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HoofdstukHoofdstuk 6 

Vervoersbondenn over immigratie en immigranten 
(1960-1984) ) 

Inn de vorige hoofdstukken heb ik de houding van de vakcentrales tegenover immigra-
tiee en immigranten geanalyseerd. In dit en het volgende hoofdstuk richt ik me op de 
vakbonden,, waarbij ik me als gezegd beperk tot de vervoersbonden. Centraal staat de 
vraagg welk beleid de afzonderlijke vervoersbonden hebben gevoerd en in hoeverre er 
inn dit opzicht verschillen zijn te constateren tussen de bonden. 

Inn de periode van i960 tot 1997 was een aantal vervoersbonden actief- de Ver-
voersbondd N W , de Vervoersbond NKV en de Vervoersbond CNV.' In 1976 zijn de 
Vervoersbondenn N W en NKV gefuseerd tot de Vervoersbond FNV.1 Daarnaast waren 
inn deelsectoren nog enkele categorale bonden actief, zoals de Federatieve Spoorweg-
vakverenigingg (FSV) en de Vereniging voor Hoger Spoorwegpersoneel (VHS) bij de 
Nederlandsee Spoorwegen (NS). De vervoerssector kende in deze periode verschil-
lendee deelsectoren, te weten haven, transpon over de weg, personen- en goederenver-
voer,, binnenvaart en baggerij, en burgerluchtvaart.3 

Dee Vervoersbonden N W , NKV, FNV en CNV zijn in dit hoofdstuk het onderwerp 
vann de analyse. Ik ga na welke keuzes deze bonden hebben gemaakt bij de drie dilem-
ma'ss zoals ik die in de inleiding heb geformuleerd. Daarbij onderscheid ik een aantal 
aandachtsvelden.. Ten eerste ga ik na hoe de interne besluitvorming is verlopen wat 
betreftt de werving, tewerkstelling en belangenbehartiging van immigranten en welke 
standpuntenn de bonden daarbij formeel hebben ingenomen. Omdat vakbonden ook 
eenn maatschappelijke functie hebben en de publieke opinie via hun achterban kunnen 
beïnvloeden,, ga ik ten tweede na welk beeld zij voor de 'eigen' achterban van immi-
grantenn hebben geschetst. Zijn zij polariserend te werk gegaan en is een beeld ge-
schetstt van buitenlandse werknemers als concurrent van autochtone werknemers? Of 
hebbenn zij juist solidariteit benadrukt en is de buitenlandse werknemer geschetst als 
behorendd tot dezelfde werkende klasse? Kortom, hoe hebben de bonden zich in het 
publiekee domein over deze thema's uitgelaten? In de derde plaats analyseer ik de rol 
vann de vervoersbonden als belangenbehartiger van werknemers in de onderhande-
lingenn met werkgevers. Hebben zij zich in die onderhandelingen verzet tegen werving 
enn tewerkstelling van immigranten of hebben zij zich juist coöperatief opgesteld? Ook 
gaa ik na of zij zijn opgekomen voor de belangen van immigranten en zo ja, vanuit welk 
perspectieff  zij dit hebben gedaan: ging het om algemene belangen of hadden zij ook 
oogg voor specifieke belangen van immigranten? 

