


Van Turkse gastarbeider 

tot stadsgenoot 

In 2003 was het veertig jaar geleden dat de eerste Turkse gastarbeiders 
huis en haard verlieten om hun heil in Nederland te gaan zoeken. De direc
te aanleidingen waren verschillend, maar het vooruitzicht om in korte tijd 
veel spaargeld te vergaren gaf voor velen de doorslag in hun keuze om te 
vertrekken . Sommigen arriveerden hier per bus, anderen met het vliegtuig . 
De schok bij aankomst moet in ieder geval erg groot geweest zijn. Het land, 
de taal en de cultuur waren, zeker in de jaren zestig, onvergelijkbaar met de 
plek waar men vandaan kwam. 

In de eerste jaren, de jaren zestig was er eigenlijk alleen sprake van manne
lijke gastarbeiders. Pas in de beginjaren zeventig voegden vrouwen even
tuele kinderen zich op grote schaal bij hun echtgenoten. Werden de man
nen nog gezamenlijk op reis gestuurd en gezamenlijk aan het werk gesteld 
en gehuisvest, de vrouwen kwamen veelal in een isolement terecht. Zeker in 
die eerste jaren toen er nog geen sprake was van veel Turkse families in 
Schiedam. 

Voor de Schiedammers was het ook even wennen aan 'die vreemdelingen', 
zoals buitenlanders toen nog genoemd werden. In de eerste jaren woonden 
enkele gastarbeiders versnipperd over de stad, maar na enige tijd was er 
sprake van een plotseling toename van één groep: de Turken. Zo'n 140 van 
hen woonden op de pensionboot de 'Rotterdam' in de buitenhaven, op een 
steenworp afstand van één van de grootste werkgevers van toen: de 
Vereenigde Glasfabriek. 

In de eerste jaren van de arbeidsmigratie is er nauwelijks aandacht voor de 
Turkse gastarbeiders, niet in de pers en niet vanuit de overheid. Dat heeft 
als gevolg dat er van de eerste tien jaar eigenlijk weinig tot niets bekend 
is . Waarom kwam men hier? Wat liet men achter? Was de keuze altijd econo
misch of speelden er ook andere belangen mee? Hoe kwam men hier 
terecht? Verliep dat altijd via officiële kanalen of waren er ook die op de 
gok hiernaartoe kwamen? En waarom dan Schiedam? Waar werkte men, hoe 
woonde men en wat deed men in de vrije tijd? 

Veel vragen, maar geen antwoorden. Het was voor het gemeentearchief 
Schiedam aanleiding om samen met de afdeling cultuur een project op te 
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zetten om dit hoofdstuk van de Turks-Schiedamse geschiedenis in kaart te 
brengen. Er werd een speciale onderzoeker aangesteld die driekwart jaar 
onderzoek verrichtte in verschillende archieven. Daarnaast werden vijf 
Turkse gastarbeiders van het eerste uur geïnterviewd. Hun verhalen zijn 
zeer inspirerend en leerzaam . 

De resultaten van het onderzoek waren van 16 december 2003 tot en met 
26 maart 2004 te zien in een tentoonstelling in de Stadswinkel. Gedurende 
de tentoonstelling werd de bevolking van Schiedam uitgenodigd om het 
bestand van het gemeentearchief aan te vullen met persoonlijke informatie, 
foto's en documenten uit de beginjaren van de arbeidsimmigratie. Door 
opname in het gemeentearchief blijft dit materiaal voor 'de eeuwigheid' 
bewaard, zodat ook generaties na ons nog kennis kunnen nemen van deze 
geschiedenis. 

Burgemeester R. Scheeres van Schiedam 
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Eén enkeltje vaderland 

Hüseyin Önen werd in 1938 geboren in Urfa. De negen kinderen in het gezin 
gingen niet naar de lagere school. Hüseyin leerde zichzelf lezen en schrij -

Ansichtkaarten (Urfa heet voluit ~anl1Urfa). 

ven. Hij werkte als kind achter een weefgetouw. Na zijn militaire dienst 
begon hij te werken bij het Directoraat voor Technische Landbouw, waar hij 
de post rondbracht. 

De directeur van het Bureau voor Werk en Werknemersbemiddeling in Urfa 
was een vriend van hem. Toen Hüseyin op een dag met zijn vrienden in het 
koffiehuis zat, kwam deze man bij hem staan en vroeg of hij hem even 
onder vier ogen kon spreken. Zij gingen aan een andere tafel zitten. 
"Hüseyin, er is een land dat ze Nederland noemen en dat land is op zoek 
naar nieuwe arbeiders . Wilje daar niet heen?", vroeg zijn vriend. Hij kende 
Duitsland wel, maar hoorde voor het eerst over Nederland. Hij had nooit 
overwogen om naar het buitenland te gaan . Hij antwoordde: "Wat heb ik 
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nou te zoeken in Nederland?" De vriend antwoordde: "Het is een mooi land, 
hoor, weetje het wel zeker?". 

Hüseyin zei dat hij aan zijn moeder zou vragen hoe zij er over dacht. Zijn 
moeder zei: "Wat heb jij daar nou te zoeken, mijn zoon, ze snijden je strot 
af en maken je een kopje kleiner." Toen Hüseyin antwoordde dat hij daar 
zou werken, zodat hij hier een huis zou kunnen kopen en zou kunnen trou
wen, was zijn moeder gerustgesteld. 
Hüseyin ging naar van het Bureau voor Werk en Werknemersbemiddeling en 
zei dat hij bereid was in Nederland te gaan werken. 

'Twee weken later was ik met mijn vrienden in Diyarbaklr. Toen ik 
terugkwamzei mijn moeder: '''Hüseyin, je hebt een brief gekregen. " In 
de brief van het Bureau stond dat ik me snel moest melden. Ik ging 
erheen en daar werd gezegd: "Jullie vertrekken in een groep van 45 
mensen uit Urfa naar Nederland" Wij stapten de bus in voor het 
bureau. Toen we in Ankara arriveerden gingen we naar het 
Wervingsbureau. Daar werd ons hele lichaam gecontroleerd. En niet 
zo'n beetje ook. We werden onderzocht op ziekten en weet ik veel wat 
allemaal. Ze maakten een rapport op en zeiden: "U bent klaar, u kunt 
naar uw hotel gaan" Twee, drie dagen bleven we in het hotel. Zij gaven 
ons ieder een briefje van honderd Turkse Lira. Dat was indertijd een 
hoop geld, bijna mijn maandloon. Het was onmogelijk om het op te 
maken. Voor die honderd Lira sliepen we in het hotel, betaalden wij 
ons eten, kochten wij sigaretten en drank. Daarna gingen we weer 
naar het wervingsbureau. Er was daar ene meneer Jansen die de perso
neelschef was van de N. V. Vereenigde Glasfabrieken. Hij praatte Engels 
en een tolk vertaalde het. Als Jansen vijftig woorden gebruikte, zei de 
tolk het tegen ons in twee woorden. Wij zeiden tegen de tolk: "Die 
man praat honderduit en jij gebruikt maar één woord'" De tolk ant
woordde: "Jullie snappen er niks van." Hoe dan ook, onze paspoorten 
werden voorzien van een stempel. " 

In 1965 vlogen zij vanaf de luchthaven Esenboga in Ankara richting 
Istanbul. Hun vliegtuig kreeg onderweg technische problemen. Ze moesten 
zes uur in Istanbul wachten tot het vliegtuig gerepareerd was. Daarna werd 
de weg naar Amsterdam vervolgd. Iedereen was gespannen. 

Voor Hüseyin Önen was alles snel gegaan. Maar ongeveer drie weken na dat 
eerste gesprek in het koffiehuis zat hij al in Amsterdam. Hij wist niet eens 
waar hij zou gaan werken of hoeveel hij zou gaan verdienen. 's Nachts rond 
een uur of twaalf landde het vliegtuig in Amsterdam. Een aantal van hen 

Hüseyin Önen voor de poort van de Vereenigde Glasfabrieken. 

werden naar een pension met vier verdiepingen in Rotterdam gebracht. Het 
pension was schoon en beviel hem. Hij keek vol bewondering naar het 
warme water dat onophoudelijk uit de kraan kwam. Elke kamer zou door 
drie personen bewoond worden. 
's Ochtends werden ze opgehaald door een bus. Zij werden ingeschreven bij 
de gemeente. Met deze papieren op zak werden ze naar de glasfabriek in 
Schiedam gebracht. Bij de personeelsafdeling kregen ze hun contracten. 
Hüseyin kreeg fabrieksnummer 140. Op de vraag hoeveel hun salaris zou 
bedragen kregen ze te horen dat ze f 150,- vooruitbetaald zouden krijgen. 
De rest (ongeveer f 140,-) zouden zij twee weken later ontvangen. 

"We werden met de bus naar de fabriek gebracht. Ik had nog nooit 
een glasfabriek gezien. Overal flessen. We werden de fabriek rondge
leid. Het was ongelooflijk heet, erger nog dan in Urfa! Zij zeiden dat 
Nederland twaalf miljoen inwoners had en dat er zevenduizend gastar
beiders waren. Hoe kan je in hemelsnaam die gastarbeiders vinden? Ik 
zou op een zondag beginnen met werken. Dat was al twee dagen na 
mijn aankomst. Vanaf het pension zou ik samen met Ali (Mehmet Ali 
Turanoijlu) naar de fabriek gaan. Wij wisten niet hoe we er moesten 
komen. Wij stonden ergens bij het pension en toen wierp ik me maar 
voor een voorbijkomende politiewagen. In het Turks zei ik: 'Hé vriend, 
breng ons even hierheen' en liet het briefje zien dat de fabriek ons 
gegeven had. De agent wees met zijn vinger naar het midden van zijn 
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voorhoofd. Wij moesten lachen en zij lachten ook naar ons. Daarna 
stak hij vier vingers omhoog. Schijnbaar moesten wij tram 4 instap
pen. We stapten in Schiedam weer uit. Mijn god, waar was die fabriek 
nou gebleven, wisten wij veel? Aan een voorbijganger vroegen wij in 
het Turks: "De fabriek, waar is de fabriek?" Met handgebaren legde hij 
het uit en uiteindelijk vonden wij de fabriek . " 

Zij gingen aan het werk, trokken hun overall aan en kwamen bij de sorteer
afdeling. De flessen werden in kratten gezet. Ze voelden nog heet aan. 
Hüseyin en zijn collega's brandden er hun handen aan en hun vingers wer
den knalrood . Ali zei: "Hé Hüseyin, dit werk is niets voor ons." Hüseyin 
vroeg hem: "Wat kan je er dan aan doen, vriend?" Zij besloten wat geld bij 
elkaar te zoeken en terug te gaan naar Turkije. Destijds kostte een trein
kaartje van Rotterdam naar Istanbulf 150,-. 

"Die eerste dagen liepen wij als een stelletje angsthazen maar wat 
rond. Je spreekt de taal niet, geen andere Turken, nergens waar je iets 
kon vragen. Je kon ook niet altijd een tolk vinden. Als wij iets gingen 
halen, dan legden wij het met gebaren uit. Het was niet gemakkelijk 
om je verstaanbaar te maken. Jij praat immers Turks en zij geven in 

Herdenking van de sterfdag van Mustafa Kemal Atatürk 

aan boord van de Rotterdam. Atatürk geldt als de 

Vader des Vaderlands en was de eerste president van de 

Republiek Turkije. 

het Nederlands antwoord. De Nederlanders hadden heel wat met ons 
te stellen. In die tijd werd er geen cursus Nederlands gegeven. Pas 
jaren later had de fabriek ergens bij het oude Turkse consulaat een 
pand gehuurd. Zij zeiden dat er een cursus gegeven zou worden, dus 
daar gingen wij heen. Twee weken lang leerde de leraar ons dingen als 
'raam' en 'deur'. Een van ons zei kwaad tegen de lerares: 'Maar we 
kennen die woorden allang.' De lerares werd toen ook boos. Wij hiel
den de les toen maar voor gezien, en daarna is het er nooit meer van 
gekomen. " 

Naarmate de dagen verstreken, raakte hij wat meer gewend aan het pension 
en het werk. Na ongeveer tien maanden kreeg hij het bericht dat zijn oom 
was overleden. Met de KLM vloog hij naar Turkije. Het werd tijd om te trou
wen. Zijn ouders regelden een huwelijk. Hij trouwde met Sultan, de dochter 
van zijn overleden oom. Zonder haar ging hij naar Nederland terug. 

Ondertussen moest hij het pension waar hij woonde verlaten en werd hij 
verhuisd naar de Rotterdam, een woonboot van de Glasfabriek. 

"De woonboot was niet zo comfortabel als het pension. Zij gaven ons 
de benedenverdieping. Als we 's ochtends opstonden was de vloer hele
maal nat. Het was er niet bepaald vochtvrij. Als je wakker werd, was 
het alsof je verdoofd was. Er sliepen twee personen op een kamer. Er 
was een Turkse kok. Wij vierden er 23 april, de nationale feestdag voor 
het kind, en versierden de woonkamer. Haydar Kök had een buste van 
Ataturk meegebracht en zo begonnen wij op 10 november de sterfdag 
van Ataturk te herdenken. Een van ons was een schilder uit Konya, 
Selçuk geheten. Die maakte hele mooie schilderijen van de Amtkabir, 
het mausoleum van Ataturk. We hingen ze op. Op feestdagen schud
den wij elkaar de hand, wensten elkaar geluk, aten gezamenlijk en 
praatten. Natuurlijk gebeurde er ook vaak vervelende dingen. Iedereen 
werkte in ploegendiensten. Komje terug vanje werk en wilje slapen, 
zet de ander een grammofoonplaat op. Zo ontstond er dus ook wel 
eens onenigheid. 

Hüseyin werkte het eerste jaar op de sorteerafdeling van de fabriek, maar 
hij wilde graag overgeplaatst worden naar de machineafdeling. Daar werk
ten vooral Nederlanders. Hüseyin sprak inmiddels ook een paar woorden 
Nederlands. Toen de chef langsliep, ging Hüseyin voor hem staan en zei dat 
hij graag naar de machineafdeling wilde. De chef zei hoofdschuddend 
"Nee!" en liep weer door. Na twee of drie weken kwam de chef bij hem en 
vroeg hem: "Wilje bij de machineafdeling komen werken?", waarop Hüseyin 
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"Ja!" zei . Hij had zijn zin gekregen. Op de machineafdeling veegde hij de 
grond rond de machines schoon en raapte het gebroken glas bijeen. 
Tegelijkertijd lette hij op wat de machinewerkers deden. Nadat hij er een 
jaar gewerkt had, ging hij weer voor de chef staan . 

"Toen werd ik voor machinenummer 11 gezet. Alle chefs kwamen erbij 
staan. Om de beurt zeiden ze wat ik moest doen en controleerden ze 
of ik het goed deed. Uit de machine kwamen flessen jonge jenever. De 
chef zei tegen een medewerker: "Geef Hüseyin een engelse sleutel, een 
hamer en handschoenen. " De volgende dag om 8 uur zou deze machi
ne van mij zijn. Ik was in mijn nopjes. " 

Toen hij bijna twee jaar op de Rotterdam woonde, werd hij naar een kleiner 
schip overgebracht, de Ankara. De meeste van de 'Urfanezen' gingen daar
heen. Hüseyin was aangesteld als voorzitter van de groep uit Urfa. De voor-

Hüseyin Önen in het ziekenhuis. 

zitter van de mensen uit Sivas was Haydar Kök, de voorzitter van de Zwarte
Zeebewoners, de Lazen, was Ahmet Susam en de voorzitter voor de mensen 
uit Konya was Selçuk. Elke maand bespraken zij op de personeelsafdeling 
met de leidinggevenden van de fabriek de problemen die er waren. De 
klachten over de boten waren toegenomen. Uiteindelijk werd er besloten de 
schepen op te doeken . Ieder zou voor zichzelf een plek zoeken om te 
wonen . 

"In 1969 was ik op vakantie. Bij mijn terugkeer ging ik naar het pen
sion dat een vriend van mij had gevonden, aan de Oosterzeestraat in 
Rotterdam. De bejaarde eigenaresse van het pension installeerde een 
automaat naast de douche. Als je wilde douchen moest je er een kwar
tje inwerpen en nog voordat je klaar was werd het water al afgesloten. 
Dan riepen we naar de andere bewoners: "Hé Mehmet, hé Ahmet, gooi 
er nog eens een kwartje in." Een kok hadden we ook niet. Iedereen 
kookte voor zichzelf Maar ik wist niet hoe je moest koken. Elke dag at 
ik buiten de deur een halve kip met patat. Je werd er gewoon misselijk 
van. Daarna leerde ik koken van een vriend. Hij zei: "Kijk, zo maak je 
eten klaar". Zo kwam je dus opgebrand thuis van je werk en dan 
moest je ook nog koken, afwassen en de was doen." 

Ali was als een broer voor hem . Samen kwamen ze uit Urfa en in Nederland 
waren zij elkaar altijd tot steun geweest. Hüseyin zei: "Hé Ali, wij zouden 
toch het geld voor de trein bij elkaar leggen en naar huis gaan? Maar nu wij 
zitten nog steeds hier, wat doen we eraan?" Ali antwoordde: "Vertrekken 
gaat niet meer, laten we onze vrouwen maar hierheen halen." 

In 1970 vond Hüseyin aan de Groeneweg in Schiedam voor f 10,- een klein 
onderkomen, een in tweeën gedeelde kamer zonder badkamer. Net in de 
periode dat hij zijn gezin over wilde laten komen, moest hij geopereerd 
worden aan zijn blindedarm. Na een tijd in het ziekenhuis kon hij weer aan 
het werk. 

"Ik klom de machine op. Een meter of drie hoog. Ik had laarzen aan, 
en de machine zat natuurlijk aan alle kanten onder het smeer. Ik 
stond op de ladder en plotseling gleed mijn voet weg. Ik viel naar 
beneden en kon niet meer overeind komen. De nog verse hechtingen 
waren losgesprongen en ik moest opnieuw geopereerd worden. In 1971 
kwam mijn echtgenote met Murat, onze zoon van elf maanden, naar 
Schiedam. In 1972 kregen wij een tweede zoon, Kenan. Het huis werd 
te klein. We kochten inklapbedden. Ik had nachtelijke ploegendien
sten en als ik thuis kwam, kon ik haast niet slapen van het lawaai. Ik 
verlangde weer terug naar het oude pension." 

Hij begon te zoeken naar een ander huis, maar dat was verre van gemakke
lijk. Als laatste redmiddel ging hij naar de fabriek en zei dat hij niets 
anders kon dan zijn vrouwen kinderen weer naar Turkije te sturen, omdat er 
eenvoudigweg geen vier personen passen in een huis met maar twee 
kamers. 
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"Ik ging met mijn gezin naar Turkije. Zonder vrouwen kinderen kwam 
ik terug. Terwijl ik in UrJa zat had de fabriek voor mij een huis 
gehuurd op de Rijnstraat. Met een vriend ben ik gaan kijken. Het zag 
er van binnen vreselijk uit. Er moest geverfd en behangen worden, er 
was geen vloerbedekking en er moest van alles gekocht worden. Met 
een aantal vriendenknapten we het huis op. De een was aan het 
behangen, een ander verfde de muren. We kochten bedden en vloerbe
dekking en een eettafel en stoelen. Ik had een voorschot van 1000 
gulden van de fabriek gekregen, waarmee ik alles heb kunnen betalen. 
Nog voordat mijn vrouw er was, hebben wij een inwijdingsfeest gege
ven met raki en pïj köfte. Toen mijn vrouw kwam, zei ik: "Kijk eens, 
een huis met wel zeven kamers voor jou!" Mijn vrouw was dik tevre
den . Eindelijk hadden we een huis dat tenminste op een huis leek. Ik 
dacht bij mezelf: "Het goede leven bestaat toch!" Daarna werd onze 
dochter Emine geboren. " 

In 1976 kreeg Hüseyin te horen dat zijn moeder was overleden. Hij was er 
kapot van . Hij had zijn moeder haar laatste dagen niet terzijde kunne n 
staan. Het knaagde aan zijn geweten dat hij zich niet aan zijn belofte had 
kunnen houden, dat hij naar Turkije zou terugkeren. Vlak daarna overleed 
zijn beste vriend Ali, met wie hij het plan had gehad om de trei n in te stap
pen en terug naar Turkije te gaan, aan een hartaanval. 
Op het werk presteerde hij ook niet meer zo goed als vroeger. Op een dag 
werkte hij bij de machine toen er plotsklaps een fles naar beneden viel. Hij 
trok zijn been snel terug, maar voelde tegelijkertijd een pijnscheut in zijn 
knie. 

"Mijn been was helemaal opgezwollen en ik kon gewoon niet meer 
lopen. De artsen zeiden: "Als weje opereren, zalje been nooit meer 
kunnen buigen '" Met een wandelstok ben ik na een tijdje weer begon
nen te lopen. In 1985 ben ik in de WAO beland. Ik zou geld sparen en 
in de trein stappen om voorgoed terug te gaan. Wij zijn nu jaren ver
der, maar ooit zal ik die trein instappen." 

MemLekete bir tren biLeti 

Hüseyin Önen 1938 ylllnda Urfa 'da dogdu. Dokuz çocuklu bir ailenin 
ogluydu . Ïlkokula gitmemesine ragmen, kendi kendine okuma yazmayl 
ögrendi . Çocukken dokuma tezga hlannda ça l1 ~maya ba~ladl. Askere gidip 
döndükten sonra da, Teknik Ziraat Müdürlügü'nde postaCl olarak göreve 
ba~ladl. Urfa i~ ve i~çi Bulma Kurumu'nun müdürü arkada~lydl. Bir gün 
kahvede oturmu~ arkada~lanyla sohbet ederken, müdür olan arkada~l yamna 
gelmi~, "Hüseyin, seninle özel olarak konu~abiLir miyiz?" diye sormu~tu. 
Hemen ba~ka bir masaya geçip oturdu lar. Arkada~l, "Hüseyin, HoLlanda 
de niLen bir devlet ye ni i~çiler anyor, seni oraya göndere lim mi?" diye sordu. 
Almanya'yl biliyordu, ama ilk defa HoLlanda'Yl duyuyordu. ~a~Hdl, "Bo~ ver, 
ne i~im var HoLlanda'da" dedi . Daha 0 zamana kadar yurt dl~lna gitmeyi hiç 
dü~ünmemi~ti. Arkada~l, "Çok güzel bir ülke. Emin misin?" diye sordugunda 
da gidip bir annesine dam~masl gerektigini söyledi. Annesi, "Oglum, ne i~in 
var oralarda? Adaml keserler, biçerler "dedi. Hüseyin Önen çal1~lp, eva ll p, 
sonra da evlenecegini söyleyince anaSlnl raZl etti. i~ ve i~çi Bulma 
Kurumu'na gidip, HoLlanda'da çall~acaglnl söyledi. 

"15 gün sonra ben arkada~larla gezmeye Diyarbaklr'a gitmi~tim. 
Döndüm, annem 'Oglum bir mektubun var' dedi. Ï~çi Bulma 
kurumundan, acele gelin yaZ7yor. Gittim. '45 ki~i Urfa'17 olarak 
Hollanda'ya gideceksiniz' den di. Kurumun önünden otobüse bindik. 
Ankara'ya geldik. Ïrtibat bürosuna gittik. Orada her taraftmw kontrol 
ettiler. Öyle bir muayeneden geçtik ki, hasta17k var mI, ba~ka ~eyler var 
mI? Rapor yazdllar. 'Ï~iniz bitti, otelinize gidebilirsiniz' dediler. 2-3 
gün otelde yattlk. 0 zaman adam ba~ma 100 kaglt verdiler. Çok 
paraydl. Benim neredeyse bir ay17k maa~lmdl 0 zaman. Ïmkam yok 
bitiresin. 0 yüz lirayla otelde yattlk, yemek yedik, sigaramw, içkimizi 
aldIk. Sonra bir daha irtibat bürosuna gittik. Fabrikamn (N. V 
Vereenigde Glasfabrieken) ~eft Jansen vardl. 0 Ïngilizce konu~uyor, 
tercüman da çeviriyor. Jansen 50 kelime konu~uyor, tercüman bize iki 
kelime söylüyor. Biz, 'Ya bu adam ne kadar konu~tu, sen bize sadece 
bir kelime söylüyorsun' diyoruz, tercüman da 'Siz anlamazslmz' diyor. 
Neyse sonra pasaportlanmlz damgalandl. " 

1965 ylllnda Ankara Esenboga havalimamndan istanbul'a dogru yola 
çlktllar. Uçaklan havada anzalanml~tl . 6 saat istanbul'da uçaklannln tamir 
edilmesini beklediLer. 
Sonra da Amsterdam'a dog ru yeniden yola çlktllar. Hepsi çok heyecanllydl. 
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Hüseyin Önen için her ~ey çok ani olmu~tu . Kahvedeki ilk konu~madan 
yakla~lk 3 hafta soma, Amsterdam'daydl. Daha tam olarak nerede 
çal1~acaglnl, kaç lira para kazanacaglnl bile bilmiyordu. Gece saat 12 gibi 
uçak Amsterdam'a indi . Gelenlerden bir klsml Rotterdam'daki 4 katl1 bir 
pansiyona götürüldü . Pansiyon temizdi, ho~una gitti. Hem de çe~meden 
devaml1 akan slcak suya hayran kaldl. Her odada 3 ki~i kalacaklardl. 
Sabahleyin bir otobüs gelip onlan aldl. Belediye'ye kaYltlan yaptmldl. 
Aldlklan kagltlarla Schiedam'daki Cam fabrikaslna götürüldüler. Önce 
personele gittiler, kontratlanm gösterdiler. Fabrika numaraSl 140'tl. Ne 
kadar ücret alacaklanm sordular, 150 florin avans alacak, ayl1gln digerini 
olan yakla~lk 140 florini de 15 gün soma vereceklerdi. 

