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HoofdstukHoofdstuk 4 

Dee vakcentrales over  immigrati e en immigranten: 
dee jaren vijftig , zestig en zeventig 

Inn dit en het volgende hoofdstuk ga ik in op de vraag hoe de Nederlandse vakcentrales 
inn de periode van i960 tot 1996 zijn omgegaan met het in hoofdstuk 1 benoemde immi-
gratie-,, inclusie- en belangendilemma. Deze dilemma's volgen elkaar gedurende de 
onderzoeksperiodee min of meer in de tijd op. Het tweede dilemma wordt pas vanaf 
middenn jaren zeventig echt belangrijk, als het eerste dilemma ten nadele van arbeidsmi-
gratiee is beslecht en deze nagenoeg wordt stopgezet.1 Dit betekent echter niet dat er in 
dee jaren zestig, begin jaren zeventig geen pogingen zijn ondernomen om immigranten 
binnenn de vakbeweging op te nemen dan wel hen daarvan uit te sluiten. De kwestie van 
algemeenn of specifiek beleid, het derde dilemma, is uiteraard pas aan de orde als bij het 
tweedee dilemma voor inclusie wordt gekozen. In de praktijk blijken het tweede en 
derdee dilemma echter door elkaar te lopen en niet altijd even duidelijk van elkaar zijn te 
onderscheiden.. Voor de beschrijving van de houding van de vakcentrales heb ik dan 
ookk gekozen voor een chronologische indeling. In dit hoofdstuk concentreer ik me op 
dee jaren vijftig , zestig en zeventig, waarbij ik de volgende tijdsindeling aanhoud: 

-- 1950-1959: werving en tewerkstelling van immigranten gecontroleerd door de 
werkgevers; ; 

-- 1960-1965: begin van de officiële rekrutering van buitenlandse arbeidskrachten 
doorr middel van overleg tussen overheid, werkgevers en werknemers; 

-- 1966-1974: het hoogtepunt van de werving, geheel gecontroleerd door de overheid; 
-- 1975-1979: restrictieve toelating. 

Inn het volgende hoofdstuk ga ik in op de houding van de centrales in de jaren tachtig 
enn negentig. 

Dee periode 1950-1959: werkgeverscontrole 

Dee arbeidsmigratie zoals die begin jaren vijfti g op gang kwam, was onderdeel van het 
naoorlogsee industrialisatiebeleid van de Nederlandse overheid.1 Om de internationale 
concurrentiepositiee van Nederland te versterken, besloten overheid en werkgevers- en 
werknemersorganisatiess dee lonen laag te houden (de geleide loonpolitiek) en trachtten 
zijj  een gunstig industrieel klimaat te creëren via het stimuleren van particulier onder-
nemersinitiatief.. Dit beleid leidde reeds in het begin van de jaren vijfti g tot een snelle 
kapitaalaccumulatie,, die echter niet werd gevolgd door investeringen in arbeidsbespa-
rendee productiemiddelen die de inzet van menskracht overbodig maakten; door de 
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lagee lonen ontbrak daartoe ook de prikkel. Tegelijkertijd steeg de arbeidsproductivi-
teitt en nam de vraag naar arbeidskrachten sterk toe. Het Ministerie van Sociale Zaken 
enn Volksgezondheid (svz) verwachtte dat er bij een gelijkblijvende emigratie naar 
Australië,, Nieuw-Zeeland en Canada in 1955 en 1956 een arbeidstekort van respectie-
velijkk 39.000 en 29.000 werknemers zou ontstaan. In plaats van werkgevers te stimu-
lerenn uit het arbeidspotentieel onder vrouwen te putten of diepte-investeringen te 
doen,, koos de overheid in 1955 voor het aantrekken van buitenlandse arbeidskrachten. 
Arbeidsmigratiee had bovendien als voordeel dat deze kon worden gerelateerd aan de 
economischee cyclus: door aan buitenlandse arbeidskrachten voor hooguit twee jaar 
eenn arbeidscontract en werk- en verblijfsvergunning te verlenen, konden werkgevers 
bijj  economische groei werknemers aantrekken die zij gedurende een recessie weer 
kondenn terugsturen. 

Dee overheid raadpleegde ook de werknemersorganisaties over het rekruteren van 
buitenlandsee arbeiders. De Nederlandse Katholieke Metaalbewerkersbond (St. Eloy) 
enn het Nederlands Verbond van Vakverenigingen ( N W) hadden hiertegen geen 
bezwaar.. Wel stelden zij als eis dat de inzet van buitenlanders niet ten koste mocht 
gaann van Nederlanders en dat hun dienstverband moest worden beëindigd zodra er 
weerr Nederlandse werknemers beschikbaar waren. Verder mochten ze niet tegen la-
geree lonen en onder slechtere arbeidsomstandigheden werken en moesten de werkge-
verss zorg dragen voor onderdak en voeding. 