Inn het vervolg van dit hoofdstuk concentreer ik me op de eerste twee aandachts-
velden.. Het derde thema komt in het volgende hoofdstuk uitvoerig aan bod, bij de 
casestudiee van de Nederlandse Spoorwegen. 
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Alvorenss hier verder op in te gaan, licht ik kort de bronnen toe die ik voor dit deel van 
mijnn onderzoek heb gebruikt. Aangezien ik ervan uitging dat de dilemma's tot de 
nodigee discussies binnen de vakbonden hebben geleid, leken mij de jaarverslagen van 
dee vervoersbonden een goede bron voor de analyse van de interne besluitvorming over 
immigratiee en immigranten. Helaas bleken aan de bruikbaarheid van deze bron en-
kelee nadelen te kleven: de Vervoersbond NW/FNV heeft slechts tot 1984 jaarverslagen 
gemaakt,, de verslagen van de Vervoersbond NKV ontbraken bij de afdeling documen-
tatiee van de Vervoersbond FNV, en de Vervoersbond CNV heeft zelfs nooit jaarversla-
genn gemaakt. Om toch na te kunnen gaan hoe het interne besluitvormingsproces bij 
dee Vervoersbond CNV is verlopen, heb ik de notulen van de vergaderingen van het 
hoofdbestuur,, het dagelijks bestuur (1956-1986) en het klein dagelijks bestuur (1965-
1978)) van deze vervoersbond geanalyseerd/ Daarnaast heb ik de notulen van het over-
legg tussen de vakbondsbestuurders van de verschillende bedrijfsgroepen, de zoge-
naamdee Bureaubesprekingen, van 1961 tot 1979 ingezien en de notulen van de opvol-
gerr van de Bureaubesprekingen, het Bestuurdersberaad van 1979 tot en met 1986. 

Dee uiteindelijk gebruikte bronnen impliceren enkele beperkingen. Ten eerste kan 
ikk geen uitspraken doen over het interne beleid van de Vervoersbond NKV. Ten 
tweedee ben ik genoodzaakt de analyse te beperken tot de periode 1960-1984, omdat 
zowell  de jaarverslagen als de notulen van de bestuursvergaderingen slechts tot het 
middenn van de jaren tachtig in de archieven van de vervoersbonden FNV en CNV aan-
wezigg waren. 

Omm een indicatie te krijgen van de opstellingvan de vervoersbonden tegenover de 
eigenn achterban, heb ik de vakbondsbladen van de Vervoersbonden N W , NKV, FNV 
enn CNV geanalyseerd. Omdat ik deze opstelling wilde vergelijken met de ingenomen 
standpuntenn bij de interne besluitvorming, heb ik bij beide analyses ongeveer dezelfde 
periodee aangehouden (1960-1984). Het doel van deze analyse was vooral om vast te 
stellenn of buitenlandse werknemers in de berichtgeving voorkwamen en zo ja, hóe er 
overr hen werd geschreven. Dit zegt uiteraard niets over de feitelijke gedragingen van 
vakbonden,, maar laat wel zien hoe zij buitenlandse werknemers voor hun achterban 
hebbenn geportretteerd en welke 'houding' zij tegenover hun leden wilden uitdragen. 

Dee jaarverslagen van de Vervoersbond N W / F N V 

Uitt de inventarisatie blijkt dat buitenlandse werknemers in de jaarverslagen van de 
Vervoersbondd N W / F NV nauwelijks een rol van betekenis hebben gespeeld. In de peri-
odee 1960-1969 kwamen zij 'als onderwerp' niet eens aan de orde, en daarna slechts 
sporadisch.. De eerste opmerking over hen is te vinden in het jaarverslag over 1970. 
Hett gaat hierbij om een mededeling van de bedrijfsgroep spoorwegen dat buiten-
landsee werknemers extra vakantiedagen zouden krijgen. In de jaarverslagen van 1972 
tott en met 1975 wordt alleen verslag gedaan van de cursussen aan buitenlandse werk-
nemers.. Deze cursussen waren kennelijk geen succes; in 1975 wordt gemeld dat er in 
datt jaar helemaal geen deelnemers waren. Alleen in het jaarverslag van 1978 is een wat 
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uitgebreideree standpuntbepaling over buitenlandse werknemers opgenomen. De 
belangrijkstee doektelling bij deze categorie werknemers was volgens het jaarverslag 
hett opheffen van hun achterstandspositie. De Vervoersbond FNV stelde dat deze ach-
terstandd op verschillende terreinen moest worden bestreden, onder andere op het 
gebiedd van communicatie, huisvesting en bedrijfsgezondheidszorg. De bond zag de 
caoo als een belangrijk instrument om achterstanden te verminderen. In het jaarverslag 
wordtt opgemerkt dat bedrijven in cao-onderhandelingen veel meer dienden te wor-
denn gestimuleerd om bijvoorbeeld cursussen Nederlands aan te bieden of om betere 
huisvestingg voor hun buitenlandse werknemers te realiseren. Verder meende hij dat 
dee Nederlandse samenleving weinig tolerantie jegens immigranten tentoonspreidde. 
Volgenss de bond kwam de verantwoordelijkheid voor het verbeteren van die houding 
voorr rekening van de overheid, bedrijven en van andere actoren in de samenleving; 
overr zijn eigen verantwoordelijkheid repte hij niet, noch over concrete plannen ter 
vergrotingg van die tolerantie. 

