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In 1989 vcrrees in de Willem s traa t, niet
ver van het s tadscent rum, ccn gebouw
dat Eindhove naren misschien op ccn
medi terra ne vaka ntie of in het wes ten
van het land hadden gezien , maar niet
in eigen stad . Het middelgrote in rozc
en grijze betonsteen uitgevoerde gebouw met hct grote Ioden koep eldak
en de hoog oprij zende minaret was
onmis ke nbaa r een moskee. De ruim
van te voren aangekondigd e bouw van
de Turkse Fa tih-moskee was niet schokkend. Daar voor ook was het on twerp,
met ui tzonderin g wellicht van de minaret, tc conventioneel. Het maakte echter
vee) Eindhovenaren duidelijk dat ccn
aa nzie nlijk aantal van hun medeburgers er een andere leve nsovertuiging
op nahield dan zijzelf. De bouw van de
moskee was verder een teken dat deze
'nieuwe' Eindhovena re n ecn vaste plaats
in de stad inna men.
DE OVERSPANNEN ARBEIDSMARKT
EN SPAANSE ASSISTENTIE

De Willemstraat. waar had de Fatihmoskee anders kunnen staan? De vraag
stellen is haar beantwoorden. Alles wat
na de oorlog als buitenlander nieuw in
Eindhoven arriveerde leek daar sam en
tc klonteren. Naast de moskee waren er
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de gebouwen van het Casa Espanol en
daarnaast stond het Centro Italiano, waar
respectievelijk Spanjaarden en LatijnsAmerikanen en Italianen elkaar konden
ontmoeten.
Van die groepen waren de Italianen als
eersten in Eindhoven gearriveerd. Na de
Tweede Wereldoorlog waren er in bepaalde
bedrijfstakken a] snel tekorten aan werknerhers ontstaan. Bijna altijd ging het
om zwaar of vuil werk, wat Nederlanders
zelf liever niet deden. AI vanaf eind jaren
veertig werkten Italiaanse mijnwerkers in
de Limburgse mijnen.
Kort daarna gingen metaalbedrijven
opnieuw in Italii! en later ook in joegoslavie werknemers werven. Het ging daarbij
vooral om vakmensen zoals lassers, waaraan in Nederland een tekort bestond. In
dat kader kwam ook een aanta!Italianen
naar Eindhoven, die vooral werk vonden
bij OAF en in de textielfabrieken.
De Spaanse intocht begon begin jaren
zestig. Initiatiefnemer hierbij was Philips,
dat in deze periode een sterke expansie
beleefde door de start van de productie
van televisietoestellen. In 1962 nam Frits
Philips persoonlijk het besluit om te gaan
werven in een land, en wei Spanje. Dit
gebeurde mede om de zaak administratief
overzichtelijk te houden.
Begin februari 1963 arriveerden 90
Spanjaarden, na een reis van drie dagen,
in Eindhoven. Zij kwamen uit de Extremadura, een van de meest achtergebleven delen van Spanje met een hoge werkloosheid.
Later kwamen ook Spanjaarden uit andere
regia's van hetland naar Eindhoven. Oat
sommigen hier terecht kwamen was puur
toeval. In het keuringscentrum hingen
drie grote borden: Nederland. Zwitserland,
Duitsland. In de rij voor Zwitserland zat
niet vee! beweging, daarom stapten een
aantal wachtenden over naar Nederland.
Het aantal Spanjaarden bij Philips zou
oplopen tot enkele duizenden. Zij werden
aanvankelijk onder primitieve omstandigheden gehuisvest in woonoorden in plaatsen in de omgeving. Vooral het gebrek aan
privacy was een groot probleem. Het feit
dat ze hier redelijk betaald werk hadden.
maakte vee! goed voor de gastarbeiders,

zoals ze werden genoemd. Na een aantal
jaren konden ze hun gezin Iaten overkomen en kregen ze woningen van Philips.
Vooral in Strijp ontstond zo een hechte
Spaanse gemeenschap. Op het ogenblik
wonen er nog zo'n 1000 Spaanssprekenden
in Eindhoven.
ANDERE MEDITERRANE NIEUWKOMERS

