de 77.055 Turkse migranten die tussen 1963 en 1974 naar
Nederland kwamen, keerde na enkele jaren weer terug.

Werving: Marokko
Terwijl de meeste Turkse arbeiders al vanaf 1964 via de officiële wervingskanalen
naarNederland kwamen,was dit bij deMarokkanenpas vijf jaar later en in veelmin-
deremate het geval. Demeesten kwamen al voordat in 1969de officiëlewerving van
start ging. Slechts 2919 personen kwamen in de periode 1969-1973 via de officiële
wervingnaarNederland.6VoorMarokkoheeftHassanBelGhazi zijn ervaringenmet
de wervingsprocedure uitgebreid beschreven. Ook in dit land werd tijdens het on-
derzoek en de keuring vooral aandacht besteed aan de fysieke kwaliteiten van de
kandidaatmigranten.Het hele proces ging gepaardmet veel bureaucratie en vriend-
jespolitiek:

‘In een grote zaal moest ik mij uitkleden voor de aanwezige heren in witte jas. Zelfs
mijn onderbroek moest uit. Ik moest voor hen gaan staan: “Hou je recht, ogen
dicht, op je linkerbeen, op het andere been, ogen open, inademen, uitademen,
amen inhouden, recht blijven staan, mond open.” Eén keek inmijn ogen, mijn oren,
mijn keel, luisterde naar mij longen, mijn hart, bekeek en betastte mijn geslacht-
organen. Er werden röntgenfoto’s gemaakt, urine ging in bekertjes en bloed in
flesjes, bloeddruk en handkracht werden gemeten. Het was allemaal niet genoeg.
Ze wilden méér weten, tot in het onzinnige toe: alle ziekten die ik had gehad, ook
die van mijn ouders, mijn familie. Ze wilden weten of er erfelijke ziekten in onze fa-
milie voorkwamen, of er familieleden gestorven waren, zo ja waaraan, In een
andere kamer waren drie andere onderdelen gemeten en beoordeeld: kracht,
handvaardigheid en intelligentie. Kracht: een gewicht van vijftig kilo optillen, een
bodybuilder trekveer uittrekken, diep inademen en heel hard in een klokballon bla-
zen. Alle spieren stuk voor stuk laten kneden door een spierdeskundige. Intelligentie
en handvaardigheid: zo snel mogelijk schroeven en moeren in elkaar draaien,
ronde en vierkante plaatjes van verschillende maten sorteren en er daarna één ge-
heel van maken, tekeningen op papier vergelijken met tekeningen op
projectiescherm om verschillen op te zoeken, technische vragen beantwoorden en
vragen die nergens op slaan, vragen…, vragen…, vragen… enz.’
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Het was voor een arbeider uit Marokko of Turkije in die tijd nog niet zo eenvoudig
omzelf zijn overkomst te organiseren en vaakmoest hij zich diep in de schulden ste-
ken omdenoodzakelijke kosten op te brengen. Voor deze arbeiderswas het een stuk
ingewikkelder om naar Europa te komen in vergelijking met hen die officieel ge-
worven werden. Ook moesten er bij een reis over land diverse grensposten
gepasseerdwordenwaar zich allerlei complicaties konden voordoen. De heer Hajji
die in het kader van de gezinshereniging naar Nederland kwam, vertelt:

‘In 1970 kwam de hele familie samenmet een aantal illegalen met een Volkswagen
busje naar Gouda. We waren met vijftien mensen in totaal. Mijn vader had tickets
gestuurd, maar te laat: we waren net weg. We betaalden voor het busje honderd
tot honderdvijftig gulden per persoon! Dus voor het hele gezin liep dat behoorlijk
op. Frankrijk was moeilijk om binnen te komen. In Hendaye bij de grens waren ze
streng maar wij gaven ze flessen olijfolie en mochten door. We zijn vijf dagen on-
derweg geweest en kwamen op vrijdag aan. Om kwart voor acht ‘s avonds kwamen
we het pension binnen en mijn vader schrok zich rot!’

Omeenwerkvergunning te kunnen krijgenmoesten de arbeiders tot eind jaren zes-
tig 200 gulden als waarborgsom storten bij de Vreemdelingenpolitie. Later werd dit
verhoogd tot500gulden.Navijf jaar kreeg jedit bedrag terug– zonder rente.Demees-
te transacties verliepen in die tijd nog contant. Soms kwammen voor onverwachte
problemen te staan. ZowerdvandeMarokkaanAbdelkaderY. die zichmetdit bedrag
voor dewaarborgsomop zakop 19maart 1969bij de Franse douane aande grenspost
Valenciennes Feignis meldde, 400 francs ingehouden omdat het verboden was om
meer dan 200 francs in te voeren. In keurig Frans ‘mede op gronden vanmenselijk-
heid’ richtte demaatschappelijkwerker vanRijn&Lek eenverzoek tot dedouaneom
het geld aan Abdelkader Y. te retourneren. Of dit ook gebeurd is, is niet bekend.

Werving: Joegoslavië
In 1970werdook inBelgrado, Joegoslavië eenwervingsbureaugeopend.Zulkebureaus
waren er al in Madrid, Ankara en Casablanca. In het najaar van 1971 kwam uit Bel-
grado het bericht: onmiddellijk beschikbaar voor werk in West-Europese bedrijven
vijftig geoefende en geschoolde textielarbeiders – spoelders, wevers en spinners–,
tweehonderdvijftig draaiers, vijfentwintig bankwerkers, honderdvijftigmetselaars en
honderdvijftig timmerlieden. Volgens de secretaris van de toenmalige Nederlands-
Turkse Vereniging de heer Berenhout zouden transportproblemen de achtergrond
vormenvanhet verleggenvande aandacht vanTurkijenaar Joegoslavië. 7Maarwerk-
gevers benadrukten dat de grotere culturele nabijheid van de Joegoslaven het
argument vormde om indat land te gaanwerven.OmdeTurken die inDuitsland en
Nederland werkten, aan- en af te voeren, reden er wekelijks twee treinen op en neer
naar Istanbul.Geziende toenamevanhet aantalwerkendeTurken indeze landenzou-
den er eigenlijk drie treinen moeten rijden, maar Joegoslavië wilde die treinen niet
doorlaten en stelde: ‘Openmaar eenbureau inBelgrado.’ En zogeschiedde. Bedrijven
vroegen een bepaald aantal buitenlandse arbeidskrachten aan bij een regionaal ar-
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beidsbureau. Deze stuurde de aanvraag door naar Sociale Zaken in Den Haag dat de
aanvraagnaar de selectiecommissie opdeNederlandse ambassade inBelgrado stuur-
de. De aanvragen werden van daar uit naar verschillende gemeenten gestuurd waar
de kandidaten gekeurd werden. Via deze procedure kwamen veel Joegoslaven col-
lectief viahet (staats)bedrijfwaar ze alwerkten,naarNederland. Zij blevendanbijhun
oude bedrijf in dienst. In Joegoslavië zijn behalve mannen ook ongehuwde jonge
vrouwen geworven, bijvoorbeeld voor orgelfabriek Eminent in Bodegraven. Het ar-
beidsbureau in Belgrado schreef precies voor wat er door ‘demeisjes’ moest worden
verdiend: 85 gulden per week; daar kwamen dan nog de kosten bij voor de reis, voor
de vakantie en voor dewerving. Almet alwarenwerkgeverswel een stuk duurder uit
dan voor Nederlandse meisjes van rond de twintig, maar die warenmoeilijk te krij-
gen. Aanvankelijk werd ‘het transport’ per trein geregeld door de Joegoslavische
autoriteiten. Na problemen gingmen in 1971 over op vliegreizen. Per werknemer re-
kendemen een bedrag van vierhonderd gulden voor de ‘normalewerving’ terwijl er
bij de uitleenprocedure 325 gulden in rekening werd gebracht. De werkgever moest
al bij de aanvraag een voorschot storten van honderd gulden.

Reacties op werving
Op landelijk niveau voerde de vakbeweging overlegmet de instanties die voorwer-
ving, toelating en tewerkstelling verantwoordelijkwaren. Voor iederewervingsactie
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moesten de regionale arbeidsbureaus toestemming geven. Langs deze weg hadden
de vakbonden enige invloed op de werving. Alvorens hun toestemming te geven
toetsten de bonden op de volgende punten: is er gelijkheid van behandeling in
lonen en arbeidsvoorwaarden, is de huisvesting geregeld en is er aandacht voor be-
geleiding?Meestal stemdende vakbonden inmet dewervingsactiviteiten. In de pers
treffen we soms verontwaardigde commentaren aan over de wervingsprocedures
van de bedrijven.DeVolkskrant sprak van ‘koehandeltaal‘. ‘Demededelingwat het
kost om de werkkrachten op de markt in de bek te kijken en te bevoelen mankeert
er nog juist aan.’
De brief die Industrie- en Handelmaatschappij Oosthoek te Zoeterwoude op 16 ja-
nuari 1973 aan het Directoraat Generaal van de Arbeidsvoorziening in
Leidschendam stuurde, laat zien hoe bedrijven soms hunwervingsaanvraagmoti-
veerden. Oosthoek verzoekt om toestemming voor de werving van Spaanse
werknemers omdat de pogingen omNederlanders te vinden op niets zijn uitgelo-
pen. De directie Oosthoek beklaagt zich erover dat ze twee middagen op het
Arbeidsbureau in Leidenheeft doorgebrachtwaarbij ze 31mensenheeft gesproken:

‘(..) doch het resultaat in totaliteit was bedroevend.
De commentaren liepen uiteen van ik ga niet op een fabriek werken, want ik ga
dood of ik mag niet van de dokter of mijn rug is te zwak of de muren komen op
me af in een fabriek of mijn handen kunnen niet tegen cement of ik ga niet voor
een geeltje werken d.w.z. het verschil tussen het door ons betaalde loon en de werk-
loosheidsuitkering.
A. de G., geb. 26-12-’15 zegt niet op een fabriek te willen werken, want dan is hij
te veel gebonden.
P.v.d. B., zegt niet op een fabriek te willen werken, want daar gaat hij dood.
F., zegt dat hij niet op een fabriek wil werken, omdat hij niet tegen binnenwerk kan
en het tariefsysteem niets vindt en binnen een aantal maanden weer in de bouw
kan werken, o.a. Heineken.
J. v. O., liet duidelijk blijken niet te willen werken door opmerkingen van laag loon
en ik kan dat werk niet en last van cementexceem aan zijn handen.
C. C., 18 jaar, zegt niet voor een geeltje te gaan werken (geboden f 160,- netto).
B., te Rijnsburg, zegt niets te voelen voor een fabriek en bovendien na een paar
maanden weer in de bouw te gaan. Het loon is niet eens ter sprake geweest. Was
te lui om een hand te geven.’

De brief sluit af: ‘Wij hopen u voldoende objectieve gegevens verschaft te hebben
om te kunnenbeoordelenhoedementaliteit van velewerklozeNederlanders is.’ Een
positieve blik opde gastarbeiderswas indertijd niet ongebruikelijk. ‘Lof voor de gast-
arbeider’ kopte de Rijn & Gouwe van 5 januari 1972 en de lead vervolgde: ‘Geen
kwaadwoord over de buitenlandsewerknemers. Die indruk houdtmen over uit in-
formaties bij bedrijven diemet gastarbeiderswerken, bij de politie en bij burgers die
regelmatig met Turken, Marokkanen, Spanjaarden e.a. in contact komen.’ De be-
jegening van de gastarbeiders in de beginperiode van de migratie is vaak zeer
paternalistisch. Er waren weliswaar positieve geluiden te horen over hun bijdrage
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op de bedrijvenmaar de verwachtingenwaren navenant laag.Waar zich knelpun-
ten voordeden, hadden deze vaak te maken met taalproblemen maar ook met de
onbekendheidmet bepaalde gewoonten en leefwijzen enmet een gebrek aan ken-
nis en technische vaardigheden.
Wat vonden de bedrijfsleiders zoal?
Spanbeton Alphen: ‘De ervaringen zijn niet slecht je kunt ze voor meer werk in-
zetten dan de Hollanders. Als je ze menselijk behandelt zijn het prettige mensen.’
Eminent Bodegraven: ‘Wij hebben met de Joegoslaven over het algemeen zeer
goede resultaten.De taal vormde een barrièremaar daar zijn ze nuwel overheen.De
integratie vlot niet erg, hoewel er al wel enkele verkeringen zijn ontstaan.’
Beton Industrie Koudekerk: ‘Wij zijn bijzonder tevreden over de buitenlandsewerk-
nemers. Zij passen zich goed aan en de verhouding met de Nederlanders is erg
goed.’
De politie inWoerdenuitte zichwatminder positief over de45Marokkanendie daar
in 1968 het pension van de familie Hey bevolkten, maar zocht de verantwoorde-
lijkheid ook bij Nederlandse collega’s die de Marokkanen zouden hebben
geïnstrueerd: ‘Ophet gebied van lonen, arbeidsovereenkomsten,werktijden e.d. zijn
zij bepaald geen leken. Diversewerkgevers verzekerdenmij dat zijmeer last hadden
met de Marokkanen dan met de andere werknemers. De Nederlandse werknemer
heeft zijn buitenlandse collega wel wegwijs gemaakt!’
Vanaf het begin vande jaren zeventig nemende klachten vanbedrijven toe, althans
volgens de heer Buenk in een interview in Elseviers Weekblad van 15 januari 1972.
Buenk was secretaris van de Kamer van Koophandel in Gouda, tevens bestuurslid
vanRijn&Lek.De vijftigGoudsewerkgevers die hen in dienst hadden, zoudenmeer
enmeer problemenmet henhebben: toenemend ziekteverzuimen veelvuldigewis-
seling van werkgevers. ‘Wanneer de buitenlander een tijdje in een bedrijf gewerkt
heeft, gaat hij eens veranderen (..). Daarnaast zijn dezewerknemers langzamerhand
opdehoogte gekomenvande socialewetgeving endat heeft ertoe geleid dat zij deze
materie hanteren op een wijze die niet strookt met de bedoelingen van deze wet-
geving’ aldus het jaarverslag van de Kamer vanKoophandel. Volgens Buenk deden
demoeilijkheden zich pas voormetmensendie tussen 1969 en 1971 kwamen enniet
met degenen die eerder waren gekomen. Ze meldden zich bij het arbeidsbureau
omdat ze niet meer bij een bepaald bedrijf wilden werken of ze hadden congé ge-
kregen omdat ze onder de maat presteerden. Er zijn ontelbare gevallen van
lijntrekken enmen rent voor hetminstewissewasje naar de dokter omop dezema-
nier een ziekte-uitkering te krijgen, aldus Buenk: ‘Over het algemeen zou je kunnen
zeggen dat deze mensen, komend uit een land waar weinig of geen werk is en een
maatschappij waar je om alles moet pingelen, hun theorie van “je moet slim zijn
om in leven te blijven” ook in ons land in praktijk proberen te brengen.’ Ook zou-
den deze nieuwkomers veel vaker naar de fles grijpen dan hun voorgangers die het
stelden met thee en fris. De Goudse huisarts Fangidday die in die tijd veel gastar-
beiders op zijn spreekuur kreeg reageerde als volgt op de uitlatingen van Buenk: ‘Er
zijn stouteriken bij maar veel ziekteklachten zijn gegrond.’
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HOOFDSTUK II

‘Of jij komt hierheen of ik kom daarheen’
Huisvesting en Hereniging

Een van demeest nijpende enmeest besproken vraagstukken uit de beginjaren van
de gastarbeid was de huisvesting. De algemene naoorlogse woningnood was nog
groot en vooral na 1964 toen de officiële werving een hoge vlucht nam, ging het
vaak om grote aantallen arbeiders. Zij moesten van de ene dag op de andere ge-
huisvest worden. De eerstemigrantenarbeiders die individueel hierheen kwamen,
vonden vaak nog onderdak in kosthuizen en bij families. Dit gebeurde ook bij Ali
Chouli die onderdak vond in het huis van de tuinder bij wie hij ging werken. Ken-
nelijk vonden de baas en zijn vrouwhet wel gemakkelijk want danwaren ze in één
moeite door verzekerd van een kinderoppas. Soms vond men onderdak bij parti-
culieren via collega’s ophetwerk. Dit leiddemenig keer tot hartelijke relaties, al was
het even slikken als het op het eten aankwam! De heer Cengiz die in Leiden bij de
Hollandse ConstructieWerkplaatsen (HCW, voorheen HCG) werkte:

‘Een collega van HCG vertelde ons dat zijn schoonouders wel twee kamers wilden
verhuren. Die woonden in deMors. Die hebbenwe toen genomen. In het begin was
dat heel raar. We aten met die mensen mee. We moesten echt wennen aan de Ne-
derlandse eetgewoonten. In Turkije zijn we gewend ook tussen de middag warm
te eten. Hier maakten we ons brood klaar en aten dat op het bedrijf op. ’s Avonds
aten we Hollands, aardappelenmet sperziebonen, vaak uit blik, geen zout, een stuk-
je vlees. We waren gewend veel kruidiger te eten. Als ik moest overwerken, dan
hielden ze het eten voor mij warm. Ik begon ze steeds aardiger te vinden. Het waren
eigenlijk een vader en moeder voor mij (..).’