"Bizi otobüs/e fabrikaya götürmü}/erdi. Daha önce hiç cam fabrikasl 
görmemi}im. Her yer }i}e. Bize fabrikaYl gezdirdi/er. Öy/e bir slcak ki, 
Urfa'dan beter. Dedi/er ki, 'HoLlanda'nm nüfusu 12 mi/yon. 7 bin 
yabanC1 iKi var.' 0 yabanC1/an, nasI/ bu/acaksm? Ben pazar günü i}e 
ba}/ayacaktlm. Ge/dikten yak/a}lk 2-3 gün sonraydl. Pansiyondan ALi 
(Mehmet ALi Turanoij/u) i/e birLikte i}e ge/eceijiz, nasI/ gideceijimizi 
bi/miyoruz. Orada duruyoruz. Bir polis arabasmm önüne Ç1ktlm. Türkçe 
o/arak, 'Ya karde}im, bizi buraya götür' diyorum, fabrikamn bize 
verdiiji kaijldl gösteriyorum. Polis, parmaijml a/mmn ortasma götürüp, 
i}aret ediyor. Biz gülüyoruz, on/ar bize gülüyor. Sonra eLiy/e 4 yaplyor. 
4 numaral7 tramvaya binmemiz gerekiyormu}. Neyse sonunda bindik, 
Schiedam'da indik. ALlah aLlah, fabrika nerede tamyamlyoruz. Yo/dan 
geçen birisine 'Fabrik,jabrik nerde?' diye sorduk. E/ kol i}aret/eriy/e 
an/attl. En sonunda fabrikaYl bu/duk. " 

Artlk çal1~maya ba~layacaklardl. Tulumlan giyip, 'sorteer' bölümüne gittiler. 
~i~eleri kasalara yerle~tiriyorlardl. ~i~eler slcaktl. Biraz elleri yandl, 
parmaklan klZardl. Saat ikiye kadar çal1~tllar 0 gün . Ali, 'Hüseyin, burasl 
bizim i~imiz degil' dedi . Hüseyin Önen, 'Ne yapal1m, 0 zaman karde~?'diye 
ona sordu. Bir tren paraSl ayarlaylp, geri dönmeye karar verdiler. 0 zaman 
Rotterdam Sirkeci araslnda tren bileti 150 florindi . 

"i/k gün/er geziyorduk ama korka korka. Lisan yok, Türk yok, 
dam}acak bir yerin yok. Tercümam da daima bu/amazsm. Gidiyoruz bir 
}ey a/maya, eLimiz/e gösteriyoruz. Biz/e an/a}mak da zor o/uyordu. Sen 
Türkçe konu}uyorsun, on/ar HoLlandaca konu}uyor. HoLlanda/l/ar da 
biz/e birLikte çi/e çekti/er. 0 dönemde Ho/landaca kursu vermedi/er. 
Yl/1ar sonra fabrika 0 eski Türk kons%s/uijunun orada bir yer 
kira/aml}, 'kurs veri/ecek' de di/er, gittik. iki hafta boyunca öijretmen 
'raam, deur' on/an öijretiyor. Bizden birisi de 'Biz bun/an zaten 

bi/iyoruz' deyip öijretmene klZdl, öijretmen de ona klZdl. Biz dersi 
blraklp Ç1ktlk, bir daha da kurs o/madl. " 

Gün geçtikçe pansiyona da, i~ yerine de biraz daha al1~tl. Yakla~lk 10 ay 
soma, daylSlm kaybettigi haberini aldl. KLM'le Türkiye'ye gitti. Artlk ya~l 
gelmi~ti. Annesiyle babasl o'nu daylslmn klZl Sultan'la evlendirdi. E~i 
Sultan'l geride bHaklp, yeniden Hollanda'ya döndü. Bu Slrada Hüseyin 
Önen'i ilk geldigi pansiyondan al1p, Cam fabrikaslnln 'Rotterdam' adl1 
pansiyon gemisine vermi~lerdi. 

"Rotterdam gemisi pansiyon kadar rahat deiji/di. Bizi en alt kata 
verdi/er. Rutubet. Sabah/an odamn zemini Is/ak o/uyordu. Uykudan 
ka/kmca sersem gibi o/uyorsun. Oda/arda 2 ki}i ka/lyorduk Türk 
a}Ç1m1Z vardl. 23 Nisan 'l kut/uyorduk. Oturma sa/onunu süslüyorduk. 
Haydar Kök, gemiye bir de Atatürk büstü getirmi}ti, sonra 10 
Kaslm'/an da anmaya ba}/adlk. Bir de Se/çuk admda Konyal7 
ressamlmlZ vardl. Çok güze/ Amtkabir resim/eri yapml}t1. On/an da 
astlk Bayram/arda da birbirimiz/e toka/a}lr, tebrik eder, beraberce 
yemek/erimizi yer, sohbet ederdik. Tabii çok slkmt1/ar da o/uyordu. 
Herkes vardiyal7 çal7}lyor. Sen i}ten geLiyorsun uyuyacaksm, diijeri 
diyor, 'ben plak din/eyeceijim: tartl}ma/ar da Ç1klyordu bu yüzden." 

ilk yll fabrikamn 'sorteer' klSmlnda çal1~an H üseyin Önen, makina klSmlna 
geçmek istiyordu . Orada genellikle Hollandalllar çal1~lyordu. Artlk, 
HollandacaYl da çat pat konu~ur olmu~tu. ~efi geçerken önüne çlklp, 
makine klSmlna geçmek istedigini söyledi. ~efi "nee" diyerek yürüdü. 
Aradan iki üç hafta geçmi~ti ki, ~efi yamna gelip, "Makine klSmlnda ml 
çal1~mak istiyorsun?" diye sordu . "Ja" dedi. istedigi gibi makine klSmlna 
geçmi~ti. Makinelerin çevresini süpürüyor, kmk camlan topluyordu. Hem de 
makinede çal1~anlann neler yaptlklanna dikkat ediyordu. Bir yll kadar 
çal1~tlktan soma yine ~efinin önüne çlktl. 

"Öij/eden sonra beni 11 numaral7 makinenin ba}ma a/dl/ar. Sef/erin 
hepsi ge/di. Slray/a bana ne yapmam gerektiijini söy/eyip, imtihan 
etti/er. 'Jonge jenever' }i}e/eri Ç1kanyordu makine. Sef oradan bir 
arkada}a, 'Hüseyin'e ingi/iz anahtan, çeki}, bir de e/diven ge tir' dedi. 
'Yann sabah 8' de geLince bu makine senin' dedi/er, çok sevindim." 

Rotterdam gemisinde yakla~lk 2 yll1m doldurmu~tu. Daha soma yamna biraz 
daha küçük bir gemi getirdiler. Ankara gemisiydi. Urfalllann çogu Ankara 
gemisine geçti. Hüseyin Önen Urfa grubunun ba~kam seçilmi~ti. Sivasl1lann 
ba~kam Haydar Kök, Karadenizlilerin ba~kam Ahmet Susam, Konyal1lann 
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ba~kam Selçuk'tu . Her ay cuma günü fabrikamn personel bölümünde 
fabrikamn yetkilileriyle bir araya geliyo r, problemleri konu~uyorlardl. 
Gemilerde ~ikayetler artml~tl. En sonunda gemilerin kapatllmaslna karar 
verilmi ~ti . Her i~çi kendisi için kalacak bir yer ayarlamak zorundaydl. 

"1969'da izindeydim. Dönü~ümde arkada~lmm buldugu Rotterdam 
Oosterzeestraat'taki pansiyona gittim. Çok du~ yaplhyor diye, 
pansiyonun sahibi ya~h kadm, du~un giri~ine bir otomat yerle~tirdi. 
Du~a girmeden önce 25 kuru~ at1yorsun, daha pkmadan su kesiliyor. 
Arkada~lara sesleniyorduk, 'Mehmet, Ahmet bir 25'lik daha at' diye. 
A~pmlz da yoktu. Herkes kendi yemegini ken di yaplyordu. Ben yemek 
yapmayl bilmiyordum. Her gün dl~anda yanm tavuk, patates 
klzartmasl yiyorum. Adamm midesini bozuyor. Ondan sonra bir arka
da~ ban a yemek yapmayl ögretti. 'Yemek ~öyle yaplhr' dedi. GÖsterdi. 
j~ten yorgun argm geliyorsun yemek yap, bula~lglm, çama~1nm ylka. " 

Hüseyin Önen, Hollanda'ya beraber geldigi, ilk gün i~e birlikte gittigi Ali ile 
karde~ gibiydi. Hollanda'da hep birbirle rine destek olmu~lardl. Hüseyin 
Önen arkada~lna, "Ali, hani tren paraSl yaplp gidiyorduk . Hala buradaYlz, ne 
yapal1m?" diye sordu. Ali de, "Gidemiyoruz, bari hammlan getirelim" dedi. 
Hüseyin Önen, 1970 ylllnda Schiedam Groeneweg'de 10 florine, bir odasl 
ikiye bölünmü~ küçük bir ev bulabildi. Evin banyosu da yoktu. Ailesini 
getirmeyi planl1yordu ki, rahatslzlamp apandisit ameliyatl geçirdi . Bir süre 
hastanede yatlp, yeniden i~inin ba~lna döndü . 

"Makineye pkt1m. Yakla~lk üç metre yükseklige. Tabii ayaglmda çizme, 
her tarafta yag var. Merdivendeyken ayaglm kaydl, dü~tügüm gibi 
dogrulamadlm. Apandisitimden yeni ameliyat olmu~tum. Diki~im 
patlaml~, yeniden ameliyat ettiler. E~im, 1971 Yllmda 11 ayM olan 
oglumuz Murat'1 ahp, Schiedam'a geldi. Ben yeniden i~ba~1 yapt1m. 
1972'de ikinci oglumuz Kenan dogdu. Eve slgamlyorduk. Aphp 
kapanan yataklardan aidIk. Gece vardiyasma kalIYorum, eve gelince 
gürültüden uyuyamlyorum. Pansiyonu arar oldum. " 

Yeniden ev aramaya ba~ ladl , ama ev bulmak kolay degildi. 1975 ylllnda son 
çare olarak fabrikaya gidip, e~ini ve çocuklanm yeniden Türkiye'ye 
gönderecegini söyledi. 'Neden?' diye sordular, açlkladl. 2 odal1 eve, 4 ki~i 
slgamlyorlardl. 

"Ben ailemle birlikte Türkiye'ye gittim. Onlan Urfa'da blraklp geri 
döndüm. Ben Urfa 'dayken fabrika Rijnstraat'taki 11 numarah evi 
benim için kiralaml~. Bir arkada~lmla beraber gittik eve. Kaplyl app, 

içeri girdik. jçi berbat durumda. Boyanacak, kagltlanacak, hall 
serilecek, her ~ey ahnacak. 7-10 arkada~ geliyor, beraberce evi 
yaplyoruz. Kimi kagltllyor, kimi boyuyor. Yatak aidIk, hali aidIk. Yemek 
masaSl, sandalye aidIk. Fabrikadan 1000 florin avans ahp, hepsini 
kar~lladlm. Hamm gelmeden de evde arkada~larla raklh, çig köfteli bir 
aph~ töreni yaptlk. E~im geldig inde, 'Al sana 7 odah ev' dedim. 
Rahmetlik 0 zaman çok memnun oldu. En sonunda ev gibi, evimiz 
oldu. 'Hayat varml~ ' dedim. Sonra kwmlz Emine dünyaya geldi. " 

Hüseyin Önen, 1976'da annesinin ölüm haberini aldl. Çok üzüldü . En son 
günlerinde anaSlnln yamnda olamaml~tl. O'na verdigi hemen dönecegim 
sözünü tutamadlgl için çok vicdan azabl çekti. Ardlndan, beraberce trene 
binip dönmeyi planladlgl en yakln arkada~l Ali'yi kalp krizi sonucu kaybetti. 
i~ yerinde de eski randlmam kalmaml~tl. Bir gün yine makine ba~lnda 
çal1~Hken, bir ~i~e dü~mü~ 0 da bacaglm hlzl1ca çekerken, bir aCl 
hissetmi~ti. Ama fazla üzerinde durmadl. Ancak diz kapaglndaki agn 
gitti kçe a rttl. 

"Bacaglm ~i~ti, yürüyemez oldum. 'Ameliyat edersek, bacagml bir daha 
bükemezsin' dediler. Sonra bastonla yürümeye ba~ladlm . 1985 Ylhnda 
da maluien emekliye aynldlm. j~te bir ev paraSl biriktirip, trene binip 
gidecektim. Yl11ar geçti, hala 0 trene binecegim. " 
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Van tabaksplukker 

tot voLksvertegenwoordiger 

Mahir Engin werd in 1942 geboren, in het district Akhisar in de provincie 
Manisa. Toen hij op de lagere school zat, kreeg zijn vader tuberculose en 
moest hij twee jaar lang thuis het bed houden. In die tijd verkochten ze 
alles wat zij bezaten en hadden ze zelfs geen stuk oud brood. Mahir had 

Familie Engin in Turkije, vader met foto 

van Mahir in zijn vest. 

nog drie broers en een zus, die jonger dan hij waren. Na de lagere school 
begon hij te werken op de tabaksvelden . Op dertienjarige leeftijd ging hij 
aar het Opleidingsinstituut voor Ambachten, afdeling elektrotechniek, en 
liet zich daar inschrijven. De lunchmaaltijden werden door de school ver
zorgd, Soms ging hij blootsvoets naar school omdat hij geen schoenen had 
om aan te trekken . Ondanks de zware omstandigheden ging hij vijf jaar lang 
naar school en haalde zijn diploma. Hij vestigde zich in Izmir in een pen 
sion en kreeg een baan als lasser. Zijn vader was inmiddels op leeftijd en 
zijn moeder verzorgde zijn broertjes en zusje. Mahir was degene die zijn 
familie moest onderhouden. 

In 1963 vervulde hij zijn dienstplicht. Tijdens zijn tweejarige diensttijd 
besloot hij naar Duitsland te gaan . Na terugkeer li et hij zich registreren bij 
het Bureau voor Werk en Werknemersbemiddeling . 

"Ik kreeg een brief van het Bureau voor Werknemersbemidde/ing waar 

19 



'-:\'4 " , . ,'-' . 

l " 

20 

In 1963 veIVulde Mahir Engin als saldaat zijn dienstplicht 

van twee jaar. 

in stond dat ik naar Nederland kon gaan. Ik wees het voorstel af 
Nederland kenden we indertijd niet echt en was ook niet zo gewild. 
Vijf of zes weken later kreeg ik weer een brief Er werd gezocht naar 
arbeiders voor een Scheepsfabriek in Nederland. Die dag kwam ik toe
vallig een van mijn vrienden van de ambachtsschool tegen. Hij had 
dezelfde brief gekregen en vroeg of we soms samen zouden gaan. Ik 
zei: "'Ik voel er niet veel voor". Ik wilde namelijk altijd al Duits leren. 
Ik dacht datje met Duits een betere baan zou kunnen vinden, en dat 
ik dan na terugkomst in Turkije ook meer kansen zou hebben. 
Niemand had destijds het idee zich voorgoed te vestigen in het buiten
land. Mijn vriend drong aan: "Kom op joh, laten we gaan, dan zien we 
wel", en zei ik: "Oké'.' Samen gingen wij naar het Bureau voor 
Werknemersbemiddeling. Iemand van de Scheepsfabriek Wilton
Feijenoord examineerde ons. Hij stelde allerlei vragen over een techni
sche tekening. Wij vielen bij hem in de smaak. Daarna vertelde hij over 
de mogelijkheden van de fabriek. Er was ook een tolk bij. Wij gingen 
accoord met de voorwaarden en zeiden dat we daar wilden werken. 
Twee weken later gingen wij naar Ankara. In die tijd waren de inspec
ties heel streng. Bij het gehooronderzoek boog de arts zich naar mijn 
oor en zonder iets gezegd te hebben vroeg hij: "Hoorde jij wat ik net 
zei'" Ik vroeg: "Wat zei u?" Hij zei daarop: "Verstondje het niet? Dan 
moet ik je oren doorspuiten, dat gaat wel wat kosten ". Ik was genood
zaakt te betalen, anders zou ik nooit in Nederland gekomen zijn. 

De vriend van Mahir die hem overtuigde naar Nederland te gaan kwam niet 
door het medisch onderzoek, omdat hij spataderen had. Mahir moest dus 
alleen gaan. Zijn financiële omstandigheden in die tijd waren van dien aard 

dat hij niet eens een koffer kon kopen. Hij maakte voor zichzelf een koffer 
van hout. Het resultaat was best fraai. In 1965 steeg het kleine vliegtuig, 
dat negentien nieuwe gastarbeiders meenam, vanaf Ankara op. Op het 
vliegveld in Nederland werden zij afgehaald met een bus, die hen naar een 
pension in Brielle bracht. Daar logeerden ze maar een dag. Daarna werden 
ze naar een pension vlakbij de raffinaderij van Hoogvliet gebracht. Het 
pension was een soort barak. Er verbleven zo'n honderdvijftig mensen uit 
verschillende landen. De eigenaar van het pension heette Hans. Hij sprak 
redelijk goed Turks. Zijn bejaarde moeder, die hem bij het werk hielp, werd 
door de Turkse gastarbeiders altijd 'mama' genoemd . 

"Ik geloof dat wij op zaterdag in Nederland aankwamen. Op maandag 
brachten zij ons naar het opleidingscentrum van Wilton. Daar begon
nen zij ons opnieuw te leren lassen. Maar ik was daar eigenlijk al goed 
genoeg in. Bijna iedereen van ons had in Turkije het opleidingsinsti
tuut voor ambachten afgemaakt. Bij Wilton waren ze verbaasd toen zij 
zagen dat we zo bekwaam waren. Mij stuurden zij naar de oude fabriek 
in Rotterdam. In de grote fabriek van Schiedam werkten er 6500 men
sen, waaronder ongeveer honderd Turken. In de oude fabriek was ik de 
enige Turk. Zij zetten mij naast iemand en zeiden: "Dit is jouw baas, 
en voortaan gaan jullie alles samen doen. " Die baas heeft mij heel erg 
geholpen met het leren van Nederlands. Later zijn wij bijna als vader 
en zoon op heel vertrouwde voet komen te staan. " 

Mahir woonde in het pension. De kamers werden gedeeld met acht perso
nen, maar hij was er door zijn verblijf in het pension in Izmir aan gewend 
geraakt met veel mensen op een kamet te zitten. Het pension had ook zijn 
leuke kanten. 

"In het pension had ik heel veel vrienden van dezelfde leeftijd. Wij 
waren jong. Wij lachten heel wat af en vermaakten ons prima. In die 
tijd hadden wij Nederlandse vriendinnen, met wie wij afspraakjes had
den en naar het café gingen. Wij hadden buitengewoon goede banden 
met de Nederlanders. Toen werd er nog anders tegen buitenlanders 
aangekeken. Wij deden alles samen. De Nederlandse jongens kwamen 
bij ons over de vloer en dan gingen wij samen uit eten en ergens dan
sen. De zaterdagen en zondagen hadden altijd iets feestachtig. In die 
periode kwam het Nederlands-Turks Woordenboek van de inmiddels 
overleden Kamber Uludag uit. De meeste van ons hadden de zin "Ik 
wil met u kennis maken" uit dit boekwerkje gehaald." 

Na de ellendige jaren die hij in Turkije had meegemaakt was de tijd in 
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Nederland heel mooi, maar hij moest denken aan de toekomst. In het pen
sion werd er steeds Turks gepraat. Daardoor was het bijna onmogelijk goed 
Nederlands te leren. Hij zei tegen zijn baas in de fabriek dat hij naar een 
ander pension wilde. Zijn baas vond voor hem een kamer bij een Nederlands 
bejaard echtpaar in Rotterdam-Zuid. 

"Vanaf het moment dat ik in Nederland was, had ik het besluit geno
men hier te blijven. Want het leven dat ik in Turkije had geleid was 
verre van gemakkelijk. Zodra ik de jonge mensen en het leven hier zag, 
dacht ik bij mijzelf "Hier wil ik blijven wonen". Dat was me in de aller
eerste week hier al duidelijk geworden. Daarom waren mijn plannen 
ook altijd op de lange termijn gericht. " 

In april 1966 verhuisde hij naar zijn nieuwe kamer. In een andere kamer 
van het huis waar hij zat, woonde een jong Nederlands stel. Hij raakte goed 
bevriend met hen. Ondertussen ging zijn Nederlands flink vooruit. Hij werk
te nog steeds bij WiLton-Feijenoord. Soms verdiende hij nog bij in een 
fabriek in Vlissingen. In de weekenden dat er daar gewerkt zou worden, 
kwam een bus de arbeiders doorgaans al op vrijdagnacht ophalen om hen 
naar de scheepsfabriek in Vlissingen te brengen. Zaterdagochtend vroeg 
begonnen ze met lassen en zonder een oog dicht te doen werkten ze door 
tot zondagavond. 

Het was zwaar, maar in één weekend verdiende Mahir welf 250,-. Hij wilde 
op vakantie gaan naar Turkije met een grote auto . In 1966 spaarde hij de 
f 1500,- bij elkaar die nodig was voor zijn eerste auto, een witte Opel 
Kapitän uit 1959 met 6 cilinders. Hij schreef een brief naar zijn familie, 
waarin hij liet weten dat hij met een witte auto aan zou komen. 

"Ik ging voor het eerst op vakantie naar Turkije. De Opel was mijn eer
ste auto. Die had ik destijds om een beetje op te scheppen. Onderweg 
in Duitsland nam ik een Duitse lifter mee. Samen reden we helemaal 
naar Akhisar. Mijn moeder had met de familie vlak voor Akhisar een 
akker gepacht en zij waren voor henzelf begonnen tabak te verbou
wen. Toen ik met de witte wagen bij de akker aankwam renden ze naar 
mij toe. Ik weet het nog als de dag van gisteren. " 

Na twee jaar verhuisde hij naar een woning met twee kamers in de Isaac 
Hubertstraat in het noorden van Rotterdam. Het huis stond in een doodlo
pende straat en de bewoners van de straat konden heel goed met elkaar 
opschieten. Meteen nadat hij verhuisde leerde hij Els kennen. Kort daarna 
besloot hij haar ten huwelijk te vragen. Hij kocht ringen en nam zijn gelief-

de mee naar de Euromast. Eenmaal boven haalde hij de ringen te voorschijn 
en deed hij het huwelijksaanzoek. 

"We trouwden in 1971. Ik nodigde al mijn vrienden uit en zij nodigde 
ook al haar vrienden uit. Het werd een echte Turkse bruiloft. Mijn 
vader was overgekomen uit Turkije. Mijn moeder kon niet komen, 
omdat zij op mijn broertjes en zusje moest passen. Mijn vader logeerde 
drie maanden bij ons. Wij bezichtigden samen Nederland, en hij voelde 
zich erg gelukkig. Totdat zij waren overleden, stuurde ik elke maand 
geld op. Hun zorgen waren voorbij. Sinds ik in Nederland was hadden 
zij nooit meer die ellende die zij vroeger hadden." 

