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Caethiwo ‘estron-elynion’: Rhan 2 
 
 

Nodiadau Athrawon 
 
Yn y casgliad hwn o adnoddau, rydym yn archwilio caethiwedigaeth ffoaduriaid Iddewig fel ‘estron-
elynion’ yn 1939. 
 
Ar ôl dechrau'r rhyfel ym mis Medi 1939, daeth holl Almaenwyr ac Awstriaid Prydain yn ‘estron-
elynion’ a bu'n rhaid iddynt gofrestru gyda'r heddlu. Sefydlodd y Swyddfa Gartref dribiwnlysoedd 
caethiwo ledled y wlad, i archwilio pob ‘estron-elyn’ dros 16 oed a’u dosbarthu naill ai fel Categori A, 
B, neu C: 
 
- Categori A, i'w caethiwo. 
- Categori B, i'w heithrio rhag cael eu caethiwo ond yn ddarostyngedig i'r cyfyngiadau a ddyfarnwyd 
gan y Gorchymyn Arbennig. 
- Categori C, i'w heithrio rhag cael eu caethiwo a rhag cyfyngiadau.1 
 
Er bod y mwyafrif yn parhau i fod yn rhydd, yn ystod haf 1940, tynhawyd cyfyngiadau oherwydd y 
risg o oresgyniad gan yr Almaenwyr, a chafodd degau o filoedd eu caethiwo waeth beth oedd eu 
dosbarthiad.2 

 
Roedd y cynnydd yn nifer y rhai a gafodd eu caethiwo wedi dihysbyddu gallu safleoedd presennol ac, 
er bod y rhan fwyaf o ffoaduriaid wedi’u caethiwo mewn gwersylloedd ym Mhrydain, cafodd rhai eu 
halltudio i wledydd eraill, yn arbennig Canada ac Awstralia. Yn ystod y rhyfel, roedd y rhain yn 
deithiau peryglus. Cafodd un llong (yr SS Arandora Star) a oedd yn cludo dros 1,600 o bobl, rhai 
cannoedd ohonynt yn ffoaduriaid o’r Almaen, ei tharo gan dorpido gan long danfor Almaenig ar ei 
ffordd i Ganada ym mis Gorffennaf 1940. Boddodd dros 800 o bobl. 
 
Am fwy o wybodaeth, gweler:  Collar the lot! Britain’s policy of internment during the Second World 
War. 
 
Ar gyfer caethiwo ‘estron-elynion’ yng Nghanada: ‘Enemy Aliens’ in Canada a The little-known saga 
of Jewish internees in Canada, ac yn Awstralia: Wartime internment camps. yn Awstralia 
 
Gan ddefnyddio dau ddarn o dystiolaeth hanes llafar, mae’r wers hon yn archwilio sut y cafodd 
Ffoaduriaid Iddewig eu caethiwo fel ‘estron-elynion’ yn y DU a’u profiad o gael eu hanfon i 
wersylloedd ar Ynys Manaw ac yng Nghanada. 
 

 
1Robert Kershaw, Internment of enemy aliens in 1940: The fate of Italians resident in a Britain at war (2020) 
<https://blog.nationalarchives.gov.uk/internment-of-enemy-aliens-in-1940-the-fate-of-italians-resident-in-a-
britain-at-
war/#:~:text=The%20vast%20majority%20%28some%2066%2C000%29%20of%20enemy%20aliens,as%20Cate
gory%20B%20and%20569%20as%20Category%20A> [cyrchwyd 7 Mehefin 2022].  
2Robert Kershaw, Collar the lot! Britain’s policy of internment during the Second World War (2015) 
<https://blog.nationalarchives.gov.uk/collar-lot-britains-policy-internment-second-world-war/ > [cyrchwyd 7 
Mehefin 2022]. 

https://blog.nationalarchives.gov.uk/collar-lot-britains-policy-internment-second-world-war/
https://blog.nationalarchives.gov.uk/collar-lot-britains-policy-internment-second-world-war/
https://museeholocauste.ca/en/resources-training/enemy-aliens-canada/
https://www.youtube.com/watch?v=_TenUij0FiI&t=139s
https://www.youtube.com/watch?v=_TenUij0FiI&t=139s
https://www.naa.gov.au/explore-collection/immigration-and-citizenship/wartime-internment-camps-australia#:~:text=One%20notable%20group%20of%20overseas%20internees%20arrived%20from,interned%20by%20the%20British%20and%20shipped%20to%20Australia.
https://blog.nationalarchives.gov.uk/internment-of-enemy-aliens-in-1940-the-fate-of-italians-resident-in-a-britain-at-war/#:~:text=The%20vast%20majority%20%28some%2066%2C000%29%20of%20enemy%20aliens,as%20Category%20B%20and%20569%20as%20Category%20A
https://blog.nationalarchives.gov.uk/internment-of-enemy-aliens-in-1940-the-fate-of-italians-resident-in-a-britain-at-war/#:~:text=The%20vast%20majority%20%28some%2066%2C000%29%20of%20enemy%20aliens,as%20Category%20B%20and%20569%20as%20Category%20A
https://blog.nationalarchives.gov.uk/internment-of-enemy-aliens-in-1940-the-fate-of-italians-resident-in-a-britain-at-war/#:~:text=The%20vast%20majority%20%28some%2066%2C000%29%20of%20enemy%20aliens,as%20Category%20B%20and%20569%20as%20Category%20A
https://blog.nationalarchives.gov.uk/internment-of-enemy-aliens-in-1940-the-fate-of-italians-resident-in-a-britain-at-war/#:~:text=The%20vast%20majority%20%28some%2066%2C000%29%20of%20enemy%20aliens,as%20Category%20B%20and%20569%20as%20Category%20A
https://blog.nationalarchives.gov.uk/collar-lot-britains-policy-internment-second-world-war/
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Mae Gaby Koppel yn sôn am gaethiwedigaeth ei thad yng Ngwersyll Hutchinson ar Ynys Manaw ac 
am ei alltudiaeth i Ganada. 
 