Dee overheid liep met het besluit tot het overgaan op arbeidsmigratie achter de fei-
tenn aan. Reeds in 1948 hadden de Staatsmijnen een overeenkomst met Italië gesloten 
voorr de werving van mijnarbeiders. Bovendien had zij nauwelijks greep op de werving 
enn tewerkstelling van arbeidsmigranten en hoefden werk werkgevers zich in principe 
weinigg gelegen te laten liggen aan de controlerende rol van de overheid bij de arbeids-
migratie.. Daarnaast werd het rekruteren van buitenlandse werknemers vergemakke-
lijk tt door dee oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, waarmee 
beperkingenn zoals arbeidsvergunningen werden afgeschaft. Zo werd in dat verdrag 
bepaaldd dat de houder van een arbeidskaart (ter vervanging van de werkvergunning) 
wass vrijgesteld van een visum. Werkgevers konden houders van een dergelijke kaart 
ongehinderdd in dienst nemen, los van de situatie op de nationale arbeidsmarkt en zon-
derr bemiddeling van arbeidsbureaus. Ook ging een aantal bedrijven over tot het wer-
venn en tewerkstellen van Surinaamse en Antilliaanse arbeiders. Deze rijksgenoten had-
denn veelal de Nederlandse nationaliteit en hadden derhalve geen werk- en verblijfsver-
gunningg nodig om in Nederland aan de slag te kunnen gaan. Surinamers en Antillia-
nenn zijn echter nooit op grote schaal geworven; overheid en werkgevers plaatsten 
kanttekeningenn bij de werving van met name Surinamers vanwege de 'maatschappe-
lijk ee problemen' die de rekrutering met zich zou brengen.' 

Inn de loop van de jaren vijfti g vonden tal van wervingsacties plaats en steeg het aan-
tall  arbeidsmigranten: in 1952 werden ongeveer 650 mannen officieel geworven, in 1956 
wass dit aantal meer dan vervijfvoudigd (3.485) en in i960 opgelopen tot 4.801. In 1955 
kwamm de Nederlandse overheid met de Italiaanse autoriteiten overeen dat deze geen 
toestemmingg voor werving van Italiaanse arbeidskrachten zou geven zonder schrifte-
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lijk ee goedkeuring uit Nederland. Voortaan moest een bedrijf eerst een verzoek tot 
wervingg bij het Ministerie van szv indienen. Wanneer het ministerie daarmee 
akkoordd ging, werd dat direct aan het Italiaanse Ministerie van Arbeid gemeld en kon 
pass daarna tot werving worden overgegaan. Op deze wijze probeerde de Nederlandse 
overheidd de (arbeidsvoorwaarden van de) werving te controleren en kon zij erop toe-
zienn dat de toegezegde lonen niet hoger waren dan de Nederlandse cao-lonen; de Itali-
aansee overheid kon zo nagaan of geworven arbeiders dezelfde rechten zouden hebben 
alss Nederlandse arbeiders. In i960 werd deze praktijk formeel vastgelegd in een wer-
vingsakkoordd tussen Nederland en Italië. Overeenkomstige wervingsakkoorden met 
anderee landen in het mediterrane gebied volgden, zoals met Spanje (1961), Portugal 
(1964),, Turkije (1964), Griekenland (1967), Marokko (1969) en Joegoslavië (1970). 

Dee periode 1960-196$: het begin van de officiële rekruterin g 

Dee officiële werving geschiedde op basis van een tripartiet overleg tussen het Ministe-
riee van szv (en daarbinnen het Directoraat voor de Arbeidsvoorziening) en vertegen-
woordigerss van de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties. In dit overleg 
werdenn afspraken gemaakt over de aantallen te rekruteren arbeidskrachten en over de 
feitelijkee uitvoering van de werving en tewerkstelling (Janssen 1967: 39). De rekrute-
ringring kwam hiermee overigens niet geheel onder controle van dit orgaan; arbeidsmi-
grantenn konden ook nog steeds op andere manieren worden aangetrokken. Boven-
dienn ontstond er een toeloop van buitenlandse arbeidskrachten die op de bonnefooi 
kwamen.. Tot 1966 werd meer dan de helft van de buitenlandse arbeiders buiten de 
wervingg om in Nederland tewerkgesteld (Penninx & Van Velzen 1977:12). 

Dee centrale werkgeversorganisaties waren in het overleg vertegenwoordigd door 
eenn delegatie van de speciaal hiervoor in het leven geroepen Commissie Buitenlandse 
Arbeiders.. Deze commissie had als taak om namens de werkgeversverbonden de con-
tactenn met de Nederlandse overheidsdiensten te onderhouden, om zodoende te 
komenn tot een krachtige en snelle werving en een soepel toelatingsbeleid. De vakcen-
traless hadden hier destijds geen aparte 'commissie' voor (Janssen 1967: 40). 

Dee houding van de Nederlandse vakcentrales tegenover het aantrekken en tewerk-
stellenn van buitenlandse arbeiders was in deze periode vrij positief. Ook zij waren van 
meningg dat buitenlandse werving nodig was om in het tekort aan menskracht te voor-
zien,, in het bijzonder in de industrie. Een afwijzende houding paste ook niet in het 
lichtt van de op handen zijnde grotere vrijheid van verkeer van arbeidskrachten in de 
Europesee Economische Gemeenschap (EEG) (Janssen 1967: 46). 