In 1972 kochten Mahir en Els een huis in de Galileïstraat in Schiedam. In 
1977 werd hun eerste zoon Erol en in 1979 hun tweede zoon Denis gebo
ren. De oude fabriek van Wilton-Feijenoord was inmiddels gesloten en 
Mahir was overgeplaatst naar de fabriek in Schiedam. De omstandigheden 
op het werk waren zwaar. Binnen in de schepen was het altijd warm, stoffig 
en rokerig. Hij ging door met werken als lasser. Nooit beklaagde hij zich 
over het werk. Van tijd tot tijd verzocht de fabriek hem ook tolkwerk te ver
richten. Niet lang nadat hij was begonnen met werken in Schiedam was hij 
in de ondernemingsraad gaan zitten. Hij werkte inmiddels ook begonnen 
voor de vakbond . Zodoende was hij veel buiten de fabriek en was zijn ken
nis over heel wat zaken met betrekking tot wettelijke regelingen toegeno
men. 
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De jaren zeventig waren heel anders dan de tijd waarin de Turkse gastarbei
ders hierheen kwamen. Heel wat van hen lieten hun vrouwen kinderen naar 
Nederland komen. Er waren heel wat vragen gerezen: "Hoe kan mijn gezin 
hierheen gebracht worden?", "Waar en hoe vind ik een huis?", "Naar welke 
school gaat mijn kind?" en "Waar kan ik terecht als ik gezondheidsklachten 
heb?" Zo hadden nogal wat gastarbeiders een huis gekocht voor ze hun 
familie lieten overkomen, omdat zij geen huurhuis konden vinden . De 
arbeiders die van het platteland kwamen, werden als eerste ontslagen. De 
automatisering in het productieproces en economische redenen waren de 
oorzaak. De werklozen konden het geld voor hun huis niet meer opbrengen. 
Op de Schiedamse kermis brak in 1976 een vechtpartij tussen een Turk en 
een Nederlander uit. De Turk stak tijdens het handgemeen de Nederlander 
dood. Het incident leidde tot rellen en onrust in de stad. 

"Ik heb niets van het voorval gezien. Maar het was heel duidelijk dat 
het van invloed was op de sfeer. Als gevolg van zowel de neergang van 
de economie als dit incident veranderden de verhoudingen. De hou
ding van sommige Nederlanders tegenover ons werd minder welwil
lend. De problemen van de Turkse gastarbeiders werden in dezelfde 
tijd ook steeds complexer. Heel wat landgenoten kwamen bij mij en 
vroegen om informatie en om hulp. In 1979 dacht ik dat het zinvol 
zou zijn naar op een heel andere baan te gaan zoeken. De Stichting 
Buitenlandse Werknemers Rijnmond was op zoek naar een maatschap
pelijk werker. Ik ging solliciteren naar deze functie. Er was een diplo
ma nodig, maar zij zeiden tegen mij: "Als je een brief kan meebrengen 
waarop staat datje het niveau hebt van de sociale academie, nemen 
wij je aan ". Ik werkte toch al voor de vakbond. Johan Stekelenburg 
was destijds de FNV-voorzitter van de regio Rotterdam. Hij schreef een 
brief voor mij en dankzij die brief ben ik aangenomen." 

Mahir Engin begon te werken als maatschappelijk werker. In het grote post
kantoorgebouw in Rotterdam organiseerde hij spreekuren voor Turken. 
Tegelijkertijd begon hij te studeren aan de Sociale Academie. 

"Ik was de enige Turk in de klas. Ik had er veel last van dat ik tot dan 
toe nooit een cursus Nederlands had gedaan. In de eerste jaren na 
mijn aankomst waren er wat commercieel gerichte cursussen. Die 
waren duur en bovendien waren de lestijden niet aangepast aan de 
arbeidstijden in de fabriek. Na vier jaar op de academie haalde ik mijn 
diploma. Ik had geen problemen meer op mijn werk. Daarna volgde ik 
nog de Agogische Opleiding op hbo-niveau." 

Mahir had altijd al belangstelling voor politiek, maar omdat buitenlanders 
geen actief en passief kiesrecht hadden, was het niet mogelijk om actief 
deel te nemen aan de politiek. In 1984 werd hij lid van de PvdA en begon 
aan vergaderingen te bezoeken . In 1986, toen inmiddels buitenlanders 

Mahir Engin met Wim Kok. 

actief en passief kiesrecht hadden, deed hij mee aan de verkiezingen . Aan 
hem de eer de eerste buitenlander te zijn die voor de PvdA in de gemeente
raad van Schiedam een zetel kreeg. 

"Ik was erg blij en trots. Het was een heel bijzonder moment om voor 
het bestuur van de gemeente gekozen te worden. De ogen van de 
radio, de krant en de televisie waren op ons gericht. Er waren vragen 
als "Hoe gaan deze mensen te werk, kunnen zij waarmaken wat er van 
hen verwacht wordt". De eerste dagen zat ik enorm in de stress. Ik 
begon dag en nacht te werken, om mijn functie zo goed mogelijk te 
kunnen uitoefenen. Het is altijd moeilijk als buitenlander gemeente
raadslid te zijn. Aan de ene kant heb je de Nederlandse wetgeving en 
aan de andere kant de verwachtingen van je eigen landgenoten. Je 
probeert de gulden middenweg te vinden en een brugfunctie te vervul
len. " 

Mahir was vertrokken uit Turkije met een eigengemaakte houten koffer en 
had een lange en zware weg afgelegd totdat hij een van de eerste buiten
landse raadsleden werd in een Nederlandse gemeenteraad. Ook hij had hij 
last van heimwee. Hij miste zijn streek, zijn familie en zijn dierbaren. Een 
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van de dingen die hem het meest genoegdoening deed, was dan ook het 
feit dat die zware dagen van ontbering voor zijn ouders en zijn zus en 
broers tot het verleden behoorden. 

Tütün tarLaslndan beLediye mecLisine 

Mahir Engin, 1942 ylllnda Manisa'nln Akhisar ilçesinde dogdu. Ïlkokula 
devam ederken babasl vereme yakalanml~, iki yll evde hasta yatml~tl. Bu 
sHada elleri nde ne varsa satml~, bir kuru ekmege muhtaç kalml~ lardl . 

Kendisinden küçük biri klZ, 4 karde~i daha vardl. Ïlkokulu bitirdiginde tütün 
tarlalannda çal1~maya ba~lad1.13 ya~lnda tek ba~lna gidip, kendisini Sanat 
Enstitüsü elektrik bölümüne yazdHdl. Ögle yemekle rini okul veriyordu. 
Bazen okula gidecek ayakkabl bulamlyor, yallnayak okuluna gidiyordu. Tüm 
zorluklara ragmen 5 yll boyunca okuluna devam edip diplomaSln1 aldl. 
izmir'e gidip bir pansiyona yerle~ti ve kaynakçl olarak çal1~maya ba~ladl. 
Babasl ya~l1ydl, annesi ise küçük karde~lerine baklyordu. Ailesine 0 bakmak 
zorundaydl. 

Mahir Engin 1963 y1l1nda 2 yll er olarak askerlik yaptl . Askerligi maslnda, 
Almanya'ya gitmeye karar verdi. Dönü~ünde izmir i~ ve i~çi Bulma 
Kurumu'na kaydlnl yaptHdl. 

"j~çi Bulma Kurumu'ndan bir kaglt geldi. Hollanda'ya gidebilirsiniz 
yaZlyordu, reddettim. Hollanda 0 zaman pek bilinmiyor, hem de 
istenmiyordu. Aradan 5-6 hafta geçti. Yine bir mektup geldi. 
Hollanda 'daki bir gemi fabrikasl için i~çi aramyordu. 0 gün tesadüfen 
sanat okulundan bir arkada~lml gördüm. Bana kurumdan ~öyle bir 
mektup geldi, 'Beraber gitsek olur mu acaba?' diye sordu. Ben, 'Bana 
da ayn1S1ndan geldi, ama pek niyetim yok' dedim. Almanca ögrenmek 
istiyordum. Almancayl ögrenir, sonra da Türkiye'ye dönünce bu dili 
kullanarak, daha iyi bir i~ bulabilirim diye dü~ünüyordum. 0 zamanlar 
kimsenin aklmda yurt dl~lna yerle~me fikri yoktu. Arkada~lm, 'Hadi 
gider bir bakanz' diye Israr edince, 'tamam' dedim. Beraberce j~çi 
Bulma Kurumu'na gittik. Gerekli i~lemleri yapt1k. Wilton Feijenoord 
Gemi Fabrikasl'ndan gelen birisi, bizi imtihana tuttu. Teknik resim 
üzerine sorular falan sordu. Bizi begendi. Sonrasmda fabrikamn 
imkanlanm anlattl. Tercüman da haZlr bulunuyordu. Biz de ~artlann 
uygun oldugunu, çall~mak istedigimizi söyledik. Bir iki hafta geçtikten 
sonra da Ankara'ya gittik. 0 zamanlar muayeneler çok slklydl. Kulak 
muayenesi slrasmda doktor kulaglma egilip, hiç bir ~ey söylemeden 
'Ne söyledigimi duydun mu?' diye sordu. 'Ne söylediniz?' diyordum. 0 
da, 'Duymadm mI ?Öyleyse kulagml temizlemem laZlm, 0 da biraz 
paraya mal olur' dedi. ParaYl vermek zorunda kaldIm, yoksa buraya 
gelemeyecektim. " 
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Hollanda'ya gelmesi için Mahir Engin'i ikna eden arkada~l , damarlannda 
~i~lik oldugu için muayeneden geçememi~ti. Artlk tek ba~lna gidecekti . 0 
zamanlar maddi durumu bir bavul alacak güçte olmayan Mahir Engin, 
kendisine tahtadan bir bavul yaptl.Oldukça da güzel olmu~tu . 1965 ylllnda, 
19 yeni i~çiyi ta~lyan küçük uçak, Ankara'dan havalanarak Hollanda'ya vardl. 
Havaalamndan bir otobüsle abnml~lar, Brielle'daki bir pansiyona 
götürülmü~lerdi . Orada sa de ce bir gece kaldllar. Ertesi günü, Hoogvliet'te 
rafinerinin yaklnlndaki baraka bir pansiyona götürüldüler. Degi~ik 
uluslardan a~agl yukan 150 ki~i kabyordu. Pansiyonun sahibi Hans iyi 
Türkçe konu~uyor, ona yardlm eden ya~b annesine de Türk i~çiler, 'mama' 
diyorlardl. 

"Galiba Hol/anda'ya cumartesi günü gelmi~tik. Pazartesi günü de bizi 
Wilton'un egitim merkezine götürdüler. Burada yeniden kaynakp17k 
ögretmeye ba~ladllar. Oysa ki ben kaynakp17g1 iyi biliyordum. Neredeyse 
hepimiz sanat enstitüsü mezunuyduk. Bizi böyle yeti~mi~ görünce 
~a~1fdllar. Beni Rotterdam'daki eski fabrikaya gönderdiler. Büyük olan 
schiedam'daki fabrikada 6.500 ki~i ça17~lyordu. Takriben 100 Türk vardl. 
Eskifabrikada ise tek Türk bendim. Beni orada bir adamm yamna 
verdiler ve 'Sen in ustan bu, bundan sonra her i~i birlikte yapacakslmz' 
dediler. Ustam, Hol/andaca ögrenmem konusunda bana çok yardlmC7 
oldu. sonrasmda bir baba ogul kadar yakm olduk birbirimize. " 

Mahir Engin pansiyonda kabyordu. Odalar 8 ki~ilikti, ama 0 izmir'de 
pansiyonda kalnken kalaballk odalarda ya~amaya ab~ml~tl. Pansiyonun 
eglenceli taraflan vardl. Pek çok ~ eyi pansiyondan arkada~lanyla birlikte 
yaplyordu. 

"Pansiyonda ya~lt/m pek çok arkada~lm vardl. Hepimiz gençtik. Çok 
gülüp, egleniyorduk. 0 zaman Hol/anda17 klZ arkada~lanmlzla 
bulu~uyor, cafe'lere gidiyorduk. Hol/andal,larla ili~kimiz bamba~kaydl. 
YabanC7lara bakl~ açlSl daha bir fark17ydl. Her ~eyi birlikte yaplyorduk. 
Bizim yammlza Hol/anda17 gençler de geliyor beraber yemege pkIYor, 
dansa gidiyorduk. Cumartesi pazar günleri bir bayram havasmda 
geçiyordu. 0 zamanlar rahmetli Kamber Uludag'm Hol/andaca Türkçe 
sözlügü pkml~t/. Bir çogumuz, 'Ik wil met u kennis maken' cümlesini 
buradan ögrenmi~tik. " 

Türkiye'de ya~adlgl slklntlll ylllardan sonra Hollanda'daki günleri çok güzel 
geçiyordu, ama ileriyi dü~ünmesi gerekliydi. Pansiyonda devamb Türkçe 
konu~uyorlardl. Böyleyken HollandacaYl iyi ögrenmesi neredeyse 
imkanS1Zdl. Fabrikadaki ustaslna ba~ka bir pansiyona çlkmak istedigini 

söyledi. Ustasl, Rotterdam'ln güneyinde oturan ya~b Hollandab bir çiftin 
yamnda onun için bir oda buldu . 

"Ben buraya geldigimden itibaren, kalmaya karar vermi~tim. Çünkü 
Türkiye'de ya~adlglm hayat, hiç kolay degildi. Buradaki gençleri, 
ya~aml görünce, kendi kendime dedim ki, 'Ben burada ya~amak 
istiyorum. ' Hol/anda'ya geldigim ilk hafta bu karara vardIm. Bu 
yüzden de planlanm hep uzun vadeli oldu. " 

Mahir Engin 1966 ylbmn nisan aylnda yeni odaslna ta~lndl. Kaldlgl evin bir 
diger odaslnda da genç Hollandab bir çift ya~lyordu. iyi arkada~ oldular. Bu 
sürede HollandacaSlnl epeyce ilerletti. Wilton Feijenoord'da çab~maya 
devam ediyordu. BaZl hafta sonlan da, Vlissingen'daki bir fabrikada ek i~ 
yapmaya ba~ladl. i~e gidecekleri hafta sonlan, cuma gecesinden bir otobüs 
gelip i~çileri abyor, Vlissingen'daki gemi fabrikaslna götürüyordu. Cumartesi 
saba hl erkenden kaynak yapmaya ba~byorlar, hiç uyumadan da pazar 
ak~amlna kadar çab~maya devam ediyorlardl. Uykusuz zor oluyordu ama bir 
hafta sonu için 250 florin kazamyorlardl. Türkiye'ye tatile gidecekti ve 
büyük bir otomobille gitmek istiyordu . 1966 ylllnda otomobil için gereken 
1500 florini bir araya getirdi ve 1959 model, beyaz renkte, 6 silindirli Opel 
Kapitän marka ilk otomobilini aldl. Ailesine mektup yazlp, beyaz bir 
otomobille gelecegini bildirdi. 

"Türkiye'ye ilk defa tatile gidiyordum. Opel ilk arabamdl. Büyük bir 
araba 0 zamanlar i~in show k,SmIYd,. Almanya'dan geçerken bir de 
yamma Alman otostopçu aldlm. Akhisar'a kadar beraber gittik. 
Annemler 0 zaman Akhisar'm giri~inde bir tarla kiralaml~, kendileri 
tütüncülük yapmaya ba~laml~lardl. Beyaz arabayla tarla önünde 
durunca, ko~arak bana dogru gelmeye ba~ladllar. Hala 0 gün gibi 
gözümün önünde. " 

Hollandab çiftin evinde 2 yll kaldlktan sonra, 1968 ylllnda Rotterdam'ln 
kuzeyinde Isaac Hubertstraat'da iki odab bir eve ta~lndl. Evi çlkmaz sokak 
içindeydi ve oturanlann birbirleriyle olan ili~kileri çok yaklndl. Yeni evine 
ta~lndlktan hemen sonra, e~i Els'le tam~tl. Klsa bir süre sonra da evlenme 
teklif etmeye karar verdi. Yüzükleri aldl, sevgilisini Euromast'a götürdü. 
Yukan çlktlklannda da yüzükleri cebinden çlkanp, evlenme teklif etti. 

"1971 Yl17nda evlendik. Ben bütün arkada~lanml çag1fdlm. 0 da bütün 
arkada~lanm çaglrdl. Tam bir Türk dügünü gibi oldu. Türkiye'den 
babam geldi. Annem karde~lerime bakt/gl için gelememi~ti. Babam üç 
ay yammlzda kaldl. Beraber gezdik, çok mutlu oldu. Onlar vefat edene 
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kadar, her ay para/anm gönderdim. Rahat etti/er. Ben Ho/landa'ya 
ge/dikten sonra bir daha 0 eskiden ya~adlk/an zor/uk/an çekmedi/er. " 

1972 Yll1nda Schiedam'da Galileïstraat'ta bir konut aldllar. 1977 yllmda ilk 
ogullan Ero~ 1979 yllmda da ikinci ogullan Denis dünyaya geldi. Wilton 
Feijenoord'un eski fabrikasl kapanml~, Mahir Engin de Schiedam'daki 
fabrikaya nakil olmu~tu. i~ yerinin ~artlan agHdl. Geminin içi slcak, tozlu ve 
dumanl1 oluyordu. Kaynakç1l1k yapmaya devam ediyordu. Ama i~inden hiç 
bir zaman ~ikayetçi olmadl. Zaman zaman fabrikadakiler ondan tercümanl1k 
yapmasml da istiyorlardl. Schiedam'daki fabrikada çal1~maya ba~ladlktan 
klsa bir süre sonra, i~çi temsilciler kuruluna girmi~ti. Sendika için çal1~maya 
ba~laylnca da fabrikadan dl~an çlkml~, yasal düzenlemelerle ilgili pek çok 
konuda bilgisi artml~tl. 1970'li ylllar, geldikleri ilk ylllara oranla daha 
farkl1ydl . Pek çok Türk i~çisi e~ini, çocuklanm Türkiye'den Hollanda'ya 
getiriyordu. 'Ailesini nasll getirecek, nereden ve nasll ev tutacak, çocugunu 
hangi okula verecek, onlann sagl1k sorunlan olunca nereye gidecek?' gibi 
pek çok soru ve bunlara ili~kin sorunlar çlkmaya ba~laml~tl. Örnegin kiral1k 
ev bulamayan pek çok i~çi, ailesini getirebilmek için ev satm alml~tl. 
Üretimde otomasyona geçi~ ve ekonomik nedenlerden dolaYl i~ten ilk 
çlkanlanlar, kHSal kesimden gelen i~çiler oldu. i~siz kalanlar ev paralanm 
ödeyemedi. 1976 yllmda Schiedam Kermes'inde bir Türk'le bir Hollandall 
arasmda kavga çlkml~tl. Türk kavga SHaslnda HollandallYl blçaklayarak 
öldürdü. Olay ~ehirde büyük bir karga~a ve huzursuzluga yol açtl. 

"Ben bu o/aya ~ahit o/madlm. Ama etkisi çok apktl. Hem ekonomideki 
kötüye gidi~in hem de bu o/aym sonucunda, i/i~ki/er degi~ti. Ban 
Ho/landal7/ann bize kar~1 tam/an farkl7/a~tl. Bu dönemde Türk 
i~çi/erinin sorun/an da çok çe~it/enmi~ti. Pek çok vatanda~ ge/ip bana 
bi/gi dam~1Yor, yardlm istiyordu. 1979 Yll7nda artlk daha ba~ka bir i~e 
bakmamn iyi o/acagml dü~ündüm . Rijnmond YabanCl j~çi/er Vakft 
(Stichting Buite/andse Werknemers Rijnmond), sosya/ hizmet/er 
görev/isi anyordu. Bu i~ için ba~vuruda bu/undum. Dip/oma 
gerekiyordu. Dedi/er ki, 'Eger sosya/ akademi düzeyinde o/dugunu 
gösterir bir mektup getirebi/iyorsan seni i~e a/mz. ' Zaten ben sendika 
için çal7~lyordum. Johan Steke/enburg de FNV'nin Rotterdam 
bö/gesinin ba~mdaydl. 0 benim için bir mektup yazdl ve bu mektup 
sayesinde ben i~e a/mdlm. " 

Mahir Engin, sosyal hizmetler görevlisi olarak i~e ba~lad1. Rotterdam'daki 
büyük postane binasmda Türklere yönelik olarak konu~ma saatleri 
düzenliyordu. Aym zamanda Sosyal akademide okumaya ba~ladl. 

"Slmftaki tek Türk bendim. 0 zamana kadar hiç Ho/landaca kursuna 
gitmemi~ o/mamn büyük zor/ugunu çektim. j/k ge/digim YI/larda 
sadece ticari amaçl7 birkaç kurs vardl. Hem pahal7 hem de saat/eri, 
fabrikadaki i~ saat/erine uygun degi/di. 4 yl/ akademiye devam edip, 
dip/omaml a/dIm. Artlk i~ yeri için sorunum ka/maml~tl. Daha sonra da 
'Agogische Opleiding' deni/en yüksek oku/a devam ederek dip/omaml 
a/dIm." 

Politikaya kar~l her zaman ilgisi olmu~tu. Ama yabancllara seçme ve seçilme 
hakkl tamnmadlgl için aktif olarak politikaya katllmasl mümkün degildi. 
1984 yllmda PvdA'ya üye olup, toplantllanna katllmaya ba~ladl.1986 yllmda 
yabancllara seçme ve seçilme hakkl tanmdlgmda da seçimlere katlldl. PvdA 
adma, Schiedam Belediye Meclisi'ne giren ilk yabanCl unvamm kazandl. 

"Çok sevindim, gurur duydum. Be/ediye yönetimine seçi/mek çok öze/ 
bir durumdu. Radyo/ann, gazete/erin, te/evizyon/ann göz/eri bize 
yöne/ikti. Acaba bu insan/ar nasI/ çal7~acak, isteneni verebi/ecek/er 
mi? gibi soru/ar vardl. j/k gün/er çok stres/iydim. j~imi en iyi ~eki/de 
yapabi/mek için gece gündüz çal7~maya ba~/adlm. YabanCl mee/is üyesi 
o/mak, her zaman zordur. Ho/landa kanun/an bir de kendi 
vatanda~/anmn bek/enti/eri var. Bunun bir ortasml bu/maya, köprü 
görevi yapmaya çal7~lyorsun." 

Mahir Engin, Türkiye'den kendi yaptlgl tahta bavulla yola çlkml~, 
Hollanda'da belediye meclisine giren ilk yabancl meclis üyelerinden biri 
olma unvamm kazanana kadar da uzun ve zorlu bir yol kat etmi~ti . 0 da 
gurbetlik çekti. Memleketini, ailesini, sevdiklerini özledi. Onun için en 
büyük mutluluklardan birisi ise, Türkiye'deki annesinin, babasmm, 
karde~lerinin bir daha 0 zorlu, çileli eski günleri ya~amamalan oldu. 
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Seyhan Turan, Lerares in den vreemde 

Seyhan Turan werd in 1949 in Izmir geboren. Zij was het tweede kind uit 
een middenstandsgezin met vier kinderen. Toen ze nog op de lagere school 
zat wist ze al dat zij lerares wilde worden. Ze is nooit van mening veran
derd. Zij voltooide haar opleiding op het Meisjeslyceum van Izmir en in 
1965 slaagde zij voor het toelatingsexamen van het Pedagogisch Instituut 
van Buca . Zij maakte de school, waar indertijd zeshonderd meisjes studeer-

Seyhan Turan (links) in Izmir, 

op de trappen van het Lyceum 

voor Meisjes. 

den, met een studiebeurs af. Ze zou het beroep waarvan ze droomde kunnen 
gaan uitoefenen. Net als de andere kandidaten voor het leraarschap ging zij 
naar Ankara en deed mee aan een loting voor de bepaling van haar stand
plaats als lerares. Haar lot viel op de gemeente Sultandagl in de provincie 
Afyon. Zo begonnen haar eerste jaren in den vreemde. Ze ging op kamers en 
op haar negenetiende ging zij aan de slag als lerares in Exacte en 
Natuurwetenschappen . 

Seyhan Turan als ongeveer twintigjarige. 
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Seyhan Turan als lerares in Turkije (de kinderen 

om haar heen dragen een Turks schooluniform). - ., 

In 1969 besloot zij van de ene op de andere dag te trouwen . Haar man, 
Hasip Turan, was ook leraar. Ondanks zijn liefde voor het vak had Hasip 
nooit gedacht dat mogelijk zou zijn om met het salaris van een leraar te 
gaan rondreizen in Europa. In 1965 had hij daarom ontslag genomen en 
was als gastarbeider bij Wilton-Feijenoord in Schiedam terechtgekomen. 
Toen hij vanuit Nederland op vakantie kwam in Turkije vroeg hij zijn jonge
re zus Rüksan naar Seyhan, een vriendin van haar. Hasip had haar jaren eer
der een keer gezien en had bedacht dat hij met haar wilde trouwen. Hun 
huwelijk werd gesloten en Hasip vertrok naar Nederland . Hij zou er een huis 
huren en daarna zijn vrouw naar Nederland brengen . Hasip en Seyhan 
schreven elkaar elke dag en vertelden elkaar wat zij allemaal gedaan en 
beleefd hadden. Seyhans ouders zeiden: "Seyhan, de mensen die vertrokken 
zijn komen gewoon niet terug. Wacht nog een tijdje en laatje man naar 
Turkije terugkomen." Maar Seyhan wilde naar Nederland. Zij zou met haar 
man iets van Europa zien en een jaar later terugkeren als ze geld gespaard 
hadden. Zo was het plan. 

