‘Jan, ga nog maar twintig Turken ophalen’

Jan Handgraaf met de Turkse collega's

Toen de directie van Lips N.V. in een vergadering overlegde om arbeidskrachten in Spanje en Italië te
werven, sprak Jan Handgraaf zijn voorkeur uit voor Turkije. Handgraaf vertrok naar Turkije om zich te
oriënteren. Toen de contracten van de Turken steeds verlengd werden en hun gezinnen naar Nederland
kwamen, wist Handgraaf dat de Turken niet meer terug zouden keren. Maar de overheid had er geen
rekening mee gehouden dat de Turken
zouden blijven.

De eerste Turk in Nederland
De avontuurlijke Necati Genç is waarschijnlijk de allereerste Turkse migrant in Nederland. Hij kwam
in 1959 in Nederland wonen nadat hij vier jaar met een vrachtschip landmijnen naar Amerika, Canada,
Engeland en Duitsland had gebracht. Genç was bovendien de eerste Turkse tolk en maatschappelijk
medewerker in Nederland.
Necati Genç - Nieuwe problemen voor Turkse
arbeiders

De eerste groep Turkse gastarbeiders voor de Ford fabriek
Jacques Alter haalde in 1963 voor de Ford fabriek de eerste groep van 56 Turkse werknemers af
van Schiphol. ‘Sommige Nederlanders denken nog steeds dat de gastarbeiders het landnaar de klote
hebben geholpen’.

Jacques Alter in de jaren zestig

‘Laten we hard werken en dan naar ons vaderland terugkeren’
‘Hüseyin, er is een land dat ze Nederland noemen en dat land is op zoek naar nieuwe arbeiders. Wil je
daar heen?’, vroeg een vriend. Hüseyin in het koffiehuis. De vriend was directeur bij het Bureau voor
Werk en Werknemersbemiddeling in Şanlıurfa in Turkije.

Hüseyin Onen in Schiedamse glasfabriek aan het werk

De pensions, het leek de derde wereld in Rotterdam
Nelly Soetens begon in 1964 samen met haar man Swalef Joodseman zich in te zetten voor de
gastarbeiders. In 1969 richtte ze het Aktiekomitee Pro Gastarbeiders op. Samen met vrijwilligers
spande Soetens zich dag en nacht in voor de belangen van de gastarbeiders. Haar activisme kostte
haar zelfs haar baan.
Nelly rechts op lagere school in Boezemstraat
Rotterdam

‘Ze vertelden zo spannend over Duitsland, dat ik ook een nieuw leven wilde’
Necdet Gönençay woont al 49 jaar in Nederland. Zijn zoon Cem is de eerste Turk die in Hengelo is
besneden en zijn dochter heet Alev-Beatrix. Gönencay werkte overdag bij Stork en ‘s avonds en in
het weekend bij de eerste Turkse dancing in Hengelo. De dancing had Necdet van zijn spaargeld
gekocht en zijn vrouw Gülşen zwaaide daar de scepter.
Necdet Gönençay
in 1946

Koningin Wilhelmina, Kemal Atatürk en de Nederlands-Turkse Vereniging

Jan Beerenhout

Van 1962 tot 1970 was Jan Beerenhout medewerker, op het laatst directeur van de NederlandschTurksche Vereeniging die in 1934 op instignatie van koningin Wilhelmina en Kemal Atatürk, stichter
van de Republiek Turkije, was opgericht. De vereniging zou zich ontwikkelen tot dé vraagbaak en
voor Nederlandse bedrijven en instellingen. Vanaf 1962 was Beerenhout officieel betrokken bij de
‘opvang en begeleiding van Turkse gastsarbeiders’ en dus ook betrokken bij de werving en selectie
van 180 Turkse gastarbeiders naar Nederland voor een Fries bedrijf.