Tochh plaatsten de centrale werknemersorganisaties enige kanttekeningen bij de 
rekrutering.. Zij vroegen zich onder andere af of sommige ondernemingen niet al te 
veell  in de breedte zouden expanderen wanneer zij over - weliswaar vanwege de 
extraa arbeidsvoorwaarden 'dure' - additionele buitenlandse arbeiders konden be-
schikken.. Met het oog op de toekomstige concurrentiepositie waren structurele 
diepte-investeringenn en modernere productiemethoden volgens hen meer gewenst 
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(Janssenn 1967: 48). Ook hielden zij rekening met de gevoelens en belangen van de 
autochtonee werknemers. Zo genoten de officieel geworven buitenlandse arbeiders 
enkelee bijzondere arbeidsvoorwaarden, naast hetgeen hen op grond van de cao toe-
kwam:: zij kregen bij aanstelling een jaarcontract; de werkgever was verplicht voor 
huisvestingg te zorgen (de arbeider moest wel een bijdrage in de kosten betalen); de 
werkgeverr betaalde na afloop van het contract de terugreis; bij verlenging van het 
contractt werden de reiskosten van een eventuele vakantie naar het moederland ver-
goedd en kregen zij extra verlofdagen. In tegenstelling tot (een deel van de) Neder-
landsee collega's die deze bijzondere voorwaarden als 'discriminatie' ervaarden, von-
denn de centrales deze wel terecht maar hadden zij moeite de achterban uit te leggen 
waaromm alleen buitenlandse arbeiders deze speciale voorwaarden genoten. Daarnaast 
vreesdenn zij dat werkgevers liever buitenlandse dan autochtone arbeiders in dienst 
namen,, aangezien de eersten er wellicht op uit waren om op korte termijn zo veel 
mogelijkk te verdienen en om die reden eerder bereid zouden zijn om over en/of onder 
ongunstigerr omstandigheden te werken (Janssen 1967: 52). Om 'oneerlijke concur-
rentie'' te minimaliseren, pleinen de centrales dan ook voor gelijke behandeling. 
Hiermeee hadden zij echter tegelijkertijd een instrument in handen om de werving 
terugg te dringen. Als werkgevers bijvoorbeeld in een tijd van woningnood niet voor 
volwaardigee huisvesting konden zorgen, konden minder buitenlanders worden 
geworvenn (Marshall-Goldschwartz 1973: 63-70). 

Beginn jaren zestig zette de expansie van de Nederlandse economie zich door. De gevol-
genn van deze groei, vooral die van de industrie, begonnen zich ook op de arbeidsmarkt 
aff  te tekenen: ondanks de sterke groei van de Nederlandse beroepsbevolking werden 
tekortenn op de arbeidsmarkt zichtbaar, die veel serieuzer waren dan die in de jaren vijf-
tig.. Zo was er in mei 1961 behoefte aan 71.000 mannelijke en 41.000 vrouwelijke 
arbeidskrachten,, terwijl er maar 28.000 respectievelijk 3.200 beschikbaar waren. In 
19622 was het tekort opgelopen tot 114.000 (77.000 mannen en 37.000 vrouwen) en 
werdd voor 1963 een tekort aan 100.000 arbeidskrachten geschat (Schuster 1999: 
169-170).. De werknemersorganisaties kwamen door deze ontwikkeling in een sterkere 
onderhandelingspositie,, hetgeen uiteindelijk resulteerde in het stopzetten van de ge-
leidee loonpolitiek (1963) en 'loonexplosies'. De invoering van werktijdverkorting en 
dee vijfdaagse werkweek die hier (mede) uit voortvloeide, verscherpte vervolgens de 
arbeidsproblemenn aanzienlijk: door het tekort aan arbeidskrachten werd de produc-
tiecapaciteitt onderbenut (Penninx & Van Velzen 1977: 11). Voor het bedrijfsleven 
dreigdenn daarmee de winstverwachtingen op korte termijn gefrustreerd te raken. In 
dezee situatie had het op grote schaal aantrekken van buitenlandse arbeidskrachten 
meerderee voordelen boven diepte-investeringen; in ieder geval zou dan de productie-
capaciteitt vollediger kunnen worden benut, zou de druk op de arbeidsmarkt worden 
verlicht,, zouden werkgevers minder kwetsbaar worden voor hoge looneisen en zou de 
onderhandelingspositiee van de werknemersorganisaties bijgevolg minder sterk wor-
denn (Penninx & Van Velzen 1977: 11). Werkgevers achtten het toelaten van meer 
arbeidsmigrantenn en een soepeler verloop van de werving en tewerkstelling dan ook 
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noodzakelijk.. Zij drongen aan op een snellere verstrekking van werkvergunningen, 
verlengingg van bestaande vergunningen en op een verhoging van de wervingsquota 
(Schusterr 1999:169-170). Dit leidde ertoe dac het aantal buitenlandse werknemers tot 
19666 snel groeide. In dat jaar waren er ongeveer 55.000 buitenlandse arbeiders uit het 
mediterranee gebied in Nederland (Penninx & Van Velzen 1977:12). 

Dee periode 1966-1974: het hoogtepunt van de werving 

Halverwegee de jaren zestig kwam er een kentering in de, in eerste instantie positieve 
opstellingg van de vakcentrales. Zij kregen meer oog voor de consequenties van de mas-
salee komst van buitenlanders, vooral voor de sociale misstanden in het huisvestings-
beleidd (Kok 1978:13). De werknemersorganisaties namen gaandeweg steeds meer het 
standpuntt in dat de werving zou moeten worden gereduceerd. De werkgeversorgani-
satiess daarentegen verzochten de overheid nog in 1965 met klem zowel de werving te 
handhavenn als de spontane toeloop van buitenlandse arbeiders te tolereren, want vol-
genss hen liet het zich aanzien dat veel ondernemingen in verschillende bedrijfstakken 
'structureel'' waren aangewezen op deze additionele bronnen. Deze verwachting sprak 
ookk uit de grote investering die vele ondernemingen bereid waren te doen voor hun 
huisvesting.. Daarnaast drongen zij er bij de overheid op aan eenzelfde wervings- en 
tewerkstellingsbeleidd als de andere EEG-landen te voeren; zij achtten een zo veel moge-
lij kk vrij verkeer van arbeidskrachten van groot belang (Janssen 1967: 229-330). 