Om te kunnen gaan wachtte zij totdat haar echtgenoot een huis had gevon
den. De huizen die de fabriek waar Hasip voorstelde, wees hij af omdat het 
hele oude panden waren. Hij wilde niet dat zijn echtgenote in een slechter 
huis zou komen dan het huis waar zij in Turkije woonde . Hij had een ver
zoek ingediend voor een van de flatwoningen in Vlaardingen-Oost, die 

bestemd waren voor werknemers van WiLton-Feyenoord. Het werd niet geho
noreerd . Als laatste redmiddel schreef hij de directeur van Wilton
Feyenoord een brief waarin hij de situatie uitlegde. Dat hielp. Vlak daarna 
kon hij een driekamerwoning huren op de eerste etage van de Van 
Hoornbeekstraat 19. Zij werden de eerste Turkse familie in de wijk . 

In september 1970 trouwden ze en vertrokken ze per auto naar Nederland. 
Seyhan kwam toen pas echt in den vreemde terecht. 

"Nederland was in mijn ogen een totaal andere wereld. Wij kenden 
Nederland alleen maar uit schoolboeken. Wij konden ons er nog geen 
voorstelling van maken. Omdat ik veel Amerikaanse films had gezien 
dacht ik altijd dat het een kleurrijke plaats zou zijn, zoals Los 
Angeles. Toen wij met de auto Arnhem inreden, keek ik om me heen en 
zag dat het er helemaal niet op leek. Wij waren gewend onze gordijnen 
te sluiten, als de avond viel. Maar het eerste dat mij opviel, waren de 
open gordijnen. Stomverbaasd keek ik naar die huisjes met hun open 
gordijnen. " 

Na deze eerste verwondering volgden de huizen en straten die allemaal 
zoveel op elkaar leken. Haar man legde de weg uit van hun huis naar de 
winkels in de buurt en ging de eerste keer mee. Maar het leek overal zo op 
elkaar, dat zij elke keer bang was de weg kwijt te raken. Daarom had ze 
altijd een briefje bij zich waarop haar adres stond. 

"Omdat ik geen Nederlands sprak, kon ik misschien wel praten en 
horen, maar was ik in feite doofstom." 

In de tweede maand na haar aankomst in Nederland begon zij aan de cur
sus Nederlands bij de Volksuniversiteit in Rotterdam. Al hun buren waren 
Nederlanders. Zij hielpen Seyhan bij het leren van de taal. Zonodig namen 
zij pen en papier en legden dingen uit door ze te tekenen. Natuurlijk 
beperkte het niet kunnen beheersen van een taal zich niet alleen tot het 
niet kunnen spreken. Vol ongeduld keek ze uit naar de zondag, als er een 
Turks programma op de radio werd uitgezonden. Alleen zo kon zij erachter 
komen wat er in Nederland allemaal speelde en daarnaast naar Turkse ver
zoekplaatjes luisteren. Op andere dagen stonden radiozenders aan die in 
het Nederlands uitzonden. Nog voordat zij de taal onder de knie had, had 
zij de liedjes van Vader Abraham uit haar hoofd geleerd en zong ze ze tij
dens het huishouden. Het nieuws uit Turkije las ze in de krant Cumhuriyet 
(Republiek), waarop zij geabonneerd waren. Zlj was in verwachting van hun 
eerste kind Gediz. De eerste maanden in Nederland waren zo erg zwaar. 
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"Je bent zwanger, en je komt net uit Turkije. Je moest eens weten 
hoeveel trek ik had in tulum (soort parmezaanse kaas uit Izmir) en 
simit (hartige ronde krakeling met sesamzaadjes). Ik besloot zelf 
maar simit te maken. Overal waar we kwamen, zochten we naar rijs
middel. Maar we konden niemand duidelijk maken wat we wilden. 
Toen had je natuurlijk ook nog geen woordenboeken. Ik probeerde het 
zonder carbonaat te bakken. Maar het werd keihard, gewoon niet te 
eten. Ik zou een moord begaan, als er geen tulumkaas op tafel kwam. 
Wij hadden gehoord dat er een nieuwe groep Turken terug was van 
vakantie. Het was een beetje ongepast om het te vragen, maar Hasip 
vroeg hen: "Mijn vrouw hunkert ergens naar, omdat ze zwanger is. Als 
juLlie tulumkaas hebben, zou ik daar graag wat van wiLlen hebben". De 
volgende dag was er tulumkaas. Hasip kwam om drie uur 's nachts van 
zijn werk terug. Ik lag al te slapen, de geur van de tulumkaas drong 
mijn neus binnen. Ik dacht bij mezelf "Dat droom ik waarschijnlijk". 
Ik sperde mijn ogen open en daar stond Hasip bij mij met, jawel, 
tulumkaas! " 

Er waren al twee jaar voorbij sinds zij naar Nederland was gekomen. 
Sindsdien was zij niet meer in Turkije geweest. Zij schreef over en weer 
brieven met haar familie en omdat zij thuis geen telefoon hadden, belde zij 
haar familie in Izmir vanuit een telefooncel. Dat was niet gemakkelijk. In 
Nederland moesten zij alles opnieuw vanuit het niets weer opbouwen. 

"ALleen Hasip werkte. Hij had een salaris f 900,-. Hij had schulden 
gemaakt voor de bruiloft. Elke maand werd er f 150,- op zijn salaris 
gekort. Terwijl de maandelijkse huur voor de huizen die doorgaans aan 
buitenlanders werden toegewezen niet meer dan f 40,- tot f 50,- was, 
betaalden wij f 121,- aan huur. Toen Gediz werd geboren had ik nog 
steeds geen werk. Zoals de andere Turken hier wilden ook wij zo snel 
mogelijk terugkeren. Wij dachten dat dat met een kind niet zou kun
nen. Een maand nadat Gediz één jaar was geworden, brachten wij haar 
bij mijn moeder in Turkije. Dat was uiteraard erg moeilijk, het is niet te 
beschrijven hoeveel pijn dat met zich meebracht. Het gebeurde uit een 
soort onwetendheid; het werd indertijd behoorlijk vaak gedaan. Maar 
sommige dingen weet je niet beter als je ze niet eerder meegemaakt 
hebt. We dachten bij onszelf dat we het wel een jaar zonder haar zou
den uithouden. Op de terugreis naar Nederland begon ons geweten al 
te knagen. Met de tranen in onze ogen kwamen we weer hier en na 
acht maanden ging ik onze dochter weer ophalen. " 

Nadat ze haar dochter naar Turkije had gebracht begon Seyhan Turan naar 

werk te zoeken. Zij kon aardig met een naaimachine overweg en naaide kle
ren voor haarzelf. Zij solliciteerde bij een aantal confectieateliers, maar 
werd niet aangenomen als ze vertelde dat zij lerares was. Hasip begon in 
1969 te ijveren voor het geven van lessen Turks aan Turkse kinderen die in 
het kader van de familiehereniging naar Nederland waren gekomen. Dat viel 
niet mee. Aanvankelijk werd er door niemand positief tegenaan gekeken. 
Maar de problemen die zich vervolgens voordeden, bewezen dat hij zich er 
niet voor niets voor had ingespannen. In 1972 besloot de Stichting voor 
Hulp aan Buitenlandse Werknemers met lessen Turks te beginnen. Dankzij 
de inspanningen van haar man kreeg Seyhan de mogelijkheid een baan te 
vinden in haar eigen beroep. 

Het omschakelingsproces dat Turkse kinderen die in een nieuw land aan 
school begonnen moesten doormaken, werd zo vergemakkelijkt. Seyhan zou 
op de woensdagen op de Theo Thijssenschool in Vlaardingen Turkse les 
geven. De school stelde alle Turkse ouders op de hoogte van de eerste les 
die in oktober van start zou gaan. Er kwamen in totaal 86 Turkse leerlingen 
opdagen. De kinderen werden in de klas gezet. Toen Seyhan de klas binnen
liep, stonden aLLe leerlingen meteen voor haar op. De aanwezige 
Nederlanders waren stomverbaasd. Seyhan legde uit dat de leerlingen in 
Turkije altijd opstaan als de leerkracht binnenloopt. De leerlingen hadden 
ondanks hun verblijf in Nederland deze gewoonte niet afgeleerd. Zij zei 
daarna tegen haar leerlingen dat zij niet meer hoefden op te staan. 

"Ik was echt zo blij weer voor de klas te staan. Ik vergat gewoon dat 
ik in Nederland was. Het was alsof ik in Turkije les gaf De leerlingen 

Het gezin Turan in de jaren 

zeventig. 
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begrepen me en ze hadden hetzelfde meegemaakt als ik. En ik 
begreep dus alles wat zij hadden meegemaakt. Ik had blijkbaar dezelf
de dingen beleefd. In de Nederlandse klas vragen de leraren gewoon
lijk aan de kinderen: "Wat heb jij het afgelopen weekend allemaal 
beleefd?" Toen een meisje vertelde dat zij op een henna-avond was 
geweest en dat er henna op haar handen was gesmeerd, begrepen de 
klasgenoot jes daar niets van. Maar in mijn klas kon zij al haar beleve
nissen kwijt. "Er is iemand die ons kent en begrijpt". Die gedachte 
stelde de kinderen erg gerust. " 

De jaren zeventig waren de jaren van de gezinshereniging. Er ontstond een 
grote vraag naar leraren Turks. Ook haa r man Hasip had in 1972 ontslag 
genomen bij de fabriek en was weer voor de klas gaan staan. Op de scholen 
waar zij les gaven kwamen de Turkse ouders bijeen en richtten oudercom
missies op. Het schoolmateriaal kwam uit Turkije en de oudercommissie 
zorgde voor vergoeding daarvan. 
In 1975 raakte Seyhan in verwachting van hun tweede kind, Murat. Omdat 
hun huis te klein werd, gingen ze op zoek gegaan naar een nieuw huis. 
Tenslotte vonden zij een eengezinswoning in Rozenburg. Mensen in de wijk 
waren erachter gekomen dat er een Turks gezin zou komen wonen. Zij had
den handtekeningen onder de buurtbewoners ingezameld en een brief naar 
de gemeente gestuurd waarin stond dat zij geen buitenlanders wensten . 
Toch verhuisden ze. Gediz ging naar de kleuterschool en hun Nederlandse 
buurvrouw paste op hun zoon Murat. Seyhan gaf vier dagen per week les op 
verschillende scholen. Op de middelbare scholen werden de Schakelklassen 
in het leven geroepen. Alle net uit het buitenland gekomen leerlingen wer
den in deze klassen opgenomen. De lee rlingen met een Turkse achtergrond 
zaten zowel in een Nederlandstalige klas als in een Schakelklas. Daar kre
gen zij de dingen die zij in de Nederlandstalige les te horen hadden gekre
gen, nog eens in het Turks voorgeschoteld . 

Seyhan Turan werkte tot 1975 voor de Stichting voor Hulp aan Buitenlandse 
Werknemers. In december van datzelfde jaar werd zij door de gemeente 
Schiedam officieel aangesteld als basisschoollerares. In september 1978 
verhuisden zij naar een flatwoning met vier kamers op het Jacques 
Urlusplein in Schiedam . Seyhan werkte op drie lagere scholen . Er was een 
constante instroom van nieuwe Turkse leerlingen . Het bleef niet meer bij 
lessen Turks. De Nederlandse leraren begonnen het ook moeilijk te krijgen. 
Welk niveau hadden de kinderen en in welke klassen moetsen ze opgeno
men worden? Dat kon alleen met behulp van de Turkse leerkracht bepaald 
worden. 

"Omdat Turkse gezinnen steeds in dezelfde wijken terechtkwamen, was 
op de scholen daar de dichtheid Turkse leerlingen erg toegenomen. Ik 
hielp bij het bepalen van het niveau van de nieuwe leerlingen voor het 
Nederlandse schoolsysteem. Sommige kinderen waren in de lessen 
Turks heel goed, maar erg zwak bij hun eigen leraar. Natuurlijk kwam 
dat niet omdat het kind lui was. Het beheerste het Nederlands gewoon 
niet goed genoeg. Omdat de testen in het Nederlands werden afgeno
men, kwamen er bij de kinderen erg lage intelligentieniveaus naar 
voren. Hoe konden zij de vragen beantwoorden? Wij zijn begonnen ook 
maar de testen in het Turks af te nemen. Zo bleek dat het niet om 
intelligentie, maar om taalproblemen ging. " 

Degenen die het in die tijd het zwaarst hadden, waren de moeders. De man
nen waren op hun werk, de kinderen op school, maar de vrouwen zaten in 
hun eentje thuis. Het Nederlands was ook hun probleem. Voor veel dingen 
hadden ze het lef niet. Seyhan wist nog wel dat zij deze problemen ook had 
meegemaakt. Als er Turkse vrouwen met gezondheidsklachten waren, dan 
ging zij buiten de lesuren vrijwillig met hen mee naar ziekenhuizen of kli-

Seyhan Turan voor de 

klas, jaren tachtig. 

nieken en tolkte. Zij organiseerde ook alfabetiseringscursussen voor de 
Turkse vrouwen. 

"Ik kwam op goede voet te staan met de families. Zij deelden zelfs de 
kleinste problemen met mij. De moeders spraken geen Nederlands. 
Omdat zij zich daarvoor schaamden, ontstond er steeds een kloof tus
sen de school en het gezin. Om deze kloof te dichten, organiseerde ik 
op de scholen waar ik werkte 's ochtends koffiekransjes om de moe-
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ders bij de school te betrekken. Soms werden er ook Nederlandse moe
ders uitgenodigd. Zo zorgden wij ervoor dat zij elkaar leerden kennen. 
Ik nodigde mensen uit die deskundig waren in het voorlichten van 
Turkse moeders. Sommige gewoontes kun je echter niet van de ene op 
de andere dag afleren. In Turkije gaan de leerkrachten in kostuum of 
mantelpak naar hun werk. Ik ging hier ook altijd in mantelpak naar 
school. Mijn coLLega's keken me aan en vroegen: "Seyhan, wat zie je er 
netjes uit, heb je een verjaardagsfeestje of is het soms een feestdag ". 
Het heeft jaren geduurd voor die Turkse gewoonte eruit was. Pas na 
vijftien jaar ging ik met een broek aan naar school. Dit soort dingen 
golden natuurlijk ook voor de andere Turkse moeders. 

Seyhan werd in 1980 op de Thomas More PABO in Rotterdam toegelaten 
voor een opleidingsprogramma voor allochtone leraren. In 1982 haalde zij 
haar diploma. 
De eerste jaren waren Seyhan en Hasip nog van plan terug te keren naar 
Turkije. Toen alleen Hasip werkte, konden zij maar net rondkomen van zijn 
salaris. Daarna werkten ze allebei weer met veel plezier als leraar. Ze zeiden 
tegen elkaar: "Laat Gediz eerst haar lagere school afmaken." Daarna kwam 
hun zoon Murat ter wereld . Zoals zij voor hun komst naar Nederland hadden 
gepland, gingen zij veel op pad en op vakantie. Het lukte niet om het 
geplande geld te sparen . 
Ze zeiden tegen elkaar: 

"Ons leven gaat voorbij terwijl wij in Nederland wonen. Laten wij, met 
de droom ooit terug te keren naar Turkije in ons achterhoofd, ons 
leven leiden door van elke dag het beste te maken. Laten we niet leven 
alsof we door de zure appel moeten bijten, door onze kinderen en ons
zelf van aLles te onthouden. " 

Seyhan Turan voor de klas, 

omstreeks 1998 (op de achtergrond 

hangt een poster t.g.v. 75jaar 

Republiek Turkije, in 1998); verder 

op de achtergrond "boom roos vis 

vuur" in het Turks; een kaart van 

de "Turkse wereld'; een poster ter 

ere van "mijn leraar". 

Seyhan Turan, Gurbette bir ögretmen 

Seyhan Turan 1949 yllmda Ïzmir'de dogdu. Orta haLli esnaf bir ailenin, dört 
çocugundan ikinci olamydl. Ïlkokuldayken, "Büyüyünce ne olacaksm?" diye 
soranlara, "Ögretmen olacaglm" diyordu. Hiç degi~tirmedi karanm, Lise 
egitimini Ïzmir K1Z Lisesi'nde tamamladl. 1965 yllmda Egitim Enstitüsü 
smavml kazanarak, Buca Egitim Enstitüsü'nde okumaya ba~ladl. 600 klZ 
ögrencinin bulundugu okulu, burslu olarak bitirdi. Artlk, hayalini kurdugu 
meslegi yapacaktl. Diger yeni ögretmen adaylan gibi Ankara'ya gidip, 
ögretmenlik yapacagl yeri belirlemek için kuraya katlldl. Afyon'un 
Sultandagl nahiyesini çekmi~ti. Böylece iLk gurbetLik ylllan ba~ladl. Hemen 
gidip kendisine bir oda kiraladl ve 19 ya~mda, Fen ve Tabiat BiLgisi 
ögretmeni olarak görevine ba~ladl. 

1969 yllmda, ani bir kararla evlendi. E~i Hasip Turan da ögretmendi. Ancak 
0, ögretmen maa~lyla Avrupa'yl gezip görmesinin hiç bir zaman mümkün 
olamayacagml dü~ünmü~, 1965 yllmda i~inden istifa ederek, i~çi olarak 
Wilton-Feijenoord'ta çall~maya ba~laml~tl. HoLlanda'dan Türkiye'ye tatiLe 
geldiginde de klZ karde~i Rüksan'a, ylllar önce bir defa yamnda gördügü 
Seyhan adll klZ arkada~lm sormu~ ve onunla evlenmek istedigini anlatml~tl. 
Nikahlan klylldl ve Hasip Turan, yeniden HoLlanda'ya döndü. Bir ev 
kiralayacak sonra da e~i Seyhan Turan'l getirecekti. Her gün birbirlerine 
mektup yazlyor, neler yaptlkLanm anlatlyorlardl. AiLe büyükleri, "Seyhan, 
giden dönmüyor. Bekle, e~in Türkiye'ye dönsün" diyordu . Ama 0 da 
Hollanda'ya gitmek istiyordu. E~iyle beraber Avrupa'yl gezip görecek, 
sonrasmda da biraz para biriktirerek geri döneceklerdi. Niyet, böyleydi. 

Gitmek için e~inin ev bulmaslm bekliyordu. Hasip Turan çall~tlgl fabrikamn 
önerdigi evleri çok eski yapllar oldugu için kabul etmemi~ti. E~inin 
Türkiye'de ya~adlgl evden daha kötü bir eve gelmesini istemiyordu. WiLton
Feijenoord'un Vlaardingen-Oost'da bulunan i~çi konutlanndan bir apartman 
dairesi talep etmi~, ancak bu talep kabul ediLmemi~ti. Bunun üzerine son 
çare olarak WiLton-Feijenoord'un sahibine bir mektup yaZ1p, durumunu 
anlattl. Böylece kendisine öneriLen eski evlere göre daha iyi durumda olan 
Hoornbeekstraat 1. kat 19 numaradaki 3 odal1 evi kiralamaYl ba~ardl. 
MahaLleye ta~man iLk Türk aile onlar olacaktl. 

1970 yllmm eylül aylnda dügünlerini yaplp, otomobille HoLlanda'ya dogru 
yola çlktllar. Asll gurbet Seyhan Turan için yeni ba~llyordu: 
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"Hollanda bamba~ka bir dünyaydl benim gözümde. Biz sadeee 
kitaplarda okudugumuz Hollanda'yl biliyorduk. Hollanda nasll bir ülke, 
hayal dahi edemiyorduk. Amerikan ftlmlerini çok gördügümden olsa 
gerek, Los Angeles gibi renkli bir yer bekliyordum. Arabayla 
Arnhem'den girinee bir baktlm, oralara hiç benzemiyor. Ak~am olunca 
biz perdelerimizi kapatlrdlk. Îlk dikkatimi çeken, apk perdeler oldu. 
Hayretler içinde bu küçük, perdeleri apk evlere baktim. " 

Seyhan Turan'ln bu ilk ya~adlgl ~a~klnllgl, birbirine benzeyen evler ve 
sokaklar takip etti. E~i, evi ve çevresindeki all~ veri~ yerlerini tarif etmi~, 
göstermi~ti. Ama her yer öylesine birbirine benziyordu ki, her seferinde 
evinin yolunu kaybetmekten endi~eleniyordu. Ev adresini yazdlgl kaglt her 
zaman yanlndaydl. 

"HollandaeaYI bilmedigim için, konu~abiliyordum ama dilsizdim, 
duyuyordum ama saglrdlm. " 

HoLlanda'ya geli~inin ikinci aylnda Rotterdam Halk Üniversitesi'nde 
HoLlandaca kurslanna ba~ladl. Bütün kom~ulan Hollandallydl. Onlar da 
Seyhan Turan'a dili ögrenmesi için yardlm ediyor, gerekirse eLlerine kalem 
kaglt allp resim çizerek birbirleriyle anla~lyorlardl. Tabii bir dili bilmemek 
sadece konu~up, sohbet edememek degildi. Radyoda Türkçe yaylnln 
yaplldlgl pazar günlerini iple çekiyordu. Ancak böylece HoLlanda'da olup 
biteni ögrenebiliyor, istek Türkçe parçalan dinliyordu . Diger günler ise, 
HoLlandaca yayln yapan radyo kanaLlan açlktl . Daha HoLlandacaYl 
ögrenmeden önce radyodan Vader Abraham'ln ~arkllanm ezberlemi~, evde i~ 
yaparken söylemeye ba~laml~tl. Türkiye'den haberleri ise abone olduklan 
Cumhuriyet Gazetesi'nden takip ediyordu. ÏLk çocuklan Gediz'e hamileydi. 
Bu ilk aylan onun için biraz daha zorla~tHdl. 

"Hamilesin, Türkiye'den yeni gelmi~sin. Camm nasll tulum peyniri ve 
simit istiyor. Kendim simit yapmaya karar verdim. Gittik her yerde 
kabartma tozu anyoruz. Kimseye ne istedigimizi anlatamadlk. 0 
zamanlar sözlükte yok tabii. Ben de karbonatslz yapmayl denedim. 
Katur kutur bir ~ey oldu, yenmiyor. Tulum peyniri gelmezse öleeegim. 
Yeni bir grup izinden gelmi~. Onlara söyleneeek bir ~ey degil ama 
Hasip, 'Benim hamm a~eriyor. Eger tulum peyniriniz varsa, verirsiniz' 
demi~. Ertesi gün, tulum peyniri gelmi~. Hasip geee saat 3'te 
dönüyordu i~ten. Ben uyuyorum. Tulum peyniri kokusu geliyor 
burnuma. 'Herhalde rüyama girdi artik' dedim. Bir gözümü açtlm 
Hasip, tulum peyniriyle yammda. " 

HoLlanda'ya geleli 2 yll olmu~tu . Bu sürede hiç Türkiye'ye gitmedi. Ailesiyle 
mektupla~lyor, evlerinde telefonlan olmadlgl için de Îzmir'deki ailesini 
telefon kulübesinden anyordu. Kolay degildi. HoLlanda'da her ~eye yeni 
ba~tan, slf1rdan ba~laml~lardl. 

"Bir tek Hasip çal1~lyordu. 900 florindi maa~l. Dügün için borç alml~, 
her ay 150 florin kesiliyordu. 0 zamanlar çogunlukla yabanCllara 
verilen evlerin ayl1k kiralan 40-50 florini geçmezken, biz 121 florin 
kira ödüyorduk. Her ~eyimizi yeni aidik. Gediz dogdugunda, benim 
hala i~im yoktu. Digerleri gibi, biz de biran önee geri dönmeyi 
istiyorduk. Çoeukla bunun olamayaeagml dü~ündük. 13 ayl1kken 
Gediz'i anneme blraktlk. Tabii çok zor, 0 kadar büyük ael ki. Bir yerde 
cahillikti ve bun u pek çok ki~i yaptl. BaZi ~eyler ya~anmadan 
ögrenilmiyor. 'Bir yll dayanacaglz' dedik, ama daha dönü~ yolunda 
pi~manl1glmlz ba~ladl. Aglayarak geldik buraya ve 8 ay sonra gidip 
kmmm aldlm." 