Turken uit Europa werden in Turkije als een minister-president gezien
Mustafa Yalçın zag de kloof tussen armen en rijken in Turkije steeds groter worden. Terwijl de Turken
uit Europa tijdens hun vakantie in Turkije allerlei luxeartikelen meebrachten. Zou die rijkdom ook voor
hem weggelegd zijn, vroeg hij zich af.

Turken onderweg naar Turkije

Stelen is eigenlijk beneden de waardigheid van Turken
Gerard Bosscha Erdbrink en Nelly Kuijpers hadden allebei een relatie met een Turkse partner achter de
rug toen ze elkaar op een Turkse cursus ontmoetten. Beiden zijn tolk in de Turkse taal.

Gerard Bosscha Erdbrink in 1995

Alleen in Wenen met een dikke jas van moeder en zestig lira op zak
Mehmet Ali Dayan werd vanwege een slechte oog aanvankelijk afgekeurd voor de militaire dienst.
Maar daar liet hij het niet bij zitten. Dayan bleek een volhouder. Ook in Europa.

Mehmet Ali Dayan

Uit onbegrip wordt haat geboren
Het leven van migranten in Nederland vormt de rode draad in Robert de Hartoghs fotowerk.
Een onderwerp waar hij zich door zijn Turkse vriendin Esma en sinds de rellen in de Rotterdamse
Afrikaanderwijk in 1972 volledig op toelegde. De Hartogh fotografeerde ruim drie decennia het
leven van migranten.
Robert en Esma Yigitoglu in de jaren zestig

‘Nederland kende ik niet en was ook niet zo’n gewild land’
Lasser Mahir Engin wilde eigenlijk naar Duitsland, maar toen hij eenmaal in Nederland aankwam,
wist hij gelijk anders dan de meeste Turken: hier wil ik blijven wonen. Hij zou het tot gemeenteraadslid
in Schiedam schoppen.

Mahir Engin met Wim Kok PVDA

‘Zieke, illegale mensen konden we nietbuiten laten staan’
Willem Venneman was een van de huisartsen wiens patiëntenbestand vooral uit allochtonen bestond.
Hij vond bovendien dat illegalen ook recht op medische hulp hadden. Venneman specialiseerde zich
op medische hulp voor allochtonen. Dat is niet altijd op waarde geschat door de medische stand.

Willem Venneman spreekt de Turkse patient

Van gokker tot bekroond Fokker arbeider
Burhan Çakmak had een goedlopend bedrijf in Ankara, toch vertrok hij naar Nederland; vanwege een
gokverslaving. Zijn vrouw Feride bleef met twee kinderen achter in Turkije. Daar liet de ondernemende
Feride het niet bij zitten.

Burhan Çakmak bij Fokkerfabriek

‘Wij accepteerden de Turken zoals ze waren en zij ons’
Tuinder Arie de Zeeuw begon in de jaren zeventig met het aannemen van Turkse gastarbeiders.
Het verhaal van Arie en zijn zoon Marco is een verhaal over pionieren in het Westland; van zowel
de Nederlandse tuinder als de Turkse gastarbeider.

Arie de Zeeuw en zijn vrouw

Turken zagen Turkije als vaderland en Nederland als moederland
De Turken die in Leiden arriveerden, werkten vooral voor vijf bedrijven uit de regio: N.V. Verenigde
Touwfabrieken (Verto), NED koperen buizenfabriek,Reed Tool Company, Reece B.V. en het bouw
bedrijf IBB Kondor. Yusuf Küçükşen maakte deze periode intensief mee als tolk. ‘We werkten in de
bedrijven met de trots van onze Turkse identiteit’.
Yusuf Küçükşen in 1968

‘Gastarbeiders gingen zich steeds meer als Nederlanders gedragen’
Simon Schalkers en Bart van Wezel waren leidinggevenden bij Verto,de Verenigde Touwfabrieken NV
in Leiderdorp. De Turkse gastarbeiders bleken betrouwbare en slimme werkers waar beiden graag mee
werkten. De Turkse barbecues en buikdanseressen zijn nog altijd voer voor gesprek bij reünies.