Sommige burgers namenuitsluitend kostgangers in huis omzoveelmogelijk te kun-
nen verdienen. Dit liep regelmatig uit de hand. Bijvoorbeeld bij de drie bejaarde
gebroeders B. uit Schoonhoven. Zij vroegen een vergunning aan om zes kamers te
mogen verhuren ‘voor scholieren, partikolieren, en Spanjaarden, buitenlanders,
voor zit en slapen.’ Op het moment van de aanvraag verhuurden ze al vijf kamers.
In één van die vijf kamers met wanden van board woonden vijf Spanjaarden. Zij
kookten ophun kamer. Eén van de kamertjes was uitsluitend via een andere kamer
te bereiken.
Als een werkgever buitenlandse arbeiders in dienst nam, was zijn bedrijf een jaar
lang verantwoordelijk voor hun huisvesting. De grotere bedrijven huurden zelf
grote pensions af, stichtten woonoorden of deden dit via derden. De omstandig-
heden waren hier redelijk, zeker vergelekenmet de particuliere pensions. Op deze
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pensions waren de arbeiders die op eigen gelegenheid naar Nederland kwamen en
de latere ‘illegalen’, meestal Marokkanen, aangewezen. Bedrijfswoningen werden
het wel genoemd: geïmproviseerde onderkomens in loodsen en bedrijfshallen, in
schuren en kassen, in caravans en tuinhuisjes. Dit soort huisvesting was vooral te
vinden op het platteland zoals in Ter Aar, Boskoop en Nieuwkoop. In steden zoals
Leiden enGoudawerdendoor op geld beluste huisbazenpensions ingericht in oude
woninkjes in de binnenstad. De huren in de eenvoudige pensions en onderko-
mens varieerden in de jaren zestig en zeventig van vijftien tot dertig gulden per
week.Op geïmproviseerde onderkomens op kwekerijenwas dat vaakminder: vijf tot
tien gulden. Soms, vooral in de betere pensions, was een aantal diensten zoals kost,
schoonmaak enhet doen vandewas inbegrepen.Hetwas gebruikelijk omniet door
te betalen in de periode datmen terugnaar huis ging.Deze vakantieperiode konwel
driemaandenduren. Anno 2008, dertig tot veertig jaar verderwordt er in euro’s be-
taald. Het is moeilijk voor te stellen wat deze bedragen betekenen in een
totaalplaatje van inkomsten enuitgaven. Zo’n plaatjewerd inmaart 1977 tijdens een
vergadering van de gemeente en werkgevers in Schoonhoven geschetst: ‘Buiten-
landse arbeiders betalen gemiddeld 90 gulden permaand.8Het gemiddelde loon is
270 gulden per week. Na aftrek van kosten voor huur, zak- en kleedgeld en een re-
servering voor reiskostennaar huis houden ze 140 gulden over omnaar hun familie
te sturen. Ze willen dus de kosten zo laag mogelijk houden. Daarom accepteren ze
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Slapen en eten in dezelfde ruimte, 1974.
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slechte woonomstandigheden. Thuis is het vaak niet veel beter’, aldus het College
van B enW in Schoonhoven. Een bed – al of niet gestapeld – , een klerenkast enwat
spijkers of haken aanmuur of deur voor kleerhangers. Koffers onder het bed of op
de kast. Een gedeelde plek aan een houten tafel. Samen doenmet aanrecht, ijskast,
douche en toilet.Meestal was dit wat de gastarbeider kreeg voor zijnwekelijkse pen-
sionbijdrage. Huisbazen waren huiverig om aan mensen van verschillende
nationaliteiten te verhuren en beleidsmatig werd het hen vaak afgeraden. Toch
kwam het voor. De Italiaan Achille Addis schreef hierover:

‘De barak was geografisch verdeeld (...). Ieder “land” handhaafde zijn eigen terri-
torium. Zo weinig mogelijk werden de grenzen overschreden. Men at, dronk,
sprak, speelde en knokte met zijn eigen landgenoten. De zeer verschillende talen
zorgden voor een kakofonie (…).’

Maar betere huisvesting was duurder. Tijdens de bespreking in Schoonhoven ging
het over de vraag of de werkgevers over de brugwilden komenmet een aanvulling.
Een deelwas daartoe bereid, al was hetmaar om te voorkomendat de arbeiders naar
andere bedrijven en gemeenten zouden trekken, ‘naarVlissingenof Rotterdam.’ An-
deren verzetten zich daartegen. Zij vonden dat de gastarbeiders al veel voordelen
genoten zoals vergoeding van reiskosten naar huis en lange vakanties. Zij vreesden
moeilijkheden met de Nederlandse arbeiders. Het creëert onrust in het bedrijf,
vonden zij. Althans zij voerdendit argument aanomniet te hoevenmeebetalen aan
de huisvesting van de gastarbeiders. Vooral de heer van der Ende, één van dewerk-
gevers die de vergaderingmet de gemeente bijwoonde, vond dat de gastarbeiders al
zoveel méér rechten hadden dan de Nederlanders. Hij vond ze onbetrouwbaar.
‘Nu zeggen ze ja, morgen is het nee.’ Maar hier kwam hij niet mee weg. De burge-
meestermaakte bezwaar tegen zijn generalisaties en discriminerende opmerkingen.
De vertegenwoordiger van de buitenlandse werknemers, de heer Slimani, viel de
burgemeester bij. Hij liet weten van mening te zijn dat ‘van der Ende alleen maar
zeurt.’

De slechte huisvestingssituatie van de pensionbewoners confronteerde de ge-
meentenmet de aanwezigheid van gastarbeiders binnen hun grenzen. Na verloop
van tijdwerdhet onduidelijk onderwiens verantwoordelijkheid dehuisvesting viel.
Tot laat in de jaren zeventig hield de landelijke overheid vast aan het uitgangspunt
dat de werkgevers verantwoordelijk waren voor de huisvesting. En ook plaatselijk
verwezen gemeenten tot laat in de jaren zeventig terug naar de werkgever, deden
niet veel of kwamen pas in actie nadat er veel druk op henwas uitgeoefend. Er ont-
stond dan ook al gauw een vacuüm want vooral kleinere werkgevers voelden zich
na het eerste jaar niet meer aangesproken. Ze onderhielden de onderkomens niet
of nauwelijks en dreigden demensen op straat te zetten als de gemeente hen tot on-
derhoud wilde dwingen. Er kleefden ook andere nadelen aan pensionbewoning.
Arbeiders raakten bij het wisselen van werkgever vaak tegelijk hun plek in het be-
drijfspension kwijt. Zij waren dan aangewezen op de slechtere, particuliere
pensions.
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Weinig meer dan een haak aan de muur, een klerenkast en een plek voor de koffers.
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Vanaf het begin van de gastarbeid tot ver in de jaren zeventig waren naast de werk-
gevers en gemeenten pensionbazen belangrijke autoriteiten in het leven van de
gastarbeider. In elke gemeente waar zich gastarbeiders vestigden, waren er wel één
of enkele pensionbazen die aan het timmeren sloegen om in geïmproviseerde on-
derkomens zoveel mogelijk mensen onder te brengen. De huisvesting van deze
arbeiders verloopt steeds langs eenzelfde patroon. Er wordt enkele jaren flink ver-
diend aan het huisvesten van de gastarbeiders. Het onderhoud is minimaal en de
omstandigheden verslechteren zienderogen. Gemeenten verscherpen de controle
maar tonen zich onmachtig omveelmeer te doen dan aanschrijven en inspecteren
omdat zemeestal niet bereid of in staat zijn om zelf alternatieve huisvesting te ver-
zorgen.

Verordening
Degemeentenmaakten bij het toezicht gebruik van voorschriften en richtlijnenuit
deWoonruimtewet, de Bouwverordening endeAlgemene Politieverordening.Deze
bevatten enige relevante bepalingenmaar waren onvoldoende, vooral wat betreft
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Woonoorden
In veel gemeenten waar grote bedrijven waren gevestigd, zijn in deze tijd woonoorden
gebouwd: woonoord Hoogovens in Heerhugowaard, het Neducowoonoord in Helden-
Beringen, Tussenhaven in Amsterdam-Noord voor 270 Turkse arbeiders, Ataturk voor de
arbeiders van NDSM, het Fatihkamp – een voormalig politie-internaat in Duivendrecht,
Casa Cortina in Almelo, El Prado in Eindhoven. In Limburg exploiteerde de Stichting Cen-
traal Bureau Dienstverlening verschillendewoonoorden voor de Stichtingen Huisvesting
BuitenlandseWerknemers. In totaal verzorgde deze Limburgse Stichting de huisvesting
en voeding van 2500 werknemers, de helft van het totaal aantal buitenlandse werkne-
mers in Limburg. Het ging om grote verblijfsgebouwen inMaastricht (Mosa en Radium),
in Heerlen, Steyl en Weert. In Limburg werden deze woonoorden ook wel gezellen-
huizen genoemd. Betrokken bedrijven waren de DAF-fabrieken, de Oranje-Nassau
Mijnen, de Staatsmijnen/DSM en de Lauramijnen. DSM (petrochemie) bouwde in
Hoensbroek en Brunssum kampen voor deMarokkanen die waren geworven in de Souss
en de Rif – de toegang voor niet-Marokkanen was er verboden. Ook in het pension Eu-
rocasa van Hoogovens was toegang buiten de officiële bezoekuren streng verboden. In
Zaandam bouwde Albert Heijn een woonoord met de spitsvondige naam Ahaturk (!).
Bruynzeel bouwde een woonoord voor 240 Turkse en Spaanse arbeiders in de Zaan-
dammerpolder. In het gebied dat in dit boek centraal staat, zijn twee woonoorden
gerealiseerd. In Waddinxveen werd in 1965 een woonoord voor Turkse arbeiders ge-
bouwd, Anadolu geheten, de Turkse term voor Anatolië, de streekwaar demeeste Turkse
arbeiders vandaan komen. In Leiderdorp stichtten Leidse werkgevers het woonoord Zijl-
dijk. Deze laatste twee woonoorden worden in de hoofdstukken over Waddinxveen en
Leiden beschreven.
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hygiëne en brandveiligheid. Toen er dan ook op verschillende plekken in het land
in pensions van gastarbeiders brand uitbrakmet dodelijke afloop, namde roep om
meer adequaat toezicht toe. Op 28 februari 1966 brak brand uit in een pensionwaar
31 Turkenwoonden. Tien van hen kwamen om. In 1969 brak brand uit in een over-
vol pension in Breda. Er vielen twee doden. In alle kamers bevonden zich
kooktoestellen, verwarmingsapparaten en butagasflessen. Hetwas vooral de brand
in een pension in de Amstelstraat in Amsterdam in december 1969 waarbij negen
doden vielen die demeeste aandacht trok.Deze gebeurtenis leidde tot een grote pro-
testdemonstratie in de hoofdstad en vormde uiteindelijk de aanleiding tot
beleidswijzigingen. Overal stelden gemeenten, vaak met behulp van een model-
verordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) uit 1972,
verordeningen in op de verblijfsinrichtingen. Deze verordening vergemakkelijkte
de sluiting van brandgevaarlijke pensions. Onder deWoningwet en de gemeente-
lijke logiesverordeningen was dit veel moeilijker. De nieuwe verordening bevatte
minimale bepalingenover bouwkundige eisen, brandveiligheid en vluchtwegen, de
aanwezigheid van slaapkamers en woonvertrekken, hoogte en grootte van ver-
trekken, licht- en luchttoetreding, wasgelegenheid, verwarming en verlichting.
Pensionbazen ontvingen een aanschrijving om de nodige verbeteringen aan te
brengen. Zij konden hiertoe een beroep den op een subsidieregeling brandveilig-
heidsvoorschriften logiesbedrijven.Maar dezewerdweer al gauwweer ingetrokken.
De pensionbazen lieten zich echter niet ongestraft de kaas vanhet brood eten. Vaak
sloegen ze terug door de gemeente onder druk te zetten om niet al te moeilijk te
doen.Gedreigdwerd omdemensenop straat te zetten. Immers, zo beweerden velen
van hen, van winst was geen sprake, het kóstte hen alleenmaar geld en ze hadden
zo hun best gedaan.
In sommige gemeenten ging het College van B enWhet gesprek aanmet de werk-
gevers enprobeerdemen samen tot eenoplossing te komen. Erwerd vooral veel naar
elkáár gewezen. Zo stelde het hoofd van de Sectie Huisvesting van het Bureau In-
ternationale Arbeidsbemiddeling van Sociale Zaken,W. Lok: ‘demeeste gemeenten
reageren niet eens op onze rapporten waarin ze op wantoestanden bij de huisves-
ting worden gewezen.’ Hij beoordeelde 75% van de onderkomens op dat moment
als goed, 20%alsminder en 5%als slecht. Sociale Zakenhanteerde echter alleen vei-
ligheidsnormen en keek niet naar andere aspecten waardoor de cijfers een nogal
geflatteerd beeld gaven. Volkshuisvesting dat veel ruimere normen op het gebied
van leefbaarheid hanteerde, was veelminder optimistisch. In ieder geval wilden de
werkgevers wel graag vanhunuitsluitende verantwoordelijkheid af, niet in de laat-
ste plaats omdat dit soms tot problemen leidde met het overige personeel dat het
zonder allerlei faciliteiten op het gebied van huisvesting, vergoedingen en vakan-
ties moest stellen. Graag wilde men de lasten delen met anderen waar – naar de
mening van dewerkgevers – ook de lustenwerden gedeeld: ‘Gebleken is dat een col-
lectieve verantwoordelijkheid voor Rijk, gemeenten, Stichtingen Huisvesting en
bedrijfsleven iswaar temaken.Deze verantwoordelijkheidwordt gedragen door het
besef en de erkenning dat het de buitenlandsewerknemers zijn die voorzien in een
uiterst belangrijke structurele vraag naar personeel, waar onze nationale economie
meer dan evenredig bij is gebaat.’
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Branden
Vooral nadat er verschillende branden in pensions zijn geweest waarbij ook doden
vielen, komt er landelijk steedsmeer aandacht voor dehuisvesting vanbuitenlandse
werknemers. Steeds vakerwordt gewaarschuwd voor het gevaar van gettovorming:
‘Het belangrijkste is wel het gevaar voor gettovorming. Hetwordt zo gauw een pak-
huis voormensen, die is afgesloten vande buitenwereld ...Meestal spreken ze amper
Nederlands, ze kennen Nederland niet, ze hebben andere gewoonten. De Neder-
landers vinden ze vreemd en accepteren ze maar nauwelijks.’
Deze barrières zouden niet versterkt moeten worden door de huisvesting. Men
pleitte er steeds meer voor om niet langer achteraf te bouwen maar middenin
woonwijken.De leef- enwerkgemeenschappen zoveelmogelijkmoetenworden ge-
scheiden: er zouden aparte Stichtingen voor huisvestingmoeten komen, los van de
werkgevers. De bezwaren tegen bedrijfshuisvesting namen steeds meer toe. De
werkgevers stelden vaak huisregels in zoals het tijdstip van naar bed gaan en rege-
lingen rond bezoek. Meestal mocht men niet vrij bezoek ontvangen. Aan het
niet-naleven van de huisregels waren sancties verbonden. Vaakwas dit een korting
op het loon en soms zelfs ontslag of het contract werd niet verlengd. Dit beperkte
teveel de individuele vrijheid en de verantwoordelijkheid van de buitenlandse
werknemer, zo vonden de tegenstanders van bedrijfshuisvesting. De overheid faci-
liteerde daaromvanaf 1971de bouwvan verblijfsgebouwenvia een subsidieregeling.
In allerlei gemeentenwerden intussen aparte StichtingenHuisvesting opgericht: de
Stichting tot Huisvesting van werknemers te Alphen aan den Rijn, in Gouda de
StichtingMigrantencentra, in Bodegraven de Stichting ‘Overtocht’ en in Leiden de
StichtingMigrantenHuisvesting. Deze Stichting kocht zelf diverse pensions op en
voerde zelf het beheer.
Huisvestingwas één vande belangrijkste aandachtspunten voor actiegroepen enbe-
langenorganisaties, zoals de LandelijkeOrganisatie BelangengroepenHuisvesting,
De Werkgroep Buitenlandse Arbeiders uit Leiden en de Boskoopse Huisvestings-
bond. Ook de Stichting Rijn & Lek roerde zich. Vooral dankzij de inzet van
welzijnsorganisaties en actiegroepen is er over de huisvesting in de jaren zestig en
zeventig vande vorige eeuwveel vastgelegd in krantenartikelen, zwartboeken enon-
derzoeksrapporten. In vaak scherpe bewoordingen wordt de huisvesting van de
gastarbeiders aan de kaak gesteld. Vergelijkingenmet de slavernij, de behandeling
van vee enhet omgaanmet koopwaar zijnniet ongebruikelijk. De situatiewas er dan
ook naar. Met ondersteuning van deze organisaties werden veel acties gevoerd ter
verbetering van de woonomstandigheden in de pensions.
Toen in de jaren zeventig de gezinshereniging op gang kwam betrokken de pensi-
ongasten steedsmeer (gezins)woningen.De pensions liepen leeg. In het jaarverslag
1974 van Rijn & Lek wordt gewezen op een van de effecten van deze ontwikkeling:
‘Verwachtmagwordendat in de komende jaren demeeste bedrijfspensions tot slui-
ting zullen overgaan. Hierdoor ontstaan problemen die door de gemeenten niet of
nauwelijks op te lossen zijn. Gezinsherenigingwordt dan door de gemeenten als de
enige directe oplossing gezien. Suggesties in deze richting aan de buitenlanders zul-
len dan voor hen zeermoeilijk afweegbaar zijn. Er zijn in onze regio reeds gevallen
bekendwaarin buitenlanders, omniet inhuisvestingsmoeilijkheden te geraken, dan
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maar hals over kop trouwden – zij kenden de echtgenote nog maar een week – om
een woning te krijgen. Het huisvestingsprobleem is dan veranderd in een opvang-
probleem.’ In de jaren 1974-1975 was het proces van gezinshereniging onder de
Turken in de regio op zijn hoogtepunt, de Marokkanen volgden iets later. Langza-
merhand betrokken zij steeds vaker gewone gezinswoningen. Soms voerden
gemeenten enwoningbouwverenigingen informeel een spreidingsbeleid.Gouda en
Schoonhoven hanteerden bijvoorbeeld een gescheiden toewijzingssysteem. In
bijna alle gemeenten functioneerde het distributiemechanisme zodanig dat demi-
grantengezinnen vooral terecht kwamen in de oudere wijken en in de slechtere
woningen. In Leiden kwamen 400 van de 590Marokkanen en Turken die zich in
deze stad vestigden tussen 1976 en 1979 terecht in het Kooidistrict. Het kwam re-
gelmatig voor dat er alleen toestemming werd gegeven ommaar een deel van het
gezin over te laten komen.Grotere kinderen bleven achter in het land vanherkomst
of volgden later. Al gauw raaktemenhierdoor, of door gezinsuitbreiding, niet alleen
slecht maar ook te klein behuisd.9 Om de problemen met distributiewoningen te
vermijden, besloten sommige migranten om zelf een huis te kopen voordat zij
hun gezin lieten overkomen. Ook hierbij deden zich niet zeldenmisstanden voor.
Speculanten vroegenhoge prijzen voorwoninkjes in oudewijken die veel gebreken
vertoonden. Soms kondendenieuwe eigenaren opdenduur de kostennietmeer op-
brengen. Dit overkwam bijvoorbeeld de familie A. uit Gouda in 1983. Bij de
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Huisvestingsacties op het stadhuisplein in Gouda, 1977.
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begrotingwas rekening gehoudenmet de inkomsten van de twee oudste zoons van
het gezin van zeven kinderen in de leeftijd van vijf tot negentien jaar. Twee kinde-
renwaren, zo bleek later, te oudomvoor gezinshereniging in aanmerking te komen.
Zij kwamen toenmaar zonder officiële papierenmaarwerdenna enige tijd opgepakt
en uitgewezen,waardoor het gezinsinkomen aanzienlijk kelderde. Vader die bij wit-
lofkwekerij Nic Both ongeschoold werk deed, kon de hypotheek niet langer
opbrengen en de deurwaarder zette het gezin op straat.