Seyhan Turan klZlm Türkiye'ye bHaktlktan sonra i~ aramaya ba~laml~tl. Diki~ 
dikmeyi biliyordu. Kendisine de elbiseler dikerdi. Bir kaç konfeksiyon 
atölyesine ba~vurdu, ama ögretmen oldugunu söylediginde i~e kabul 
edilmedi. Hasip Turan, 1969 ylllndayken aile birle~imi ile Hollanda'ya gelen 
Türk çocuklanna, Türkçe derslerin verilmesi için giri~imlere ba~laml~tl. 
Zorlu bir çabaydl. Önceleri kimse slcak bakmadl. Ancak daha sonra ya~anan 
sorunlar, çabaslnln hakllllglnl ortaya çlkardl. 1972 ylllnda Yabancl Î~çilere 
Yardlm Dernegi, Türkçe derslerin ba~latllmaslna karar verdi. E~inin 
çabalanyla Seyhan Turan sevdigi meslekte i~ olanagl bulmu~, hem de yeni 
bir ülkede okula ba~layan Türk çocuklanmn Hollanda egitim sistemine 
uyum süreçleri biraz olsun kolayla~ml~tl. Seyhan Turan, Vlaardingen'deki 
Theo Thijssenschool'da çar~amba günleri Türkçe dersi verecekti. Okul, bütün 
Türk velilerine ekim aylnda ba~layacak ilk dersin duyurusunu yaptl. 86 Türk 
ögrenci gelmi~ti. Çocuklar slmfa yerle~tirildi. Seyhan Turan slmfa 
girdiginde, ögrencilerin hepsi birden ayaga kalktl. Seyhan Turan'ln 
yamndaki HoLlandalllar ~a~Hml~lardl. Türkiye'de ögrencilerin ögretmen 
girdiginde ayaga kalktlklanm açlkladl. Ögrenciler HoLlanda'ya geldikleri 
halde bu adeti unutmaml~tl. Seyhan Turan daha sonra onlara artlk 
kalkmalanna gerek olmadlglnl anlattl. 

"Gerçekten slmfa girdigimde 0 kadar mutlu oldum ki, Hollanda'da 
oldugumu unuttum. Sanki Türkiye'de ders veriyormu~ gibiydim. Onlar 
beni anl1yor, anlattlklanml ya~aml~lar. Onlann anlattlklanm ben 
anl1yorum, ben de aym ~eyleri ya~aml~lm. Hollanda slmfinda, 'Hafta 
sonu ne yaptlmz?' diye soruyorlar. Çoeuk kma geeesine gittigini, eline 
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kma koydugunu anlattlgmda smif arkada~lan a'nu anlamlyor. Ama 
benim slmftmda ya~adlgl her ~eyi anlatabiliyordu. Bizi anlayan, 
tanIYan birisi var. Bu çocuklan çok rahatlattl. " 

1970'li ylllar aile birle~imi ylllanydl. 0 dönemde Türk ögretmenlere büyük 
bir ilgi oldu. E~i Hasip Turan da 1972 yllmda fabrikadan aynlml~ yine 
ögretmenlige dönmü~tü. Ders verecekleri okullarda hemen Türk velileri 
topluyor, okul aile birlikleri kuruyorlardl. Ders gereçleri Türkiye'den geliyor, 
aile birligi de masrafLan kar~lllyordu. 1975 yllmda ikinci çocugu Murat'a 
hamileydi. Evleri küçük oldugu için yeni bir ev arayl~ma girdiler. En 
sonunda Rozenburg'ta müstakil bir ev buldular. Ancak mahaLledekiler bir 
Türk aiLesinin ta~macagml ögrenmi~, aralannda imza toplaylp, yabancl 
istemediklerine dair bir mektubu Belediye'ye göndermi~lerdi. MahaLleye 
ta~mdllar. Gediz anaokuluna gidiyor, oguLlan Murat'a da HoLlandall 
kom~ulan baklyordu. Seyhan Turan, haftada dört gün degi~ik okuLlarda ders 
veriyordu. OrtaokuLlarda 'Schakelklas' slmflan açllml~tl. Yeni gelen 
ögrencilerin hepsi bu slmfLara allmyor, Türk ögrenciLer hem HoLlandaca 
slmflan takip ediyor, hem de bu slmfLarda HoLlandaca derste dinlediklerini, 
bir defa da Türkçe olarak ögreniyorlardl. 

Seyhan Turan 1975 yllma kadar Yabancl Ï~çilere Yardlm Dernegi için 
çal1~ml~, aym yllm Arallk aymda da resmen iLkokullar ögretmeni olarak 
Schiedam belediyesi tarafmdan i~e al1nml~tl.1978 yllmm eylül aymda da 
Schiedam'da Jacques Urlusplein'de dört odal1 bir apartman dairesine 
ta~mdllar. 3 iLkokulda birden çal1~lyordu. Devaml1 yeni Türk çocuklan 
geliyordu . Artlk sadece Türkçe dersleri vermiyorlardl. HoLlandall 
ögretmenler de zorluk çekiyordu. Çocuklar hangi seviyedeydi, hangi slmfa 
alacaklardl? Bunu ancak bir Türk ögretmenin yardlmlyla yapabiLirlerdi. 

"Türk aileler hep aym mahallelere verildigi için özellikle ban okullarda 
Türk ögrencilerin yogunlugu çok artml~t7. Ögrencilerin seviye 
denkliginin tespitine yardlm ediyordum. Çoeuk Türkçe dersierinde çok 
iyi, ama slmftnda çok kötü. Tabii bu çoeugun tembelliginden degil, 
HollandacaYl iyi bilmemesinden kaynaklamyor. Testier Hollandaca 
yaplldlgl için çoeuklann zeka seviyesi çok dü~ük pklyordu. Sorulara 
cevap veremiyor ki. Testleri bir de Türkçe olarak yapmaya ba~ladlk. 
Böylece zeka degil, dil problemleri oldugu ortaya pkt7." 

Bu dönemde en büyük zorlugu çekenler, annelerdi. Erkekler i~te, çocuklar 
okulda, kadmlar ise evde yalmzdl. Onlann da sorunu HoLlandacaydl. Pek çok 
~eye cesaret edemiyorlardl. Seyhan Turan da bu sorunlan ya~aml~tl, 
biliyordu . Ders saatleri dl~lnda Türk kadlnlannm sagl1k sorunlan oldugunda 

gönüllü olarak onlarla beraber hastanelere, sagl1k kurulu~lanna gidiyor, 
ücretsiz tercümanl1k yaplyordu. Türk kadmlan için "okuma - yazma" 
kurslan da düzenliyordu. 

"Ailelerle ili~kilerim çok iyi oldu. En küçük sorunlanm benimle 
payla~tllar. Anne Hollandaca bilmiyordu. Çekindikleri için, okul ve aile 
arasmda mesafe olu~uyordu. Bunu kaldirmak, anneleri okula çekmek 
için çall~t7g1m okullarda kahve sabahlan düzenliyordum. Bazen 
Hollandal7 anneleri de çagmyor, böylece birbirleriyle tam~malanm 
sagl7yorduk. Türk anneleri bilgilendirmeye yönelik olarak uzman 
ki~ileri davet ediyordum. Ban al7~kanl1klanm birden bire 
degi~tiremiyorsun. Mesela Türkiye'de ögretmenler tak1m elbiseyle i~e 
giderler. Ben burada da taklm elbiseyle okula gidiyordum. j~ 
arkada~lanm bana bak1yor, 'Seyhan, çok özel giyinmi~sin, dogum 
günün mü var? Bayrammlz mi var?' diye soruyorlardl. Ama 0 

Türkiye'nin etkisini pkarabilmek için yll1ar geçti. Tam 15 sene sonra 
okula pantolonla gitmeye ba~ladlm. Tabii bu pek çok konuda diger 
Türk anneleri için de geçerliydi." 

Seyhan Turan 1980 Yll1nda Rotterdam "Thomas More" Pedagoji 
akademisinde yabancl ögretmenler için açllan egitim programml 
kazandl.1982 yllmda diplomasml aldl. 
ÏLk ylllarda hep geri dönmeyi planladllar. Hasip Turan tek ba~ma çal1~Hken, 
ancak kazandlklan parayla geçimlerini sagllyorlardl. Bu arada ikisi de 
sevdikleri meslek olan ögretmenlige döndü. Önce, "Gediz ilkokulu bitirsin" 
dediLer. Sonra oguLlan Murat dogdu. Hollanda'ya geLirken planladlklan gibi 
geziyor, tatillere gidiyor, para da biriktiremiyorlardl. Dediler ki: 

"Hollanda'da ya~adlglmlz günler de bizim hayatlmlzdan geçiyor. 
Günün birinde Türkiye'ye dönecegimizi dü~leyip, maddi slkmt7lara 
katlanarak, birçok ~eyden kendimizi ve çoeuklanmm mahrum 
edecegimize, her günümüzün degerini bilerek ya~ayal7m. " 
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Wat is beter, vertrekken 

of achterblijven? 

Adile Asa werd in 1935 geboren in het dorp Klsas in de provincie ~anllurfa. 
Zij kwam uit een boerengezin met zes kinderen. Al voordat ze het complete 
alfabet had geleerd, haalde vader haar van school. In 1954 trouwde zij met 
Ali Asa. Haar echtgenoot kwam uit hetzelfde dorp als zij. Nadat zij 
getrouwd was, ging zij bij haar schoonfamilie wonen, een stukje verderop. 
Haar man was net als haar vader boer. Op hun velden van tien tot twintig 
are groot zaaiden zij tarwe en linzen. Daarna was het wachten op regen. 

Adile Aso in het veld. 

Zonder regen zou de oogst van de gewassen mislukken . Dan zouden ze de 
rest van dat jaar een zware tijd hebben . Er was in het dorp geen elektri
citeit en geen stromend water. Over de akkers reden geen tractoren . Alles 
was afhankelijk van menselijke arbeidskracht. 

Op een dag in 1964 kwam haar man bij haar en zei dat hij iets met haar te 
bespreken had. Hij wilde naar het buitenland om er te werken. Hij vroeg: 
"Wat vind jij ervan?" Adile zei zonder nadenken: "Ik vind het maar niets", 
maar haar echtgenoot had allang zijn besluit genomen . Ali zou een jaar 
naar het buitenland gaan om er te werken en zodra hij het geld voor een 
tractor bij elkaar had, zou hij terugkeren naar het dorp. Adile wilde hele
maal niet dat haar man ver weg ging naar oorden die zij niet kende. Haar 
vertrouwen in en liefde voor haar man waren oneindig, maar wie zou het 
zeggen? Als hij nou zou weggaan en haar in den vreemde zou vergeten en 
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zijn hart zou verpanden aan een ander, wat dan? Ali hield voet bij stuk. Als 
hij in het dorp zou blijven kon hij nooit van zijn leven een tractor kopen. 
Hij vertrok naar de stad Urfa en schreef zich in bij het Bureau voor Werk en 
Werknemersbemiddeling om naar het buitenland te gaan. 

Twee maanden later kwam er een oproep. Er was werk in een Belgische mijn. 
Ali ging er niet op in, omdat het gevaarlijk werk was. Zes maanden nadat hij 
zich had ingeschreven kwam er een tweede brief. Een glasfabriek in 
Nederland vroeg om nieuwe arbeiders . Hij ging meteen naar Urfa om zijn 

AU Asa aan het werk in de glasfabriek. 

papieren te halen en vertrok naar Ankara. Eerst moest hij een strenge 
gezondheidscontrole ondergaan. Hij mankeerde niets. Nu was zijn reis naar 
Nederland definitief. De werknemers kregen drie dagen verlof. Onmiddellijk 
ging hij naar zijn dorp terug om afscheid te nemen van zijn vrouw, familie
leden en vrienden. 

"Toen Ali weg was, had ik veel verdriet. Dagenlang moest ik huilen. 
Ongeveer drie weken later bereikte de eerste brief uit Nederland het 
dorp. Ik had heel graag willen leren lezen en schrijven, maar mijn 
vader heeft mij niet naar school laten gaan. Familieleden lazen de 
brief Hij schreef dat hij het goed maakte en dat ik me geen zorgen 
hoefde te maken. Maar hoe kon ik me nou geen zorgen maken, terwijl 
mijn man in een ver land zat dat ik niet kende? En hij maakte zich 

ook wel zorgen. Ik liet anderen brieven schrijven om deze vervolgens 
naar hem te sturen. " 

Zo kwamen en gingen de brieven een jaar lang. Haar man begon foto's bij 
de brieven te doen. Hij schreef dat Nederland een heel mooi land was en 
dat de mensen er ook heel aardig waren . Zo verstreek er één jaar. In zijn 
laatste brief schreef hij dat hij op vakantie naar het dorp zou komen . 

"Ik kan niet beschrijven hoe mijn hart klopte van blijdschap. Met de 
hele familie hielden wij de weg in de gaten waarlangs Ali zou aanko
men. Hij had voor mij een koffer vol cadeautjes meegebracht. Het ene 
cadeau nog mooier dan het andere. Jurken, rokken, blouses van een 
schoonheid die ik nog nooit in mijn leven had gezien, maar toch deed 
het mij niet echt veel. Belangrijker voor mij was dat hij zo snel moge
lijk weer voorgoed naar Turkije zou terugkomen. Die cadeaus hadden 
voor mij niet gehoeven. Het enige wat ik vroeg was: "Heb je het geld 
voor de tractor nog niet bij elkaar gespaard? Kom je soms niet terug?" 
Deze keer zei hij: "Adile, ik ga jou meenemen naar Nederland. " Ik 
schrok vreselijk en begon mij zorgen te maken. " 

De zaken waren nu omgedraaid. Hij kwam niet terug, maar zij moest daar
heen . Moest zij het dorp waar ze was geboren, opgegroeid en getrouwd, ver
laten? Wat had ze eigenlijk zonder haar familie in Nederland te zoeken? Zij 
zei : "Nee, ik ga echt niet." Haar familieleden waren er ook op tegen. Wat 
had een vrouw daar nou te zoeken? En hoe moest dat met hun zoon BakH? 

Ali woonde op de Rotterdam, de woonboot van de glasfabriek waar hij al 
meer dan drie jaar werkte. Hij verlangde zowel naar zijn gezin als naar hui
selijke warmte. Zij waren allebei immers nog jong en hij was in die tijd 
bang voor de eventuele roddels die in het dorp de ronde zouden kunnen 
doen. Hij vond het het beste om zijn gezin te laten overkomen. Pas in 1968 
wist hij zijn echtgenote te overtuigen naar Schiedam te komen. Adile was 
gedwongen een keuze te maken tussen haar dorp en haar man, en uiteinde
lijk had ze besloten dat ze zich maar het best bij haar man kon voegen. 

Ali ging in de krant op zoek naar een huis. Hij huurde in de Jacob 
Marisstraat een kamer met keuken op een etage boven een bejaard 
Nederlands echtpaar. Daarna ging hij naar Turkije om zijn echtgenote op te 
halen. Het plan was dat hun zoon in het dorp zou blijven en dat zij hem een 
jaar later zouden komen ophalen. 

Er werd een paspoort gemaakt voor Adile . Daarna haalden zij bij het 
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Ali Asa aan boord van de Rotterdam. 

Nederlandse Consulaat in Istanbul een visum en stapten in de trein naar 
Nederland . Adile was voor de eerste keer in Istanbul. Nooit eerder was ze zo 
ver weg van haar dorp. 

"Onze reis duurde meer dan drie dagen. Het eerste wat mij in 
Nederland opviel waren de verlichte huizen en straten. Wij hadden in 
die tijd nog geen elektriciteit in ons dorp. En dan dat jonge stel dat 
aan het kussen was, toen ik uit de trein stapte. Het was de eerste keer 
in mijn leven dat ik mensen zag kussen op straat. Ali trok me mee aan 
de arm en zei "Niet kijken, Adile, dat hoort niet. Het is onbeleefd". " 

De eerste week in Nederland was heel moeilijk. Zij had spijt dat ze gekomen 
was. Haar man trof haar elke keer als hij thuiskwam huilend aan. Zij was 
bijna altijd alleen thuis. Ze durfde niet alleen de straat op. Soms had haar 
man 's nachts ploegendienst en bracht ze alleen de nacht door. Het 
Nederlandse echtpaar was heel aardig en nodigde Adile vaak uit voor de 
koffie. Zij probeerden dan elkaar te begrijpen door het maken van gebaren. 

Communicatie was sowieso het moeilijkst in haar nieuwe leven. In het dorp 
thuis hield zij er van om met mensen te praten en ze te helpen. Ali en Adile 
waren een van de eerste Turkse gezinnen in Schiedam. Daarom was er ook 
geen Turkse vrouw waarmee zij kon afspreken of babbelen. Nederlands sprak 

ze niet. Zij durfde geen boodschappen te doen en maakte dus een bood
schappenlijstje dat zij haar man gaf. 

"Ik was een maand in Schiedam. Normaal ging Ali altijd boodschap
pen doen. Ik vroeg hem cola bij de winkel te gaan halen. Hij zei tegen 
mij: "Kom, nu moet jij maar eens naar de winkel gaan". Ik kreeg hart
kloppingen van de spanning. 
Ik leerde wat ik moest zeggen. Rennend liep ik naar de winkel en in de 
winkel zei ik "één cola". De winkelier begon vriendelijk te lachen en 
gaf mij de cola. Zo deed ik mijn eerste boodschappen." 

Anderhalve maand nadat zij in Schiedam was gekomen, begon zij voor het 
eerst in haar leven te werken in een bedrijf. Zij haalde overhemden door 
een strijkmachine heen. Adile was een van de eerste Turkse werknemers bij 
Wasserij Nico Nijman. Met veel gebaren kreeg ze te horen wat zij moest 
doen. Als de bel ging, was het pauze, en zij ging weer aan de slag als de bel 
nog een keer ging. Het werken deed haar goed. Zo hoefde zij minder te 
denken aan haar zoontje en haar dorp. Zij was net een beetje over het ver
driet heen toen drie maanden later een politieagent bij hen thuis aanbelde. 
Het huis waarin zij woonden was te klein voor een echtpaar. Hij zei dat zij 
op stel en sprong moesten verhuizen en dat anders de politie Adile terug 
zou sturen naar Turkije. Zij raakten in paniek. Indertijd was het niet makke
lijk een huis te vinden, maar het zat hen mee. Via een kennis vonden zij in 
de Mariastraat een oud huis met twee verdiepingen waar zij nog veertien 
jaar zouden wonen. Zo werd het gevaar afgewend. 

"Wij hadden thuis eigenlijk helemaal geen echte spullen. Alles kochten 
wij beetje voor beetje en zo richtten wij het huis in. Daarnaast had Ali 
nog een motor gekocht, waar ik ook op kon zitten. Op onze vrije dagen 
sprongen wij op de motor en reden ermee de stad in, naar een park of 
naar Rotterdam. Ik hou van winkelen. Als ik dan ging, dan kocht ik 
voor mijn zoon, moeder, broers en zussen en andere familieleden 
cadeautjes. Ik was alweer een jaar in Schiedam. Ik zou voor het eerst 
weer naar het dorp gaan. Ik nam koffers vol cadeautjes mee. Wij waren 
hier met de trein gekomen en nu gingen wij met het vliegtuig terug op 
vakantie. Maar als je weet hoeveel dagen vakantie je hebt, dan vliegt 
de tijd om. Wij waren er vier weken. Ik moest weer huilen op de terug
reis naar Nederland. De koffers die ik op de heenreis met cadeaus had 
ingepakt, vulde ik nu met tomatenpuree, rode peper, bulgur (geplette 
tarwe) en linzen. In die tijd waren er nog geen Turkse winkels, dus elke 
keer dat wij naar Turkije gingen, brachten wij eten mee". 
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In 1969, vier jaar nadat Ali naar Nederland was vertrokken, werd hun gezin 
herenigd. Ali en Adile hadden namelijk hun zoon Bakn meegenomen uit 
Turkije. Adile bracht hem 's ochtends naar school, ging daarna naar haar 
werk en haalde onderweg naar huis haar zoon weer op. Zij had inmiddels 
een aardig mondje Nederlands geleerd . Haar man sprak niet zo goed 
Nederlands als zij, ondanks het feit dat hij al langer in Nederland was. 
Lezen of schrijven kon zij niet, maar zij onthield elk woord dat zij nog niet 
kende en herhaalde het in zichzelf. Daarna vroeg ze aan een Nederlandse 
vriendin wat het betekende. 

In de jaren zeventig kwam er elke dag wel een nieuwe familie in Schiedam 
wonen. Het aantal Turkse vrouwen dat op Adiles werk in dienst was, nam 
ook toe. Zij had zelfs voor kennissen bemiddeld, zodat zij ook konden 
komen werken in de wasserij. De nieuwkomers werden doorgaans naast haar 
gezet, zodat Adile hun het vak kon leren. Naarmate er meer families kwa
men, leerde ze meer mensen kennen. Inmiddels werden er bruiloften, verlo
vingen en besnijdenisfeesten gevierd. Turkse muziekgroepen werden gefor
meerd en terwijl zij vroeger nog naar Den Haag ging voor de boodschappen, 
was er nu ook in Schiedam een Turkse winkel geopend. Groente en fruit 
kochten zij van een Turkse groenteboer die de buurt rondreed. 

Ali en Adile hadden niet meer het gevoel buitenlander te zijn, zoals ze dat 
die eerste tijd hadden. Zij konden meer tijd vrijmaken voor henzelf. Ali was 
begonnen met het schrijven van gedichten. Met de levenservaring die hij 
had opgedaan nam hij pen en papier ter hand . De gedichten die hij schreef, 
gingen over alles wat hem dierbaar was, zijn dorp, Schiedam en Nederland . 
Verlangen en nostalgie zette hij om in verzen. Honderden gedichten kwa
men uit zijn pen, om zijn gevoelens te kunnen verwoorden . Adile probeerde 
voor haarzelf nieuwe dingen uit. Steeds als zij Nederlandse vrouwen zag 
fietsen, wilde ze niets anders dan het net zo goed te leren als zij. 

"In 1978 hoorde ik dat er een fietscursus was gestart. Ik ging er 
meteen heen om me in te schrijven. Ik had tot dan toen nog nooit op 
een fiets gezeten. Wat was dat moeilijk! Mijn Nederlandse begeleider 
hield mij vast en zorgde voor steun, maar ik kon maar niet op de fiets 
blijven zitten en viel er steeds van af Elke keer dat ik viel, schaamde 
ik me. Uiteindelijk had ik het een beetje geleerd, maar ik durfde niet 
echt met de fiets over straat te rijden. " 

Tot 1980 werkte ze in het bedrijf waar ze begonnen was. Zij hield van haar 
werk en haar collega's, en op het werk was iedereen blij met haar. Jammer 
genoeg brandde het bedrijfsgebouw in in dat jaar af. Dat vond Adile heel 

Adile Asa op de fiets. Op de 

achtergrond de Liduïnakerk 

en het Stadskantoor. 

erg. Daarna verhuisde het bedrijf naar een nieuw pand, maar zij ging er niet 
meer werken. Zij kreeg ineens veel vrije tijd. Om haar grootste droom uit te 
laten komen volgde zij cursussen om te leren lezen en schrijven in het 
Turks. Zij haalde het diploma. Zij kon nu zelf haar brieven schrijven, maar 
jammer genoeg was de tijd allang voorbij dat de mensen in haar omgeving 
elkaar brieven schreven. In plaats daarvan werden er cassettebandjes 
gestuurd . Je sprak de cassette in met watje allemaal beleefd had en stuur
de de cassette daarna naar je familie. Later gebruikte iedereen alleen nog 
maar de telefoon. 

Hun zoon was inmiddels groot geworden en had de leeftijd voor de militaire 
dienst bereikt. Hij moest daarvoor terug naar Turkije . 

"In 1987 zouden wij onze zoon voor de militaire dienst uitzwaaien. 
Toen ontving ik het bericht, dat de Turkse vereniging in Schiedam een 
verkiezing zou houden voor de beste moeder van het jaar. Ik was ook 
uitgenodigd. Zij hadden mij tot moeder van het jaar uitgeroepen en 
dit besluit was unaniem tot stand gekomen. Je moest eens weten hoe 
trots ik was. Voor de microfoon hield ik een speech en bedankte ieder
een die mij deze prijs gegund had. Ik moest huilen van blijdschap. Het 
was een onbeschrijflijk mooi moment. " 

Ali had zich in 1965 in het avontuur gestort om een tractor aan te kunnen 
schaffen, maar zoals vele anderen is ook hij niet teruggekeerd naar Turkije. 
Adile was inmiddels gewend geraakt aan het leven in Schiedam en begon de 
stad als haar tweede dorp te zien. Maar het verlangen naar haar familie en 
haar dorp is nooit verdwenen. Ze zouden nu terug kunnen keren naar het 
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dorp dat zij jaren geleden hebben achtergelaten, maar ditmaal laten hun 
zoon, kleinkinderen en andere familieleden in Nederland hen niet gaan. Met 
het kopen van een tractor en een huis in Klsas was de droom van haar man 
uitgekomen. Maar toen zij beseften dat zij niet meer zouden terugkeren, 
hebben zij beide bezittingen weer verkocht. 