Simon Schalkers-Turken in Woonoord

Beste Majesteit, u zou ook uw gezin missen als u in het buitenland werkte
Abdurrahman Özsoy wilde altijd al in een grote stad wonen. Het zou Amsterdam worden. Abdurraham
ontmoette minder aardige, maar ook hele aardige Nederlanders. In Nederland vond hij zelfs een nieuwe
moeder en een betrokken majesteit.

Abdurrahman in 1967 bij Fordfabriek

Turken verdienen een medaille voor hun bijdrage aan de Nederlandse economie
Jan Geel kwam in 1962 bij Philips in dienst. Hij heeft jaren met Turkse gastarbeiders gewerkt, zoals
met de broers Remzi en Şenol Ocaklı waar hij nog steeds contact mee heeft. Şenol Ocaklı vertelt over
zijn eerste dag bij Philips en het gansincident.

Jan Geel - Turken bij Philips

‘In het begin waren Nederlanders gastvrij, maar dat is veranderd’
Mehmet Dağ kreeg in 1970 een tweede kans om naar Nederland te gaan. Hij kwam te werken in een
textielfabriek in Almelo en leefde voor de brieven van zijn gezin.

Mehmet Dağ aan het werk bij Spinnerij in 1969

‘Dankzij het werk van Turken kregen steden als Den Haag een nieuw aanzien’
Frans Roos kocht als zelfstandig sloper op zijn negentiende voor f 550,- een vrachtwagen. De eerste
jaren werkte hij alleen, daarna haalde hij samen met Turkse gastarbeiders leegstaande huizen en
ziekenhuizen neer met bulldozers. Roos koopt inmiddels ook zijn bouwmaterialen niet meer bij de
Gamma maar bij een Turkse ondernemer: de prijzen zijn scherp en je krijgt een cadeautje mee.
Frans Roos in 1970

‘De eerste tijd namen we lange vakanties omdat we Turkije zo misten’
Abdurrahman Koyuncu besloot in 1968 naar Nederland te gaan. Koyuncu zal de hulp van mevrouw
Annie toen nooit vergeten. Koyuncu heeft door de tijd heen de Turkse gemeenschap in Nederland
zien veranderen. De Turkse gemeenschap viel uiteen in diverse groepen en dat proces is bijna niet
meer terug te draaien, denkt Koyuncu.
Abdurrahman Koyuncu

‘Ik probeerde Turken te stimuleren en nooit af te breken’
Rob Does werkte tot aan zijn pensioen bij bouwbedrijf HBM (Hollandse Beton Maatschappij), het
latere BAM. Does werkte met veel Turken en heeft velen nog op zijn netvlies staan. Met een aantal
Turken heeft hij nog altijd contact. ‘Desnoods probeerde ik met ogen, handen en voeten alles uit te
leggen’.
Rob Does aan het werk

‘Als jij de Turkse arbeiders inschrijft bij een vakbond, dan ontsla ik ze allemaal’
Muzaffer Uğur was een actieve man. Om het Nederlands te leren en zijn studie te bekostigen ging
hij aan de slag bij een metaalfabriek in Alkmaar. Een ernstig ongeluk veranderde zijn plannen.
In 1973 kocht hij samen met vier andere stadsgenoten een hotel in Alanya met een Europese
remigratieen ontwikkelingssubsidie. Uğur stond aan de wieg van het Nederlandse toerisme naar
Turkije.
Muzaffer Uğur bij TITAS