Yn fuan enillodd Gwersyll Hutchinson enw fel ‘gwersyll yr artistiaid’, ar ôl y nifer uchel o ddeallusion 
ac artistiaid a oedd wedi'u caethiwo yno. Roedd y rhai oedd wedi’u caethiwo yn cynnal 
perfformiadau cerddorol a darlithoedd, ac yn creu gweithiau celf yn ystod eu hamser yn y gwersyll. 
Creodd rhai cerflunwyr gerfluniau gan ddefnyddio uwd, gan nad oedd unrhyw ddeunydd arall ar 
gael. 
 
Mae Evelyn Ruth Kaye yn sôn am ei thad bron â mynd ar fwrdd llong yn cynnwys ffoaduriaid a 
suddwyd tra oedd ar ei ffordd i Ganada (yn ei thystiolaeth mae hi'n cyfeirio ar gam at Awstralia). 
 
Dyma sesiwn 2 o 2 ar y testun Caethiwo ‘estron-elynion’ ac argymhellir bod athrawon yn defnyddio’r 
ddau adnodd. 
 

Cysylltiadau â’r cwricwlwm 
 
Cyfnod Allweddol 4 
Hanes, Sgiliau Llythrennedd 
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Cynllun Gwers 
 
AMCANION DYSGU 
 
- Dadansoddi dogfennau a gosod eu hystyr ehangach mewn cyd-destun hanesyddol 
- Deall gwahanol ymatebion ffoaduriaid i'w caethiwedigaeth 
- Archwilio moesoldeb caethiwo ac alltudio 
 
ADNODDAU/OFFER SYDD EU HANGEN 
 
- Copïau o daflen waith y myfyrwyr. 
- Trawsgrifiad o'r darnau sain.3 
 
 
MAN CYCHWYN 
 
Crynhowch yr hyn a ddysgwyd o  wers 1 Caethiwo 'estron-elynion'. 
- Beth yw ystyr y term caethiwo (internment)? 
- Pam y cafodd y ffoaduriaid Iddewig ym Mhrydain eu caethiwo? 
- Pryd cawsant eu caethiwo? 
 
 
DATBLYGU 
 
Arddangoswch y ddelwedd o Dystysgrif Eithrio Heinrich Pinkus rhag cael ei Gaethiwo4a gofynnwch i’r 
myfyrwyr ystyried fel grŵp (TASG 1): 
 
- Pa wybodaeth am Pinkus mae'r cerdyn yn ei ddarparu? 
- Pam mae enw canol Pinkus wedi'i restru fel 'Israel'? 
- Beth mae 'Ailddosbarthu C' yn ei olygu? 
- Pam roedd cymaint o bobl a gafodd eu heithrio i ddechrau wedi'u carcharu yn y pen draw? 
 
 
PRIF RAN Y WERS. 
 
Gofynnwch i'r myfyrwyr ddarllen bywgraffiadau Heinrich Pinkus ac Evelyn Ruth Kaye yn gyntaf 
(taflen waith y myfyrwyr) ac yna gwrando ar y clipiau o Gaby Koppel ac Evelyn Ruth Kaye yn siarad 
am gaethiwo eu tadau. 
 
Gan weithio mewn parau neu’n unigol, dylai myfyrwyr ateb y cwestiynau canlynol ar eu taflen waith 
(TASG 2): 
 

 
3Fe wnaethom ychwanegu trawsgrifiadau'r clipiau sain, y gallwch ddewis eu rhannu gyda'ch myfyrwyr os ydych 
yn meddwl y byddai'n ddefnyddiol. Mae'r trawsgrifiad yn Gymraeg a Saesneg tra bod y clip yn Saesneg yn unig. 
4Findmypast, Britain, enemy aliens and internees, First and Second World Wars: Heinrich David Pincws 
<https://search.findmypast.co.uk/record?id=GBM%2FHO396%2F135%2F00180&parentid=GBM%2FENEMY%2
FALIEN%2FWW12%2F0926189> [cyrchwyd 7 Mehefin 2022]. 
 