Moeder van het jaar. 

Gitmek mi zor, kalmak ml? 

Adile Asa 1935 ylllnda, ~anllurfa'mn Klsas köyünde dogdu . Altl çocuklu, 
çiftçi bir ailenin klZlydl. Köyünde ilkokula ba~ladl. Daha alfabenin 
tamamlnl ögrenemeden babasl, onu okuldan aldl. 1954 ylllnda Ali Asa ile 
evlendi. E~i de aym köydendi. Evlenince biraz ötelerinde oturan e~inin 
ailesinin yamna ta~lndl. E~i de babasl gibi çiftçiydi. 1-2 dönümlük 
arazilerine bugday, mercimek ekiyor, sonra da yagmuru bekliyorlardl. Yagmur 
olmaylnca ürün küçük kallyor, 0 yll zorlu geçiyordu . Köylerinde elektrikleri, 
sulan, ne de tarla da i~ görecek traktörleri vardl. Her ~ey insan gücüne 
dayamyordu. 

1964 Ylllydl. Bir gün kocasl gelip, onunla konu~acaklan oldugunu söyledi. 
Çall~mak için yurt dl~lna gitmek istiyordu. "Sen ne dersin?" diye sordu. 
Adile Asa hiç dü~ünmeden , "Razl olmam" dedi, ama e~i karanm çoktan 
vermi~ti. Ali Asa bir yll yurt dl~lna gidecek, bir traktör paraSl biriktirir 
biriktirmez de köyüne geri dönecekti. Kocaslnln uzaklara, bilmedigi 
diyarlara gitmesini hiç istemedi. Dna olan güveni, sevgisi sonsuzdu, ama 
belli mi olurdu? Ya gider de gurbet ellerde kendisini unutur, gönlünü 
ba~kaslna kaptHma ne olurdu? 

Ali Asa kararlndan vazgeçmedi. Eger köyde kalma hayatl boyunca bir 
traktör alamazdl. Hemen Urfa'ya gidip, i~ ve i~çi Bulma Kurumu'na yurt 
dl~lna gitmek için kaydlnl yaptHdl. Bir iki ay sonra, Belçika'daki bir maden 
ocagl için çagn geldi. Ali Asa, tehlikeli oldugu için bunu kabul etmedi. 
Kaylt olduktan tam 6 ay sonra ikinci bir mektup geldi. Hollanda'da bulunan 
'N.V Vereenigde Glasfabrieken' yeni i~çiler istiyordu. Hemen gidip i~çi 
bulma kurumundan kagltlanm aldl ve Ankara'ya dogru yola çlktllar. Önce 
slkl bir sagllk kontrolünden geçirildi. Sagllkllydl. Artlk, Hollanda'ya gidi~i 
kesinle~mi~ti . i~çilere yolculuk öncesi üç gün süre verildi . Hemen köyü 
Klsas'a dönüp e~i , akrabalan, dostlanyla vedala~tl. 

"Ali gidince çok üzüldüm. Günlerce durmadan agladlm. Yakla}lk üç 
hafta sonra Hollanda'dan ilk mektubu geldi. Okuma yazmayl çok 
isterdim, babam okutmaml}tl. Akrabalar mektubu okudu. Ïyi 
oldugunu, merak etmememizi yanyordu. Ama merak etmeden olur mu 
hiç? Kocan bilmedigin ta uzak memleketlerde ya}arken. 0 da bizi 
merak ediyordu tabii. Ben de ba}kalanna mektup yazdmp ona 
yolluyordum. " 
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Bir yll boyunca mektuplann biri gelip, digeri gitti . Artlk e~i zarfln içine 
Hollanda'dan fotograflar da koyuyor, Hollanda'mn çok güzel bir memleket, 
insanlanmn da çok iyi oldugunu yazlyordu . Böylece tam 1 yll geçti. Son 
mektubunda, artl k köyüne izne gelecegini yazlyordu . 

"NasI/ mut/u o/dum an/atamam. Bütün akraba/ar/a A Li'nin yo/unu göz
Iüyorduk. Bana i/k geLirken bir bavu/ do/usu hediye getirmi~. Hepsi 
birbirinden güzel. E/bise/er, etek/er, b/uz/ar. Ama gözüm görmedi vaLla. 
Bir an önce dönsün de, bun/ar o/mas7n. 'Traktör paraS7nl biriktiremedin 
mi? Oönmüyor musun?' diye sordum sadece. 0 da bana, 'Adi/e seni de 
oraya götürecegim' dedi. Çok korktum. Endi~e/endim. " 

i~in ~ekli degi~mi~ti. Dogdugu, büyüdügü, evlendigi köyünden, 
akrabalanndan aynllp ne i~i vardl Hollanda'da . "Yok, ben gelmem" dedi. 
Akrabalan da kar~ l çlktl. Kadln ba~lna oralarda ne i~i vardl? Bir de ogullan 
BakH ne olacaktl? 

Ali Asa, üç ylldan fazla çall~tlgl cam fabrikaslnln 'Rotterdam' adll gemi 
pansiyonunda kallyordu . Hem ailesini hem de slcak bir yuvayl özlemi~ti. 
ikisi de gençti ve köyde çlkacak dedikodulardan korkuyordu. En iyisi 
ailesinin de yanlna gelmesiydi . 
1968 ylllnda en sonunda e~ini Hollanda'ya gelmesi için ikna etti . Adile Asa, 
köyü ile kocasl araslnda seçim yapmak zorunda kalml~, sonunda da en 
dogrusunun kocaslnln yamna gitmek olduguna karar vermi~ti . 

Ali Asa, hemen gazetelerden ev ara maya ba~ladl. Jacob Marisstraat 4 
numarada ya~ ll bir Hollandall çiftin üst katlndaki bir oda, mutfak evi 
kiraladl. Sonra da uçakla e~ini almak için Türkiye'ye gitti. Plana göre 
ogullan köyde kalacak, bir yll sonra da gidip ogullanm alacaklardl. Önce 
Adile Asa'mn pasaportunu çlkardllar. istanbul'da Hollanda 
Konsoloslugu'ndan vize allp, Sirkeci'den Hollanda'ya dogru trenle yola 
çlktllar. istanbul'u ilk defa görmü~, köyünden ilk defa bu kadar uzaklara 
gitmi~ti . 

"Yo/cu/ugumuz üç günden faz/a sürdü. Ge/digimde hemen, 1~1/ 1~1/ 
ev/er, sokak/ar dikkatimi çekti . 0 zaman/ar bizim köyde daha e/ektrik 
yoktu. Tam trenden indik bir baktlm ki, birbir/eriy/e öpü~en iki genç. 
Hayatlmda i/k defa sokakta öpü~en biri/erini gördüm. ALi, 'Bakma 
hamm aYlp, aylp' diye beni ko/umdan çekip yürümeye devam etti. " 

Hollanda'daki ilk hafta çok zordu. Geldigine pi~man olmu~tu. E~i eve her 
geldiginde o'nu aglarken buluyordu. Genelde tek ba~lnaydl. Yalmz dl~an 

çlkmaya korkuyor, kimi zaman e~i gece vardiyaslna kaldlgl için, evde yalmz 
uyumak zorunda kallyordu. 
Ev sahipleri olan ya~ll Hollandall çift, çok iyiydi. Onu kahve içmeye 
çagmyor, el kol hareketleriyle bir ~eyler anlatmaya çall~lyorlardl. Ama ne 
kadar olur ki, aym dili konu~amadan . Zaten en zor olam da buydu. 
Konu~mayl, insanlarla görü~meyi , yardlm etmeyi severdi köyündeyken. 
Schiedam'a gelen ilk Türk ailelerinden birisiydi. Bu yüzden çevresinde 
görü~ecegi, konu~acagl bir Türk kadln arkada~l da yoktu. HollandacaYl da 0 

konu~amlyordu. All~ veri~e gitmeye dahi çekiniyor, allnacaklann listesini 
yaplp e~ine veriyor, kendisi gitmiyordu. 

"Ge/eli yak/a~lk bir ay o/mu~tu. AI7~veri~e hep ALi gidiyordu. Ben 
bakka/a gidip ka/a a/maslm söy/edim. 0 da bana, 'Hadi bu sefer de sen 
git bakka/a' dedi. Heyecan/andlm, ka/bim gümbür gümbür atlyordu. 
Ne söy/emem gerektigini ögrendim. Ko~arak bakka/dan içeri girip, 
"een ka/a" dedim. Satlcl gü/dü, ko/aYl verdi. j~te böy/ece i/k 
al7~veri~imi yaptlm. " 

Geldikten bir buçuk ay sonra, hayatlnda ilk defa bir ~irkette çall~maya 
ba~ladl . Gömlekleri ütü makinesine geçiriyordu . Nico Nijman kuru 
temizleme ~irketinin ilk Türk çall~anlanndandl . El kol hareketleriyle ne 
yapmasl gerektigini anlattllar. Zil çallnca mola veriyor, bir daha çaldlglnda 
da yeniden i~inin ba~lna dönüyordu. Çall~mak iyi gelmi~ oglunu, köyünü 
dü~ünmek için vakti azalml~tl. Üzüntüsü biraZC1k hafiflemi~ti ki, 3 ay sonra 
evlerine bir polis geldi. Kaldlklan ev, bir aile için çok küçüktü . Hemen 
ta~lnmalan gerekiyordu . Yoksa polis, Adile Asa'yl yeniden Türkiye'ye 
gönderecegini söylüyordu . Tela~landllar. Hemen yeni bir ev aramaya 
koyuldular. 0 zaman ev bulmak kolay degildi. ~anslan yardlm etmi~, bir 
tamdlklanmn araclllglyla Mariastraat'ta 14 yll boyunca ya~ayacaklan iki 
katll eski bir ev bulmu~lardl. Dönü~ tehlikesi böylece atlatlldl. 

"Evde dogru dürüst e~yamlz yoktu. Hepsini yava~ yava~ al7p bir düzen 
oturttuk. ALi bir de iki ki~iLik bir motor a/ml~tl . Bo~ gün/erimizde 
motara atl7yor, Schiedam çar~1S1na, park/ara, Rotterdam'a gidiyorduk. 
Ben al7~ veri~ yapmayl severim. Gidiyor og/uma, anneme, karde~/erime, 

akraba/anma hediye/er a/lyordum. Ge/eli bir yl/ o/mu~tu. j/k defa köye 
gidecektim. BavuLlar do/usu hediye al7p götürdüm. Tren/e ge/mi~tim, 

tati/e uçak/a gittik. Ama sayll7 gün çabuk geçiyor. 4 hafta ka/dIk. Yine 
ag/aya ag/aya döndüm. Giderken hediye/er do/durdugum bavuLlara 
dönü~te sa/ça, ao biber, bu/gur, mercimek koyup getirdik. 0 zaman 
Türk bakkal7 fa/an yok ki, her gittigimizde yiyecek/erimizi kendimiz 
getiriyorduk. " 
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Ali Asa, Hollanda'ya dog ru yola çlktlktan tam dört yll sonra, 1969'da aile 
tamamlanml~tl. Tatilden dönü~te ogullan Bakn'l da yanlannda 
getirmi~lerdi. Adile Asa sabahlan önce oglunu okuluna bnaklyor, sonra i~e 
gidiyor, i~ çlkl~mda oglunu al1p, yeniden evine dönüyordu. Epeyce 
Hollandaca ögrenmi~ti. E~i kendisinden önce gelmesine ragmen onun kadar 
konu~amlyordu. Okuma yazmasl yoktu, ama yeni duydugu her kelimeyi 
ögrenmek için kendi kendine tekrarl1yor, sonra da Hollandall bir arkada~ma 
anlammm ne oldugunu soruyordu. 

1970'li ylllarda her gün yeni bir aile Schiedam'a geliyordu . i~yerinde çal1~an 
Türk kadmlanmn da saylsl artml~tl. Hatta kendi tamdlklanna da araCl 
olmu~, onlar da aym i~yerinde çal1~maya ba~laml~tl. Yeni gelenleri i~i 
ögretmesi için onun yamna veriyorlardl. Gelen aileler çogaldlkça görü~ülen 
insanlann saylsl artml~, dügünler, ni~anlar, sünnetler kutlanmaya 
ba~lanml~tl. Türk müzik gruplan kurulmu~, daha önce al1~ veri~ için Den 
Haag'a giderlerken, Schiedam'a da bir Türk bakkal1 açllml~tl. Sebze ve 
meyvelerini ise, mahalleyi minibüsle dola~an Türk manavmdan al1yorlardl. 

o ilk günlerin yabanclllgl yoktu. Kendileri için daha çok vakit aymyorlardl. 
Ali Asa, ~iir yazmaya ba~laml~tl. Ylllann verdigi hayat tecrübesi ile kaleme 
kaglda sanl1yor sevdikleri, köyü, Schiedam, Hollanda hakkmda ~iirler 
yaZlyordu . Gurbetligini ~iirlerine aktanyordu. Yüzlerce ~iir yazdl, 
duygulanm ifade edebilmek için. Ali Asa ~iirlerini yazarken, Adile Asa da 
kendisine yeni ugra~llar ediniyordu. Hollandall kadmlan gördükçe bisiklet 
sürmeye özeniyordu. Büyük kolayl1ktl, ama 0 zamana kadar daha hiç 
denememi~ti. 

"1978 Yll7nda bir bislMet kursu aÇ/ldlgml duydum. Hemen gidip 
kaydlml yaptlrdlm. Daha 0 zamana kadar hiç bisiklete binmemi~im. Ne 
kadar zormu~. Hol/andal7 ögretmenim ben i bir taraftan tutup destek 
oluyor ama ben bir tür/ü bisikletin üstünde duramlyorum. Dü~üyorum. 
Her dü~tügümde de utamyorum. En sonunda ögrenmesine ögrendim 
ama bisikletle sokaklarda dola~maya pek cesaret edemedim." 

Adile Asa, 1980 yllma kadar Hollandaya ilk geldiginde çal1~maya ba~ladlgl 
kuru temizlemecide i~ine devam etti . i~ini, i~ arkada~lanm seviyordu. i~ 
yerindekiler de ondan memnundu. Fakat 1980 yllmda ~irket binasl yandl. 
Çok üzüldü. Daha sonra iweri yeni bir binaya ta~mdl, ama 0 artlk bir daha 
geri dönmedi. Çal1~madlgl için artlk daha çok vakti vardl. En büyük hayalini 
gerçekle~tirmek için, Türkçe okuma-yazma kurslanna katlldl. Sertifikasml 
aldl. Artlk mektuplanm kendisi yazabilirdi, ancak bu devir çoktan 
kapanml~tl. YaZll1 mektuplann yerini, sözlü mektuplar alml~tl. Neler 

yaptlklanm kasete konu~up kaydediyor, sonra da bu kaseti akrabalanna 
gönderiyorlardl. Birbirlerinin seslerini duyabildikleri için, kaset göndermek 
daha ho~lanna gidiyordu. Kasetle~meye telefonlar çlkana kadar devam 
ettiler. Bu snada ogullan büyümü~, askerlik ya~ma gelmi~ti. Türkiye'ye 
gitmesi gerekiyordu. 

"1987 Yllmda oglumuzu askere gönderecektik. Bana bir haber geldi, 
Schiedam'daki Türk dernegi yll7n annesini seçecekmi~. Beni davet 
ettiler. Yllm annesi seçilmi~im. Oy birLigiyle karar vermi~ler. Nasll 
gururlandlm kendimle anlatamam. Mikrofonla bir konu~ma yaplp, beni 
bu ödüle laylk gördükleri için herkese te~ekkür ettim. Bu defa 
sevincimden agladlm. Çok güzel bir duyguydu. " 

Ali Asa, bir traktör alabilmek için 1965 yllmda Hollanda macerasma atllml~, 
onlar da digerleri gibi dönememi~ti. Adile Asa, Schiedam'a artlk al1~ml~, onu 
da ikinci köyü olarak bellemi~ti. Ama ailesine, köyüne olan hasreti hiç 
bitmedi. Artlk kan-koca ikisi de çal1~mlyordu. Ylllar önce blraktlklan 
köylerine dönebilirlerdi . Bu sefer de Hollanda'daki oglu, torunlan, akrabalan 
onlan bnakmadl. Ali Asa'm n hayalini gerçekle~tirmi~ler bir traktör, bir de 
Klsas'ta ev alml~lardl. Ama dönemeyeceklerini anlaymca, her ikisini de 
sattllar. 
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NE ZAMAN BiTER BU GURBET 

Gurbetin yollan uzaylp gider 
Kaldl köyümde ya~ll bir peder 

Çok çileler çekti oldu derbeder 
Bilmem ne zaman biter bu gurbet. 

Allahtan hayHl1s1m diledim 
Geldim gurbete seyran eyledim 
Senelerdir ben ailemi görmedim 

Belki yaklnda biter bu gurbet. 

Dumanl1 dag lar gibi dumanl1 ba~lm 
Aynldlm silamdan akar gözya~lm 
Anadan babadan tek bir karde~im 

Veter artlk bitsin bu gurbet. 

Hasret özlemiyle sizi özledim 
Haber gelir diye mektup gözledim 
Kollanm boynuma sanp gezmedim 

Veter artlk yetsin bu gurbet 

Kavu~tur beni nazl1 yar ile 
Gözlerimin ya~l yar döndü sele 

Genç ya~lmda geldim bu gurbet ele 
Bekleye bekleye bitmez bu gurbet. 

Schiedam'a geldim eyledim mesken 
Gözlerimde uykular tiken tiken 
Glas Fabrika'ya ba~ladlm erken 

Döndükçe dönüyor döner bu gurbet. 

Ali Asa der oldum bural1 
Sorarsamz beni SanllUrfa'l1 
Uzaylp gider bu gurbet yolu 

Göresim geldi seni yar Anadolu. 

Ali Aso, 1979 

WANNEER EINDIGT DEZE ONTHEEMDING 

De wegen van ontheemding strekken zich uit 
Een oude vader achtergebleven in mijn dorp 

Veel heeft hij geleden, het leven uit het gareel geraakt 
Wanneer eindigt toch deze ontheemding, ik weet het niet. 

Ik hoop dat God het goede met mij voorheeft 
In den vreemde ben ik aangekomen, een reis achter de rug. 

Jarenlang ben ik verstoken van mijn familie 
Misschien is zij eerdaags voorbij, deze ontheemding. 

Mijn bewolkte hoofd gelijk benevelde bergtoppen 
Mijn thuis heb ik verlaten, mijn tranen stromen 

Eén zus is wat mij rest van mijn ouders 
Nu moet het maar eens afgelopen zijn met die ontheemding . 

Met mijn heimwee en verlangen, verlangde ik naar jullie 
Ik wachtte op brieven, op nieuws dat komen zou 

Arm in arm hebben wij niet rondgelopen 
Het is nu genoeg geweest met die ontheemding . 

Breng me samen met die onbereikbare hartsvriend 
Mijn ogen stroomden vol van tranen, mijn vriend 

Als jongen kwam ik hier in den vreemde 
Met geduld eindigt deze ontheemding nooit. 

Ik kwam in Schiedam, bouwde mijn huis op 
De slaap die alsmaar prikkelde in mijn ogen 

Al vroeg aan de slag in de Glasfabriek 
Deze ontheemding blijft maar door- en doormalen. 

Ali Asa zegt, nu ben ik van hier 
Maar als u het echt weten wilt, van SanllUrfa 

Deze weg van ontheemding strekt zich uit 
Mijn geliefde Anatolië, ik zou jou graag willen zien 

Ali Aso, 1979 
Vertaling Arnout Steen hoek, 2003 
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Een lange reis naar Schiedam 

Hasan Sanba~ werd in 1949 geboren in het dorp Alanözü in het district 
Karaman (het tegenwoordige district GüneYSlnH, Konya). Hij had twee zus
sen en vier broers. Toen hij klaar was met de lagere school zei zijn vader: 
"Twee van jouw broers gaan al naar school, als jij nou eens stopt met 
school, dan zien we wel ... " en Hasan ging niet meer naar school. Het land 
was dor en de mensen waren arm. In 1963 ging er een aantal mensen uit 
het dorp naar het buitenland om te werken . In die tijd keken de mensen in 
het dorp niet echt positief naar gastarbeiders. Ze waren bang dat Europa 
een ander mens van hen zou maken. Die houding verdween pas toen de ver
trokken gastarbeiders voor een vakantie terugkwamen in het dorp . 

"Je had eens moeten zien hoe die lui hun vakantie in het dorp kwa
men vieren! Ze hadden van die nette pakken aan met stoffen die in de 
zon glinsterden. Stropdas om de hals en vilten hoeden op het hoofd. 
In hun handen cassetterecorders. Zij waren compleet veranderd, echte 
heertjes geworden. Een paar jaar later kwamen zij weer en hadden een 
televisie bij zich. Zij noemden die 'beeldradio'. Maar wij hebben er 
niets van kunnen zien want in ons dorp was toen geen stroom. Mensen 
die eerst arm waren, hadden nu een auto onder hun kont, deftige kle
ding en geld enzo. Wat zij vertelden was niet waar wij eerst bang voor 
waren. Zij zeiden steeds: "De mensen in Europa zijn eerlijk en hulp
vaardig. " Wij waren in ieder geval getuige geweest van hun omslag. 
Het was duidelijk dat zij niet stonden te Liegen." 

Hasan Sanba~ ging in 1969 in militaire dienst. In 1970 liet hij zich in 
Konya inschrijven bij het Bureau voor Werk en Werknemersbemiddeling om 
als werknemer naar het buitenland te gaan. Er ging een jaar voorbij zonder 
bericht van het Bureau . Toen hij uit militaire dienst terugkwam, ging hij 
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erheen en vroeg wanneer hij aan de beurt was om te gaan. Het antwoord 
luidde: "Goede genade, het is uitgesloten dat jij gaat. Vergeet dat werk 
maar. " Er waren inmiddels lange wachtlijsten voor degenen die naar het 
buitenland wilden. Hasan besloot na lang wikken en wegen dat hij, als hij 
niet als werknemer zou kunnen gaan, dan maar als 'toerist' (=illegaal) 
moest gaan. Hij had 5500 lira's nodig voor de reis. Dat was voor hem een 
flink kapitaal. Hij ging naar Konya en kocht er bijna 6000 kuikens. Hij 
bracht de kuikens groot en verkocht ze met winst. Maar nog steeds had hij 
niet genoeg geld . Hij leende geld van kennissen en ook van zijn vader 
kreeg hij 50 lira's . Uiteindelijk wist hij het geld bij elkaar te krijgen. Een 
kennis die in Nederland woonde zou hem illegaal komen halen . Hiervoor 
betaalde hij honderd mark. 

"We kwamen in Istanbul aan met de auto. In september 1972 haalde 
ik mijn paspoort op en vervolgens mijn visum voor Bulgarije. Om naar 
het buitenland te kunnen reizen moesten ik 650 Duitse marken 
omwisselen bij de Osmanl1 Bank. Daarna ging ik voor mijzelf een net 
pak kopen en zorgde dat ik er wat netter uitzag. Er waren nog zeven 
anderen zoals ik. Met de bus vertrokken we uit Istanbul. Aan de 
Joegoslavische grens werden wij uit de bus geplukt, toen bleek dat wij 
geen visum voor dat land hadden. De persoon die van ons die honderd 
mark had gekregen, had de bus gevolgd tot aan de grens. Toen wij de 
bus waren uitgezet, schoot hij ons te hulp en zette ons op de boot in 
Rijeka. Vervolgens stapten wij in Italië op de trein. Een week nadat wij 
uit Turkije waren vertrokken, zat ik in Nederland. Ik was geen echte 
moeilijkheden tegengekomen. " 

Hasan vond met hulp van zijn kennissen in Nederland werk bij een kleine 
tuinderij in Rockanje. Hij woonde bij het gezin van de eigenaar. Hij werkte 
er in de kassen en paste op de kinderen. Af en toe hielp hij in de groente
winkel van de familie met de verkoop aan klanten. 

De tuindersfamilie. 

Met het zoontje van de tuinders

fomilie in Rockanje. 