Overal in Turkije werden grote ‘Duitse huizen’ gebouwd
Leo van Velzen is een van de eerste migrantenonderzoekers, als het gaat over de migratie van de
Middellandse-Zeelanden naar Europa. In 1972 studeerde hij af met een scriptie over de economische
effecten van migratie op de vertreklanden en publiceerde vervolgens verschillende artikelen daarover.
Dit vormde de start voor een grootschalig onderzoek in Turkije, Marokko en Tunesië. Uitgevoerd door
een groot team tussen 1973 - 1978.
Leo van Velzen - Verpaupering

‘De KLM kwam naar mij toe: ze wilden op Turkije vliegen’
Şadi Tatlı begon als kabeltrekker in Nederland, maar kwam door zijn intelligentie en sociale vaardig
heden op het Turkse consulaat te werken. Tatlı zorgde ervoor dat de KLM op Turkije mocht vliegen.
Hij haalde imams naar Nederland en was directeur van de eerste islamitische omroep in Nederland.

Şadi Tatli in de
jaren zestig

Beledigingen wogen bij Turken zwaarder dan fysieke gevechten
Anrietta Helder-Streeder raakte betrokken bij de Turkse gastarbeiders in het pension Woonoord
in Leiderdorp. Helder-Streder zorgde voor het eten, de werkkleding, maar ook dat de bezoekende
Nederlandse vrouwen op tijd weggingen. Turken noemden haar ‘abla’, oudste zuster.

Anrietta Helder met mevrouw Kucuk in 1967

‘Ik dacht dat vrouwen net als in Turkije koningin van het huis waren’
Fatma Şat reisde haar man achterna om hem te behoeden voor de verleidingen van de mooie blonde
vrouwen met hun blauwe ogen. ‘Het Nederlands weer is onvoorspelbaar en de vrouwen hier zijn
onbetrouwbaar’ waarschuwde een vriend haar door te telefoon uit Nederland.

Fatma Şat in de jaren zestig

‘Mijn eerste Turkse arbeider was een vurige Turk’
Wim Barendse werkte in de groenteteelt in Poeldijk. In 1969 begon hij met Turkse gastarbeiders te
werken. Hoewel het eerste contact met zijn eerste Turkse gastarbeider slecht verliep,bleken zijn
Turkse werknemers onmisbaar voor zijn bedrijf: ‘Turken maakten zeventig uur per week, dat deden
Hollanders niet’.
Wim en twee zonen aan het werk

‘Toen we stemrecht kregen, begonnen we te lobbyen voor een moslimomroep’
Ibrahim Görmez zorgde ervoor dat in Amsterdam de kinderen besneden konden worden, stond aan
de wieg van verschillende Turkse organisaties en de eerste moslimomroep. Hij begon als eenvoudige
gastarbeider bij de Ford fabriek in Amsterdam.

Ibrahim Görmez in de
jaren zeventig

‘Nederlandse vrouwen vielen als een blok voor de Turkse mannen’
Gerry Lelieveld doet al meer dan twintig jaar vrijwilligerswerk voor de bewonersorganisatie in Laak in
Den Haag. Lelieveld hielp vele Turken met het schrijven van brieven en invullen van formulieren. Ze is
inmiddels gepensioneerd, maar nog altijd actief.

Gerry Leliveld in 1965 met zijn man en 1974 bij de
sigarenboer

‘Europese vrouwen en het weer moet je niet vertrouwen’
Wat gebeurde er met de vrouwen van de Turkse gastarbeider die achterbleven in Turkije? Wat vond een
Turkse vrouw als Adile ervan dat haar man naar het buitenland vertrok? Adile verbouwde met haar
man Ali tarwe en linzen op een klein akker. Ze woonden in een dorp zonder elektriciteit en stromend
water. Toch wilde Adile niet dat haar man vertrok naar Nederland.
Adile Asa met Nederlandse
vriendin

‘Ik had geen idee van wat de gastarbeiders bezielden’
Leo Schaasberg kwam als medisch controleur midden jaren zeventig voor het eerst bij Turken over de
vloer. Schaasberg zet zijn vraagtekens bij de bijdrage van de gastarbeiders aan de Nederlandse welvaart,
maar: ‘Laten we vooral proberen met en voor elkaar een leefbare samenleving te zijn’.