Contact en hereniging
Weinig gastarbeiders kwamen naar Nederlandmet de gedachte omhier te blijven.
Meestal wilde men een beperkte tijd komen om een concreet doel te kunnen ver-
wezenlijken en dan weer teruggaan. ‘Als ik honderd schapen kan kopen, kom ik
terug’ zo vatte een Turkse arbeider uit Leiden zijn toenmalige migratiemotivatie
samen en een ander wilde vooral een tractor kunnen kopen. In de praktijk liep het
steeds weer anders dan voorzien. Sparen lukte maar met moeite: de lonen waren
laag, ondanks het overwerk.Menmoest voorzien in eigen levensonderhoud en dat
van het gezin thuis. Soms kwam zelfs het onderhoud van de hele familie thuis ten
laste van de gastarbeider. Op een conferentie ter gelegenheid van het 20-jarige be-
staan van de Turkse organisatie HTIB in Leiden vertelde een Turkse arbeider dat hij
in twintig jaar tijd, van 1960 tot 1980, tienduizend gulden had gespaard. Dat was
vijfhonderd gulden per jaar, en daarvoor haddenhij en zijn gezin dan ook echt zui-
nigmoeten leven. Zewasten bijvoorbeeld nog steeds op de hand. Eenwasmachine
wilden ze zichniet veroorlovenwant dat betekende immers een jaar lang geen spaar-
geld opzij zetten.
Sommigemensen keerden, al of niet tijdelijk, terug: bijvoorbeeld omopoma te pas-
sen of als de ouders verzorging nodig hadden. De anderen probeerden zo goed en
zo kwaad als dat ging contactmet het thuisfront te houden. Dit was niet gemakke-
lijk in die eerste jaren, vooral niet voor degenen die uit plattelandsgebieden
kwamen. Een brief deed er een paar weken over en dan nog had je geen zekerheid
van ontvangst. Brieven kwamen in de plattelandsgebieden vanMarokko binnen bij
de soukh, demarktplaats.De soukhwas tenopzichte vande omliggendedorpen cen-
traal gelegen. Hier waren ook de kantoortjes van de caid – een soort burgemeester
– en dem’kaddem – een soort wijkagent – gevestigd. De m’kaddem moest de brief
thuis bezorgen. Meestal kon hij zelf niet lezen. Ali Chouli beschrijft de procedure
met gevoel voor theater als volgt:

‘De m’kaddem gooit de brieven voor het dorp – hooguit twintig exemplaren – in
de capuchon van zijn djellaba en gaat richting dorp waar hij in de moskee iemand
aanspreekt die kan lezen, zodat hij weet waar hij de brieven moet bezorgen. Maar
o wee, als hij iets op je tegen heeft. Dan krijgt je vrouw de brief misschien wel niet,
of pas heel laat. Dus, wat moet je doen? Je zorgt dat je hem te vriend houdt door
hem van tijd tot tijd, als je terug in je dorp bent voor vakantie, een cadeautje te
geven: een overhemd, een voorraadje koffie of thee of snoepjes voor de kinderen.
Dan pas weet je zeker dat je brief aankomt!’
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Hetzelfde verhaal ging op voor het geld dat je overmaakt naar je familie. Wilde je
er zeker van zijn dat het zuurverdiende loon hen bereikte en niet bleef liggen – en
dus weer teruggestuurd werd – dan moest je van tijd tot tijd een cadeautje geven.
‘Het mag ook een tientje zijn.’ Het telefonische contact was een ramp. Ali Chouli:

‘Natuurlijk hadden de mensen geen telefoon. Je vrouw moest drie kilometer of zo
lopen naar de kruidenier. Wellicht mag ze niet alleen naar buiten en dan moet er
iemand mee. En als de kruidenier dan dicht is? Dan kun je weer terug. Stel dat je
een afspraak hebt gemaakt met je vrouw om haar op die en die dag, om zo en zo
laat te bellen, in het postkantoor in het dichtstbijzijnde stadje. Ze gaat op weg: een
stukje met de ezel, dan de bus, dan een stukje lopen… en dan is het postkantoor
onverwachts gesloten..…weg contact, dan kun je weer opnieuw beginnen en
gaan er misschien wel maanden overheen voordat je vrouw je stem hoort en jij de
hare.’

Cassetterecorder
Vanaf het begin van de jaren zeventig verbeterden de contacten tussen de gastar-
beider en zijn familie in het thuisland. De cassetterecorder was in opkomst. De
arbeider schafte er twee aan: één voor zichzelf en één voor zijn vrouw. Dat was een
geweldige verbetering, dé oplossing voor de privacy problemen die zich in de con-
tacten met het thuisfront voordeden. In Nederland hadden de postkantoren
speciaal verpakkingsmateriaal klaar liggen voor de cassettebrieven.

Metwelkewoorden spraken deMarokkaanse echtelieden elkaar zoal toe? Ali Chou-
li: ‘Geen emotionele dingen. Alleen de gebruikelijke plichtplegingen. De vrouwen
maken zich zorgen. Het vooroordeel datNederlandse vrouwenmakkelijk te krijgen
zijn doet ook in haar dorp de ronde, ze wil hem voor zich alleen hebben maar ze
schaamt zich om lieve woorden in te spreken; en ze is bang,… zo’n modern appa-
raat…wie luistert ermee?Waar komenhaarwoorden terecht? Aarzelend fluistert ze
het apparaat toe:

‘Hoe gaat het? Gaat het goed? Met mij gaat het goed! God lof. Maak je geen zor-
gen, ik doe mijn best. Je zoons doen het goed op school …of in de moskee. Alles
gaat goed… alleen… het geld is op. Kun je nieuw geld opsturen? Wanneer kom je?
Neem de volgende spullen voor memee……dit en dat en dat ….Ik denk aan je. Ge-
groet en vrede…’

En hij, al meer gewend aan demoderniteit maar toch wat verlegen, spreekt in:

‘Hoe gaat het? Gaat het goed? Met mij gaat het goed! God lof. Zorg goed voor je-
zelf en de kinderen. Ga naar mijn broer... of vader...of... neef… of oom… als je hulp
nodig hebt. Maar vooral doet hij – zegt Ali Chouli – een beetje zielig om aandacht
te trekken: Het weer is hier somber en koud. Het werk is zwaar. We hebben het moei-
lijk. Ik werk hard voor jullie. Denk aan mij, ik denk aan jullie…..Gegroet en vrede…’
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Gezinshereniging.
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Als hij met vakantie naar huis gaat neemt hij een hoop bruikbare spullen mee, in
verschillende soorten en maten. Geen ingepakte cadeautjes maar gewoon een
hoop spullen. Zijn vrouw zoektwel uit wie het bestewat kan gebruiken. ‘Trouwens,
in de stad gaat het weer heel anders.’
Rachid Yakoubi uit Gouda kan zichnog goedherinnerenwat het voor hemals kind
betekende dat zijn vader maar zes weken per jaar thuis was, in El Hoceima.

‘Ik was bang voor die man.. wie is dat? We hadden meer band met mijn oom die
mijn moeder beschermde, dan met deze vreemde man die mijn vader was....het
duurde wel tien dagen om aan hem te wennen en net als je goed gewendwas, ging
hij weer terug. Toen ik wat groter werd, tien jaar of zo, bereidde mijn moeder ons
beter voor op de komst van mijn vader. En we maakten natuurlijk cassettebandjes
om aan hem op te sturen. Dat deden we ongeveer elke maand. Mijn moeder deed
de regie. Om de beurt mochten we wat inspreken. Ik zei dan bijvoorbeeld: het gaat
goed, ik doe goed mijn best op school. Ik ben aardig tegen moeder. En dan vroeg
ik hem om een fiets, dat was het enige wat ik wilde hebben, een fiets. Maar dat was
natuurlijk ingewikkeld ommee te nemen. Hij wilde er wel in Marokko één voor me
kopen maar dat wilde ik niet. Ik wilde een Nederlandse fiets. Mijn moeder vertel-
de hem alle nieuwtjes over het dorp en hoe het gingmet de kinderen. En dan kwam
er een bandje terug. Mijn vader sprak voor iedereen apart iets in. Eerst voor mijn
moeder, dan voor ons. Hij vertelde moeder bijvoorbeeld wat er gebeurde in Gouda,
hoe het ging met de Marokkaanse gemeenschap, met de buren en zo. Als jouw
boodschap aan de beurt was mocht je binnenkomen en luisteren. Je vaders woor-
den voor je zus kreeg je niet te horen. En natuurlijk ook niet die voor je moeder.
Alleen bij feestdagen kwam er een ‘open cassette’ een boodschap voor iedereen
samen. En als hij thuis kwam waren er de cadeautjes, voor iedereen een tasje met
nieuwe spullen.’

Soms duurde het wat langer voor er weer een cassettebrief kwam: dan had vader
moeite gehad omeenmoment vanprivacy te vinden. In het pension kwamhet niet
veel voor dat je alleen was en niemand je woorden voor je vrouw en kinderen kon
beluisteren.

Aan het lijntje
In het land van herkomst werdmoeder de vrouw aanvankelijk vaak aan het lijntje
gehouden met verhalen over spoedige terugkeer, maar tegen de tijd dat de jaren
tachtig aanbrakenwas zij haar geloof daarinwel echt verloren. Veel vrouwen voer-
den de druk op: of ik kom daarheen of jij komt hierheen. Het einde van het liedje
was dat zij daarheen ging.Niet dat het leven inNederland voor de vrouwenmeeviel.
Velen vertelden ons dat zij in de eerste tijd letterlijk ziek waren van alle verande-
ringen maar op de duur pasten zij zich aan en nu, na al die jaren, willen zij anno
2008 vaak nietmeer terug, in tegenstelling tot demannen die graagweer opnieuw
de koffiehuizen in de dorpen willen bevolken. De heer Driss ben Hami uit Alphen
aan den Rijn:
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‘Mijn vrouw en twee kinderen kwamen in 1979 over. Ik wist niet eens dat ze kwa-
men. De politie stond ineens voor de deur om te zeggen dat ze op Schiphol
waren. Mijn vrouw zei bij aankomst: wat ’n moeilijke mensen hebben jullie hier! Ze
had gebraden kip meegenomen en de politie had een gebaar gemaakt (hand
langs oor) ‘wat lekker!’maar ze had het op zijn Marokkaans opgevat als een drei-
gement. In Marokko betekent dit het gebaar: Ik zal je een mep geven!’

In de eerste helft van de jaren zeventig nam de gezinshereniging een hoge vlucht.
Het jaarverslag 1975 van de Stichting Rijn&Lek signaleerde in de loop van 1975 een
stijging van driehonderd naar vierhonderdvijftig herenigde gezinnen, verspreid
over vijfentwintig gemeenten.Ookhet aantal verzoeken omgezinshereniging nam
in deze tijd toe. De stichting had dan ook een speciale gezinswerkster in dienst ge-
nomen. Huisbezoeken moesten het dreigende isolement van de vrouwen
tegengaan. Tijdens de huisbezoeken kregen de vrouwen allerlei informatie: over on-
derwijs, over gezondheidszorg,maar ook over praktische zaken zoals de bediening
van huishoudelijke apparatuur. Zij kregen de mogelijkheid om Nederlandse les
aanhuis te volgen. Eind 1975warenhiervoormaar liefst honderdvijfentwintig vrij-
willigers beschikbaar. Voor veel vrouwen was het moeilijk om het Nederlands te
leren en soms duurde het lang voordat men ertoe gemotiveerd was. Velen hadden
nooit onderwijs gevolgd in het land van herkomst: rond 1975was 70%van deMa-
rokkaanse en 50%vande Turkse vrouwen analfabeet. Op den duurwerden er naast
individuele ook groepslessen gegeven vanuit gemeenschapshuizen en naaicursus-
sen of een combinatie van de twee.