"Op een dag werkte ik weer in de groentewinkel. Kwamen er vier Turkse 
klanten. Zij spraken Nederlands met mij. In die tijd had ik namelijk 
mijn haar lang laten groeien om een Nederlander te lijken, zodat de 
mensen niet doorhadden dat ik een 'toerist' was. AI gauw ging het 
gesprek over in het Turks. Zij bleken in een groot pension even verderop 
te wonen. Op uitnodiging van hen ging ik er een keer heen. 
Het was er enorm groot. Zij hadden eigen koks en gebedsruimten. Er 
woonden honderden mensen. De meeste van de pension bewoners werk
ten bij Wilton-Feijenoord. Vanaf die dag begon ik stiekem mijn maaI
tijden daar te nuttigen. Daarna verrichtte ik daar ook mijn gebeden. 
Ik was aardig aan de omgeving gewend geraakt en sprak al wat woord
jes Nederlands. " 

Vijf maanden na zijn aankomst in Nederland pakte de politie hem op bij 
een inval op zijn werk. Ze brachten hem naar het bureau . Hij had alleen zijn 
overall aan en al zijn spullen lagen nog in het huis van de Nederlandse 
familie. Twee nachten bracht hij door op het bureau, daarna haalde de poli 
tie zijn koffer. Hij moest terug naar zijn geboortedorp. Het enige waar hij 
zich op dat moment zorgen over maakte, was of de politie de f 1000,- in de 
zak van zijn jasje zou vinden . De politie controleerde al zijn spullen en 
maakten daar verbaal van op. Zij vroegen of hij geld had . Hasan zei: "Nee. " 
Daarna werd er een Turkse tolk bijgeroepen . Hij keek erg verbaasd toen hij 
Hasan zag . De tolk vroeg : "Was jij niet een van die groep werknemers bij 
ons?" De man woonde in het pension waar Hasan altijd ging eten. 

"Mijn angst was dat de politie het geld in mijn zak zou vinden. In die 
tijd namen ze doorgaans al het geld dat je bij je had in beslag en 
betaalden daar je vliegticket van. Ik had toen nog steeds schulden bij 
de mensen in het dorp. Als ze me deze f 1000,- zouden afnemen, zou 
ik nooit meer de kans krijgen nog een keer naar Nederland te komen. 
OnopvaLlend pakte ik mijn jasje, schudde er het geld uit en ging er op 
zitten. Later propte ik het geld tussen mijn riem. De derde dag werd ik 
samen met de andere 'toeristen', die zij uit heel Nederland bij elkaar 
gebracht hadden, naar Schiphol gebracht en op het vliegtuig gezet. " 

Hasan keerde terug in zijn dorp en moest van voren af aan beginnen . 
Hoewel hij maar vijf maanden in Nederland was geweest kon hij wat van 
zijn schulden afbetalen. Voordat de rest van het geld op was, wilde hij snel 
terug naar Nederland . Twee maanden na zijn komst naar Turkije vertrok hij 
weer, deze keer alleen. 
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In zijn eentje stapte hij in Istanbul op de trein. Daar leerde hij drie man
nen kennen, die net als hij illegaal op weg waren naar het buitenland. 
Samen reisden zij verder. Bij de douanecontrole in Joegos lavië werden de 
mannen aangehouden. Zij werden uit de trein gehaald en meegenomen 
naar het bureau . Na een korte ondervraging werden ze vrijgelaten . Toen ze 
tussen de treinstellen door de grens alsnog probeerden over te steken, wer
den zij weer opgepakt en in de gevangenis gezet. Na vier weken vond er 
een kort geding plaats. Ze werden vrijgelaten onder voorwaarde dat ze 
terug zouden keren naar Turkije . De politie bracht terug naar de douane
overgang van Koper. 

"Vlak nadat de politie ons had afgezet, zei ik: "Vrienden, weet wel dat 
dit al mijn tweede reis is. Ik ga door tot het eind. Wij proberen nog 
eens op dezelfde manier de grens tussen de treinstellen door over te 
steken. Het zal een weg zijn met vele hindernissen. Als jullie mee wil
len, neem ik jullie op sleeptouw. " Zij zeiden: "Nee, wij gaan niet". Ik 
zei hierop: "Jullie moeten het zelf maar weten". Ik bleef alleen over. 
Zij keerden terug naar Turkije, maar ik ben lopend de grens overge
gaan. Daarna kwam ik geloof ik in Italië. De stad waar ik was, heette 
Trieste. Ik had geen geld, Ik had honger en was moe. Ik liep door de 
stad. Al mijn geld was opgegaan in de gevangenis in Joegoslavië. Ik 
kwam een vent tegen die op een Turk leek. Het bleek geen Turk te zijn, 
maar hij sprak wel Turks. Hij vroeg mij "Heb je honger?" en trakteerde 
me op eten. Mijn honger was gestild. Daarna bracht hij mij bij een 
hotel. Het was een hartverwarmende man. Vroeg in de volgende och
tend ben ik stilletjes uit het hotel weggegaan, voor het geval ze geld 
van mij wilden. Ik liep naar het station en zag daar op een bord dat er 
acht uur later een trein naar Parijs zou vertrekken. Ik bracht de rest 
van de tijd door aan zee. Er waren mensen op het strand aan het zon
nebaden en aan het zwemmen. Daar nam ik een douche. Ik raapte 
pruimen op die van de bomen waren gevallen en peuzelde ze op. 
Daarna liep ik terug naar de trein en stapte in. " 

Net voordat de trein Brescia binnenreed, zag Hasan dat de conducteur zijn 
kant op kwam lopen. Hij verstopte zich op het toilet, maar ontkwam toch 
niet. Toen de trein op het station stopte, werd hij door de conducteur aan 
de politie overgeleverd. Voorzover hij er iets van kon opmaken, hoorde hij 
de politie kwaad tegen de conducteur zeggen: "Waarom zet je die man uit 
de trein?" Juist op het moment dat het fluitje ging en de trein op het punt 
stond te vertrekken, werd hij weer de trein ingewerkt. Hij vond een eerste 
klas slaapwagon en viel er als een blok in slaap. 

"Ik sperde plots mijn ogen open en zag dat ik in Pan'js was. Ik wist 
niet eens hoe de reis was verlopen. Ik had enorme honger. Op het sta
tion zag ik twee Turkse mannen. Ze hielden van dat lange Franse 
brood vast. Ik vroeg: "Hé vriend, zou ik wat van dat brood mogen heb
ben?" Zij moeten wel gezien hebben dat ik honger had. Ik schrokte 
het lange brood op terwijl ik met ze praatte. Ik vroeg de mannen hoe 
ik uit Parijs weg kon komen zonder geld op zak. Die nacht mocht ik bij 
hen logeren en de ochtend daarop gaven zij mij geld voor het trein
kaartje. Pas ruim een maand nadat ik uit Turkije was vertrokken, kwam 
ik weer in Nederland aan." 

Hasan had een zware reis achter de rug, en gerustgesteld was hij zeker niet. 
Stel dat hij opnieuw opgepakt zou worden? Hij wilde niet nog eens dezelfde 
reis meemaken. Een half jaar lang werkte hij bij een tuinderij in Gouda. In 
het weekend werkte hij voor de familie in Rockanje, waar hij al eerder had 
gewerkt. Daar werd het hem op een gegeven moment toch te link. Omdat 
zijn uurloon in Gouda minder was dan van de andere werknemers, vroeg hij 
om opslag. Hij kreeg kreeg echter lik op stuk en werd de laan uitgestuurd . 
Hij werkte een tijd bij een tuinderij in Nieuwerkerk aan de IJssel. Daar sliep 
hij in een verkrotte barak die op het terrein van de tuinderij stond . 
Uiteindelijk vond hij een baan bij een schrootbedrijf in Vlaardingen . Enige 
tijd later vestigde hij zich daar in een pension in de Maasbosstraat. 

"De eerste Turken die hier kwamen, vertelden altijd over de moeilijkhe
den die ze hadden meegemaakt, maar wij hadden als 'toeristen ' het 
meest te verduren. Degenen die door bedrijven geworven waren, had
den pensions, eigen koks, werk, kortom alles. Iedere vergelijking tus
sen een gastarbeider en een 'toerist' gaat gewoon mank. Wij durfden 
met niemand te praten, of het nou een Turk of een Nederlander was. 
We waren altijd bang dat zij doorhadden dat wij toeristen waren en dat 
ze aangifte zouden doen bij de politie. Als je toerist bent, moet je je 
met alles tevredenstellen. Buiten waren we altijd angstig. Onze angst 
kwam echter niet zozeer direct van de politie. Wat konden zij je nou 
doen? Je wordt pas bang als je geen geld hebt, en omdat wij ook geen 
geld hadden waren wij nu eenmaal bang. Wij waren ook gewoon bang 
dat wij onze schulden niet konden afbetalen. " 

Aan het werk bij het schrootbedrijf. 
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Aan het illegale bestaan van Hasan kwam een eind toen hij het nieuws op 
de radio hoorde dat er verblijfsvergunningen verstrekt zouden worden aan 
illegale werknemers. Hij zou zijn vrijheid terugwinnen en weer zonder zor
gen over straat kunnen. Meteen ging hij naar de tuinderijen en het 
schrootbedrijf. Met de papieren die hij daar keeg kon hij bewijzen dat hij 
gewerkt had. Met die papieren en met brieven die zijn familie in Turkije 
hem gestuurd had ging hij naar de politie. Onbevreesd wandelde hij het 
bureau in . Uiteindelijk kreeg hij zijn verblijfsvergunning . Het eerste wat hij 
wilde was op vakantie gaan naar Turkije. Hij hechtte altijd veel belang aan 
zijn kleding. Hij kocht een nieuw pak voor zichzelf en ging. Het viel de 
mensen in zijn dorp meteen op hoe chique hij er uitzag. 

Later trouwde hij in zijn dorp. In 1976 nam hij zijn echtgenote Esma mee 
naar Nederland. Het begon hem beter te gaan. Hij kon voor f 1750,- een 
gemeubileerd huurhuis overnemen van een vriend die naar Rotterdam zou 
verhuizen. Het huis aan de Stationstraat in Schiedam had drie kamers. Het 
was in die tijd bijna onmogelijk een huis te vinden. Als men hem f 5000,
had gevraagd dan was hij ook bereid geweest om dat neer te tellen. Het 
huis had geen badkamer. Hij brak in het huis een grote kast open en legde 
er een badkamertje in aan. Hij had nu net als de anderen in Nederland een 
verblijfsvergunning, werk, een huis, een vrouw, kortom alles wat men nodig 
heeft. Hij had met al het werk ook zijn schulden kunnen afbetalen. In 1979 
haalde hij zijn rijbewijs. Met een grote groene Ford uit 1972, die hij zijn 
'vakantiewagen' noemde, reed hij naar zijn geboortedorp en bracht voor zijn 
familie een cassetterecorder en een televisie mee. 
"Ik was 22 toen ik hierheen kwam. Nu ben ik 55. Ik heb een grote gok 
gewaagd. Met het risico dat ik een ongeluk zou krijgen, dood zou kunnen 
gaan, ziek zou kunnen worden, ben ik uit mijn dorp vertrokken. Ik was arm. 
Wat ik allemaal niet meegemaakt heb tijdens die reis van ruim een maand 
en daarna in Nederland . Als ik alles zou vertellen, zou je er boeken vol mee 
kunnen schrijven. Omdat ik geen andere mogelijkheid had, heb ik al die 
moeilijkheden moeten doorstaan. Heimwee heb je ook natuurlijk, maar daar 
was ik nooit bang voor. Mijn enige angst was de angst zonder geld te 
komen zitten." 

Hasan en fsma voor hun auto. 

Schiedam 'a uLa~an uzun yoL cuLuk 

Hasan Sanba~ 1949 yllmda Karaman'a (Daha sonra Konya'ya) bagll olan 
Alanözü köyünde dogdu. ikisi klZ, altl karde~i daha vardl. Ïlkokulu 
bitirdiginde babasl, "iki agabeyin okuyor, sen de okuma bakallm!" deyip, 
onu okula göndermedi. Köyleri kHaçllk, insanlar fakirdi. 1963 yllmda 
köyden bir kaç ki~i yurt dl~ma çall~maya gitti. 0 zamanlar köydekiler yurt 
dl~ma gidenlere slCak bakmlyor, Avrupa'mn adaml degi~tireceginden 
korkuyorlardl. Ta ki, ilk yurt dl~ma çall~maya gidenler, tatil için yeniden 
köye dönene kadar. 

"Yurt d1~ma gidenler bir tatile geldiler ki, görme! Güne~te 1~1ldayan 
yanar döner kuma~11 tak1m elbiseleri üzerlerinde, kravatlan 
yakalannda, kafalannda fötr ~apkalan. Ellerinde teypler. Tamamen 
degi~mi~, efendi olmu~lar. Bir kaç y11 sonra bir daha geldiler, 
televizyon getirmi~ler. 'Görüntülü radyo' dediler. Ama göremedik, 0 

zaman bizim köyde elektrik yoktu. Önceden fakir olan birinin altmda 
araba, k1l1k klyafetleri, paralan öyle. Anlat1~lan da bizim ilk 
korktugumuz gibi degildi. 'Avrupa'mn insanlan iyi, yard1m sever' 
diyorlard1. Her durumda onlardaki degi~imi gözümüzle gördük. Yalan 
söylemedikleri belliydi. " 

Hasan Sanba~ 1969'da askere gitti. 1970 yllmda, yurt dl?ma i~çi olarak 
gidebilmek için, Konya i~ ve i~çi Bulma Kurumu'na kaydml yaptHdl. B!r y1l1 
geçmesine ragmen, hiç bir haber alamaml~tl. Askerligini bitirdiginde I~çi 
Bulma Kurumu'na gidip, masmm ne zaman gelecegini sordu. Cevap olarak, 
"Oh hoooo, gitmene imkan yok. Unut sen 0 i?i" dediler.Yurt dl?lna gitmek 
isteyenler için uzun bekleme listeleri olu~mu~tu. Hasan Sanba~ dü~ündü, 
ta~mdl, i~çi olarak gidemiyorsa, turist (kaçak) olarak gitmeye karar verdi. 
Yola çlkabilmesi için, 5500 liraya ihtiyacl vardl. Onun için bu para bir 
servetti. Konya'ya gidip, 6000'e yakm civciv satm aldl. Civcivleri köyünde 
büyütüp, sattl. Ama hala ihtiyacl olan parayl kazanamaml~tl. 
Tamdlklanndan borç aldl, babasl da 50 lira verdi. Sonunda gerekli olan 
parayl bir araya getirdi . Hollanda'da ya~ayan bir tamdlgl onu kaçak olarak 
buraya getirecekti. Bunun için 100 mark ödedi. 

"1972 y1lmm dokuzuncu aymda önce bir pasaport, sonra da 
Bulgaristan'a vize ald1m. Yurt d1~ma Ç1k1~ yapabilmek için Osmanl1 
Bankas1'ndan 650 mark döviz almmas1 gerekiyordu, onu da hallettim. 
Sonra da gidip kendime bir taklm elbise allp, k1l1k k1yafeti düzelttim. 
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Arabay/a Ïstanbu/'a ge/mi$tik. Benim gibi yedi ki$i daha vardl. Otobüs/e 
Ïstanbu/'dan yo/a pkt7k. Yugos/avya gümrüijünde vizemizin o/madlijl 
an/a$l/mca, otobüsten indiri/dik. Bizden para a/an ki$i arabasly/a 
otobüsü takip etmi$ti. Orada da bize yardlm etti ve bizi Riyeka'dan 
gemiye bindirdi. Sonra da Ïta/ya 'da trene bindik. Türkiye'den pktlktan 
bir hafta sonra, HoLlanda 'daydlm. Pek zor/uk çekmedim." 

Hasan Sanba~, Hollanda'daki tamdlklan araClllglyla Rockanje'de bulunan 
küçük bi r bahçede i ~ e ba~ladl. Bahçenin sahibi olan Hollandall ailenin 
evinde kallyor, bahçelerinde çall ~lyor, çocuklanyla ilgileniyordu. Kimi 
zaman da onlara ait olan manav dükkanmda mü~terilere satl~ yaplyordu. 

"Bir gün yine manavda satl$ yaplyorum, dört Türk mÜ$teri ge/di. 
Benim/e HoLlandaca konu$uyor/ar. 0 zaman/ar HoLlandal1/ara 
benzemek için saç/anml uzatlyordum ki, turist o/duijum an/a$l/masm. 
Adam/ar/a Türkçe konu$maya ba$/adlm. Ï/eride büyük bir pansiyonda 
kal1yor/arml$. Beni davet etti/er, gittim. Bir baktlm ki koskocaman bir 
yer. Kendi a$p/an var, namaz kl/mak için mescit/eri var. Yüz/erce insan 
ka/lyor. Pansiyondaki/erin çoiju Wi/ton Feijenoord'ta ça/l$lyordu. 0 
günden sonra ben de gidip gizLice yemek/erimi orada yemeije 
ba$/adlm. Sonra namaZlml da orada kll1yordum. Ortama epeyce 
a/l$maya ba$/aml$t7m. Oi/i de birawk öijrendim. " 

Hollanda'ya geleli 5-6 ay olmu ~tu ki, iwerini basan polisler onu yakalaYlp 
karakola götürdüler. Üzerinde sa de ce i ~ tulumu vardl . Tüm e~yalan 
yanlannda kaldlgl Hollandall ailenin evindeydi. iki gün polis karakolunda 
kaldl. Sonra polisler gidip bavulunu aldllar. Artlk polisin elinden kaçl~ 
yoktu. Mecburen tekrar köyüne dönecekti . Tek tasasl, polislerin evden gelen 
e~yalar arasmda bulunan ceketinin cebindeki 1000 florini bulmalanydl. 
Polisler bütün e~yalan kontrol ediyor, sonra da kaydml yaplyorlardL ParaSl 
olup olmadlgml sordular, "Yok" dedi. Sonra karakola onun için Türk bir 
tercüman getirildi . Hasan Sanba ~'l görünce çok ~a~Hml~, "Sen bizim 
i ~çilerden degil miydin?" diye so rmu ~tu. Tercüman, kaçak olarak yemek 
yedigi pansiyondan geliyordu . 

"Benim korkum, poLisin cebimdeki parayl bu/maslydl. 0 zaman/ar polis 
cebindeki parayl al1yor, uçak bi/etine veriyordu. Köydeki/ere borcum 
vardl. Bir de parayl a/sa/ar, artlk bir daha HoLlanda'ya ge/mek için hiç 
$anSlm ka/mayacaktl. Çakt7rmadan ceketimi eLime al1p, cebinden 
parayl dÜ$ürtüp, üstüne oturdum. Sonra da parayl kemerimin arasma 
slkl$tlrdlm. Üçüncü gün, HoLlanda 'mn her yerinden top/anan turist/er/e 
beraber havaa/amna götürülüp uçaija bindiri/dim. " 

Hasan Sanba~ yine ba~ladlgl yere, köyüne dönmü~tü . Sa de ce be~ altl ay 
Hollanda'da kaldlgl halde, borçlanmn bir klsmlm ödedi. Kalan paraSlm 
bitirmeden, hemen Hollanda'ya geri dönmek istiyordu. Geldikten iki ay 
sonra yeniden yola çlktl. Bu sefer yalmz ba~ma gidecekti. 

istanbul Sirkeci ganndan tek ba~ma trene bindi. Trende daha önce hiç 
görmedigi, ama kendisi gibi yurt dl~lna kaçak olarak gitmeye çall~an üç 
ki~iyle kar~lla~tl. Yolculuga beraberce devam ettiler. Yugoslavya'da gümrük 
kontrolü sHasmda yakalandllar. Jandarmalar onlan trenden indirdi, karakola 
götürdü. Bir kaç ~ey sorduktan sonra da serbest bHaktl. Trenlerin arasmdan 
gümrügü tekrar geçmeye çall~Hlarken, yeniden yakalamp hapse atlldllar. 
Dört hafta sonunda klsa bir mahkeme olmu~, Türkiye'ye dönmeleri ~artlyla 
serbest bHakllml~lardl. Jandarma onlan götürüp, yakalandlklan Koper 
gümrügüne yeniden bHaktl. 

"Jandarma bizi blraklr blrakmaz ben de dim ki, 'Arkada$/ar, bu benim 
ikinci gidi$im ha . .. Vazgeçemem. Aym önceki gibi tren/erin arasmdan 
gümrükten geçmeye çal1$acaijlz. Bunda her türlü zor/uk o/abi/ir. 
Gidecekseniz, sizi de götüreyim' dedim. On/ar, 'Ge/meyeceijiz' de di/er. 
Ben de 'Siz biLirsiniz' dedim. Ya/mz ka/dIm. On/ar Türkiye'ye döndü/er, 
ben yürüyerek gümrükten geçtim. Geçtiijimde i/eride herha/de Ïta/ya 
o/masl /aZlm, Trieste adl1 bir $ehre ge/dim. Param yok, apm, yorgunum, 
$ehirde yürüyorum. Bütün param, Yugos/avya'da hapisteyken bitmi$ti. 
Türk'e benzer bir adam/a kar$l/a$tlm. Türk deiji/mi$, ama Türkçe 
biLiyordu. 'Aç m1S1n?' diye sordu. Karmml doyurdu. Sonra beni bir ote/e 
götürdü. Çok iyi/ik sever bir insandl. Ama sabah ote/deki/er para ister
Ier diye korkup, sabah/eyin erkenden ote/den kaçtlm. Ïstasyona 
yürüdüm. Bir baktlm /evhada 8 saat sonra Paris 'e gidecek bir tren 
gözüküyor. Oeniz klylslna gittim. Sahi/de insan/ar güne$/eniyor, denize 
giriyordu. Orada hemen bir dU$ a/dIm. Aijaç/ardan yere dÜ$mü$ o/an 
erik/eri top/aylp yedim. Sonra da gidip trene bindim. " 

Tren tam Brescia ~ehrine yakla~lyordu ki, biletçinin ona dog ru gelmeye 
ba~ladlgml gördü . Tuvalete saklandl ama yine de biletçiden kurtulamadl. 
Tren istasyonda durdugunda biletçi, Hasan Sanba~'l polislere teslim etti . 
Olanlardan anladlgl kadanyla polis, biletçiye "Neden bu adaml 
indiriyorsun?" diye klzml~, tam düdük çalml~ tren hareket edeeekken de 
onu tekrar trene bindirmi~lerdi. Hasan Sanba~ birinci slmfta bulunan 
yatakll bo~ bir vagon bulup, sonra da orada uyudu. 

"Bir gözümü açtlm ki Paris'teyim. Nere/erden, hangi kontroLlerden 
geçmi$im bi/miyorum. Çok aClkml$tlm. Orada iki Türk gördüm. 
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ElLerinde 0 uzun FranS1Z ekmeginden vardl. 'Ya karde~im ~u ekmegi 
alabilir miyim?' diye sordum. Onlar do benim aç oldugumu zaten 
anlaml~lar. 0 uzun ekmegi onlarla konu~urken yiyip bitirmi~im. 
'Arkada~lar, benim pa ram yok, nasll gidecegim?' dedim. 0 gece beni 
misaftr ettiler, ertesi günü de bana tren paraml verdiler. Türkiye'den 
pktlktan sonra bir ayl geçmi~ti ki Hollanda'ya varabildim. " 

Hasan Sanba~ zor bir yolculugu arkaslnda blrakml~tl, ama korkulan hala 
devam ediyordu. Ya yine yakalamrsa ne olurdu? Bir daha aym yolculugu 
ya~amak istemiyordu. Yanm sene boyunca Gouda'da bir bahçede çal1~tl. 
Hafta sonlannda da Hollanda'ya ilk geldiginde çall~tlgl aileye yardlm 
etmeye gidiyordu. Ama burasl onun için tehlikeliydi. Gouda da ise saat 
ba~lna aldlgl ücret diger çal1~anlara göre az oldugu için zam istemi~, bu 
yüzden de i~inden kovulmu~tu. Nieuwerkerk'te bir bahçede çall~maya 
ba~ladl . Bahçe içine yapllml~ olan kötü bir baraka içinde uyumak 
zorundaydl. Sonunda Vlaardingen'da bulunan bir hurdal1kta i~ buldu. Daha 
sonra Vlaardigen'daki Maasbosstraat 35 numarada bulunan pansiyona 
yerle~ti. 

