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Will Tinnemans (Someren, 1959) behaalde in 1980 zijn diploma aan de School voor
de Journalistiek in Utrecht. Hij werkte sindsdien als free-lance journalist voor dag-,
week- en maandbladen en voor de VPRo-televisie. Hij was daarnaast als (parttime) redacteur werkzaam bij Jeugdwerk Nu (1981-1984), Zone 3 (1984-1985), Buitenlanders
Bul/etin (1985-1987), Intermediair (1991) en De Gazet (1992-1993).
In 1990 verscheen van zijn hand Tulpen in de nacht. Reisreportages uit Midden-Europa, Amsterdam, Sua. In 1991 redigeerde hij L'Italianità. De Italiaanse gemeenschap in Nederland, Amsterdam, Het Spinhuis. Verder leverde hij als co-auteur bijdragen aan De
verscheurde katholieken, Henri Haenen en Hugo Verweij, Weesp, De Haan, 1985; Meningen over migranten . Het Nederlandse al/ochtonenbeleid ter discussie, G.A. van der List
(red.), Den Haag, Prof. Mr. B.M. Teldersstichting, 1993 en Achter de coulissen. Gedachten over de multi-etnische samenleving, Gerrit Pas (red.), Amsterdam, Wetenschappelijk
Bureau GroenLinks, 1993.
Tinnemans publiceert als free-lance journalist geregeld over immigranten en immigratie, onder meer in Buitenlanders Bul/etin en Intermediair.
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«Ze hebben jarenlang hard gewerkt en voor de kinderen gezorgd. Dan raken ze hun ·baan kwijt en tróuwen de kinderen en
dt,tn valt hun lleJe positie weg. Ineens hebben ze niets meer. Als
ik ~n Turkije zou wonen, zou mijn moeder bij een van de kinden;n in huis wonen. Hier dènk je er nog niet aan en dat geldt
voor de meeste Turkse kinderen, vooral als zé gest\}deerd hebben. Maar· die ouders verwachten dat eigenlijk wel. De eerste lading die hier is blijven steken, die zit vaak echt in de proble,men.
Dat is soms heel triest»
Meral Pinar, psychiatrisch verpleegkundige, afkomstig uit OostTurkije
.
«Die Minde(hedennota is geschreven door ambtenaren. Ministers
hebben die nota nauwelijks gelezen. Er kwam vrijwei geén enkele verbetering spontaan uit de koker van de kabinetten-Lubbers. We kregen niets cadeau, we moesten alles zelf los-peuteren.
Dat maakte de geloofwaardigheid van het minderp'edenbeleid
zeer zwak. En dan kregen we ook nog op ons brood dat we de
politieke besluitvorming frustreerden. Het kabinet hield ons in
die nota een wor~t voor. Zodra we wilden gaan eten, trok het
kabinet die worst in. Als we er dan bovenop sprong:n, verweten
ze ons dat»
Mohamed Rabbae, voormalig directeur Nederlands çentrum ,
Buitenlanders
«Een belangrijk punt vind ik, dat we de indruk van ,positieve dis- ,
criminatie moeten vermijden. Je kunt ook zeggen: dat is /het
wegWerken van achterstanden, iedereen kansen <;n ruimte bieden. Maarje ku~t niet de verantwoordelijkheid van mensen afkopen via een overheidsloket, door mensen via een subsidiestroom · te bevoordelen. Niet doen, dus. Tegelijkertijd moet je
stelling nemen tegen iedere uitlating die disc,riminerend is. Daar
- moet je geen ruimte aan bieden. Dat zijn mijn twee kernpunten»
Ruud Lubbers, minister-president
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D

~wamen

e eerste 'gastarbeiders'
in de jaren vijftig naar ons land
om de snelgroeiende Nederlandse economie vooruit te helpen.
Ital~ànen beten het spits af. Ze werkten in die beginperiode vooral in de
mijnbouw en de metaal. Toen vanaf 1960 ook werkgevers uit andere industrietakken over de grenzen gingen werven, volgden Spaanse, Portugese, Griekse, Joegoslavische, Turkse en Marokkaanse arbeiders. Sparen en
terug naar huis, dat was de droom van velen. Het verblijf iri Nederland
'z ou slechts tijdelijk zijn.
Het liep anders. De meesten bleven hier en verlengden hun arbeidscontract keer op keer, totdat zij onder ogen moesten zien dat hun leven
zich in Nederland afSpeeltle. Maar de arbeidsimmigranten hadden niet alleen handen om te werken, ze hadden ook een hoofd en een hart. En een
gezin. Ze eiste~ qls mens een plaats op in de Nederlandse samenleving. '
Diezelfde samenleving schoot hier echter tekort: ze had hen als werknemers hard nodig, maar weigerde in sociaal en cultureel opzicht ruimte
voor hen te maken. Vanaf dejaren zestig ontstonden dan ook felle discus'Si es over 0!1derwerpen die nu opnieuw in het brandpunt van de belangstelling. staan: gespreide huisvesting, onderwijs aan buitenlandse kinderen,
criminali~eit, al dan niet verplicht de Nederlandse taal leren.
Een gouden armband legt de geschiedenis en achtergronden bloot van
deze actuele politieke vraagstukken. Door de getuigenissen van de betrokkenen zelf is het een menselijk document geworden, De anonieme
'gastarbeider' wordt in dit boek een persoon met een gezicht die zich ver
van huis staande ~oest houden in een vreemde en soms vijandige samenleving. Berustend of verbitterd, maar vaker strijdbaar en vol geede moed
vertellen buitenlandse mannen en vrouwen hoe hun leven eindigde en
opnieuw begon in het land 'waar het geld op straat ligt' .
' Inmiddels is het' niet meer de vraag of ze integreren in Nederland, maar
hoe. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt niet alleen bij de immigranten, de héle Nederlandse samenleving zal daar een bijdrage aan moeten
leveren. Een gouden armband noemen Turken dat, een investering in de
toekomst.
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