https://www.peoplescollection.wales/items/1881026
https://www.peoplescollection.wales/items/1881041
https://www.peoplescollection.wales/items/1881056
https://search.findmypast.co.uk/record?id=GBM%2FHO396%2F135%2F00180&parentid=GBM%2FENEMY%2FALIEN%2FWW12%2F0926189
https://search.findmypast.co.uk/record?id=GBM%2FHO396%2F135%2F00180&parentid=GBM%2FENEMY%2FALIEN%2FWW12%2F0926189
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1. Sut gallai’r caethiwedigion a oedd yn cael eu halltudio fod wedi teimlo? Beth am eu teulu gafodd 
eu gadael ar ôl? 
2. Sut byddech chi wedi ceisio treulio'r amser mewn gwersyll caethiwo? 
3. Beth allech chi fod wedi gofyn amdano gan rywun annwyl tra oeddech chi wedi'ch caethiwo? 
 
CYFAN 
 
Gofynnwch i’r myfyrwyr ystyried pa eiriau allai ddisgrifio teimladau’r rhai oedd wedi’u caethiwo a’u 
teuluoedd. 
 
Yna, ar y bwrdd, tynnwch lun o gwmwl geiriau a gofynnwch i’r myfyrwyr ychwanegu eu gair(geiriau) 
at y cwmwl. 
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Trawsgrifiadau  
 

Gaby Koppel yn sôn am gaethiwedigaeth ei thad 

 

Roedd fy nhad—mae'n rhaid ei fod yn un o'r rhai iau, achos roedd yn 17 oed. Mae llawer o 

bobl wedi ysgrifennu am galedi caethiwedigaeth, ond roedd gan fy nhad straeon doniol i'w 

hadrodd, ac roedd yn ystyried y cyfan yn dipyn o antur, a oedd efallai oherwydd ei oedran. 

Dywedodd-un peth a ddywedodd, yr oedd yn oer iawn. Yn Nghanada, felly, aeth - yn gyntaf 

cafodd ei gaethiwo, anfonwyd ef i Huyton yn Liverpool, roedd hwn yn wersyll cadw, yna 

anfonwyd ef i Ynys Manaw, ac roedd yn adrodd yr holl hanesion hyn. Hynny yw, clywais i 

nhw'n ffres ganddo, heb unrhyw synnwyr o ystrydeb, am sut roedd Ynys Manaw, fel 

prifysgol iddo, fe ddysgodd gymaint am gerddoriaeth, Pedwarawd Amadeus, clywodd nhw'n 

chwarae, dysgodd chwareu bridge, sef ei angerdd gydol oes, a dysgodd bob math o bethau; 

yr oedd mewn gwirionedd-yn addysg go iawn. Ac yn amlwg, cafodd ei amgylchynu gan bobl 

Iddewig Ewropeaidd Mittel, a oedd y milieu yr oedd wedi arfer ag ef, felly roedd yna ryw 

fath o gysur… 

Ac fe fyddai'n dweud straeon wrthych chi am y bwyd, achos roedd y dognau, wyddoch chi, 

yn hollol dlodaidd yng Nghanada, ond, wyddoch chi, roedd gennych chi'r holl gogyddion 

crwst Fiennaidd hyn, a byddent yn cymryd y dognau a bydden nhw—y math hwn o gig 

ofnadwy, ansawdd y cig, roedden nhw'n cael ei anfon—yn ei wneud yn salami ac yn ei 

werthu'n ôl i'r Canadiaid am elw. Ond mae'n rhaid bod un peth wedi bod ar goll, felly mae 

gen i fy holl—nid pob un, ond mae gen i tua 15 neu 20 o lythyrau a ysgrifennodd fy nhad 

adref o'r gwersyll caethiwo, a dyna oedd “Anfonwch...” – hynny yw, doedd e ddim, doedd e 

ddim yn dweud rhyw lawer, ysgrifennu eithaf mawr, papur eithaf bach—“Anfonwch 

drowsus cynnes a siocled os gwelwch yn dda.” 

 

 

Evelyn Ruth Kaye yn sôn am gaethiwedigaeth ei thad 

 

O, cawsom un eiliad ddrwg. Fe wyddoch eu bod wedi anfon rhai o’r bobl o Ynys Manaw i 

Awstralia, a chawsom lythyr gan fy nhad yn dweud ei fod yn cael ei anfon i Awstralia, a 

suddwyd y llong, a dim ond deg o bobl a achubwyd, a chyhoeddodd y BBC yr enwau, ac 

roedd enw fy nhad yn eu plith. A buom yn aros am tua phythefnos, ac yna dim ond unwaith 

y mis yr oedd yn cael ysgrifennu ac ysgrifennodd, roedd wedi mynd ar y llong, ond gan ei fod 

yn anghofus roedd wedi anghofio ei basbort felly gwnaethant ei daflu allan. 

https://www.peoplescollection.wales/items/1881041
https://www.peoplescollection.wales/items/1881056