Niet voor niets getrouwd
Nadat ze in Oujda Marokko haar baccalauréat, het toelatingsexamen voor de uni-
versiteit, had gehaald trouwde Saliha Ben Guedda met Yahia Ben Guedda uit
Waddinxveen. De procedures namen bijna een half jaar in beslag en toen kwam ze
in januari 1976 naar Nederland:

‘Mijn ouders hebbenwel geprobeerdme tegen te houdenmaar ik dacht: ik ben niet
voor niets getrouwd, ik wil bij mijn man zijn. Ik vond het wel spannend om naar
het buitenland te gaan. Ik herinner me vooral dat het héél donker was toen ik aan-
kwam. Het was stormachtig weer en daarom had ons toestel niet kunnen landen
en was naar Brussel gevlogen. Met bussen kwamen we vandaar naar Nederland.
Het viel me op hoe actief iedereen al was, zo vroeg in de ochtend terwijl het nog
donker was. Ik zag veel vrouwen op de fiets. Die eerste indruk vergeet ik nooit. De
taal, dat was moeilijk in het begin, verder had ik geen problemen. Ik kreeg les van
een vrijwilligster die bij ons thuis kwam. Ik heb nog steeds contact met haar, ze is
als een oudere zus en haar kinderen zijn net neven en nichten voor mijn kinderen.
Ik heb altijd veel steun van haar gehad. We hebben een heel sterke band gekregen.
Later toen mijn eerste kind was geboren, volgde ik taallessen bij Rijn & Lek in
Gouda. Mijn kind nam ik mee.
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De ervaringen van Saliha zijn een voorbeeld vandeweg die veelmigrantenvrouwen
hebben doorlopen om zich eenmaatschappelijke positie te verwerven en een zin-
volle bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. Ondanks haar middelbare
school diploma kon ze vanwege haar gebrek aan kennis van het Nederlands alleen
ongeschoold werk doen. Eerst in de chocoladefabriek van Steenland in Gouda en
later, toen ze de zorg over haar kleine kinderen had, schoonmaakwerk in de avond-
uren inhetCoenecoop college inWaddinxveen. ‘Daar had ik zo’nmoeitemee.Heb
ik daarom veertien jaar onderwijs gevolgd, vroeg ik me af. Het stimuleerdeme wel
om zo goedmogelijk de taal te leren. Via Rijn&Lek kwam ik in contactmet hetNe-
derlandsCentrumBuitenlanders (NCB) inUtrecht. Voor henheb ik folders vertaald
in het Arabisch en een alfabetisatiecursus voor volwassenen ontwikkeld. Zo hoor-
de ik ook over een pabo-opleiding voor leerkrachten onderwijs in eigen taal- en
cultuur (oetc). Toen ben ik gestoptmet het schoonmaakwerk. Ik ging die opleiding
volgen en aanhetwerk op scholen. Later heb ik ookmijn algemene lesbevoegdheid
gehaald ennogmeer extra cursussen gevolgd.’ Jarenlangheeft Saliha lesgegeven op
basisscholen inWaddinxveen en in Gouda. Daarnaast is ze actief geworden in het
vrijwilligerswerk in Waddinxveen waar een kerngroep allerlei activiteiten organi-
seerde voor de migrantenbewoners: thema-avonden, taallessen, naailessen en
culturele avonden. Sommige activiteitenwaren apart voormannen en vrouwen en
sommigewaren voor iedereen samen. ‘Wededen ookwel dingen samenmet deNe-
derlanders, bijvoorbeeld op 8maart, Internationale Vrouwendag. Helaas is er later
heel veel wegbezuinigd en zijn de mensen nu aangewezen op de moskee als ze el-
kaar willen zien. Dit soort beleidsveranderingen heeft vaak een averechts effect
gehad. De invloed van het geloof is nu veel sterker dan vroeger.’
Rond de gezinshereniging deden zich de nodige sociale problemen voor. Soms
raaktemen in financiële moeilijkheden door allerlei bijkomende kosten. Er deden
zichproblemenvoormet kinderopvang als demoederswerktenof bij de opvang van
de oudere kinderen. Er waren communicatieproblemenmetNederlandse buren of
deze reageerden negatief op een afwijkende huishouding. Nieuw gekomen ouders
warennogniet ingesteld op denatuurlijke omstandigheden inNederland die zo an-
derswaren dan in de gebieden en landenwaar zij vandaan kwamen. Somswaren de
gevolgen fataal. Diverse peuters verdronken, soms in het zwembad, soms in de
sloot. ‘Mijn dochter was met de eendjes meegelopen’, verklaarde een intens be-
droefde Marokkaanse vader en een ander vertelde dat hij maar niet kan begrijpen
dat niemand in het drukke zwembad iets had gezien toen zijn zoontje verdronk.

Wennen
Menmoest aan ontelbaar veel zakenwennen. Niet alle vrouwen konden goed om-
gaan met een moderne huishouding. Vrouwen raakten soms geïsoleerd. Saliha
BenGuedda: ‘Vrouwenuit traditionele families die niet of zelden op straat kwamen,
hadden in Marokko tenminste nog een binnenplaats waar ze de buitenlucht kon-
den opsnuiven en ze hadden andere vrouwen uit de familie om zich heen. Hier
zaten ze op hun flatje waar ze nauwelijks vanaf kwamen. Het werd als een schande
ervaren omop straat door anderemannen teworden gezien. Er zijn vrouwendie als
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ze danmet hunmanmeegingen om kleren voor zichzelf of de kinderen te kopen,
ver weg gingen, naar Den Haag of zo om niet te worden herkend op straat. Toch
gaven veel vrouwen hieraan de voorkeur. Zij wilden liever bij hunman zijn dan al-
leen achterblijven in Marokko. Zij wilden graag alle spullen voor een modern
huishouden.Maar het was wel wennen! En sommige gewoontes waren zo ingesle-
ten dat ze niet meer veranderden. Bijvoorbeeld zuinig zijn met water. Dat is in
Marokko in sommige gebieden heel belangrijk. Maar hier waren ze dat dan nog
steeds. Danwasten ze gewoonde kleren van de kinderen teweinig.Maar niet alleen
de vrouwen hadden het moeilijk. Ook de kinderen kregen met veel aanpassings-
problemen te kampen. Dit gold vooral voor de grotere kinderen. Er was voor hen
nog weinig of niets geregeld in het onderwijs. Ze hielden het er dan ook lang niet
altijd vol. Het verhaal van de heer Hajji uit Gouda:

‘Mijn vader kwam in 1965 en zijn gezin van vijf kinderen in 1970. Ik ben dus iemand
van de anderhalfste generatie. Ik was 14 jaar en ging na circa twee jaar in een pen-
sion wonen. De rest van de kinderen ging na twee jaar terug. Vader werkte na een
aantal maanden in een Goudse kaasfabriek. Hij woonde in pension in een oud pak-
huis met dertig andere mensen. Hij werd als kok gekozen en hiervoor door het
bedrijf betaald. Hij kon goed opschieten met collega’s, hij was happy in Nederland.
Wij, zijn gezin, wilden ook naar Nederland; ik wilde niet meer leren; ik pushte opa
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om het eens te zijn; Ok, eindelijk stemde mijn opa in. Mijn vader moest voor een
huis zorgen. Hij huurde een slagerij met een bovenwoning. In 1970 kwam de hele
familie samen met een aantal illegalen met een Volkswagenbusje naar Nederland.
Op vrijdag toen we aankwamen, was het koopavond en danmoest mijn vader vlees
brengen naar pensions in Den Haag. Hij had toen de eerste islamitische slagerij van
Nederland. Ik mocht gelijk mee. Nou, mijn moeder heeft die auto van mijn vader
nooit gezien, want wat gebeurde er? Om 21.00 uur gingen we naar Den Haag, mijn
vader liet de stad zien, allemaal oude huizen. De volgende ochtend om 3.45 uur
moest er iemand naar Schiphol met die auto. Het was mistig! En er gebeurde een
ongeluk met een zuster van het St. Jozef ziekenhuis, de auto was total loss. Mijn
vader kocht daarna een Simca. Had ik dus nog net een ritje met die auto kunnen
maken! Op maandag werd alles over ons verblijf bij de politie geregeld en ging ik
naar de Emmaschool; Hup, gelijk in vierde klas, op mijn 14e. Ik moest gelijk mee-
schrijven. De meester: Kijk die komt uit Marokko en hij schrijft net als wij! Dat kan
toch niet! Hij ging de hele klas rond met mijn schriftje. Ik dacht dat hij me uitlach-
te! Het probleem is: je schrijft het wel op maar je begrijpt het niet. Zes maanden
later verging ik van de stress. Ik ging iedereen schoppen, aandacht trekken met
vechten. Maar ja, dat ging niet en ik wilde er ook vanaf. Dus ik zeg tegenmijn vader:
ik wil werken. Hij schrok, werken op je veertiende! Mijn vader was een goede vrij-
williger. Hij heeft altijd en iedereen geholpen, maar hij ging niet naar
ouderavonden. Na een half jaar ging ik naar de vijfde klas. Op een dag gingen we
voetballen op het plein, tussenmijn gymspullen was het doel. Een hond pakte mijn
tas en iedereen moest lachen. Ik dacht ‘ze lachen om mij’ en ik pakte een schoen
en sloeg de hond. In Marokko is het gewoon om een hond te slaan, maar hier ligt
dat anders, dat wist ik niet. Ik was wel populair. Had veel vrienden en iedereen wou
met mij mee, naar het zwembad en zo. Er waren ook Ambonezen en die wilden wel
ruzie. Ik werd tussen verschillende groepen heen en weer getrokken, maar ik zei
tegenmezelf “ik ga effe bij de Nederlanders”. Maar toen kreegmijn vader een brief
van de school: die jongen hoort hier niet thuis, met 15 jaar in de vijfde klas! De op-
lossing was: ik ging naar de LTS, de technische school. Ik blij maar met mijn kennis
van de taal, hoe moest dat allemaal met wiskunde, geschiedenis en aardrijkskun-
de? En de Nederlandse jongens daar wilden niet leren, die wilden werken. Dus dat
wilde ik ook. Maar mijn vader zei altijd: als je wat verkeerds doet, ben je gelijk weg!
Ik kreeg geen steun, geen begeleiding, nooit extra les gehad. We hadden alles luxe
hoor, kleurentelevisie en alles, maar zo was ik niet gelukkig. Na de vakantie werd
iedereen erbij betrokken, Mansour, Chouli – medewerkers van Rijn en Lek. Mijn
vader zei: als je wilt leren, ik doe alles voor je. Als je wilt werken: dan tot je pensi-
oen, denk niet aan de Sociale Dienst! Ik zei ‘ik voel me volwassen, ik wil werken. Ik
was altijd met mannen, nooit samen met leeftijdgenoten. Ik was er aan toe. Dus ik
ging werken bij Nieuwhaven, een metaalfabriek. En vervolgens naast Compaxo bij
Steenland, een meubelfabriek. Daar verdiende ik 70 gulden (de helft van wat mijn
vriend verdiende). Maar als ik ergens een tientje meer kon verdienen, dan ging ik
daarheen. Maar dat duurde maar kort: het was autoloze zondag en de volgende
dag moest ik solliciteren maar ik had geen snipperdag genomen. Ik bel mijn vader
en zeg: bel het bedrijf en zeg ik dat ik op reis ben en niet terug kan komen vanwege
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de autoloze zondag. Maar dat liep mis. Ik had verkering met de dochter van Steen-
bergen, met Els. Ondertussen wandelde ik op die zondag met Els over de
Westhaven. Ziet de personeelschef me lopen. Mijn vader belt het bedrijf met die leu-
gen en was natuurlijk kwaad dat ik hem had bedonderd. Want dat begreep hij van
de personeelschef die me had zien lopen. Zoek het maar uit, zegt mijn vader. Op
een dag werd ik bij de meubelfabriek ontslagen. Dus ik trakteerde mijn vrienden
bij de HEMA. Er waren jongens bij die uit Frankrijk naar Nederland kwamen en die
gelijk naar de Sociale Dienst gingen. Dus nou kon ik ook naar de Sociale Dienst, dat
wou ik vieren. Kom ik thuis zegt mijn vader: “Gefeliciteerd, jij gaat naar Marokko!”
Hij was naar de politie gegaan en heeft alles uitgelegd: ik heb er alles aan gedaan
dat ie aan het werk gaat, ik wil hem tijdelijk naar Marokko terugsturen. De politie
zei: Voor jou willen we het wel doen, maar geef die jongen nog een kans. Als ie thuis
komt, laat zijn moeder hem niet binnen. Geef hem de tijd om werk te vinden. Ik
kreeg twee weken de tijd van mijn vader, anders moest ik naar Marokko, maar het
werd steeds moeilijker omwerk te vinden en ook belde een keer een werkgever naar
mijn oude baas. Die raadde hem natuurlijk af ommij in dienst te nemen. Daar stond
ik op maandag in mijn mooie kleding! Ik mocht wel van hem in een andere func-
tie, in de “rook”. Dat was bij Brinkmolen verffabriek.’

Anders bekeken
Voor de kleinere kinderen die met de gezinshereniging mee naar Nederland kwa-
men, was het gemakkelijker om zich in het Nederlandse leven te voegen,maar ook
zij werden vroeg of laatmet problemen geconfronteerd die hun van oorsprongNe-
derlandse leeftijdgenootjes niet kenden. Eén van hen is Selma Akozbek die
opgroeide inKoudekerk aandenRijn. Selma kwamop tweejarige leeftijd samenmet
haar moeder in 1972 naar Nederland. Haar vader had toen al twee jaar gewerkt bij
Spanbeton op de grens van Alphen en Koudekerk. Hij had daar gewoond in het be-
drijfspension, maar kon een woning krijgen om zijn gezin te laten overkomen.
Selmaherinnert zich het ‘je iedere keer realiseren dat je er niet bij hoort’ als de rode
draad in haar jeugd in Koudekerk, waar zij bijna de enige familie waren die uit het
buitenland kwam. In ieder geval was zij de enige Turkse op de basisschool in Kou-
dekerk en later één van de weinige allochtone leerlingen op het Scalacollege in
Alphen. ‘Je werd toch anders bekeken en anders behandeld door de volwassenen,
vaak alsminder gezien en buitengesloten; somswerd ik getreiterd en gepest door de
kinderen.’Toen er in het dorpwas ingebroken kreeg ze te horen ‘je vader is langs ge-
weest’ en drie keer achtereen een lekke band was meer dan toevallig! Het erge was
dat die ervaring van uitsluiting zich ook voordeed toen ze als zesjarige tijdelijk te-
rugging naar Turkije, in Kars op de grens van de Oekraïne, om bij haar oma te
wonen.Omdat vader enmoeder beidemoestenwerken, konden ze niet voor de kin-
deren zorgen. Selma:

’Ik heb hen wel verweten dat ze ons hebben ingeruild voor geld, ze waren altijd op
afstand, altijd bezig weg te gaan en dan duurde het heel lang voordat ze terug-
waren, bijvoorbeeld als mijn vader mijn moeder ging ophalen op de brommer van
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Het gezin Akozbek.
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haar werk bij de chocoladefabriek Baronie in Alphen. Het was misschien een half
uur, maar het leek uren te duren. Wij moesten al vroeg voor onszelf zorgen. In het
begin paste tante Lenie, de vrouw van een bedrijfsleider van Spanbeton op ons,
maar toen ze ons varkensvlees had voorgezet, was dat afgelopen en werden wij
sleutelkinderen. Zelfs met de Kerst gingenmijn ouders bijverdienen in Avifauna. Als
klein kind speelden wij wel op het terrein van Spanbeton, dat was best gevaarlijk,
want voordat je het wist gleed je van een zandhoop de Rijn in, dat was ook een keer
met een jongetje gebeurd, dus dat kregen we altijd te horen. Toen ik negen jaar
werd ging ik naar de Koranschool in een zaaltje aan de Hoge Zijde. In een groep
van tien tot vijftien meisjes – tot 18 jaar – leerden we de Koran opdreunen, maar
ook de regels over hoe je volgens de Koran moest leven en wat de grondbeginse-
len van de Koran zijn. We werden vaak bang gemaakt: als je met blote armen loopt,
verbranden deze later in de hel, wees gehoorzaam en lief want je versteent als je
iets stouts doet en pas op vampieren die je bloed komen uitzuigen! Sommige din-
gen mochten niet van mijn ouders, zoals mee op kamp. Dat was wel moeilijk. Aan
de ene kant werd ik sterk van al deze ervaringen, iedere keer dacht ik, ik laat het niet
op me zitten, ik ga er tegen aan, ik zal bewijzen dat ik iemand kan zijn! Aan de an-
dere kant had het zijn effect en nam ik de les van mijn ouders over: je moet je niet
boos laten maken, altijd extra hard werken, niet brutaal zijn, gehoorzaam zijn en
netjes, anders red je het niet.’

Sommige ervaringen van zichzelf en vanhaar familieleden vergeet ze nooit. Ze leven
voort als familieverhalen. Haar schoonvader, afkomstig uit een familie van groot-
grondbezitters in Turkije, werkte bij pannenfabriek Van Oordt in Alphen aan den
Rijn. Toen haarman als 18-jarige daar ook ging werken, zag hij hoe zijn vader door
een opgeschoten jongen die nauwelijks ouder was dan hijzelf, vernederend be-
handeld werd. Deze maakte een wenkend gebaar met zijn wijsvinger ‘hier komen
Turk schoonmaken.’ Dat nooit, dacht hij, en dat was dan weer een belangrijke sti-
mulans om aan een carrière te werken. De eerste stap was dat hij bij Avifauna in de
bediening kwam. Tot dan toe haddende buitenlanders alleenmaar in de keuken ge-
werkt. Dan was er weer een klant die riep ‘sinds wanneer zit er een Turk in de
bediening!’ Uiteindelijk hebben Selma en haar man beide een hbo-opleiding ge-
volgd. Zij hebben goede banen in de sociale sector en grootse plannen voor hun
verdere carrière. ‘Vooral voor de generatie van mijn ouders was het een zwaar
leven.’ Beide ouders kregen een bedrijfsongeval.Moeder is bij de chocoladefabriek
met haar hoofdhaar tussen de lopende band geraakt en heeft daar letsel aan over-
gehouden. Vader werd afgekeurd na een ongeval met zijn vinger bij Spanbeton.