Dee bestuursvergaderingen van de Vervoersbond CNV 

Ookk de Vervoersbond CNV blijkt zich op bestuurlijk niveau nauwelijks met buiten-
landsee werknemers te hebben beziggehouden. In de periode van 1956 tot 1986 werden 
zijj  althans slechts vijftien keer in de notulen van de bestuursvergaderingen genoemd: 
slechtss één keer in die van het hoofdbestuur, vier keer in die van het dagelijks bestuur, 
vij ff  keer in die van het klein dagelijks bestuur en eveneens vijf keer in de notulen van 
dee Bureaubesprekingen. In het Bestuurdersberaad zijn buitenlandse werknemers 
nooitt onderwerp van gesprek geweest. 

Vraagstukkenn omtrent de werving en tewerkstelling van immigranten kwamen in 
dezee periode niet één keer op de agenda van de bestuursvergaderingen voor. Ook over 
dee positie van eenmaal aanwezige immigranten werd nauwelijks gesproken. De wei-
nigee keren dat deze kwestie in het klein dagelijks bestuur aan de orde kwam, ging het 
onderr andere over de verbetering van de informatievoorziening, aan buitenlandse 
werknemers,, maar ook aan autochtone werknemers óver buitenlanders. Daarnaast 
komtt uit de notulen van het klein bestuur van de Vervoersbond CNV naar voren dat 
veell  waarde werd gehecht aan de bemoeienissen van de vakgroep Buitenlandse Werk-
nemerss van de bedrijfsgroep spoorwegen - met name aan die van haar voorzitter, 
Talipp Demirhan - met de positieverbetering van buitenlandse werknemers.7 Zo werd 
geconstateerdd dat Demirhan 'een goede kracht' was, die 'werd overspoeld' door pro-
blemenn van buitenlandse werknemers. Het bestuur stelde dat het hier samen met 
Demirhann en de betrokken bezoldigde bestuurder, Wim Sels, een oplossing voor 
moestt vinden.8 Opvallend is dat de instelling van de vakgroep Buitenlandse Werk-
nemerss zelf op bestuursniveau klaarblijkelijk geen discussiepunt is geweest; in geen 
vann de bestuursvergaderingen heeft dit onderwerp op de agenda gestaan. Het lijk t 
eropp dat er geen ideologische discussie is gevoerd over de manier waarop immigranten 
inn de organisatie moesten worden opgenomen: apart georganiseerd of participerend in 
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algemenee vak- of werkgroepen. Wim Sels, inmiddels oud-bestuurder van de Vervoers-
bondd CNV, bevestigde deze veronderstelling. Volgens hem was het instellen van een 
dergelijkee vakgroep niet meer dan logisch, wilde de bond buitenlandse werknemers in 
zijnn organisatie betrekken. Sels: 

'Eenn buitenlandse werknemer is ook volledig lid van onze organisatie, betaalt ook 
contributie,, heeft alle rechten van het gewone lid. Als je dan alle rechten van het ge-
wonee lid hebt, dan heb je dus ook recht op inspraak binnen die organisatie. Toen 
hebb ik gezegd dat we dan voor buitenlanders ook een situatie moeten creëren waar-
doorr ze invloed kunnen uitoefenen op het bestuur, (...) dat ook de mensen die lid 
vann de club zijn, het bestuur kunnen beïnvloeden met hun wensen. (...) Daar is [in 
hethet bondsbestuur] nauwelijks over gesproken. Het was vanzelfsprekend dat die 
vakgroepp [Buitenlandse Werknemers] er zou komen. Kijk, je organiseert iemand, 
diee wordt lid, dan moet je praktisch zijn. Je moet die mensen niet in groepen stop-
penn waar ze nauwelijks nog wat van afweten (...). Door ze bij elkaar te houden, kon 
jee de groep beheren, dat is een aantal jaar heel goed gegaan.' 