Dee vakcentrales namen stelling tegen deze opvattingen van de werkgeversorgani-
saties.. Zij deden juist een beroep op de overheid een weloverwogen en goedgecontro-
leerdd wervings- en toelatingsbeleid te voeren, in combinatie met een (gecoördineerd) 
huisvestings-- en integratiebeleid. Zij meenden dat het bestaande toelatings- en werk-
vergunningenbeieid,, vooral in het geval van spontane toeloop, dringend in nadere 
overwegingg moest worden genomen om eventuele excessen te voorkomen. Volgens 
henn rechtvaardigden de toenemende problemen op het gebied van de huisvesting en 
dee maatschappelijke begeleiding van buitenlandse arbeiders een strakkere regulering. 
Hierbijj  speelde ook de onzekerheid over de werkgelegenheid en de massale ontslagen 
inn 1965 een belangrijke rol. De vakcentrales ontkenden hiermee niet het belang van de 
tewerkstellingg van buitenlandse arbeiders, maar gaven wel aan dat zij bezorgd waren 
overr de situatie in het algemeen. Vrij spoedig bleek evenwel dat de vrees voor direct 
verminderdee werkgelegenheid ongegrond was, omdat de vraag naar arbeidskrachten 
nogg steeds zeer groot was. Maar een zekere bezorgdheid bleef en vooral het CNV stelde 
datt er een 'echte arbeidsmarktpolitiek' moest komen (Janssen 1967: 229-230). 

Inn 1966-1967 was er een korte economische recessie, die voor het eerst een diepgaande 
discussiee op gang bracht over de betekenis en functie van buitenlandse arbeiders in de 
Nederlandsee economie. In deze periode steeg de werkloosheid sterk en werd de wer-
vingg drastisch gereduceerd: het aantal afgegeven arbeidsvergunningen viel terug van 
46.0000 in 1966 tot 39.000 in 1967 (Penninx & Van Velzen 1977:14). Duidelijk werd 
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datt er een structurele component aan de tewerkstelling van buitenlandse arbeids-
krachtenn zat: de rekrutering was in principe bedoeld ter ondervanging van tijdelijke 
tekortenn op de arbeidsmarkt in periodes van economische bloei; in tijden van econo-
mischee teruggang werd deze stopgezet en keerde een aantal werknemers terug naar het 
herkomsdand,, omdat zij geen werk konden vinden en hun de rechten van een werk-
lozee arbeider werden ontzegd of slechts voor korte tijd toegekend. Niettemin bleef een 
groott deel van hen ook in tijden van recessie gewoon werkzaam in Nederland; zij 
namenn plaatsen op de Nederlandse arbeidsmarkt in die autochtone werknemers niet 
meerr wensten te vervullen (Penninx & Van Velzen 1977:15). 

All  snel na de recessie in 1967 werd het aantal arbeidsvergunningen dan ook weer 
opp het oude peil van 1966 teruggebracht. Van 1966 tot 197a volgde een zeer omvang-
rijkee werving die vrijwel geheel via de wervingskantoren verliep. De overheid trof in 
19688 en 1969 maatregelen die andere wegen tot het aantrekken van buitenlandse arbei-
derss officieel onmogelijk maakten, waardoor zij de werving vrijwel geheel monopoli-
seerdee en (daarmee) een efficiënte voorziening van arbeid aan het bedrijfsleven garan-
deerde.. In 1972 begon ook Nederland de weerslag te voelen van de internationale eco-
nomischee inzinking: het aandeel werklozen steeg in dat jaar tot bijna 3 procent. De 
oliecrisiss daarna, eind 1973, verscherpte de situatie nog eens (Penninx & Van Velzen 
1977:15-16). . 

Ondankss de hogere werkloosheidspercentages dan in de periode voor de korte cri-
siss van 1966-1967, was er een geringe toename van het aantal afgegeven arbeidsvergun-
ningen.. Terwijl ook Nederland in de jaren 197a tot en met 1974, mede versterkt door 
dee oliecrisis in 1973, een economische inzinking doormaakte, werden er in deze peri-
odee toch nog ruim 15.000 buitenlandse arbeiders via de officiële kanalen aangetrok-
ken.. Dit wijst erop dat buitenlandse arbeiders destijds ook nodig waren in tijden van 
relatieff  hoge werkloosheid en dat de functie van conjunctuurbuffer sinds de tweede 
helftt van de jaren zestig verder was afgenomen (Penninx & Van Velzen 1977: 16). 

Dee kortstondige economische stagnatie in 1966-1967 leidde bij een aantal bedrij-
venn tot collectieve ontslagen en maakte duidelijk dat niet alle Nederlandse werk-
nemerss de komst van buitenlandse arbeiders probleemloos aanvaardden. Om hier 
enigszinss aan tegemoet te komen, bepleitten de vakcentrales de afschaffing van de bij-
zonderee onkostenvergoedingen voor geworven buitenlanders (Zwinkels 1972: 73-74). 
Daarnaastt eisten ze afschaffing van het systeem van arbeidscontracten voor vastge-
steldestelde tijd en drongen bij de regering wederom aan op een consistent wervings-, te-
werkstellings-,, huisvestings- en integratiebeleid. Tot belangenbehartiging van buiten-
landsee werknemers kwam het echter nog nauwelijks, en een eigen, omvattend beleid 
liett nog enige tijd op zich wachten. De hulpverlening en maatschappelijke zorg verlie-
penn voornamelijk via kerkelijke instellingen en welzijnsorganisaties (Penninx 1979: 
116;; Van Twist 1977: 100 e.v.). 