Leo Scharrberg 1968 opleiding gevangenis wesen in
Scheveningen

‘Haar ouders waren heel erg tegen Turken’
Hüseyin Deveci kwam op eigen initiatief naar Nederland. Hij werkte bij Coca-Cola en Philips.
Een aantal Nederlandse vrouwen speelde een bijzondere rol in zijn leven. Discriminatie stond
een huwelijk met zijn grote liefde in de weg.

Hüseyin Deveci in 1969

De dagen van vreugde en leed in de bieb
Lientje Emck was manager van de bibliotheek aan het Hobbemaplein in Den Haag. De komst
van Turken in de wijk leidde tot discussies over het doel van de bibliotheek. Emck zelf raakte
gefascineerd door Turkije en Atatürk.

Lientje Emck 1949

‘Ik heb het hartstikke naar mijn zin in Oosterhout’
Hüseyin Perkgöz had grote heimwee, had voldoende geld verdiend en wilde terugkeren naar Turkije en
zijn gezin. De trots van zijn vader weerhield hem. Hüseyin werd een timmerman met liefde voor zijn
vak en vond helemaal zijn draai in Oosterhout.

Hüseyin Perkgöz in 1983 Oosterhout

Oordeel niet, opdat je zelf niet geoordeeld wordt
Bart ten Broek was schooldirecteur van verschillende christelijke scholen. Ten Broek was de bedenker
van een nieuwe type school, de Ontmoetingsschool: een christelijke school die de verbinding aangaat
met andere geloofsovertuigingen.

Bart ten broek voor de klas

‘Als lerares had ik een goed leven in Turkije’
De intelligente Seyhan Turan wist op de lagere school al dat ze lerares wilde worden. Haar migratie
naar Nederland door haar huwelijk met Hasip, ook leraar, leek deze droom in duigen te doen vallen.
‘Ik had alles wat ik wilde in Turkije, maar in Nederland moest ik helemaal opnieuw beginnen.’

Seyhan Turan voor de klas

‘Wat nog mist is een werkbare vorm van integratie’
Jack Kroes was journalist en hoofdredacteur van Omroep West.Hij vond dat migranten vaak op de
arbeidsmarkt gediscrimineerd werden, waardoor er moeilijkheden in de arbeidersbuurten zijn ontstaan.
Kroes vond het belangrijk dat de gastarbeiders en migranten zelf in de media aan het woord kwamen.

Jack kroes in de
jaren zeventig

‘Wij zijn een deel van de Nederlandse samenleving geworden’
Hikmet Gemici was een echte ambachtsman. Anders dan de meeste Turken, vertrok hij naar Nederland
met het plan om er te blijven. Hij zag Nederland gedurende zijn 45 jaar verblijf veranderen.

HIkmet Gemici in 1971

‘Wij Nederlanders zingen nooit in de bus’
Wouter Swets’ weg leek geplaveid. Hij zou advocaat worden. Maar door een reis naar de Balkan en
Turkije in de jaren vijftig, raakte hij in de ban van de volksmuziek uit deze gebieden. Hij werd etnomusicoloog en zette de volksmuziek op plaat en CD.

Wouter Swets en zijn muziekgroep in 1980

‘Sommige Nederlanders konden er niet tegen dat Turken huiseigenaren werden’
Het harde en arme dorpsleven noopte Veyis Şenyürek tot zijn vertrek naar Nederland. In Rotterdam
maakte hij de rellen in de Afrikaanderwijk mee in 1972. Ondanks dat hij pas laat naar school ging,
greep hij in Nederland naar de pen om zijn gevoelens in gedichten op papier te zetten. Şenyürek richtte
ook de eerste Turkse werknemersvereniging op.
Veyis Şenyürek in 1967

De achterstandsgelden leidden tot de ‘gouden tijden’ in het onderwijs
Ger Kessels verhuisde in 1966 naar Delft omdat er in Limburg als onderwijzer geen werk voor hem
was. Gerda volgde hem twee jaar later omdat ze samen verder wilden gaan. In hun geboortedorp
hadden ze nog nooit buitenlanders gezien. Dat veranderde toen ze in de Randstad gingen wonen.