Tot medio jaren zeventig vormden de
Spanjaarden de grootste groep allochtonen
in Eindhoven, geleidelijk echter werden
ze uit die positie verdrongen door gastarbeiders uit Turkije en Marokko. De eerste
Turken kwamen in de tweede helft van de
jaren zestig naar de stad. Hun komst werd
geregeld door zogeheten arbeidsronselaars.
Die pakten de zaak handig aan. Een inmiddels gepensioneerde Turk herinnert zich
nog goed hoe hij in 1965 als jongeman in
zijn woonplaats aan de Zwarte Zeekust een
rode Mercedes met een Belgisch kenteken op straat zag rijden. Dit symbool van
welvaart en avontuur deed een vonk overslaan en voor hij het wist stapte hij in een
vliegtuig dat hem naar een 'saai Belgisch
koolmijnendorp' bracht.
Later kwam hij naar Eindhoven, waar
toen al vee! Turken woonden. Zij hadden
vanaf 1965 op tijdelijke contracten bij
diverse bedrijven als de schoenenfabriek
BATA in Best en houtbedrijfPicus gewerkt. De woonomstandigheden van deze
eerste genera tie Turkse arbeiders waren
vaak bedroevend. Ze verbleven in barakken naast de fabrieken of in bouwvallige
pensions, waar ploegsgewijs werd geslapen
in stapelbedden. Rond 1970 organiseerden
onder meer kerken protestacties tegen
de leefomstandigheden en kwamen er
verbeteringen.
Vee! Turken waren afkomstig uit arme
regie's met een grote werkloosheid zoals
Oost-Anatolie. Ze dachten zelf aanvankelijk een paar jaar in Nederland te blijven
om genoeg geld te verdienen voor de
aankoop van een stuk land of een tractor.
Maar onder meer door de sterke inflatie in
Turkije kwam het daar vaak niet van. Tegen
hun zin kozen velen van hen daarom voor
een Ianger verblijf en ten slotte een bestaan
in Nederland. Zij kregen na vijf jaar een
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In 1996 kreeg
de Sur naamse
mosl mgemeen
schap haar
eogen moskee.
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verblijfsvergunning en konden dan vrouw
en kinderen Iaten overkomen. Deze ontwikkeling kreeg zijn beslag in het begin van de
jaren tachtig toen ongeveer 20.000 Turken
en Marokkanen in het kader van gezinshereniging naar Nederland kwamen.
De genoemde Marokkanen arriveerden
rond 1970, kort na de Turkse gastarbeiders,
in ons land. In Eindhoven verliep hun
komst op 'Spaanse', dat wil zeggen georganiseerde wijze. Initiatiefnemers waren
Philips en DAF. Zij organiseerden via de
Nederlandse ambassade en consulaten in
Marokko bijeenkomsten waar de kandidaat-migranten zich konden aanmelden.
De belangstelling in het arme Marokko was
groat. Vooral uit het Rifgebergte, maar ook
uit andere regia's trokken duizenden jonge
mannen naar Nederland.
Bij de keuring werd aileen gelet op
lichamelijke gezondheid. De migranten
moesten kunnen aanpakken. Dat vee! van
hen geen enkele formele scholing hadden
en vaak analfabeet waren, interesseerde de
keuringsartsen en bedrijven niet. Zij hadden mensen nodig aan de !opende band en
derge!ijke. Meer nog dan de Spanjaarden en
Turken, die door hun opleiding wat beter
voor ztch zen 'konden opkomen, 'kwamen
de Marokkaanse migranten in Nederland
in een isolement terecht.
TUSSEN DROOM EN REALITEIT