Dee roep van de vakcentrales (en overheid) om een stringenter immigratiebeleid en een 
verminderingg van de immigrantenpopulatie werd steeds luider. In het Actiepro-
grammagramma 1971-197$ (z.j.) van het overlegorgaan van het N W , NKven CNV werden twee 
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belangrijkee uitgangspunten voor arbeidsmigrantenbeleid geformuleerd. Ten eerste 
diendee er een restrictief toelatingsbeleid te worden gevoerd en moest waar mogelijk 
terugkeerr worden bevorderd. De achterliggende gedachte hierbij was dat 'het werk 
naarr de mensen moest worden gebracht' en niet andersom. Ten tweede dienden een-
maall  in Nederland aanwezige buitenlandse werknemers dezelfde rechten en plichten 
tee hebben als Nederlandse werknemers. 

Hett toelatingsbeleid voor personen met een niet-Nederlandse nationaliteit was 
vastgelegdd in de nieuwe Vreemdelingenwet van 1965 en in de regelgeving die daarop 
wass gebaseerd. Deze wet- en regelgeving was in eerste instantie bedoeld om immigra-
tiee te reguleren en niet zozeer om immigratie tegen te gaan; immigratie werd immers 
alss een tijdelijk fenomeen beschouwd, niet alleen door de overheid, maar ook door de 
buitenlandsee arbeiders zelf. In de daaropvolgende jaren introduceerde de overheid 
evenwell  een reeks maatregelen die het voor buitenlandse arbeiders geleidelijk aan 
moeilijkerr maakte Nederland binnen te komen. Tijdens de oliecrisis in 1973 sprak de 
overheidd voor het eerst openlijk over de noodzaak een limiet aan het aantal buiten-
landsee werknemers te stellen, afgestemd op de economische behoeften (Penninx 
1979:127). . 

Dee vakcentrales gebruikten vervolgens hun invloed binnen de SER om het aantal 
buitenlandsee arbeiders te beperken. In 1974 stelde de SER, in een advies over de wer-
vingg en tewerkstelling van buitenlanders, dat het arbeidsmarktbeleid in Nederland 
zodanigg moest worden gestructureerd, dat er zo weinig mogelijk beroep hoefde te 
wordenn gedaan op het buitenlandse arbeidsaanbod - mede gelet op de bevolkingspro-
blemenn in Nederland en de daarmee samenhangende sociale, milieu- en concentratie-
problemen.. Na 1974 werd de rekrutering van buitenlandse arbeiders zo goed als beëin-
digd.. Dit betekende evenwel niet dat er geen migratie naar Nederland meer was. 
Vanaff  1970 kwam namelijk ook de gezinshereniging op gang, die na 1974 in toene-
mendee mate de immigratieomvang bepaalde. Deze 'gezinsherenigers' traden deels ook 
toee tot de arbeidsmarkt: zo werden in 1972 3.768 arbeidsvergunningen afgegeven aan 
buitenlandsee werknemers die in het kader van gezinshereniging naar Nederland 
warenn gekomen; in 1973 ging het om 2.308 vergunningen (Penninx & Van Velzen: 
1977:16).. Bovendien kwam in deze periode, met het oog op de op handen zijnde onaf-
hankelijkheidd van Suriname, een groeiend aantal Surinamers naar Nederland. 

Dee periode 1975-1979: restrictieve toelating 

Eenn andere manier om het aantal immigranten beperkt te houden, was het bevorde-
renn van de terugkeer naar het herkomstland. Toen de overheid het idee opperde om 
eenn terugkeerpremie, al snel bekend onder de naam 'oprotpremie', ter beschikking te 
stellenn aan buitenlandse werknemers die terug wilden, benadrukten de vakcentrales 
hett belang van terugkeerprojecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Tot 
hett einde van de jaren zestig overheerste (bij overheid en centrales) het standpunt dat 
dee economische voordelen van arbeidsmigratie niet alleen ten goede kwamen aan de 
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geïndustrialiseerdee landen, maar ook aan de wervingslanden. In deze visie werd 
arbeidsmigratiee min of meer als een vorm van ontwikkelingshulp gezien. Tijdens de 
recessiee aan het begin van de jaren zeventig kreeg deze 'ontwikkelingshulp' een andere 
dimensiee met de veronderstelling dat de groeiende werkloosheid tot een toename van 
retourmigratiee zou leiden, en er derhalve meer aandacht moest worden besteed aan de 
economischee ontwikkeling in de zendingslanden. Vanuit deze zienswijze zette de 
Ministerr van Ontwikkelingshulp, in samenwerking met de regeringen van enkele 
herkomsdanden,, projecten op om terugkerende migranten te helpen met het starten 
vann een bedrijf in de streek van herkomst. Deze projecten werden geacht de economi-
schee bedrijvigheid in en ontwikkelingvan deze landen te stimuleren (Penninx & Van 
Renselaarr 1978). De vakcentrales ondersteunden dit beleid, maar uit het visiepro-
grammaa van het NKV uit 1975 blijkt dat hier ook minder nobele principes aan ten 
grondslagg lagen. Daarin werd gesteld dat buitenlandse werknemers nooit een deel van 
dee Nederlandse samenleving konden of zouden worden, want: 

'Naa zo'n 20 jaar ervaring met arbeiders uit het Middellandse Zeegebied moet de 
hardee conclusie getrokken worden dat onze samenleving niet bereid is gastarbei-
derss op menswaardige manier op te vangen, ook niet naar de door henzelf aange-
legdee maatstaven. Het moet welhaast uitgesloten worden geacht dat daar ooit vol-
doendee verbetering in komt. Alleen al om die reden dient er aan het verschijnsel 
gastarbeidd zo snel mogelijk een einde te komen. In principe zou van nu af aan geen 
buitenlandsee werknemer naar Nederland gehaald moeten worden. De gastarbei-
derss die er zijn mogen niet van vandaag op morgen teruggestuurd worden. Wel 
moett alle aandacht besteed worden aan de voorbereiding op de terugkeer' (NKV 
1975:: 208). 