Sporen en ontsporen
Sommige tweede generatiejongeren ontspoorden en dat bracht veel verdriet, one-
nigheid en ruzies met zich mee in hun families. Maar ook zonder gevallen van
ontsporing was dat het geval, bijvoorbeeld als de kinderen door de ouders te kort
werden gehouden, niets mochten en werden belemmerd in hun ontwikkeling.
Volledig uit dehand liephet bij eenMarokkaanse familie uitGouda.De zoonswaren
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op het verkeerde pad geraakt, kwamen regelmatig in contactmet politie en justitie
enhadden al een strafblad opgebouwd. Zijmaaktennaar demening vanhun vader
de naam van de familie te schande. Bovendien wilden ze thuis geen kostgeld beta-
len. Voor hun vader betekende dit dat hij alsmaar overuren moest draaien op de
fabriek. Om zijn zoons af te straffen sloeg vader hen in hun slaap met een ijzeren
staaf op het hoofd. Zij raakten hierbij ernstig gewond enmoesten in het ziekenhuis
worden behandeld wegens een hersenschudding, schedelfractuur en hersenbloe-
ding. Vader werd tot negenmaanden gevangenisstraf veroordeeld.
Maar met veel jongens ging het goed, hoewel velen er niet in slaagden zich maat-
schappelijk eenhogere positie te verwervendanhunvaders enmoeders. Net als hun
ouders deden zij ongeschooldwerk in fabrieken en bedrijven.Marokkaanse jonge-
ren in Gouda bijvoorbeeld deden vaak los-vast ongeschoold werk. Zij werkten
onder meer bij een verpleeghuis, een ziekenhuis, een kaasfabriek, een verffabriek,
een timmerfabriek, bij een groentestal op de markt, in een houtfabriek, een meu-
belfabriek, een witlofkwekerij, bij een fabriek voor onderdelen en in demetaal, bij
een vishandel, bij deMelkunie, op een school als klusjesman en in de tuinbouw of
op de groenteveiling.10Meisjes deden soms oppaswerk. Als ze nog naar school gin-
gen, hadden jongeren een krantenwijkje of werkten bij de supermarkt, vaak om
vakken te vullen. Somswerkten zij buitenGouda zoals bij een tricotfabriek voor kle-
ding en ondergoed in Waddinxveen, een automobielfabriek in Leusden, een
witlofkwekerij in Bloemendaal, een koekjesfabriek in Bodegraven of de tapijtfabriek
inMoordrecht.
Maar niet iedereen had werk. Zeker in de jaren tachtig was er veel werkloosheid
onder buitenlandse jongeren. VandenegenhonderdMarokkaanse jongeren tussen
de 18 en 30 jaar die in 1990 in Gouda woonden, was meer dan een kwart als werk-
zoekende ingeschrevenbij het arbeidsbureau.Driekwart vanhenbeschikte niet over
een afgeronde vervolgopleiding. Tweehonderd personen ontvingen een uitkering
van de Sociale Dienst. In die tijd speelde al de stageproblematiek die ook in het eer-
ste decenniumvande volgende eeuwvolop in de belangstelling staat. Tweemeisjes
die een opleidingmode en kleding volgden, konden vanwege hunhoofddoek geen
stageplaats vinden in winkels. Het enige wat voor hen beschikbaar was, was in-
pakwerk in een tricotfabriek in Waddinxveen. Wat een stukje stof al niet vermag!
Wat het effect is geweest van de gezinshereniging op de kinderen van de tweede ge-
neratie valt moeilijk vast te stellen. In ieder geval is duidelijk dat in het
onderwijssysteemdewederzijdse aanpassingmaarmoeizaamop gang kwamwaar-
door er bij veel kinderen niet uitkwam wat er in zat. Lage verwachtingen en
vooroordelen speelden hierbij zeker een rol.

Direct in de klas
De eerste buitenlandse kinderendie naarNederland kwamen, kwamendirect in een
Nederlandse klas terecht. Kinderen in demiddelbare schoolleeftijdwerden bijna al-
tijd op de huishoudschool of de Lagere Technische School geplaatst, ook als zij in
het land vanherkomst op een lyceumhadden gezeten. Verspreid over het jaarwerd
dit alles steeds lastiger naarmate er meer kinderen kwamen. Men raakte er steeds
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meer vanovertuigd dat er speciale voorzieningennodigwaren, dat de voortgang van
deze kinderen gemonitordmoestworden endatwetenschappelijk onderzoeknodig
was omopden duur de achterstandsituatie van deze groep in het onderwijs te kun-
nen wegwerken. Tweede taalverwerving en schoolprestaties in het primaire en
secundaire onderwijsmoesten hoog op de politieke enwetenschappelijke agenda’s
worden geplaatst.

Begin jaren tachtig is de gezinshereniging onderMarokkanen in volle gang.Het aan-
tal buitenlandse kinderen op de scholen in Gouda groeit dan ook in rap tempo,
vooral op de Anne Frankschool en op de Springplank zijn er speciale opvangklas-
sen voor nieuwkomertjes van 6 tot 16 jaar. Er wordt een voortraject van twee jaar
verzorgd voordat de kinderen naar gewone klassen doorstromen. Eerst krijgen de
kinderen onderwijs in de eigen taal, vervolgens een aanpassingsprogrammawaar-
bij eenNederlandse leerkracht het steedsmeer overneemt van de leerkracht uit het
land van herkomst. Op de Anne Frankschool werken tweeMarokkaanse leerkrach-
ten, een stimuleringskracht, een taalbegeleidster, een taakvervangster en eenTurkse
leerkracht. De Anne Frankschool ligt in een wijk met een groot aantal goedkope
huurflats. Daarwonen veelMarokkaanse gezinnen.Op de school zitten begin 1981
drieNederlandse leerlingen, zevenTurkse leerlingen en 137Marokkaanse leerlingen.
Hoe meer Marokkaanse leerlingen er bij komen, hoe meer de Nederlandse leerlin-
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gen uit angst voor verlaging van het onderwijspeil van school worden gehaald, zo
wordt terloops gesignaleerd in een onderzoeksverslag.
Het percentage buitenlandse kinderen opde Springplank bedraagt 75%.Oudere kin-
deren gaan vanaf oktober 1980 naar het vormingscentrum Roosje Vos.
De leraresmevrouwNajate Leklye kwam in augustus 1980naar Schoonhoven. 11 Ze
ging aan de slag als leerkracht eigen taal en cultuur (oetc) inGouda. Erwaren opdat
moment drie Marokkaanse leerkrachten in Gouda, twee vrouwen en éénman, op
verschillende scholen: ’Ik moest gelijk onderzoek gaan doen onder de families. Ik
hoefde geen Nederlands te leren. Men communiceerde met mij in het Frans of ze
praatten eenvoudigweg niet met me. Tussen 1981 en 1989 heb ik zo oetc gegeven
zonder contactmetmijn collega’s. Ze vragen niets enwillen niets weten. Somswas
het niet leuk, maar dan dacht ik: ik doe het voor de kinderen. In 1987 ging ik naar
de Anne Frankschool. Mijn taken veranderden. Het onderwijs in eigen taal en cul-
tuur veranderde in onderwijs in eigen taal, de cultuur ging eraf. We moesten
cursussen doen en diploma’s halen. Ikmoest contact houdenmet de ouders, huis-
bezoeken doen, vergaderenmet collega’s, projecten overMarokko voorbereiden en
moederochtenden organiseren. Er kwamen heel veel mensen naar ouderavonden
omdat zeme vertrouwden. Ook de kinderen kon ik beter begrijpen – ik voel wat zij
voelen. De kinderen uit die periode zijn allemaal goed terecht gekomen.’
Voor het vaststellen vanhun taalvaardigheid zijn in 1981 zesmeisjes getest van tien
en elf jaar. Zij waren allemaal ongeveer een jaar inNederland. In het verslag van dit
onderzoek worden de leefsituatie en achtergronden van deze meisjes kort be-
schreven. Het beviel de meisjes wel om te worden getest. ‘Er kwamen zelfs vragen
als: waarom mag ik vanmiddag niet meer komen? En: komt u nog een keertje
terug?’ Doel van de test was na te gaan of er verschil was tussen de kinderen van de
concentratiescholen,waar buitenlandse kinderen bij elkaar zaten, en van de buurt-
scholen, scholen met slechts enkele Marokkaanse leerlingen. De score van de
kinderen op de buurtscholen lag iets hoger. Tegelijkertijd realiseerden de onder-
zoekers zich dat ook de algemene sociale positie van de kinderen van invloed is:
‘Terwijl er enerzijds kinderen zijn die bijna alleen nog maar in éénwoordszinnen
kunnen praten en objecten kunnen benoemen, zijn er anderzijds ook kinderen die
hele verhalen kunnen afsteken.Nora bijvoorbeeld. Zij doendat danweliswaar inwat
meestal “gebroken Nederlands” wordt genoemd, maar ze zijn in ieder geval wel in
staat om over van alles en nog wat te praten.’ De beschrijvingen van de achter-
gronden van deze meisjes geven goed zicht op de eerste levensjaren van deze
tweede generatie, of eigenlijk de tussengeneratie, de kinderen van de eerste gene-
ratie gastarbeiders, die nu vaak zelf getrouwd zijn en kleine kinderen hebben. Een
van hen was Najiha. Over haar staat in het rapport het volgende te lezen:12

‘Sinds februari 1980 is ze in Nederland. Ze is elf jaar oud en in november wordt ze
twaalf. Het gezin waaruit ze komt bestaat uit negen personen: Vader, moeder, zes
meisjes en één jongen. Najiha is de middelste van het zevental. In Marokko heeft
ze vier jaar op de Koranschool gezeten. Ze spreekt een heel klein beetje Frans. Vader
en moeder hebben niet op school gezeten in Marokko. De gehele familie is af-
komstig uit Tanger, waar vader visserman is geweest. In Nederland werkt vader bij
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Brieven van kinderen in de Goudsche Courant, 28-1-1983.

een pottenbakkersbedrijf, hij spreekt al aardig Nederlands. Moeder spreekt nog erg
gebrekkig Nederlands, ze zit nu op een naaicursus waar ze tevens Nederlands leert.
Najiha zit in de vijfde klas. Ze heeft al een heleboel Nederlandse vriendinnen. Als
ze van de lagere school af is wil ze graag verder leren om in de toekomst in een zie-
kenhuis te kunnen werken. De vader en moeder van Najiha gaan met de vakanties
naar oma in Marokko, ze zijn niet van plan er ooit weer te gaan wonen.’

Improviseren
Voor de scholen brakmet de komst vanmigrantenkinderen eenperiode aan vanon-
zekerheid, problemen en spanningen. Er moest veel worden geïmproviseerd, niet
alleen in de didactische en pedagogische aanpak van deze kinderen,maar ook van
deNederlandse kinderen diemoestenworden begeleid in de omgangmet de nieu-
welingen. Overal werd goedbedoeld geëxperimenteerd met projecten. Op een
school in de regiowerd bijvoorbeeld in ‘de groep Bert’ in september 1980 eenheuse
enquête gehouden over gastarbeid. Gegevens over het soort school, de klas en de
leeftijd van de zestien deelnemende kinderen ontbreken helaas, maar het was ver-
moedelijk een groep in het vervolgonderwijs. De leerlingen kregen onder meer de
volgende vragen voorgelegd:
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1. Komen gastarbeiders vaker met de politie en justitie in aanraking dan Neder-
landers?

2. Zijn gastarbeiders in de omgangmet vrouwen even goed te vertrouwen als Ne-
derlandse mannen?

3. Moeten de gastarbeiders hier blijven of moeten we ze wegsturen?
4. Er zijn spanningen tussen Nederlanders en gastarbeiders. Wat vind je daarvan?
a. De schuld ligt bij de gastarbeiders zelf, wegens hun:

Gedrag in het openbaar
Karaktereigenschappen
Opvoeding en culturele achtergrond

b. De schuld ligt bij de Nederlanders, wegens
Hun houding tegenover gastarbeiders
Het verschil in volksaard

c. De schuld ligt bij beiden
5. Als er voor gastarbeiders geen werk meer is, horen ze terug te keren naar hun
geboorteland en mogen ze niet van onze sociale voorzieningen profiteren.

6. Gastarbeiders zijn schadelijk voor onze welvaart, want ze pikken ons werk weg.

Bijna alle leerlingen gaven als antwoord dat ‘we’ de gastarbeiders maar moeten
wegsturen; het merendeel gaf aan dat spanningen tussen Nederlanders en buiten-
landers ligt aan ‘het verschil in volksaard’; niemand vond dat gastarbeiders in de
omgangmet vrouwen even goed of meer te vertrouwen zijn als Nederlandse man-
nen. Het is al lang wetenschappelijk vastgesteld dat bevooroordeelde vragen in
interviews de neiging vertonen om bevooroordeelde antwoorden op te roepen.
Maar of dat ook breed bekend was?
De buitenlandse kinderen kwamen de vooroordelen die er over hen heersten ook
op anderemanieren tegen. Zewerdennogal eens uitgescholden, bijvoorbeeld voor
‘zwarte boon’. Zij leerden al gauwomdit te beantwoordenmet ‘kaaskop’. Kinderen
van deAnne Frankschool vulden op 28 januari 1983 een eigen pagina van deGoud-
sche Courant met handgeschreven brieven waarin de ervaring van uitsluiting
meerdere keren wordt beschreven.
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HOOFDSTUK III

‘Dan maar slenteren..’
Dagelijks leven en vrije tijd

Veertig uur ofmeerwerken in een fabriek in den vreemde, soms ofmeestal véél over-
werken,maar watmoesten de buitenlandse werknemers doen in hun vrije tijd, ver
van hun familie en de vertrouwde sociale omgeving? Hoe zag dit dagelijkse leven
buiten de poorten van fabriek en bedrijf er uit?
Doordeweeks ging men meestal vroeg naar bed, zo lezen we in kranteninterviews
over de gastarbeiders van het eerste uur, omdat men weer vroeg op moest en ook
omdatmen vooral wilde sparen. ‘Het is geen zeldzaamheid als zij in de pensions (..)
al omnegenuur ’s avonds in pyjama gekleed zijn. Zij kijkenwat televisie, leggen een
kaartje, bepraten de dingen van de dag uit hun kleine wereldje en slapen over het
algemeen vrij vroeg.’ Thuis blijven was goedkoper. Een ambtenaar in Woerden
verklaarde in 1968 op basis van een politierapport het volgende over de vrijetijds-
besteding van deMarokkaanse bewoners van een groot pension:

‘Volgens mevrouw De Hey gaan haar pensiongangers altijd erg vroeg naar bed,
omdat zij vroeg naar hunwerkgevers vertrekken. In deweekends gaatmen later naar
bed en wordt er ook aan ontspanning gedaan. De Marokkanen leven erg zuinig en
geven niet graag geld uit. De vrije tijd wordt meestal doorgebracht met het repare-
ren van hun kleding, het koken van eten en het slachten van vee. De alhier
verblijvendeMarokkanen zijn de gemeenteWoerden zeer dankbaar voor hetmogen
gebruiken van de slachtplaats op zaterdagmorgen. De alhier ritueel geslachte dieren
worden over een groot gebied verkocht. Aan ontspanning zoals wij Nederlanders dit
kennen bestaat bij deze mensen geen enkele behoefte. Deze Marokkanen kunnen
naarmijnmening in twee groepenworden verdeeld. Een groep die Frans spreekt en
een schoolopleiding heeft gehad. Een ander gedeelte dat alleenMarokkaans spreekt
en niet kan lezen en schrijven. Uiteraard staat het eerste gedeelte op een hoger ni-
veau en hebben dan ook geheel andere verlangens ten aanzien van enige recreatie.’