Evenals de Spanjaarden en Turken dachten
vee! Marokkanen aanvankelijk na enkele
jaren terug te keren. Bij deze groep nieuwkomers kwam daar in meerderheid weinig
van terecht. Zo ontstonden in Eindhoven
grate Turkse en Marokkaanse gemeenschappen die in 2008 uit respectieve!ijk
ongeveer 9.500 en ruim 5000 person en
bestonden.
Van beleid om deze groepen in de
Nederlandse maatschappij te doen integreren was aanvankelijk geen sprake. Ze
kwamen hier om tijdelijk te werken en dat
was het dan, dachten zowel overheid als
werkgevers. Aan taalonderwijs ofvoorlichting over culturele verschillen tussen
hetland van herkomst en Nederland werd
niets gedaan. De mensen moesten het zelf
uitzoeken. Als reactie daarop ontstonden
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2. Vanaf de JBren
zestig maakte
hel Nederlandse
bedrijfsleven werk
van een georga
niseerde werving
van zogeheten
gastarbelders.
Oak in de regia
Zuldoost·Brabant
kwamen ZIJ in
groten getale
terecht, aanvanke·
lijk in pensions of
woonoorden. Waar
staat hun hoofd
naar? Naar de
hoofdlooi van hun
werkgever Ievens
pensionbeheerder
of naar de wijn,
vermoedelijk uot
het land van her·
komst? Spaanse
gastarbeiders in
feeststemming
vanwege 75 )Bar
Philips, 1966.

3. E
kende
belongrljk aan tal
niet geboren en
getogen lngeze
tenen onder de
bevolking, en hun
aandeel nam on
de naoorlogse
per lode toe,
vooral na 1970.
Zlj kwamen
steeds meer van
buiten Nederland.
lnmiddels
vormen Zlj een
onmiskenbaar
onderdeel uit van
de samenlevong,
waarbij integratie
en behoud van
de voormalige
cultuur samen
een gezamenlojke
vorm zoeken.
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na enige tijd zelfuulparganisaties van
bijvaarbeeld immigranten uit een bepaalde
regia. Oak maskeeverenigingen en palitieke- en vakbandsarganisaties speelden een
belangrijke rol bij de integratie ap saciaal
en cultureel terrein. Van groat be lang waren
verder gaedwillende buren en callega's die
raad gaven en hielpen met het invullen van
formu lieren.
De eerste genera tie immigranten heeft
in meerheid moeten aanvaarden dat de
droom van de terugkeer naar het moederland niet te realiseren was. Voor vee] van
hen leverde dit soms grate spanningen ap.
De tweede genera tie ging hier vaak naar
school en kent de weg in de maatschappij
beter dan hun auders. Zij varmen als het
ware een brug: nog goed ap de haagte
met de gebruiken in het thuisland, maar
aok gaed bekend met de Nederlandse
maatschappij. De derde generatie lijkt
daarbij sams tussen de wal en het schip te
belanden. Zij vaelen zich in geen van beide
culturen thuis en maeten hun eigen weg
vinden zonder hun identiteit te verliezen.
Waar ligt de grens van de assimilatie, is
vaar hen het dilemma. Op deze vraag zijn
slechts individuele antwoorden mogelijk.
DE MULTICULTURELE STRAAT
4. De stads
bevolking van
Eondhoven kent
begon 21steeeuw,
zoals aile grate
steden, een aan
zienlijke populatie
met een niet
dorekt westerse
achtergrond of
oriimtatie. Segre·
gatie of integra toe
os daarbij een
belangrijk
vraagstuk,

dat deels ook
parallelloopt
met een groeiend
islamitisch zelf·
bewustzijn en
deels een zekere
radicallsering die
weer react ies
oproept. Een van
de islamotische
scholen was in
2004 het doelwit
van een bamaanslag.