InIn 1975 liet ook het N W , zij het op een voorzichtiger toon dan het NKV, in zijn jaarver-
slagg weten te rekenen op de terugkeer van buitenlandse werknemers: 

'Inn het werk van het Secretariaat Buitenlandse Werknemers ervaart men steeds 
weerr hoe belangrijk het is vakbondskaders onder de buitenlanders te vormen, niet 
alleenn voor het vakbondswerk in Nederland, maar ook - en wellicht nog meer -
mett het oog op de terugkeer van deze mensen naar hun vaderland' ( NW 1974). 

Ditt terugkeerbeleid werd niettemin bekritiseerd, ook binnen de vakcentrales zelf. Zo 
wass de verbondssecretaris van het NKV, Cees Commandeur, erg gekant tegen het ver-
strekkenn van vertrekpremies, omdat hij meende dat buitenlandse werknemers niet 
simpelwegg konden worden afgekocht wanneer zij niet langer nodig waren. Comman-
deurr hierover in een artikel in het bondsblad van de Vervoersbond NKV: 

'Ikk heb er moeite mee om mensen als koopwaar te beschouwen waarvan je je kunt 
ontdoenn als je ze niet meer nodig hebt. (...) Er zijn andere middelen dan vertrek-
premiess om het aantal buitenlanders binnen de perken te houden. Om te beginnen 
iss er een betere controle nodig op de illegaal (zonder werkvergunning) in ons land 
verblijvendee en nog binnenkomende buitenlanders. Een straffer toezicht en vervol-
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gingsbeleidd en strengere straffen voor  werkgevers die deze illegalen in dienst heb-
benn is noodzakelijk.'4 

Hoewell  de vakcentrales in het Actieprogramma 1971-1975ste.1V. de nadruk legden op de 
verminderingg van het aantal buitenlandse werknemers, besteedden zij  tegelijkertij d 
ookook aandacht aan hun integratie in de Nederlandse samenleving. Het tweede uit-
gangspuntt  van dat programma was als gezegd dat buitenlandse werknemers dezelfde 
rechtenn en plichten moesten hebben als autochtone werknemers. De opstellers van 
hett  programma bleven echter  vaag over  de manier  waarop dit in praktij k moest wor-
denn gebracht. Volgens hen konden de centrales hiertoe op drie terreinen invloed uit-
oefenen::  op het overheidsbeleid (en de wet- en regelgeving) en de publieke opinie, op 
dee arbeidsmarkt en, tot slot, binnen de eigen gelederen. 

Eenn voorbeeld van wetgeving waartegen de centrales zich vanuit dit uitgangspunt 
hebbenn verzet, is het wetsvoorstel Arbeid Buitenlandse Werknemers van november 
1975.. In dit voorstel werd geregeld dat werkgevers alvorens zij  een buitenlandse arbei-
derr  in dienst konden nemen die korter  dan drie jaar  in Nederland verbleef, dienden 
aann te tonen dat zij  voor  de desbetreffende vacature geen Nederlander  of EEG-onder-
daann konden vinden. Tevens moest de werkgever  beschikken over  een tewerkstel-
lingsvergunningg die alleen gold voor  een met name genoemde buitenlander. Daarmee 
werdd deze werknemer geheel afhankelijk van 'zijn '  werkgever. Verder  voorzag het 
wetsvoorstell  in het stellen van limieten voor  het aantal buitenlandse werknemers dat 
eenn bedrijfi n dienst mocht hebben. Tot de invoering van de uiteindelijk e wet gold dat 
buitenlandsee arbeiders werden geworven en tewerkgesteld op een contract voor  één 
jaar,, waarna zij  vri j  waren op de arbeidsmarkt ander  werk te zoeken. Na de invoering 
vann de Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers (TABW) , in 1979, konden zij  na beëin-
digingg van het dienstverband alleen terecht bij  werkgevers die onder  de limiet zaten. 
Dee overheid stelde de limieten vast, waarmee zij  over  een nieuw middel beschikte aan 
hett  beoogde restrictieve beleid een effectieve basis te geven (Penninx &  Van Velzen 
1977::  38-40). 

Dee vakcentrales meenden dat deze wet de rechtspositie van buitenlandse arbeiders 
tee veel aantastte. Zij  waren van oordeel dat eenmaal toegelaten buitenlanders dezelfde 
kansenn en aanspraken op arbeidsmogelijkheden moesten hebben als Nederlanders en 
onderr  dezelfde condities op de arbeidsmarkt moesten kunnen participeren (Penninx 
&&  Van Velzen 1977: 40). 