"Buraya ilk gelenler hep çektikleri zorluklan anlatlyorlar, ama en 
büyük zorluklan biz turistler ya~adlk. Anla~malarla gelenlerin 
pansiyonlan, awlan, i~leri, kontratlan, her ~eyleri vardl. j~çi adamla 
tu rist adam bir olur mu? Türk olsun Hollandah olsun, turist 
oldugumuzu bilir de, polise ~ikayet eder diye insanlarla konu~maya 
cesaret edemiyorduk. Turistken her ~eye raZ1 olmak zorundasTn. Biz 
hep içimizdeki yakalanma korkusuyla dola~t7k. Korkumuz polisten 
degildi ki. 0 ne yapacak? Paran olmazsa korkarsTn, biz de paramlZ 
olmadlgl için korkuyorduk. Ya borçlanmm ödeyemezsek? diye 
korkuyorduk. " 

Hasan Sanba~'ln kaçak hayatl, radyoda duydugu haberle degi~ti. Kaçak 
i~çilere oturma izni verilecekti. Sonunda özgürlügüne kavu~acak, yeniden 
rahatça sokaklarda dola~abilecekti. Hemen eskiden çal1~tlgl i~yerlerine 
gidip, oralarda çal1~tlglnl gösteren kagltlan, bir de ailesinin ona gönderdigi 
mektuplan yamna al1p, polise gitti. Korkusuzca içeri girdi. Oturum iznini 
alml~tl. Ïlk i~i, Türkiye'ye tatile gitmek oldu. Giyimine her zaman özen 
gösterirdi . Tatile gitmeden önce kendisine bir taklm elbise daha aldl. 
Köydekiler, ondaki ~lkl1g1 hemen fark etmi~lerdi. 

Daha sonra evlendi. 1976 ylllnda e~i Esma'yl da Hollanda'ya getirdi. ~ansl 
yardlm etmi~, Schiedam'da Stationstraat 53 numaradaki 3 odal1 evi, 
Rotterdam'a ta~lnacak olan arkada~lndan 1750 florine devralml~tl. Ev 

bulmak neredeyse imkanS1Zdl, 5000 de olsa ödeyecekti. Evin banyosu yoktu. 
Kendisi evin bir dolablnl bozup, yerine banyo in~a etti. Artlk Hollanda'da 
oturma izni, i~i, evi, e~i, her ~eyi vardl. Çal1~ml~, borçlanm da çoktan 
ödemi~ti. 1979 ylllnda ehliyetini aldl. Köyüne 'tatil arabasl' dedigi, 1972 
model Ford marka büyük ye~il bir otomobille gitti. Akrabalanna teyp, 
televizyon götürdü. 

"Ben buraya 22 ya~Tndayken geldim. Sim di 55 ya~Tndaylm. Bir kumar 
oynadlm. Köyümden kazaYl, ölümü, hastahgl, her ~eyi göze alarak 
yola pktlm ben. Fakirdim. 0 bir aydan fazla süren yolculugumda neler 
neler ya~adlm. Hollanda'da neler neler ya~adlm. Hepsini anlatsam, 
defterlere slgmaz. 0 zorluklan ya~adlm, çünkü ba~ka bir seçenegim 
yoktu. Gurbetlik var ya, ondan do korkmadIm ben. Tek korkum, param 
olmazsa korkusuydu." 
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Van Schiedam naar Turkije 

Cornelis Haga (1578-1654) 

De relatie tussen Schiedam en Turkije begint niet pas in 1963 met de komst 
van de gastarbeiders, maar al veel eerder. In 1611 benoemden de Staten
Generaal de Schiedammer Cornelis Haga namelijk tot de eerste Nederlandse 
ambassadeur in het Ottomaanse Rijk . 
De in 1578 geboren Haga maakte na zijn studie in Leiden een vormingsreis 
naar Constantinopel. Op 6 juli 1612 ontving Haga van de Ottomaanse sul
tan een ahd-name of capitulatie, waarin de sultan de Nederlanders uitge
breide juridische, fiscale en commerciële voorrechten verleende. In 1639 
keerde Haga terug naar Holland, waarna hij van 1645 tot aan zijn dood in 
1654 voorzitter van de Hoge Raad van Holland en Zeeland was. Ter nage
dachtenis aan Cornelis Haga en zijn vrouw is een grafschrift aangebracht in 
de Grote Kerk. In de Gorzen is een straat naar hem vernoemd. 

Van Turkije naar Schiedam 

Van Turkse gastarbeider tot stadsgenoot 

In de jaren zestig ontstond er een dringende vraag naar arbeidskrachten . 
Nederlandse firma's gingen arbeiders in Turkije werven, waarbij de 
Nederlandse overheid bemiddelde . In 1964 werd een wervingsverdrag tus
sen Nederland en Turkije gesloten . Hierin was een aantal bepalingen opge
nomen met betrekking tot het dienstverband en de tegemoetkoming in de 
kosten van huisvesting en voeding. Een apart punt vormde later de toela
ting van de gezinsleden van de buitenlandse arbeiders. 
Veel arbeidsmigranten waren er in die tijd op gericht geld te sparen om dat 
mee terug te nemen naar Turkije. Aan het begin van de jaren zeventig trad 
daarin echter een duidelijke verandering op. De tijdelijkheid van de 
arbeidsmigratie verdween en de gezinshereniging kwam op gang. In korte 
tijd overvleugelden Turken en Marokkanen de andere groepen arbeidsmi
granten in aantal. Daarnaast verschoof de oorspronkelijke herkomst van 
Turkse migranten van de steden naar het platteland. 
Na 1985 nam de gezinshereniging door Turken af: de meeste gezinnen 
waren herenigd . De gezinsvorming nam toe. Nu vormen de Turken met 
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264.000 personen, na de Su ri namers, de grootste immigrantengroep in 
Nederland. 

De maatschappelijke positie van een groep kan op grond van verschillende 
as pecten worden gemeten : positie op de arbeidsmarkt, opleidingsniveau en 
huisvesti ngssituatie. Alle onderzoeksgegevens wijzen erop, dat Turken er op 
vrijwel alle fronten slecht voorstaan. In vergelijking met zo'n twintig jaar 
geleden is hun huisvestingssituatie echter sterk verbeterd. Toen woonden 
velen van hen nog in te kleine pensions en woonoorden en konden zij nau
we lij ks huisvesting voor hun gezi nnen krijgen . 

Turkse gastarbeiders naar Schiedam 

In de jaren zestig was er in het Nieuwe Waterweggebied een nijpend tekort 
aan arbeiders. In het Rotterdamsch Ni euwsblad staat op 9 oktober 1963: 
"Het aanbod, met name van Spaanse arbeiders, is flink gedaald, zodat de 
belangstelling zich nu richt op Turkije". Uit een memo van de N.V. 
Vereenigde Glasfabrie ken (Vegla) uit 1972 weten we dat in september 1963 
de eerste Turken daar in dienst genomen werden . Een deel van hen was 
afkomstig uit de Belgische mijnen waa r de arbeidsomstandigheden zeer 
slecht waren . Gezien de goede ervaringen met de gastarbeiders werd in de 
loop van 1964 en 1965 drie maal een groep van vijftig Turken in Ankara 
geworven. 
Het Vrije Volk, 11 februari 1964: 

"De werkgelegenheid in de glasfabrieken is bijzonder groot. De tekor
ten aan arbeidskrachten worden zoveel mogelijk opgevangen met bui
tenlanders en met name het aantal Turken neemt met de week toe". 

Eind 1964 bracht de Turkse minister van Arbeid, de latere premier Bülent 
Ecevit, een bezoek aan de Glasfabrieken. In het personeelsblad van de Vegla 
vinden we terug dat het bedrijf in 1965 ook aan de sterfdag van Atatürk op 
10 november aandacht besteedde. In 1970 waren er ongeveer 230 Turken 
werkzaam bij de Vegla in Schiedam. Naast de Vegla waren er vanaf 1965 ook 
Turken werkzaam bij de scheepswerf Wilton-Fijenoord. 

Huisvesting 

De Turken, veelal afkomstig van het arme platteland en 'dus' weinig gewend, 
bracht men onder in pensions van erbarmelijke kwaliteit. Men deed dit ook 

In het midden Ali Aso. Op het grote portret Ecevit (vooral in jaren 

zeventig - in bepaalde kringen - erg populair). Op de achtergrond een 

afbeelding van een molen en twee portretjes van Atatürk. 

omdat de Turken immers slechts tijdelijk naar Nederland zouden komen. 
Veel huiseigenaren hadden er geen bezwaar tegen de vreemdelingen tegen 
flinke prijzen te huisvesten. De meeste verblijven waren klein en vaak was 
er een minimum aan huiselijkheid, comfort en hygiëne. Daarop kwam kri
tiek en mede onder druk van de Schiedamse kerken verbeterde hun huis
vesting. 
In 1966 stellen enkele gemeenteraadsleden vragen aan B&W over het 'pro
visorisch' onderbrengen van buitenlandse arbeidskrachten bij particulieren, 
hetgeen volgens hen 'in bepaalde gevallen' een gevaar voor de volksge
zondheid opleverde. B&W lieten daarop weten: 

"Er zijn hoogstens tien adressen waar vijf of meer vreemdelingen zijn 
gehuisvest, echter nooit meer dan tien à twaalf". (Kennelijk liet men 
hier het hotelschip buiten beschouwing.) "Voor ongerustheid voor het 
in gevaar brengen van de volksgezondheid bestaat voorshands geen 
aanleiding. In het kader van het vreemdelingentoezicht worden de 
grote pensions regelmatig door de Politie gecontroleerd. Hoewel de 
ligging en de verzorging niet overal gelijk zijn, kan evenwel worden 
gezegd, dat zij alle aan redelijke eisen en aan de verlangens van de 
vreemdelingen, die er verblijven, voldoen. Van ongewenste toestanden 
in deze pensions is tot dusver niet gebleken. Er hebben ons geen 
klachten van de pensiongasten, hun werkgevers of omwonenden 
bereikt". 

Voor de Turkse gastarbeiders in dienst van de Verenigde Glasfabrieken 
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waren speciale pensionboten georganiseerd. Deze boten, de 'Rotterdam' en 
de 'Ankara', lagen in de Buitenhaven op letterlijk een steenworp afstand van 
de Glasfabriek. Over de huisvesting van Turkse arbeiders in dienst van de 
Vegla, alsmede berichten over buitenlandse werknemers zonder geldige 
werkvergunning aldaar, werden vragen gesteld aan B&W door een raadslid 
(eind 1968). Citaat uit het antwoord van B&W: 

"Voor de met toestemming van de Directeur-Generaal voor de 
Arbeidsvoorziening rechtstreeks in het buitenland aangeworven arbei
ders, is de werkgever contractueel verplicht om te zorgen, dat er bij 
aankomst in Nederland passende huisvesting aanwezig is. Voor de eer
ste 150 Turkse arbeiders heeft de Vegla dit probleem opgelost door de 
inrichting van logiesschepen en wel in overleg met de Turkse ambassa
de en het Gewestelijk Arbeidsbureau" 

De directie van de Vegla liet aan diverse kranten weten (17 december 1968): 

"Destijds werd deze accommodatie door de officiële instanties gekwa
lificeerd als een van de beste voor Turkse werknemers in ons land! Het 
eten werd gekookt door twee eigen koks, de menu's werden zelf geko
zen, terwijl een eigen gebedsruimte (de enige in de wijde omgeving) 
werd ingericht. (. . .) Toen echter een petitie ondertekend door 150 van 
de 180 Turkse werknemers op tafel kwam met het verzoek - mede 
gesteund door de vakbond St. Willibrordus - om zelf voor hun huis
vesting te mogen zorgen, hebben wij [de Vegla] hierin toegestemd". 

In 1968 dachten de officiële instanties ook duidelijk anders over de huis
vesting, aangezien de Inspectie van de Volksgezondheid de accommodatie 
gedeeltelijk afkeurde. De directie vervolgt : 

"Eerst hebben wij de betrokkenen alsnog een andere pension ruimte 
aangeboden, maar daar is geen gebruik van gemaakt: men wilde vnj 
zijn in de keuze. (. . .) De NV [Vegla] wijst er nog op, dat deze ontwik
kelingen zeer worden betreurd omdat zij grote waarde hecht aan een 
goede sfeer in het bedrijf, maar tevens meent, dat een goede huis
vesting hiervan niet los kan worden gezien. Vooral het begeleiden en 
acclimatiseren van nieuw aangekomen werkkrachten zal in de praktijk 
bijzonder moeilijk worden. Ook de officiële instanties betreuren deze 
ontwikkeling, omdat hiermee een eind is gekomen aan een begelei
ding en verzorging van buitenlandse werknemers, die bijzonder werd 
gewaardeerd". 

Voor de Turkse werknemers die gehuisvest waren op de Rotterdam en de 
Ankara werd per 1 januari 1969 de pensiongeldregeling gewijzigd en zou
den ongehuwden f 27,50 bruto en gehuwden f 30,- netto per week gaan 
ontvangen als bijdrage in de pensionkosten . De Vegla deelde mee: 

"Wij [aanvaarden] geen enkele verantwoordelijkheid voor de kwaliteit 
van voeding of ligging in het door u te kiezen pension. (. .. ) Slechts, 
indien u in een door ons aanbevolen pension gaat wonen, zijn wij 
bereid de nodige controle uit te oefenen ". 

Het beëindigen van de huur van de pensionboten in 1968 was onder meer 
problematisch omdat veel Schiedamse pensionhouders geen Turken wilden 
huisvesten. 

"Het motief van de pensionhouders is, dat zij niet wensen dat de 
Turken met velen op één kamer wonen (hetgeen deze mensen juist als 
normaal beschouwen en daarom willen), en dat zij niet willen toe
staan, dat de mannen op de slaapkamers hun maaltijden bereiden, 
omdat dit een onaangename geur in huis verspreidt, waarover andere 
bewoners dan weer gaan klagen". 

Er waren ook andere hindernissen bij het zoeken naar kamers . 

"De taalbarrière - maar weinig Turken spreken voldoende Nederlands 
om hun wensen kenbaar te maken - en de prijs. Te vrezen valt, dat de 
reeds hoogliggende prijzen van huurkamers nog zullen stijgen (en spe
ciaal voor deze categorie gegadigden) nu zich bij de geringe mogelijk
heden, die Schiedam biedt, nog ineens 180 kamervragenden hebben 
gevoegd" . 

Inmiddels werd duidelijk dat veel gastarbeiders niet terug zullen gaan naar 
Turkije, maar in Nederland zullen blijven. Dat stelde ook andere eisen aan 
de huisvesting. B&W reageert op vragen van een raadslid hierover met de 
volgende opmerki ng: 

"De Turkse werknemers van de Verenigde Glasfabrieken aan wie per 1 
januari de huur voor huisvesting op het woonschip Rotterdam was 
opgezegd, zijn er in geslaagd in Rotterdam, Schiedam of Vlaardingen 
persions te vinden. Enkelen, die al langer in Schiedam werken, lieten 
hun gezinnen overkomen en kregen een woning toegewezen. (. . .) 
Door het langdurig verblijf in ons land ontstond bij velen van hen het 
verlangen met hun gezinnen herenigd te worden en daarmee inherent 
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het verlangen naar zelfstandige huisvesting. In het algemeen hebben 
zij daarop recht op grond van de voorschnften voor vreemdelingen na 
twaalf maanden onafgebroken verblijf in Nederland, indien zij gele
genheid hebben nog tenminste één jaar in ons land te blijven wer
ken ". 

Maatschappelijk leven 

In 1962 werd de Stichting Hulp aan Buitenlandse Werknemers (SHBW) 
opgericht. Het doel van de stichting was 'het behartigen van de maatschap
pelijke en culturele belangen van buitenlandse werknemers, in de ruimste 
zin des woords' in het Rijnmondgebied. Bij de stichting hoorde een Raad 
voor Advies voor Buitenlandse werknemers, waarin instellingen en organisa
ties werden uitgenodigd zitting te nemen. 
Uit een enquête uit 1966 naar "de sociale toestand van de binnen de 
Europese Economische Gemeenschap migrerende arbeiders en hun gezin
nen ", " - in de toenmalige situatie wil dat voor Nederland zeggen: 
Italianen - blijkt dat de gemeente Schiedam zich daar toen in het geheel 
niet mee bezighield en op dat terrein dus ook geen enkele voorziening 
getroffen had. Dit doet het vermoeden rijzen dat de gemeente met de situ
atie van Turken al helemaal geen bemoeienis had. Ook de SHBW verzorgde 
toen nog geen activiteiten voor Turken in Schiedam. 
Pas vanaf 1967 was er in Schiedam een Plaatselijke Commissie, die ver
tegenwoordigd was in de SH BW. Dit was de Commissie voor Opvang en 
Begeleiding van Buitenlandse Werknemers, die tot ongeveer 1972 fungeer
de. Hierin waren onder meer de vakbeweging, het arbeidsbureau, de 
Schiedamse Gemeenschap en de kerken vertegenwoordigd. De commissie 
had als opdracht onder meer het geven van voorlichting aan de Schiedamse 
burgerij en voorlichting aan buitenlandse arbeiders. Bij dat laatste moet 
men denken aan het volgende: "voorlichting in het algemeen over 
Nederland, zijn klimaat, geschiedenis, cultuur, zeden en gewoonten, het 
meisje, de vrouw, gezin en huwelijk, en in het bijzonder over Schiedam, met 
name de huisvesting". Een subcommissie was de Commissie Huisvesting 
Buitenlandse Werknemers. Over deze commissies werd later opgemerkt: 

"De SHBW werkt niet graag met commissies, omdat in de praktijk 
gebleken is dat de commissies meestal ontaarden in "praatgroepen ". 
Praatgroepen, waaraan diegenen waarover gesproken wordt niet eens 
deelnemen. Deze "commissies" functioneren dan niet". 

Wie is eigenlijk een Turk? 

Op het eerste gezicht lijkt het begrip Turk misschien eenduidig, maar wie is 
eigenlijk een Turk? In Turkije leven naast de Turkse ook andere etniciteiten, 
zoals Koerden. Anderzijds leven ook buiten Turkije vele Turkse volkeren, 
zoals Kazachen, Oezbeken en Tataren. 
Nationaliteit lijkt geen bevredigende definitie op te leveren. Immers, 
iemand wiens beide ouders de Turkse nationaliteit hebben, maar zelf de 
Nederlandse heeft, geldt als Nederlander. In bevolkingsstatistieken wordt 
vaak als criterium gebruikt 'geboorteland vader of moeder en geboorteland 
van persoon zelf. Als beide ouders en het kind zelf in Nederland geboren 
zijn, betekent dit, dat een kind van de derde of vierde generatie gastarbei
der als Nederlander in de statistieken figureert. 

Demografische ontwikkeling 

Uit Schiedamse bevolkingsstatistieken uit de jaren zestig is moeilijk op te 
maken hoeveel Turken hier woonden : Turken werden onder de algemene 
categorie 'buitenlanders' geschaard. Bovendien bleken verschillende 
registraties bijvoorbeeld van Arbeidsbureaus en Vreemdelingenpolitie grote 
verschillen op te leveren. 
Op 31 december 1965 waren bij de Schiedamse Gemeentepolitie 1.220 
vreemdelingen ingeschreven, waaronder 190 Turken. Hiervan waren er onge
veer 140 gehuisvest op het hotelschip 'Rotterdam' in de Buitenhaven. De 
overigen waren in pensions bij particulieren ondergebracht. Het aantal 
zogenaamde buitenlandse arbeiders bedroeg toen overigens ongeveer 530. 

1967: In oktober 1967 waren er ongeveer 660 buitenlandse arbeiders, 
waarvan 240 Turken . Daarvan waren er 170 gehuisvest op de 'Rotterdam' en 
de 'Ankara'. 

1971: In juni 1971 waren er volgens de vreemdelingendienst 568 Turken in 
Schiedam. 

"Van de totaal 38 in Schiedam geregistreerd staande pensions zijn bij 
de Vreemdelingendienst van de politie acht bekend in Schiedam-Zuid. 
Volgens de laatste gegevens waren daarin woonachtig 45 Turken". 

Met die geregistreerde pensions worden vermoedelijk pensions voor vier of 
meer personen bedoeld. Er waren nog veel meer pensions waarin minder dan 
vier buitenlanders verbleven, maar waarvoor geen registratieplicht bestond. 
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1972: Per 31 maart 1972 waren in Schiedam 2.517 buitenlanders aanwezig 
van veertig verschillende nationaliteiten, waaronder 762 Turken. 

1974: Volgens een opgave van de Gemeentepolitie was er op 31 december 
1974 het aantal van 1.270 Turken in Schiedam geregistreerd. Daaronder 
waren 267 vrouwen en 476 kinderen. Het aantal geregistreerde Turkse 'bui
tenlandse werknemers' bij de Stichting Hulp aan Buitenlandse Werknemers 
'Rijnmond' bedroeg toen echter 1.333. 

1975: Het percentage personen met de Turkse nationaliteit bedroeg op 30 
september 1975 1,9% van de gehele bevolking. De grootste toename van 
zogenoemde buitenlandse werknemers moet worden toegeschreven aan de 
Turkse nationaliteit, die sowieso al veruit het grootst was in Schiedam. Het 
aandeel van de Turkse werknemers en hun gezinsleden bedroeg 63% van 
het totale aantal. 

2003: Op 1 januari 2003 waren van de 75.851 Schiedammers 6.453 perso
nen Turks. 'Turks' is hier gebaseerd op het eigen geboorteland, c.q. dat van 
vader of moeder. Turken vormden daarmee, na de Nederlanders, met 8,5%, 
veruit de grootste groep in Schiedam. Ter vergelijking : het percentage 
Surinamers bedroeg 3,0%. 

Stadsgenoten 

De Turkse bevolking van Schiedam is niet gelijkmatig in de verschillende 
Schiedamse wijken terug te vinden. In Kethel bedraagt het percentage 
slechts 0,77% en in Nieuwland, de wijk met de grootste bevolking, 22,3%. 
De sociaal-economische positie van allochtonen is doorgaans niet erg gun
stig, zodat een nieuwbouwwoning voor een groot deel van hen niet bereik
baar is . Mede als gevolg hiervan komen in de wijken Woudhoek en Spaland 
bevolkingsgroepen als Turken nauwelijks voor. 

Als we de geboorteplaats bekijken van Turken in Schiedam, dan valt op dat 
er geen plaats in Turkije echt uitschiet. Het grootste percentage, 37,7%, is 
geboren in Schiedam, gevolgd door 5,4% die in Rotterdam geboren zijn. Pas 
daarna volgt een Turkse plaats, te weten Karaman, met slechts 3,8%. 
Wanneer we het percentage van het nabijgelegen Kllbasan daarbij optellen, 
komen we aan 5,0%. Andere plaatsen met een percentage van 1,0% of meer: 
Ankara (1,6%), Aksaray (2,9%), IgdH (1,0%), Istanbul (1,0%) en KH~ehir 
(2,8%) . 

Van de in Schiedam woonachtige Turken is 45,9% geboren in Nederland en 
53,6% in Turkije. Het ligt in de lijn der verwachting dat die 45,9% in de 
Turkse gemeenschap ook beschouwd zal worden als afkomstig uit de plaats 
in Turkije waar de familie vandaan komt. Dat zou dan grofweg betekenen 
dat we kunnen zeggen dat zo'n 10% van de Turkse Schiedammers van oor
sprong uit Karaman komt. 
Deze statistische gegevens contrasteren nogal met de volgende citaten uit 
een boekje uit 1996 naar aanleiding van een scholierenuitwisseling: 

"Schiedam en Karaman hebben een band. (. . .) En dat is ook niet zo 
vreemd want veel Schiedammers zijn afkomstig uit Karaman. Turkse 
Schiedammers wel te verstaan, want Karaman is de stad waar heel veel 
Turkse Schiedammers vandaan komen". 

Nog stelliger (naar aanleiding van het bezoek van de kindergemeenteraad 
in 1995 aan Turkije): 

"als bestemming is voor Karaman gekozen omdat uit deze stad de 
meeste Turken komen die in Schiedam wonen". 
Ook bij de gemeente lijkt men te veronderstellen dat een groot deel 
van de in Schiedam woonachtige Turken uit Karaman komt. 

De Turkse bevolkingsgroep is gemiddeld veel jonger dan de autochtone 
bevolking: 43% is jonger dan 20 jaar. Bij de Nederlandse bevolking is dit 
slechts 19%. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat in het groeitempo 
van de Turkse bevolking sterke verandering zal optreden. De groei heeft 
twee oorzaken . Bij de Turkse bevolking in Schiedam is sprake van een jaar
lijks terugkerend geboorte- en vestigingsoverschot. Het geboorteoverschot 
wordt veroorzaakt door het feit dat de Turkse bevolkingsgroep gemiddeld 
zeer jong is. Het geboortecijfer is hoog en omdat slechts 0,9% tot de cate
gorie 65+ behoort, is de sterfte laag. 
De instroom van Turken van buiten de stad versnelt deze groei. De 
gemiddelde woningbezetting is behoorlijk hoger dan het Schiedams 
gemiddelde. Toch neemt ook bij Turken het aantal extreem grote gezinnen 
af. De gemiddelde woningbezetting vertoont dan ook een dalende lijn. 
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