Als zij sociale contacten zochten, vonden buitenlanders deze vooral in cafés, cafe-
taria’s en dancings. De reacties van caféhouders waren in het begin nogal
gereserveerdmaar in de loop van de tijd kwamhierin verandering, althans bij som-
migen. EenAlphensehoreca-exploitant vertelde in 1972: ‘Ikhebnooitmoeilijkheden
met die jongens. Het gebeurt wel dat ze halverwege deweek geen geldmeer hebben
en een tientje te leen vragen. Dat wordt vrijdags altijd prompt terugbetaald.’ Maar
niet iedereen voelde zich thuis in uitgaansgelegenheden. De heer El Houari uit Ha-
zerswoude vertelt over zijn eerste jaren in Nederland: ‘Als we vrij waren op zondag
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Het station is een favoriete ontmoetingsplek.

dan konden we eigenlijk nergens naar toe. Er waren wel uitgaansmogelijkheden,
maar die waren natuurlijk heel westers met veel alcohol. Dat dronken we niet van-
wegeons geloof.Nee, ikherinnermegeenuitgaansmogelijkhedenwaarwij ons thuis
voelden.’Ookwarende gastarbeiders niet overalwelkom indehorecavoorzieningen.
Vooral in de jaren zestig waren bordjes ‘verboden voor Italianen/ Marokkanen etc’
niet ongebruikelijk. Na de botsingen tussen Twentenaren en Italianen in 1966wer-
den deze bordjes steedsmeer ter discussie gesteld. De praktijk van het weren van de
buitenlandsewerknemers bleef echter voortbestaan. Pas in 1981werdhet officieel ver-
boden ommensen wegens ‘hun ras’ de toegang tot openbare horecagelegenheden
te ontzeggen.13GoudseMarokkanen herinneren zich dat hen in cafés de deur werd
gewezen als zij onderling inhet Arabischpraatten.Nog laat in de jaren zeventigwei-
gerde een fors aantal Goudse café`s Marokkanen de toegang. Vooral alleenstaande
buitenlandse arbeiders klaagden over deze zeer openlijke vorm van discriminatie.14

Dit leidde regelmatig tot strubbelingen. Jongebuitenlanders inGouda lieten eens uit
protest hiertegen de fles rondgaan op het plein voor het stadhuis.

Liever werken
Vrije tijd leverde soms meer problemen op dan werkdagen. Juist dan, vooral in de
weekends, werd men volledig op zichzelf teruggeworpen. Juist dan speelde de
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heimwee op, het gemis van de eigen familie, de eenzaamheid, het gebrek aan soci-
ale contacten. De Italiaan Achille Addis schrijft hierover:

‘Nu was ik net als zij geworden. Hun lusteloosheid en traagheid was ook mijn deel
geworden. Ook ik bleef lang liggen en de enige warmte die ik voelde in die vroe-
ge beklemmende stilte, was die van mijn eigen lichaam. Ik was volledig op mezelf
teruggeworpen. En dat maakte van de zondag demoeilijkste dag van de week. Wat
in het begin als positief werd gezien – een vrije dag helemaal voor jezelf – werd nu
als iets negatiefs ervaren. Juist in je vrije tijd werd je keihard geconfronteerd met je
leven, dat zonder inhoud aan je voorbij ging…’

Danmaar slenteren…dancing in…dancing uit. Ofmen trok naar elkaar toe. Er ont-
stonden dan ook steeds meer ontmoetingsplekken waar men bij elkaar kwam.
Naast de bestaande woonoorden en pensions waren dit bepaalde cafés en natuur-
lijk het station, de symbolische plek van komen en gaan: ‘Op het station Utrecht
stikte het van de buitenlanders, dat was echt een bekende ontmoetingsplek. Daar
hoorde je het nieuws uit Casa, mensen regelden er hun reizen en bankzaken’ ver-
telt Hassan Sawri en Hassan Belghazi schreef over het station:

‘Dan neem ik de weg naar het station en vlucht, kijkend naar de treinen die aan-
komen en vertrekken, in de hoop dat ik op een dag kan instappen om voorgoed
terug te gaan naar mijn geboorteland. Op het station voel ik me fijn tussen al die
reizigers die langsgaanmet hun koffer in de hand. Ik voel me opm’n gemak te mid-
den van al die andere verloren mensen die net als ik die straten zijn ontvlucht en
komen kijken naar de poort van de hoop: het station. (…) Ik luister naar het geluid
van de treinen om de leegte te vullen die in deze jaren van ballingschap is ontstaan.
Ik tel de treinen die aankomen en vertrekken om de onverschillige mensen omme
heen niet te zien, mensen die ik overal tegenkom, maar die mij niet zien. Ik tel de
uren, de minuten, de seconden. Er blijft me niks anders over dan de weg terug te
nemen naar het pension, waar me niks plezierigs wacht. Daar praten wij om de vol-
gende ochtend die andere weg te nemen: naar de fabriek.’

Ontmoetingspunten
In Leiden troffen veel buitenlandse arbeiders in de periode 1963 tot 1970 elkaar in
hetChristinahotel, een belangrijke ontmoetingsplek. Bovenwas een pension en be-
neden een café. Daar zat een schrijver die je net als de publieke schrijvers in
Marokko, kon helpen om een brief naar huis te schrijven. Er was een kapper en je
kon er voor twee gulden goedkopemaaltijden krijgen. Veel pensionbewoners had-
dennauwelijks vrije tijd. Zewerkten,werkten bijna net zoveel over enmoesten hun
boodschappen doen, dewas en eventueel andere huishoudelijke taken. In de enige
tijd die dan nog restte – meestal op zondag – rustte men uit en dat betekende let-
terlijk veel slapen. Sommigen waren wel actiever. Toen ik een groepje oudere
Marokkaanse arbeiders vroeg hoe zij in de periode vóór de gezinshereniging hun
vrije tijd doorbrachten, zei er één: op zaterdag en zondag ging ik naar DenHaag, ik
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ging naar Rotterdam, ik ging naar Amsterdam… er ontstond grote hilariteit onder
de aanwezigen. Het werd me al gauw duidelijk dat dit stond voor bordeelbezoek.
Vooral het ‘naar DenHaag gaan’ in deze betekenis kwam ik vaker tegen. HetWoer-
dense politierapport van 1968dat hierboven alwerd genoemd, zei het volgende over
bordeelbezoek:

‘Aangezien hun godsdienst zich hiertegen niet verzet zijn de Marokkanen regel-
matige bezoekers van bordelen. Zij zijn erg bang voor venerische ziekten en gaan
hierbij uitermate voorzichtig te werk. Op hygiënisch gebied behoevenwij dezemen-
sen niets te leren. Ik kreeg de indruk dat zij op dit terrein deskundig geschoold zijn.’

Daarnaast werd in dit rapport nog op andere activiteiten ingegaan: handel en
smokkel zou geregeld voorkomen onder deMarokkanen inWoerden:

‘Financiële bijstand is naar mijn mening niet noodzakelijk, aangezien alle Marok-
kanen er warmpjes bij zitten. Zij werken hard, werken veel over en sparen goed.
Bovendien wordt er nog flink gesmokkeld. Handel zit deze mensen in het bloed.
Het klinkt misschien wel verwonderlijk maar enkele Marokkanen rijden ieder week-
end naar Frankrijk voor handel. Meestal is dit waar voor eigen mensen, zoals
Marokkaanse thee, zeep, parfum e.d. Deze artikelen zouden in Nederland duur in
de handel zijn.’

Recreatie
De vrije tijdwas dus omgevenmet nogal wat knelpunten en problemen.Het is dan
ook niet verwonderlijk dat recreatie een belangrijk aandachtspunt was voor be-
leidsmakers in de beginjaren van de maatschappelijke dienstverlening aan de
gastarbeiders. Aansluiting bij het land van herkomst stond hierbij centraal want
men ging er vanuit dat de arbeiders na verloop van tijd zouden terugkeren. Feesten
en filmsmoesten de buitenlanders tegemoet komen in hun verlangennaar het on-
derhouden van de bandmet hun eigen ‘cultuur en thuisland’. Naast deWerkgroep
Buitenlandsewerknemers Leidenwas in de regio Rijn en Lek de Stichting Rijn&Lek
actief op dit terrein. Het begon met een contactavond op 24 november 1967 waar
zo’n vijftig gastarbeiders aanwezig waren. In 1968werdenmet veel succes twee to-
neelvoorstellingen gegeven en twee filmavonden georganiseerd. Op de eerste
filmavond op 27 december 1968waar ‘Het teken van Zorro’ en ‘Nomaden van Marok-
ko’werden vertoond, warenwel honderdmannen aanwezig. De toneelavonden in
het gebouw de Kunstmin aan de Boelekade in Gouda, inmei en in oktober, werden
verzorgd door het Utrechts-Marokkaans gezelschap en door het Amsterdams Ca-
baret Ensemble. Ook in 1969was er weer een culturele avond in de Kunstmin, met
ondermeer accordeonmuziek door Henny Langeveld, optredens van jongleurs de
Manellli’s, Spaanse muziek van het trio Los Alegres en een ‘Metro Magic Show’ van
Hanson&Clark.OokDiana&Daranti gaven eenmuziekoptreden tenbeste.Hetwas
danweliswaar niet erg Turks ofMarokkaans,maar in ieder geval buitenlands en dat
oogde goed. Daarnaast waren er wekelijks bijeenkomsten in het gebouw van de
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Theodorusstichting aan deWesthaven 33 in Gouda. Naast een ontspannen karak-
ter waren deze ook educatief van opzet. Er werd Nederlandse les gegeven en soms
een andere cursus, zoals een verkeerscursus in september 1968. Met het verstrijken
vande tijd namhet aantal bezoekers enhet aantal ontspanningsbijeenkomsten toe.
Zo draaide de Stichting Rijn&Lekmetmedewerking van enkele bedrijven alleen al
in het jaar 1974maar liefst 69 Turkse films, verdeeld over Leiden,Waddinxveen en
Alphen aandenRijn. Spanbeton endeNKF fabrieken inWaddinxveenwerktenhier
aan mee. In hetzelfde jaar werden 27Marokkaanse films gedraaid. In 1975 draaide
men opnieuw 69 Turkse films,maar geenMarokkaanse. ‘Eigen artiesten’ en folklo-
ristische dans en muziekgroepen verzorgden in een aantal gemeenten voor de
verschillende nationaliteitsgroepen avondvullende programma’s. Op den duur or-
ganiseerde men in Gouda wekelijks een filmavond. Er kwamen dan wel honderd
mensen uit de hele regio. Een Italiaan uit Tilburg regelde deze films in contactmet
de regionale stichtingen die om beurten een vertoning organiseerden.

Trefcentra
Na verloop van tijd had iedere nationaliteit zijn eigen trefcentrum, een zaaltjemet
een barwaarin her en der verspreid tafels en stoelen stonden. Vaakwas er een juke-
box en een biljarttafel. Je kon er spelletjes doen zoals tafeltennis, dammen, schaken
en tafelvoetbal. Ook werd er naar de radio geluisterd en televisie gekeken, bijvoor-
beeld als er een belangrijke voetbalwedstrijd was. Tijdverdrijf met spelletjes was
vooral populair in de vastenmaandRamadan. InGoudawas het centrum zaterdags
tot één uur ’s nachts open. Demensen zochten elkaar per streek op. In ieder hoek-
je zat dan een groepje. In de ene hoek zaten de mensen uit El Hoceima, in de
andere die uit Nador. In Leiden organiseerden de Turken zo nu en dan bingoavon-
den in het trefcentrum.Ook gezinnen kwamen er bijeen. Rijn& Lek die het beheer
voerde, zorgde dan voor spelmateriaal voor de kinderen zodat de ouders even rust
hadden en onderling konden praten. Met de kinderen, Turkse en Marokkaanse
samen, werden in 1975 uitstapjes gemaakt naar het Dolfirama in Zandvoort en
naar Amsterdam voor een rondvaart. Ook vanuit Gouda werden per nationaliteit
excursies georganiseerd, bijvoorbeeld richtingAmsterdam, naar eenmuseum, rich-
ting Twente, naar een land- en tuinbouwschool en richting Antwerpen, naar een
aquarium.
In verschillende trefcentra en in enkele grote bedrijfspensions rouleerden Turkse,
Arabische en Joegoslavische boeken en kranten. Ook het bibliotheekwezen ging
hierin geleidelijk aan een rol spelen. In Noordwijk bijvoorbeeld ging de biblio-
theek al in 1980 Arabische boeken uitlenen aan de honderdkoppige Marokkaanse
gemeenschap. Tien jaar eerder al had een interkerkelijk comité zich daar beijverd
voor ontspanning en vertier voor de gastarbeiders van deze badplaats. Vooral do-
minee Warner heeft zich bijzonder ingespannen voor deze zaak. Het KOGAN –
KomitéOntspanning/ RecreatieGastarbeidersNoordwijk –was opgericht als plaat-
selijke werkgroep. Deze groep organiseerde de activiteiten. De groep zocht
aansluiting bij de stichting Rijn&Lek. In deHoofdstraat inNoordwijk aan Zeewerd
met vereende krachten een ontspanningslokaal ingericht. In het weekend konden
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de gastarbeiders elkaar daar ontmoeten, een praatje maken, televisie kijken of een
plaatje draaien. Consumpties waren betaalbaar, dat was van groot belang.
Voor Stichtingen enwerkgroepenwas destijds het discussiepunt: hoevermoetenwe
gaan in de organisatie van recreatieve evenementen?Waar houdt recreatie op en be-
gint cultuur en vorming? Dit zag men namelijk meer als een eigen taak.
Zelforganisatie werd hierbij als een belangrijk criterium gezien:
‘(…)Wewarenhet er dus al gauwover eens, dat eenMarokkaans voetbalelftal waar-
van de helft opwedstrijddagen thuis uit bed gehaaldmoest worden en dat het aan
stichtingsfunctionarissen overliet omde krijtlijnen ophet veld te trekken bij thuis-
wedstrijden, nauwelijks onze inspanning verdiende.’ Eigen activiteiten, commissies
en organisaties hadden de voorkeur.

Voetbal
Voor voetbal waren altijd veelmensen op de been te brengen. Erwerd veel naar Stu-
dio Sport gekeken en in de trefcentra was zaalvoetbal een populair tijdverdrijf. Er
werden eigen elftallen gevormd, bijvoorbeeld in Gouda. Vanaf 1969 speelde het
Goudse elftal in verschillende gemeenten, zoals Haastrecht, Utrecht en Alphen,
tegen de Hollandse clubs. Ook werd gespeeld tegenMarokkaanse clubs uit andere
plaatsen. Met medewerking van de Alphense sportstichting en Rijn & Lek werd in
augustus 1970 eenwedstrijd gehouden tussen deMarokkaanse clubs vanGouda en
Vreeswijk: 3-0 voor Vreeswijk! Sommige buitenlanders meldden zich aan bij de
plaatselijke voetbalclub. Dat men daar niet zonder slag of stoot terecht kon, bleek
wel uit een verzoek ombemiddeling vanMarokkanen vanCompaxo inGouda. Zij
wilden graag voetballen bij deGoudse club ‘ONA’ –OntspanningNaArbeid.Na een
gesprek in november 1969 met een bemiddelaar en een Franstalige tolk mochten
drie gegadigden zich als lid opgeven.Hoeveel gegadigden erwaren is overigens on-
bekend. In 1974 speelden een Italiaan en vijfMarokkanen bij ONAmee in de lagere
teams. Volgens secretaris Huisman vanONA had deze club voorheen slechte erva-
ringen opgedaan: de nieuwe leden betaalden bij voorbeeld geen contributie of
blevenweg zonder zich uit te schrijven. Langzaamging het beter en de goeden zijn
gebleven, aldusHuisman. InWaddinxveen hoorde hetMarokkaanse lid Yahia Ben
Guedda tot de standaardformatie van de voetbalclub Be Fair. Elftalleider Bos: ‘Hij
doet het uitstekend. Zijn speelwijze is wat zuidelijk georiënteerd, erg beweeglijk.
Vroeger speelde hij in de spits, maar daar had hij het erg moeilijk mee, vooral te-
genover robuuste verdedigers.’ Medespelers hielpen Ben Guedda – ze noemden
hem kortweg en makkelijk Ben – bij het vinden van een huis en werk bij het tim-
merbedrijf Rehorst in Waddinxveen, zodat hij zoveel mogelijk beschikbaar was
om te spelen. Zijn vrouw Saliha Ben Guedda vertelt dat ze vele uurtjes heeft door-
gebracht aan de zijlijn van het veld of in de kantine als haarmanmoest spelen: ‘de
manier om de taal te leren en te integreren, taallessen alleen is niet genoeg. Ieder-
een kende ons in Waddinxveen, want toen mijn man daar speelde hoorde Be Fair
regionaal tot de top!’
Maar sportief recreërenwas niet voor iedereenweggelegd.Wiewisseldiensten had,
zwaarwerk deed en een eigenhuishoudingmoest voeren, had er vaak geen tijd voor.
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Zaterdags werden de boodschappen gedaan, zondags rustte men uit of bracht een
bezoek aan familie buiten de stad en dan begon de werkweek weer. Ook de contri-
butie vormde een hinderpaal. In Gouda betaalden de arbeiders bij de eigen club 62
gulden per jaar. Ze kregen schoenen gratis maar het tenuemoesten ze zelf betalen.
In de eerste helft van de jaren zeventig speelden 22 elftallen in een onderlinge com-
petitie onder buitenlandse werknemers. Langzamerhand werden steeds meer
buitenlanders, vooral de jongeren van de tweede generatie lid van de algemene
sportclubs. Halverwege de jaren tachtig werd in onderzoek in opdracht van hetmi-
nisterie vastgestelddat driekwart vandemannelijkeTurkse enMarokkaanse jongeren
aan sport deed en de helft lid was van een vereniging. Zij deden in deze niet onder
voor autochtone leeftijdgenoten. Onder vrouwen was de deelname wel veel lager:
slechts 14%deed aan sport en dan nog vooral de jongeren onder de 19 jaar. Belem-
meringen waren de hoge kosten, het gebrek aan acceptatie en soms regelrechte
discriminatie. Dit maakte dat de behoefte aan eigen verenigingen groot bleef.
Ook in de koffiehuizen keekmen graag naar een voetbalwedstrijd. Een ooggetuige
verslag vanuit het Koffiehuis aan de Raam 109 in Gouda waar de flipperkast is uit-
geschakeld en ieder met bewondering blikt naar de helden in dieprode tenues:

‘SommigeMarokkanen slaanmet hun vuist op tafel. Er wordt gejammerd, geklaagd
enmet onbegrip naar de televisie gekeken. Dat doelpunt van de Duitser Mattheus,
drie minuten voor tijd zullen ze wel nooit vergeten.(…) Met ontzetting slaan deMa-
rokkanen het doelpunt gade. Het zuidelijk temperament komt boven (…). De
teleurstelling in het koffiehuis aan de Raam is zo groot, dat de Goudsche Courant-
fotograaf geen foto van de toeschouwers mag maken; hij moet zelfs zijn rolletje
afgeven (…).’