Uitt  een studie van Van Twist (1977: 94) blijk t in dit opzicht evenwel een ambiva-
lenterr  houding van de centrales. Van Twist stelt dat vooral de FNV weinig enthousias-
mee aan de dag legde om zich tegen deze wet te verzetten. De WABW trof in het bijzon-
derr  illegale immigranten, omdat er  hogere boetes dan voorheen golden op het in 
dienstt  hebben van illegalen. Deze bepaling leidde aanvankelijk tot een massaal ontslag 
vann illegalen, maar  de FNV was, in tegenstelling tot de kleine linkse politieke partijen 
PPR,, CPN en PSP, geen voorstander  van een generaal pardon. Op een grote demon-
stratiee tegen de WABW in 1976 was zij  om die reden niet aanwezig. Eerder, in 1975, 
sprakk de FNV zich uit tegen de van overheidswege voorgestelde regularisatie van 

http://1971-1975ste.1V
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14.0000 illegalen die konden aantonen reeds enige jaren in Nederland werkzaam te 
zijn,, met het argument dat dit een aanzuigende werking zou hebben en tot nieuwe 
immigratiee zou leiden. 

Ondankss de protesten tegen het wetsvoorstel werd de WABW op 1 november 1979 
vann kracht. Na aanname in de Tweede Kamer staakten ook de overige centrales hun 
verzett en legden zij zich bij de wet neer. 

Dee belangenbehartiging van buitenlandse werknemers binnen de eigen gelederen en 
opp de arbeidsmarkt, bij uitstek de taak van de vakbeweging, verliep nogal moeizaam 
enn werd in de jaren zeventig feitelijk nog steeds voornamelijk geïnitieerd door de wel-
zijnsstichtingenn voor buitenlanders. Tegelijkertijd werd ook geconstateerd dat steeds 
meerr buitenlanders zich bij een bond aansloten, vooral als landgenoten zich in het 
bondskaderr wisten op te werken of als hun problemen voorbeeldig werden afgehan-
deldd (Berk et al. 1982; Vervoersbond CNV 1976). Bovendien konden er per nationali-
teitt verschillen zijn in de mate waarin inspanningen werden verricht. Zo stelde de bij 
hett N W aangesloten Algemene Nederlandse Metaalarbeidersbond (ANMB ) samen 
mett de vakcentrale N W al vanaf 1964 allerlei faciliteiten beschikbaar aan de (niet-
communistische)) Spaanse anti-Franco-oppositie in Nederland - de Nederlandse 
afdelingg van de Union General de Trabajadores (UGT, Algemene Arbeidersbond), 
onderr voorzitterschap van Lino Calle. Deze hulpvaardigheid tegenover de Spanjaar-
denn kwam voort uit het internationale verzet tegen fascistische en dictatoriale regimes 
enn had voor een belangrijk deel te maken met de persoon van Lino Calle, die bekend-
stondd als de beschermeling van de algemeen secretaris van de UGT in Toulouse, Pascal 
Tomas.. De laatste had weer via de socialistische internationale goede contacten met 
hett N W . Tevens hadden vooral de oudere leden van het NW-hoofdbestuur, onder 
wiee Van Wingerden, Witteveen, Roemers en Kloos, veel sympathie voor de gedreven-
heidd waarmee de Nederlandse UGT-afdeling actie voerde tegen het Franco-regime. 
Maarr er was ook een zakelijke kant: de steun leverde ook nieuwe leden op.. Een van de 
kerntakenn van de UGT was namelijk zo veel mogelijk Spanjaarden lid te maken van het 
N WW (Olfers 2001: 70). 

Eindd jaren zeventig bestond de belangenbehartiging van vakbonden voornamelijk 
uitt het organiseren van aparte spreekuren en kadercursussen voor buitenlandse leden, 
hett vertalen van de belangrijkste geschriften - zoals inschrijfformulieren, folders over 
dee ziekte-, vreemdelingen- en werkloosheidswet en stakingspamfletten - , en het hier 
enn daar oprichten van speciale adviescommissies. Om deze activiteiten te coördineren, 
hadd het CNV al in 1971 de Commissie Buitenlandse Werknemers in het leven geroe-
pen.. De onderwerpen die in deze commissie werden behandeld, hadden hoofdzake-
lij kk te maken met de werving van buitenlandse werknemers ten behoeve van de econo-
miee - en dan vooral met de vraag in hoeverre dit noodzakelijk was, hoe buitenlandse 
werknemerss in de Nederlandse maatschappij konden integreren en op welke wijze 
hunn belangen het beste konden worden behartigd. De commissie richtte zich hiermee 
alduss mede op de verbetering van de maatschappelijke positie van immigranten. Dit 
uittee zich, onder andere, concreet in cursussen ter vergroting van de kennis van de 
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Nederlandsee samenleving, folders in de eigen taal, boekjes over sociale verzekeringen 
inn verschillende talen en hulp voor buitenlanders bij het doen van belastingaangifte. 
Inn de eerste jaren van het bestaan van de commissie werd ook enige aandacht besteed 
aann het vakbondslidmaatschap van buitenlandse werknemers. Zo werd al tijdens de 
eerstee vergadering van de commissie geconstateerd dat de organisatiegraad onder 
Spanjaardenn laag was, waarvoor op de daaropvolgende vergadering een verklaring 
werdd aangedragen in de vorm van taalproblemen en slechte ervaringen met vakbon-
denn in het herkomstland. Ook werd summier ingegaan op het werven van allochtone 
leden,, waarbij het probleem werd aangekaart hoe hen te registreren. Daarnaast wer-
denn de eerste stappen gezet in de richting van een betere belangenbehartiging van bui-
tenlandsee leden. Hierbij werd onder andere gedacht aan het benoemen van een speci-
aall  daarmee belaste medewerker (Niessen 1987:148-149). 