De Spanjaarden, Turken en Marakkanen
waren niet de enige nieuwkomers van
na de Tweede Wereldoorlog. De Indische
Nederlanders waren hen eind jaren veertig,
begin jaren vijftig vaargegaan als gevolg
van de lndanesische revolutie. Omdat
zij wat betreft taal. cultuur en godsdienst
weinig afweken van de gevestigde Nederlandse bevalking verliep hun in passing
zonder grate problemen. Wat niet wil
zeggen dat voor vee] mensen uit deze groep
de (gedwongen) avergang naar ons koude,
weinig gastvrije land moeilijk was. In
Eindhoven wonen ongeveer 6500 Indische
Nederlanders.
Kort voor en na de Surinaamse onafhankelijkheid in november 1975 kwamen
grate groepen Surinamers. In de jaren
tachtig en negentig volgden Antilliaanse
immigranten. De integratie van deze
groepen verliep minder vanzelfsprekend
dan die van de Indische Nederlanders,
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maar overeenkomsten in taal en soms
godsdienst en cultuur gaven vaak op wat
langere termijn de doorslag bij de aan- en
inpassing. De Surinaamse en Antilliaanse
gemeenschappen zijn circa 3500 en 2000
person en groat. Een dee! van de Surinamers is islamitisch. Zij gaven echter de
voorkeur aan eigen gebedshuizen en sloten
zich niet aan bij de bestaande Turkse of
Marokkaanse islamitische organisaties.
Hun aanwezigheid in Eindhoven blijkt uit
de Surinaamse moskee op het Kastelenplein.
Naast de hier genoemde etnische groepen zijn er nog 48 nationaliteiten die meer
dan 100 vertegenwoordigers in Eindhoven
hebben. In totaal zijn 57.000 van de 210.000
inwoners van allochtone afkomst (2007).
Hierbij spelen echter grate verschillen in
integratie een rol. De op onafhankelijkheid
gestelde Somalische gemeenschap verschilt
hemelsbreed met de Indische Nederlanders,
die zich volledig Nederlander voelen.
De diversiteit van Eindhoven wordt het
best duidelijk bij een wandeling op zaterdagmiddag door de Kruisstraat. Hier vind
je de Iraakse groenteboer, met daartegenover de Marokkaanse kapper en
wat verderop de Nederlandse bakker, een
Turkse telefoonshop en dito nachtwinkel.
Daarna volgen nog ondermeer een Turkse
bakker, een Chinese kruidendokter, een
Surinaams/ Afrikaanse kapper en een grate
Chinese supermarkt met tussendoor wat
Nederlandse winkels. De medewandelaars
komen naar taal, uiterlijk en k.leding te oordelen letterlijk van over de hele aardbol. De
statistieken vertellen dater '158 herkomstgroeperingen' in Eindhoven wonen en op
zaterdagmiddag in de Kruisstraat geloofje
dat graag.

een multiculturele gemeenschap, die wat
betrof openheid meer leek op een plaats als
Rotterdam, dat rand 1900 eveneens zeer
snel was gegroeid, dan op andere Brabantse
steden.
Groepen die zich in het laatste kwart
van de twintigste eeuw scherp tegen de
komst van vooral Turkse en Marokkaanse
immigranten verzetten kregen in de stad
niet vee! aanhang. Wat niet wil zeggen dat
er geen discriminatie bestond. Vertegenwoordigers van de eerste generatie gastarbeiders kunnen u snel uit de droom he!pen.
Na de aanslagen van 11 september 2001
in de Verenigde Staten en de moord op
cineast Theo van Gogh in 2004 is echter
een verharding in de maatschappelijke
verhoudingen ontstaan. Enkele rechtspopulistische groepen lijken te streven
naar een confrontatie met aanhangers
van de islam. Radicale volgelingen van
die godsdienst sturen aan op een tweedeling in de maatschappij. Een k.leine groep
schrikt daarbij niet terug voor geweld. Die
weg werd oak gekozen door Nederlandse
rechts-radicalen die in 2004 een bomaanslag pleegden op de Eindhovense Tariq
Ibnoe Ziyad-school.
Na deze woelige periode moeten nieuwe
bruggen worden gebouwd tussen de verschillende segmenten van de Nederlandse
maatschappij. Openheid is daarbij van
groat belang. Gematigde stromingen binnen de verschillende allochtone gemeenschappen en de gevestigde Nederlandse
maatschappij moeten in de dialoog een
hoofdrol spelen om te voorkomen dat
de tegenstellingen verder toenemen. De
Stichting Overleg Allochtonen en Autochtonen (OVAA) speelt in Eindhoven een
dergelijke rol

INTEGRATIE EN SPANNINGEN

Hans Schippers

Voor de integratie van de naoorlogse
nieuwkomers had Eindhoven a! in het
begin van de twintigste eeuw kunnen
oefenen bij de explosieve groei van Philips
toen uit Nederland, Duitsland, Tsjechie en
Belgie duizenden toestroomden. Oat integratieproces was, met de nodige steun van
het bedrijf zelf, zonder grate problemen
verlopen. Company town Eindhoven was a!
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