Religie
Een ander themadat na verloop van tijd veelmensen op de been brachtwas religie,
de behoefte om eigen gebedsruimten te kunnen inrichten. Aanvankelijk was hier-
voor weinig aandacht. De mensen deden hun gebed op hun kamer of waren niet
actief op dit gebiedmaar na verloop van tijd veranderde dat en kwammen in actie
om gebedsruimtes te verkrijgen. Er werden islamitische verenigingen gevormd,
geld ingezameld en subsidies aangevraagd. Daarnaast werd er flink geïmproviseerd
bij het verkrijgen en inrichten van gebedsruimtes. De islamitische feestdagenhaal-
den geregeld de krant.
Het was dringen voor het politiebureau in Goudamedio oktober 1980 toen de Ra-
madan ten einde liep. Sommige islamietenwaren al bij het krieken van de dag, om
vijf uur, aanwezig om toch vooral de eerste te zijn en niet achter het net te vissen.
Toen de poorten van het politiebureau klokslag negen uur eindelijk opengingen,
ontstond er in de consternatie zoveel gedrang en getrek dat vijf dienders alle zeilen
moesten bijzetten om iedereen terug te duwen. Politiecommissaris Boender zette het
geduw kracht bij met de bestraffende woorden: ‘Heren nu is het afgelopen. Terug
en in rijen van vijf gaan staan.’ Enfin, hetwas allemaal niet nodig geweest, want uit-
eindelijk gingen die dag400 islamietenmet een slachtbewijs naar huis. Zo’n bewijs
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kostte 27 gulden en was voor iedereen verkrijgbaar als je maar kon laten zien dat je
inwoner vanGoudawas. Per gezin konmen één bewijs krijgen. Dit was zo geregeld
om te voorkomendat er eenhandel in bewijzen zou ontstaan, zoals in het verleden
wel was gebeurd. Het jaar daarop werden nog meer regulerende maatregelen ge-
troffen. Per slachtdier mochten twee begeleiders mee. Voor kinderen was het
slachthuis verboden terrein. De dierenmochtenniet langer in de kofferbak van een
auto vervoerd worden. Ookmochten zij niet worden vastgebonden. In het slacht-
huis vanGouda aan de Zuidelijke Burgvlietkade werden erkende slachters ingezet.
Zo bracht de overheid langzamerhandhet ritueel slachten onder controle, zodat er
goede alternatieven kwamen voor het eigenhandig slachten in douches en op bal-
kons, praktijken die in de eerste jaren van de gastarbeid regelmatig aanleiding
waren voor publieke onrust.
Aanhet einde van de Ramadanwordt traditiegetrouw feest gevierd. In Leidenwerd
in 1974 een avond georganiseerdmetMarokkaanse danseressen.HetLeidschDagblad
doet verslag:

‘Drie Marokkaanse vrouwen staan in gedempt licht op het toneel, en zingen kla-
gerige opzwepende muziek. Opeens komt een vierde met een groot blad vol
kaarsen, buikdansend erbij. Het publiek klapt, stampt met de voeten. Triomfante-
lijk glimlacht zij hen toe, terwijl zij haar buik nog hogerop zwiept. “De meester
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danseres”, verzekert een Marokkaan mij. Het volgende ogenblik rolt zij over de
vloer, de kaarsen nog steeds op haar hoofd. Mannen rennen naar voren. Stoppen
briefjes van vijf, tien gulden tussen haar ceintuur. In slingerende bewegingen
danst zij over het toneel. Haar jurk zwiept om haar heen. De vrouwen gaan steeds
wilder zingen. (…) aan het einde van de avond komen alle artiesten het toneel op
en hier en daar klauterenmensen erbij. Het toneel wordt steeds voller met zingende
en dansende Marokkanen. “Salama”, tot weerzien wordt steeds in echo’s her-
haald. Bloemenworden de zaal ingegooid. Iedereen klapt en juicht, maar dan is het
afgelopen. Men moet weer de koude regen in. Nee, al is men het even vergeten,
het is hier toch geen Marokko.’

Vanaf het begin vande jaren zeventig gingende gastarbeiders er steedsmeer toe over
omnaastmoskeeën allerlei andere eigen voorzieningen in het leven te roepen. Dit
is op dat moment nog zo bijzonder dat het vaak in de krant komt. Zo kopt de Leid-
sche Courant op 30 september 1971: ‘Ali Irdi verkoop Leidsemohammedanen “rein”
vlees.’ Ali Irdi had kort daarvoormet steun van Rijn & Lek eenMarokkaanse slage-
rij geopend in de Pieter de la Courtstraat. Irdi, van beroep bediende bij de
melkinrichting De Landbouw, ventte al sinds lang vlees uit vanuit zijn huisje aan
deGroenesteeg. Hiermee voldeed hij echter niet aan de eisen vanhygiëne en trans-
port en dus had hij deze bezigheden na controle door het abattoir moeten staken.
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Irdi kreeg de nodige vergunningen en kon voortaan zijn op rituele wijze zelf ge-
slachte geiten en schapen op zaterdag vanuit zijn winkel verkopen.
Nederlanders hadden in de jaren zestig en zeventig nog weinig informatie over de
islam en evenmin over culturele achtergronden van de verschillende migranten-
groepen. En zo konhet dat een Imamwerd getypeerd als ‘hoofd vandeMarokkaanse
kerk’, dat bami werd beschouwd als Marokkaans volksvoedsel, dat Marokkaanse
vrouwen in de keuken thuishoorden ‘wegens hun geloof’ en dat diverse traditionele
gebruiken en allerlei particuliere zaken in de publieke berichtgeving werden ver-
heven tot islamitische gewoonten.15 Zie bijvoorbeeld het regionale dagblad Rijn &
Gouwe dat de feestelijke afsluiting van de Ramadan in Boskoop aangreep om streek-
genoten ‘informatie’ te geven over de islamitische vastenmaand:

‘Officieel wordt het begin van de “voedingsperiode” bepaald met behulp van een
witte en een zwarte draad. Zodra door de invallende duisternis het verschil niet
meer te zien is, mag er iets gegeten worden’ (...). Zeker de zieken houden zich –
hoewel zij een schijnbaar compromis met de Nederlandse gewoonten hebben ge-
vonden – veelal strikt aan de voorschriften. Een in Alphen wonendeMarokkaan, die
met een gebroken been thuis zit, vermagert zienderogen, hoewel hij voor Neder-
landse vrienden en bekenden de regels van de gastvrijheid niet veronachtzaamt en
altijd een koel biertje in de ijskast gereed heeft staan.’
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Ziekte en gezondheid
‘Migratie naarWest-Europa is ziekmakend.’ Met deze openingszin begon een arti-
kel over de gezondheidszorg voor migranten in het Informatiebulletin Werkgroepen
Buitenlandse Arbeiders, nummer 12, maart 1974. Uit internationaal onderzoek en
gegevens van verschillende groepenmigranten, bleek dat bepaalde klachten onder
gastarbeiders veel en vaak voorkwamen. Vooral tbc, maagzweren, verkeersonge-
vallen en psychiatrische problemen trokken de aandacht. Veel problemenhadden
een psychosomatisch karakter. Vooral de maagzweer werd door artsen gezien als
een uiting van aanpassingsmoeilijkheden. Het risico van bedrijfsongevallen was
twee tot drie keer zo groot vergeleken met het risico dat autochtone werknemers
liepen. Het soort werk dat men deed, speelde hierbij een rol maar dat was niet het
enige. Problemenmet taal en communicatie, de jonge leeftijd van de gastarbeiders
en fouten onder invloed van psychische problemen eisten ookhun tol. Hierbijmag
niet vergeten worden dat er voor de selectie een strenge keuring had plaats gevon-
den: de werknemers waren gezond hierheen gekomen. Eén op de vier islamieten
was begin jaren zeventig voor zorg aangewezen op de bedrijfsarts. Zij hadden een-
voudig geenhuisarts. Bijna de helft van deze bedrijfsartsen zelf vond deze zorg ina-
dequaat en problematisch en vonden het bovendien in feite niet hun taak. Op een
opleiding aan de medische faculteit in Utrecht kregen coassistenten te horen dat
‘als een Marokkaan komt hij in negen van de tien gevallen niets heeft, maar dat
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eenTurk serieus genomenmoetworden, als die komt is het ernstig.’ De artsen in op-
leiding stelden een rapport op over misstanden rond gezondheidszorg. Hierin
kwam ook de houding van artsen ten opzichte van de gastarbeiders naar voren:
sommige zouden afkerig zijn om hen te behandelen en dat uitte zich in niet goed
luisteren naar de klachten, een arrogante houding bij lichamelijk onderzoek en
weinig begrip voor specifieke taboes, zoals rond inwendig onderzoek. Verzeke-
ringsgeneeskundigen riepen de buitenlandse arbeiders eerder op voor controle. Zo
probeerden zij hen sneller dan Nederlandse arbeiders weer aan het werk te sturen.
Ook inhet contactmet de huisarts deden zich vaak communicatieproblemen voor.
Bepaalde psychosomatische klachtenwerden niet altijd (h)erkend door hulpverle-
ners. De gevolgen konden verstrekkend zijn, ook op financieel gebied: weigering
ziekengeld of ontslag. In de jaren zestig en zeventig gingenMarokkanen vaak terug
naarMarokko of naar Frankrijk om zich te laten onderzoeken. Zij hadden vaak on-
voldoende vertrouwen in de Nederlandse artsen. Rond 1976 werden tolkdiensten
ingesteld en daardoor verbeterde er veel in de gezondheidszorg. In de periode daar-
voor tolkten demedewerkers vanRijn&Lekwekelijks in de regionale ziekenhuizen.
Ook sprongen zij incidenteel bij in huisartsenpraktijken en gaven voorlichting,
zowel aan de buitenlanders als aan de professionals in de geestelijke en lichamelij-
ke gezondheidszorg.

tbc
In 1961 overleden in Turkije dertigmaal zoveelmensen aan tbc als inNederland, in
Portugal twintig keer zoveel en in Spanje tien keer zoveel. Keuring bij binnenkomst
en controle vormden een belangrijke zorg toen steedsmeer buitenlandse arbeiders
naar Nederland kwamen, temeer daar ongunstige voeding, slechte behuizing en
psychische spanningen even zovele risicofactoren vormden. Permei 1966was keu-
ring op tuberculose een verplicht onderdeel voor het verkrijgen van een
verblijfsvergunning. Uit een onderzoek in Rotterdam over de periode 1964-1966
bleek dat onder buitenlandse werknemers ongeveer tien keer zo vaak tuberculose
werd gevonden als bij de Rotterdamse bevolking. Een bijkomend probleemwas dat
demeeste buitenlandse arbeiders niet aanvullend verzekerd waren. Hierdoor werd
maar 75%van de verpleegkosten in een sanatorium vergoed. ‘Het blijkt zeer moei-
lijk te zijn voor dewerkgevers en de ziekenfondsbodes de buitenlandsewerknemers
uit te leggen, dat enkele dubbeltjes extra voor de aanvullende verzekering honder-
den guldens kunnen schelenwanneer sanatoriumopnemingmoet geschieden.’16 En
dan vreesdemen ook nog het gevaar van aanzuigende werking van een goede ver-
pleegzorg. ‘Het gevaar van zuigkracht juist ten aanzien van tuberculeuze
buitenlanders, die bij gerucht gehoord hebben hoe voortreffelijk onze behandel-
centra zijn ingericht, is niet denkbeeldig en het probleem van de lege
sanatoriumbedden behoeft vooralsnog niet op deze manier te worden opgelost.’
tbc kon gastarbeiders in grote problemen brengen. Op 9 juni 1969 kreeg Rijn& Lek
vanhetGewestelijk Arbeidsbureau teGouda gegevens over zes gastarbeiders diemet
tbc waren opgenomen in het Groene Kruis Sanatorium in Delft. Drie van hen
woonden in het pensionGouwe 166, de anderen in verschillende andere pensions
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in Gouda en één in Bergambacht. Zij werkten voor kortere of langere tijd bij ver-
schillende bedrijven: Both, Producent, Kaashandel Mij in Gouda, Nutricia in
Zoetermeer en een timmerfabriek in Bergambacht. Vandemeestewaren ziekengeld,
ziektekosten en uitkeringen in orde maar bij één persoon deed zich een probleem
voor omdat hij zichniet strikt aan de regels gehoudenhad.Hij had aanvankelijk op-
name geweigerd enwas teruggekeerd naarMarokko. Onmiddellijk na terugkeer in
Nederland werd hij opgenomen, maar was toen niet langer verzekerd.

Heimwee
Veelmigranten hadden in het begin last van heimwee. Volgens rapporten van art-
sen speelde dit vooral opna twee tot drie jaar, anderen vermeldden een periode van
een half jaar. Sommige arbeiders ontwikkelden strategieën om hier mee om te
gaan, anderen slaagdendaar niet in en keerden vroeg of laat naar huis terug, of haal-
denhun gezin naarNederland. Een sprekend voorbeeld van een effectieve strategie
om de heimwee er onder te houden paste de heerM. toe. Hij was één van de eerste
Marokkanen in zijn woonplaats en sprak uitsluitend zijn moedertaal. Hij had een
cassettebandje opgenomenmet de stemmen van zijn vrouw en kinderen.Wel drie
maanden lang draaide hij elke avond dit bandje af. Zo voelde hij zich verbonden en
dicht bij hen.Daardoor konhij de tijd dat hij henniet zag, overbruggen. Een andere
Marokkaanse arbeider vertelt dat hij in het begin ‘in zijn hoofdwandelingenmaak-
te door de straten van Nador en Tanger’ waar hij gewoond had. Zo riep hij de
geuren en kleuren van zijn land vanherkomst op.Dit soortmentale strategieën zijn
ook bekend van slachtoffers van politieke onderdrukking. Zo vertelden de broers
Bourequat die onderHassan II jaren lang in de kerkers vanhetMarokkaanse regime
verbleven, dat zij daar door de straten van Parijs gingen wandelen en gingen eten
in bepaalde restaurants. Zij stippelden nauwkeurig routes uit en bepaalden in de-
tail de door hen gewenste menu’s. Gelijksoortige gegevens zijn bekend van de
Indische Nederlanders in de Jappenkampen: zij stelden er menu’s samen. Deze
zijn vele jaren later in kookboeken uitgegeven.
Sommige mensen losten hun problemenmet heimwee op door tussentijds op va-
kantie naar huis te gaan. Dat wilde bijvoorbeeld Abdelkader uit Gouda die in
Boskoop werkte en woonde in een Gouds pension aan de Raam. Alleen, hij kon in
het najaar van 1967 om financiële redenen niet zo gauw weg: eerst moest hij nog
wachten op de – vertraagde – uitbetaling van de kinderbijslag. Nadat dit was uitge-
keerd lukte het hem het reisgeld te betalen. Een andere arbeider ging ondanks
inspanningenvan zijnwerkgever omhet hembeter naar de zin temakennadrie jaar
definitief terug.MohamedD.werkte bij zuivelfabriek ‘NieuwHolland’ inWoerden.
De directie nam hem in opleiding als voorman zodat zijn loon hoger kon worden.
Desondanks vroeg deman ontslag om terug te keren. De heimwee was hem teveel
en ook bemiddeling van Rijn&Lekmocht niet baten.Weer anderen kregenhet zo-
zeer te kwaad dat zij moestenworden opgenomen. Dit overkwamdeMarokkaanse
arbeider de heer A. die in Schoonhoven werkte. In de zomer van 1969werd hij op-
genomen in het Mariapaviljoen op de neurologische afdeling van het St. Jozef
Ziekenhuis inGouda. Op verzoek van broeder Kuipers kreeg hij daar bezoek van de
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heer Heerkens, van Rijn & Lek. De man bleek overspannen te zijn, vooral doordat
hij heimwee had naar zijn vrouw en twee kinderen. Bij navraag bij de behandelen-
de arts bleek dat hij al eerder was opgenomen in het diaconessenhuis ‘de Wijk’ in
Gouda. Daarwas hij echter niet te handhaven omdat hij andere patiënten naar het
leven stond. Om in aanmerking te komen voor gezinshereniging zou de man vol-
gens deVreemdelingenpolitie nog een jaarmoetenwachten.Gezien zijn geestelijke
toestand leek het de arts en de Vreemdelingenpolitie maar het beste dat de heer A.
zo spoedigmogelijk naar vrouw en kinderen zou terugkeren. Of dit ook is gebeurd
is niet bekend.