Demirhan,, inmiddels ex-voorzitter van de vakgroep Buitenlandse Werknemers, ging 
nogg een stap verder. Volgens hem zei het bestuur in die tijd bijna overal automatisch 
'ja'' op. Demirhan: 

'Mett alle respect voor mijn Nederlandse collega's, Nederlandse kaderleden, Neder-
landsee bestuurders, hun situatie is anders dan die van de buitenlandse werknemers, 
zijj  zijn geen allochtonen. Zij hebben niet die specifieke problemen die wij hebben. 
Derhalvee kan hun visie nooit dezelfde zijn als die van ons. Niet uit wantrouwen of 
zo,, nee, de situatie is gewoon anders in juridisch, sociaal-economisch opzicht, enzo-
voort.. (...) Dat besefis tot mij en een x-aantal collega's doorgedrongen, en wij zijn 
actieff  lid geworden. Toen ik binnen een jaar zo'n paar honderd leden had kunnen 
werven,, samen met een x-aantal andere actieve collega's, werd onze positie binnen 
dee bond nog sterker. Iedere wens die ik naar voren bracht bij het algemene bestuur 
werdd binnen twee seconden positief beantwoord. Toen ik bijvoorbeeld voorstelde 
omm een vakgroep buitenlandse werknemers op te richten, waar de voorzitter en het 
bestuurr democratisch gekozen worden, toen hebben ze "prima" gezegd.' 

Inn het hoofdbestuur kwam het onderwerp immigranten als gezegd maar één keer aan 
dee orde, namelijk bij de behandeling van een concept-commentaar van de Commissie 
Buitenlandsee Werknemers van het CNV op 'het actieprogramma minderhedenbeleid 
1983'' van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.9 Het hoofdbestuur stelde dat de 
kernn van de zaak moest zijn dat minderheden in vergelijkbare omstandigheden een 
gelijkee behandeling dienden te krijgen. 

Bijj  de Bureaubesprekingen en het Bestuurdersberaad was het met de aandacht 
voorr buitenlandse werknemers al niet veel beter gesteld. De enkele keren dat immi-
grantenn (kwesties) in de Bureaubesprekingen gespreksonderwerp waren, ging het over 
trivialee zaken als de reparatie van een schrijfmachine met Turks schrift en de melding 
datt het Handboek Buitenlandse Werknemers zou uitkomen. Op zich is dit niet opval-
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lend,, omdat in deze besprekingen in het algemeen vrijwel uitsluitend zulke praktische 
mededelingenn werden gedaan. 

Aann de hand van de jaarverslagen en de notulen van de bestuursvergaderingen valt de 
vraagg naar het verloop van de interne besluitvorming over immigratie en immigranten 
niett te beantwoorden, althans niet expliciet: buitenlandse werknemers blijkenn nauwe-
lijk ss een thema te zijn geweest en hun werving en tewerkstelling was zelfs helemaal 
geenn onderwerp. Ook aan de positie van buitenlandse werknemers binnen de vakbon-
denn zelf en binnen bedrijven is nagenoeg geen aandacht besteed. Zo werd in het begin 
vann de jaren zeventig bij de Vervoersbond CNV een bestuurder aangewezen die zich 
specifiekk met buitenlandse werknemers moest bezighouden. In 1971 werd daarop de 
eerderr genoemde vakgroep Buitenlandse Werknemers opgericht. Deze vakgroep, 
bestaandee uit buitenlandse kaderleden, legde zich toe op de belangenbehartiging van 
immigrantenn en diende het bestuur van de bedrijfsgroep spoorwegen van advies. Bij 
dee Vervoersbonden N W en NKV werd eveneens een vakbondsbestuurder belast met 
immigranten(kwesties)) en ook de Vervoersbond FNV richtte een werkgroep buiten-
landsee werknemers op. Dit laatste gebeurde wat later, in 1976. Uit de jaarverslagen of 
notulenn blijkt evenwel nergens dat aan deze aanpassingen in de bondsorganisatie 
enigee discussie is voorafgegaan. 