Inn 1979 stelde het CNV het Secretariaat Buitenlandse Werknemers in, dat vorm 
moestt geven aan het beleid zoals dat werd voorbereid in de Commissie Buitenlandse 
Werknemers.. Al eerder, in 1972, had ook het N W een secretariaat opgericht ter 
coördineringg van de activiteiten voor buitenlandse leden. Lino Calle werd hier mede-
werker,, waarmee hij als eerste buitenlandse werknemer een belangrijke landelijke 
functiee binnen de Nederlandse vakbeweging kreeg. Dit secretariaat hield zich bezig 
mett het in meerdere talen verspreiden van informatie over de vakbeweging en de so-
cialee wetgeving in Nederland. Ook organiseerde het aparte scholingen voor buiten-
landsee kaderleden. Gelijktijdig met het secretariaat werd de Contact-Commissie Bui-
tenlandsee Werknemers (later de Contact-Commissie Etnische Minderheden) inge-
steldd om het beleid van de aangesloten bonden uit te stippelen en onderling af te stem-
men.. In deze commissie hadden bestuurders en (buitenlandse) kaderleden van alle bij 
hett N W aangesloten bonden zitting- aanvankelijk hadden daarin ook vertegenwoor-
digerss van welzijnsinstellingen en van eigen organisaties van buitenlandse arbeiders 
zitting.. Het NKV heeft nooit een dergelijk secretariaat of een speciale commissie voor 
buitenlandsee werknemers gehad. Bij deze centrale kwam de belangenbehartiging van 
buitenlandsee werknemers direct op het conto van een van de NKV-bestuursleden 
(Ceess Commandeur). Vanaf de fusie van het N W en het NKV in de FNV maakten het 
Secretariaatt Buitenlandse Werknemers en de Contact-Commissie Buitenlandse Werk-
nemerss deel uit van de FNV (Niessen 1987:148-149). 

Ondankss deze inspanningen verbeterde de positie van buitenlandse arbeiders niet 
wezenlijkk (Slob 198a: 80-81). Bovendien bleef de organisatiegraad van buitenlandse 
werknemerss laag: minder dan 15 procent van de buitenlandse werknemers was aange-
slotenn bij een vakbond, tegenover ongeveer 40 procent van de autochtone werkne-
mers.. Als oorzaken van de lage organisatiegraad werden taalproblemen en de tijdelijke 
verblijfsduurr genoemd, maar ook slechte ervaringen met de vakbeweging in het land 
vann herkomst en moeilijkheden bij het innen van contributie bij werknemers die tel-
kenss van adres verwisselden (Handboek Buitenlandse Werknemers 1973). 

Ookk bij arbeidsconflicten lijken de belangen van buitenlandse werknemers lage 
prioriteitt te hebben gehad. Uit een van de weinige onderzoeken die hiernaar zijn ver-
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richt,, in dit geval naar de participatie van buitenlandse werknemers in een nationale 
stakingg van de Industriebond NW/NK V (Van de Velde & Van Velzen 1978:170-180), 
blijk tt dat de organisatoren van deze staking zich nauwelijks hebben ingespannen om 
buitenlandsee werknemers over de staking te informeren en/of hen bij de actie te 
betrekken.. Zij voorzagen alleen de, overigens weinige buitenlandse bondsleden van 
deugdelijkee informatie. De overige buitenlandse werknemers moesten het doen met 
eenn enkel pamflet en radio- en televisieprogramma's waarin op dreigende toon werd 
opgeroepenn tot deelname aan de acties: 

'Jongens,, wees niet bang! Je kan het land niet uitgezet worden; volgens de Neder-
landsee wetten kan dat gewoon niet! En probeer niet tegen de bond op te treden, 
wantt dan kan je moeilijkheden krijgen; dan kan je inderdaad ook politie krijgen. 
Datt is niet goed voor de verstandhouding tussen Nederlanders en buitenlanders, 
'tt Is beter dat je met de georganiseerde vakbond meedoet! Ben je niet lid, dan kan je 
datt nog altijd worden! Wil je geen lid worden, dan is 't enige wat je gebeurt, dat je 
geenn centen krijgt!' (Lino Calle, geciteerd in Van de Velde & Van Velzen 1978:175). 

Ookk in de Turkse, Servo-Kroatische, Arabische en Spaanse pamfletten werd nauwe-
lijk ss informatie gegeven over het waarom van de staking, maar lag eenzijdig de nadruk 
opp de mogelijkheden voor ongeorganiseerde buitenlanders alsnog lid te worden van 
dee Industriebond en zo een stakingsuitkering te ontvangen. Ook bij de besluitvor-
mingg voor en tijdens de staking werden buitenlanders slechts in geringe mate betrok-
ken.. De discussies vonden in het Nederlands plaats en het tolkenwerk beperkte zich 
tott korte samenvattingen. Dit terwijl deelname van buitenlandse arbeiders ook voor 
dee bonden van belang was om hun staking tot een succes te maken, daar zij in som-
migee bedrijven een vijfde van de werknemers vormden. De conclusie van Van de 
Veldee en Van Velzen (1978:179) luidt dan ook: 

'Err is noch op ruime schaal informatie verspreid onder alle buitenlanders, op wie 
menn bij het staken rekent, noch heeft men de opinie van buitenlanders over deel-
namee aan de staking gepeild en daarmee rekening gehouden.' 

Hett gevolg hiervan, zo bleek tevens uit het onderzoek, was dat de buitenlandse arbei-
derss slechts in geringe mate betrokken waren bij typische stakingsactiviteiten als pos-
tenn en dat hun (overigens massale) deelname aan de staking vooral was gebaseerd op 
dee gevoelens van angst en afhankelijkheid jegens hun Nederlandse collega's (Van de 
Veldee & Van Velzen: 1978:181-183). 