Bejegening en confrontatie
We zagen al dat werkgevers vaak vol lof waren over de bijdrage van de eerste lich-
tingen gastarbeiders. Ook in de pers is veel belangstelling voor het relatief nieuwe
verschijnsel van de gastarbeid. De aandacht gaat vooral uit naar alles wat anders is
aan denieuwkomers: het eten, hun voorkeuren ophet gebied vanwonen, de andere
religie, hun reactie op het klimaat en de afwijkende familieverhoudingen. Ook
overeenkomsten gaanniet onopgemerkt voorbij. In de volgende passagewordt het
keurig gekleed zijn benadrukt om zo acceptatie te bevorderen. De toon is niet zel-
den paternalistisch en enigszins laatdunkend:

‘Op de vraag hoe het hun hier bevalt, krijg ik dertien glimlachenmet stralend witte
tanden en dertien hoofden knikken “goed”. Zij hebben zich voor het bezoek keu-
rig verkleed en de kleurige dassen en witte overhemden kunnen iedere toets van
kritiek doorstaan. Het is wel koud, daar zijn ze het allemaal over eens. De zon mis-
sen ze heel erg, en schaatsenrijden is niet iets dat hen in vervoering kan brengen,
evenmin als het Hollandse wintereten. Daarom is het maar goed dat zij zelf koken.
Met bami, tomatenpuree, schapenvlees en doperwten kom je een heel eind.’

Iets over het dagelijkse leven in de pensions en de bejegening door de pension-
houders – niet zelden vrouwen – klinkt door in de woorden van mevrouw
Oudshoorn uit Nieuwkoop: ‘Wij hebben nog nooit moeilijkheden gehad. Veel
werk heb ik er niet van. Zij koken zelf en houden de boel schoon, maar wel onder
mijn supervisie.’ Ook verrichtte ze diverse hand- en spandiensten voor haar pensi-
ongasten. ‘Zoheb ik al heelwat pantalons ingekortwant ze hebben allemaal te korte
benen voor de Hollandse confectie. En ik was overhemden en fijne pullovers. Ook
komen ze altijd binnenlopen voor post of zomaar voor de gezelligheid.’
Veel migranten uit de eerste periode van de gastarbeid uitten zelf ook achteraf
niets dan lof over demanier waarop ze in de eerste jaren werden ontvangen en be-
jegend. Ze konden overal terecht met hun vragen en werden door veel mensen,
collega’s op de fabriek of in het pension, pensionbazen en buren, geholpen. Men
is van mening dat de sfeer veel vriendelijker en prettiger was dan nu. Ali Chouli: ‘
Ik was zo trots op dit land!Wewerden op handen gedragen door de Nederlanders.
Maar nu is het oog vanNederlanders anders geworden naarmij toe.’ En een ander:
‘Nu gaat het overalmaar overMarokkanen,Marokkanen. Toenwas het heel anders.’
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Voor dezemanwas niet alleen de sfeer beter, ook financieel ging het in zijn ervaring
beter: ‘Nu hou ik iederemaand een stuk van demaand over.’ Aan de andere kant is
vande eerste generatie gastarbeiders ook kritiek te horen opde generaties die nahen
kwamen: ‘Wij hadden meer respect voor anderen dan de tweede en derde genera-
tie. Zij gooien het respect voor hun ouders aan diggelen. Maar de wet laat
ontsporingen toe. Jemoet een bepaalde leeftijd hebbenomvrijheid aan te kunnen.’
Eenmooi voorbeeld van solidariteit is de volgende brief die de Stichting Rijn&Lek
ontving van een Nederlandse collega van een groep Marokkaanse arbeiders uit
Gouda:

‘Mijne heren,

Ik loop al enige tijd met een vraag waar ik niet uit kan komen. En nu hoorde ik van
eenMarokkaan die samenmet mij in de kost is dat er bij u veel vragen gesteld wor-
den, zodoende kom ik ertoe u ook de mijne voor te leggen.

Bij ons op de zaak werken zo ongeveer 60 Marokkaanse arbeiders, zelf werk ik daar
als onderhoudsmonteur op een afdeling die bijna uitsluitend door Marokkanen
bezet is. Ca. 35man verdeeld over een dagploeg van 12 uur en een nachtploeg van
12 uur. Deze mensen werken over het algemeen behoorlijk, verschillende zelfs zeer
goed. Ook de arbeidslust is bij de meesten veel groter dan bij de Hollandse werk-
nemers.

Het is juist daarom zo jammer dat de zaak deze mensen alleen als goedkope ar-
beiders ziet en over het algemeen 1-2 loongroepen lager betaalt dan dat normaal
aan deze machines betaald wordt. De meeste jongens worden wel in tarief ge-
houdenmaar tevens zo dom gehouden dat zij niet weten of zij wel of niet hun tarief
halen.

Ook hebben de meesten geen idee dat zij in een te lage loongroep zitten, zij kij-
ken alleen maar naar hun netto loon en dat ligt door hun vele uren vrij hoog. Als
zij het er niet mee eens zijn worden ze op kantoor meestal afgepoeierd met de
boodschap dat het tekort komt door het ziekenfonds of de belasting maar men ver-
zwijgt dat het brutoloon te laag is.

Ik vraag me nu af of er voor deze gastarbeiders misschien ook mensen of instellin-
gen zijn die hun zaken zoudenwillen of kunnen behartigen zodat ze loon naar werk
kunnen krijgen. En ook een klein beetje kijk op het loon en het tarief en eventuele
procenten voor ploegen en overwerk. Ik hoop dat u deze jongens kunt helpen of
iemand weet die deze mensen zou willen helpen. Daarvan in afwachting verblij-
vend teken ik met bij voorbaat mijn dank.’

In de zaak die in deze brief wordt behandeld is niet alleen sprake van ongelijke be-
handeling in betalingmaar ook van overtreding van de arbeidstijdenwet.Wat Rijn
& Lek rond deze zaak heeft ondernomen, is niet bekend.
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Maar er waren niet alleen positieve reacties en ervaringen. De goede verstandhou-
ding brokkelde geleidelijk meer en meer af. Vanaf het begin van de jaren tachtig
kwamen botsingen en geweld in diverse soorten enmaten steeds vaker voor. Som-
mige botsingen, leidden tot vechtpartijen die een rechtszaak tot gevolg hadden.Niet
zeldenwas de aanleiding een futiliteit die escaleerde en uit de hand liep. Somswas
sprake van provocatie en werd een futiele aanleidingmoedwillig aangegrepen om
gewelddadige confrontaties aan te gaan. In Leiden vinden in 1985massale nachte-
lijke vechtpartijen op straat plaats tussenMarokkaanse jongeren en skinheads. Een
Marokkaan zou zijn voorgedrongen bij de bar van het Leidse Vrijetijdscentrum. In
1986 geeft eenMarokkaansemedewerker vanCompaxo zijnNederlandse collega een
klap op het hoofd met een ijzeren staaf: hij zat aan een tafeltje in de kantine toen
de Hollander op hem afkwam en het tafeltje opeiste als ‘zijn plek’. Hij maakte dis-
criminerende opmerkingwaarna deMarokkaannaar buiten liep en terugkwammet
de ijzeren staaf. In de zomer van 1982 krijgen boze buurtbewoners het tijdens de Ra-
madan aan de stokmet bezoekers van eenMarokkaans koffiehuis inGouda omdat
zij tot laat in de nacht op straat lawaaimaken. Schrijnend is het geval van de 36-ja-
rige jongerenpastor en actief lid vande Raad vanKerken, Ben Juffermans uit Leiden.
Hij werd op 3 december 1984 in zijn woning in Leiden doodgeschoten. Aanvanke-
lijkwerd de dader vooral inMarokkaanse kringen gezocht omdat de pastor vlak voor
zijn dood een afspraak had gehad met iemand van vermeend Marokkaanse af-
komst. Dit was naar later bleek een dwaalspoor, vermoedelijk opgezet door de
dader. Bijna een half jaar later kon dezeworden aangehouden toen hij een verzoek
tot naturalisatie indiende. De Turkse dader had zich beledigd en in zijn eer aange-
tast gevoeld omdat Ben Juffermans zijn vriendin in een openbare gelegenheidwaar
de vrouwwerkte, had aangesproken en de hand geschud.
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HOOFDSTUK IV

‘We leken wel een uitzendbureau’
Bijstand en belangenbehartiging

Eind jaren zestig waren al diverse kleine stichtingen en werkgroepen van vrijwilli-
gers in de regio actief met de opvang van de gastarbeiders. Er waren stichtingen in
Gouda enAlphen aan denRijn, enwerkgroepen in Leiden en Lisse. Op verzoek van
hetministerie vanCultuur Recreatie enMaatschappelijkWerk (CRM)werden deze
initiatieven gebundeld in de Stichting Buitenlandse Werknemers Rijn en Lek. Dit
betekende ook uitbreiding naar een grotere regio. Het werkgebied van de nieuwe
Stichting kwamovereenmet de rayons van deGewestelijke arbeidsbureaus van Lei-
den, Lisse, Gouda, Alphen, Lekkerkerk en Zoetermeer. Het werkgebied omvatte
vijftig gemeenten waarvan drie kerngemeenten waar de meeste buitenlanders
woonden: Leiden, Gouda enAlphen aan denRijn. OokWoerdenhad een grotemi-
grantengemeenschap enhoorde tot hetwerkgebied. Erwaren in 1973 380 bedrijven
die samen zo’n 4000 buitenlandsewerknemers in dienst hadden.17Het bestuur van
Rijn& Lekweerspiegelde de nauwe band die de stichting hadmet dewerkgevers in
de regio. De arbeidsbureaus zorgden voor een voorzitter en voor adviseurs. DeNed.
Rotogravuremaatschappij,Wernink’s Beton uit Leiden, installatiebureau Pensioen
uit Alphen, de Kamer van Koophandel uit Gouda en ambtenaren van verschillen-
de gemeenten bezetten de overige bestuursposities. En danwas er nog een kapitein
buiten dienst van de Landmacht en zo waar een pensionhouder, de heer Feenstra
die in Leiden nog berucht zou worden wegens zijn agressie en losse handjes (zie
hoofdstukXV).De vertegenwoordiging uit demedisch-sociale sector bestonduit de
directeur van een Sociale Academie inAmsterdam, de directeur vanhet St. Jozef Zie-
kenhuis inGouda en een functionaris vandeGemeenschappelijkeMedischeDienst
(GMD) uit Leiden. Een vrouw kwam er niet aan te pas, laat staan een buitenlander.
Pas in 1980werden verschillende personenmet eenmigrantenachtergrond lid van
het bestuur. Een operator van de chemische fabriek Uniqema, Gouda en een ser-
veerster van Unilever-Emery, Gouda kwamen het bestuur versterken. De
bestuursadviesgroep werd uitgebreid met een Turkse tolk/onderwijsassistent uit
Leiden en eenmagazijnbediende van een suikerwerkfabriek.

Stichting Rijn & Lek
Naast financiering door de landelijke overheid benaderde de Stichting in het begin
ook bedrijven en gemeenten voor een bijdrage. Voor dezemedefinancierswerd een
richtlijn gegeven van tien gulden per buitenlandse arbeider per jaar. In de brieven
die de Stichting naar de gemeenten stuurde, werd een pleidooi gehouden om ‘niet

63

Harde Werkers_proef3:Harde Werkers proef 2  02-04-2009  11:01  Pagina 63



de blik af te wenden maar opvang te organiseren.’ Men benadrukte vooral de bij-
drage die de gastarbeiders leverden aandewelvaart. Natuurlijk erkendemenookdat
de gastarbeider ‘anders’was, ditwerd zelfs benadrukt: ‘Het zal uwkollegewel bekend
zijn dat de buitenlandsewerknemers een apart ‘probleem’ vormen.Hierbij denk ik
niet direct alleen aan huisvesting. Belangrijk is het feit dat betrokkenen – uit een
ander klimaat, culturen en leefomstandigheden – zich geheelmoet aanpassen aan
Nederlandse gewoonten, soms vaak zelfs aan plaatselijke gewoonten (...).’
De helpende hand van de gemeente was hard nodig!
De Stichting Rijn & Lek begon in 1968met twee ‘begeleidingsfunctionarissen’ maar
groeide snel. Er kwamen steedsnieuwe taken engroepenbij. Zohieldmenzichvanaf
juli 1969 ook bezig met de opvang van groepen vrouwen uit Joegoslavië die in ver-
schillendebedrijvenkwamenwerken– inKatwijk,Bodegraven,AlphenenNoordwijk/
Noordwijkerhout. In twee jaar tijd, tussen 1969en 1971,verdubbeldedebegrotingbijna
van 183.215 tot 344.500 gulden. In 1971bestondde bezetting al uit één directeur, drie
maatschappelijkwerkers enéénadministratievekracht.Naast personeels-, apparaats-
en huisvestingskosten waren er kosten voor groepsactiviteiten en niet subsidiabele
kosten. Niet subsidiabel waren cadeaus, attenties, erediensten, consumpties en zie-
kenverzorging. Zij geven een indicatie van de activiteiten die men in deze eerste
periode ondernam. In 1969 was hier 3540 gulden voor begroot. Bij de kosten voor
groepsactiviteiten ging het ondermeer om kosten voor cursussen, bijvoorbeeld over
verkeer, socialewetgeving en taalcursussen.Maar ook voor landbouwcursussenwerd
geld uitgetrokken. De achterliggende gedachte was dat de arbeider als hij terug ging,
tenminste een toegevoegde waarde mee naar huis nam. Verder werden spelmateria-
len betaald, sportartikelen, dagbladen en tijdschriften, filmvoorstellingen en
huishoudelijkevoorlichting.Bij debegroting in 1969werdeenbijlagegevoegdmeteen
activiteitenverslag over 1967 en 1968. Verder werd een dringend pleidooi gehouden
voordeoprichtingvaneen casa, eenontmoetings- enactiviteitencentrum.Deze cen-
trawaren er al voor Spaanse arbeiders. Vandaar de Spaanse term. ‘In een casa kunnen
de buitenlandse werknemers de inwoners van de regio desgewenst op verantwoorde
wijze als gastheer ontvangen. Het zal in een dergelijk gebouw ook gemakkelijker val-
len cursussen Nederlands te geven, voorlichtingsbijeenkomsten te houden,
verkeerslessen te geven zomede filmvoorstellingen.’

Locaties
Rijn en Lekwerkte in de loop vande tijd vanuit verschillende locaties en gebouwen.
In 1969washet bureauvandedirecteur gevestigd indePlutostraat 360 inAlphen aan
denRijn. Vanaf 1971betrok de Stichting inAlphenhet voormalige belastingkantoor
in de Prins Hendrikstraat 150. In 1972 kwam er na een verbouwing van de benede-
netage in dit pand een casa. Hieraan kwam in 1974 een einde. In april woedde er een
grote brand in de naastgelegen houtopslagplaats. Rijn & Lek liep flinke schade op.
Het kantoorwerd eenhalf jaar later afgebroken.Opdie plekmoest eennieuwe brug
over de Oude Rijn komen. Vanaf die tijd tot 1987 had de Stichting geen eigen vesti-
gingmeer inAlphen. Incidenteelwerd voor activiteitenbij verschillende instellingen
ruimte gehuurd. Spreekuren vonden plaats in het gebouw van de Alphense Sociale
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Kantoren en trefcentra van de Stichting Rijn & Lek in Gouda en Leiden.
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