Ger Kessels in 1970

Na de wervingsstop begon de ‘hulpimmigratie’
Om economische redenen èn omdat veel mensen uit zijn dorp illegaal naar Europa trokken, besloot
Nafer Namus ook de illegale sprong te wagen. De Turkse treinconducteur waarschuwde hem:
‘Als jullie onderweg gepakt worden, dan is het zonde van jullie geld.’

Nafer Namus (rechts)

We knipten plaatjes uit de Libelle om vrouwen Nederlands te leren
Janny Vellekoop richtte samen met de Interkerkelijk Werkgroep Kerk en Vreemdeling, de Stichting
Ontmoeting met Buitenlandse vrouwen (OBV) op en was eerst algemeen coördinator en van 1995 tot
2010 directeur van de stichting. De OBV begon als een van de eerste organisaties in Nederland met
het geven van taallessen aan huis voor migrantenvrouwen. Vellekoop maakte de eerste multiculturele
kalender en ontving van de gemeente Den Haag de Hilda van Suylenburg -prijs.
Janny Vellekop- traditioneel aangekleed

Hoe een synagoge tot moskee werd Omgebouwd
In 1969 komt Fişekçi Oğlu met een nieuw pak, das en hoed naar Nederland. In het vliegtuig leert
hij woorden als koe, rundvlees en varkensvlees. Fişekçi Oğlu was betrokken bij de ombouw van
een synagoge tot een moskee in Den Haag. De komst van deze moskee is niet zonder slag of stoot
gegaan; talloze rechtszaken zijn ervoor gevoerd.
Omer Fişekçi Oğlu
in 1968

‘Nederlanders wilden niet meer in een wasserij werken’
Wasserij Eigen Hulp was een van de grootste wasserijen in de regio. Paul Tettero heeft het bedrijf
samen met twintig Turkse werknemers en twintig Nederlanders tot 1990 gerund. ‘De Turken hebben
veel bijgedragen aan de omzet van het bedrijf’.

Paul met Simone en
Cindy

Er waren hevige discussies over de Moskeebouw
‘Als jullie het pand aan de Putselaan tot een moskee bouwen dan kom ik, wanneer jullie het gebed doen,
een varken in de moskee gooien’, was de reactie van een buur toen hij hoorde van de moskeeplannen
van de Turkse gastarbeiders in Rotterdam. Maar lang waren de Nederlanders echt tolerant, ervaarde
Osman Koçer.
Osman Koçer en zijn vrouw

Veranderingen in de Turkse en Nederlandse gemeenschap
Gustaaf studeerde sociale pedagogiek en culturele antropologie. De verhalen over de Tweede
Wereldoorlog, de migrantenachtergrond van zijn vader en zijn culturele opvoeding maakten van
hem een nieuwsgierige en maatschappelijk betrokken persoon. Stöve stond midden in de snel
veranderende Nederlandse samenleving vanaf de jaren zeventig. Hij werd opbouwwerker voor
Turkse en Marokkaanse migranten in onder meer Alphen aan den Rijn.
Gustaaf Stöve

‘Wij Turken raakten in Nederland in groepen verdeeld’
Ramazan Özsoy schrijft zich in bij een wervings- en selectiebureau voor een Amerikaans bedrijf,
maar dat geeft de voorkeur aan Filippijnse arbeiders. Het wordt Nederland. Dankzij Özsoy staat in
Amsterdam, ondanks Nederlands protest, een moskee met een minaret.

Ranmazan Özsoy