Tott slot kan worden geconstateerd dat de meeste 'immigrantenzaken' die in de 
notulenn aan bod zijn gekomen, in verband staan met de bedrijfsgroep spoorwegen. 
Ditt betekent dat binnen de Vervoersbond CNV de meeste expertise op dit gebied bij 
dee bedrijfsgroep spoorwegen zat en dat op het terrein van buitenlandse werknemers 
bijj  deze bedrijfsgroep het meest gebeurde. Ook uit de jaarverslagen van de Vervoers-
bondd NW/FNV blijkt dat de bedrijfsgroep spoorwegen het actiefst was op dit terrein. 

'Mij nn naaste is een Turk': 
dee vakbondsbladen over immigratie en immigranten 

'Tewerkstellenn van vreemde arbeidskrachten 

Hett komt nog veel voor dat men (...) de voorkeur geeft aan vreemde arbeidskrach-
tenn boven onze eigen naar werk verlangende arbeiders. De tewerkstelling van deze 
arbeiderss uit den vreemde zou in normale tijden, wanneer volop werkgelegenheid 
iss te vinden, niet zoo erg zijn, temeer nog als men deze hetzelfde loon zou geven als 
dee arbeiders ter plaatse. Maar nu in deze tijden van werkloosheid, nu overal de roep 
omm werk van onze eigen landgenoten dagelijks ten hemel schreit, nu de nood van 
velee duizenden naar de keel is gestegen, nu door de crisiswetten en werkloozenzorg 
dee financieële draagkracht het Rijk groote offers kost en de belastingen haar hoog-
tepunttepunt hebben bereikt, nu zou het een daad van groote onvoorzichtigheid en lief-
deloosheidd zijn om in deze benarde tijden, de naar werk hunkerende arbeiders te 
sarrenn door buitenlanders tewerk te stellen in plaats van onze eigen menschen.' 



VakbondenVakbonden en immigranten in Nederland (1960-1997) 

Ditt citaat is aikomstig uit een artikel in het Bonds-Nieuws van de R.K. Diocesane 
Land-- en Tuinbouwbond van het bisdom Haarlem van 4 januari 1934.'° Het artikel 
besloott met de indringende oproep aan katholieke patroons en arbeiders de gelederen 
tee sluiten en eendrachtig samen te werken tegen de tewerkstelling van buitenlanders. 
Hett eigen bondsblad werd kennelijk gezien als een geschikt medium om de menings-
vormingg van de achterban te beïnvloeden. 

Bijj  een systematische analyse van de vakbondsperiodieken van de drie vervoers-
bondenn valt een aantal zaken op. Allereerst zijn er duidelijke verschillen in de mate 
waarinn de drie bonden aandacht hebben geschonken aan het onderwerp 'buiten-
landsee werknemers', alsook in de aard en toonzetting van de berichtgeving over hen. 
Daarnaastt zijn er duidelijke verschuivingen in de tijd in de frequentie en intentie van 
dee berichtgeving. Net als in de jaarverslagen en notulen van bestuursvergaderingen 
werdd in de periode 1960-1969 nauwelijks aandacht besteed aan de werving en tewerk-
stellingg van buitenlandse werknemers. In de schaarse artikelen over hen die in deze 
periodee werden gepubliceerd, werd de noodzaak of wenselijkheid van hun werving 
enn tewerkstelling niet aan de orde gesteld, maar min of meer als een voldongen feit 
behandeld.. De berichten waren voornamelijk informatief van aard en bedoeld om 
bijj  de autochtone achterban begrip te kweken voor hun slechte maatschappelijke 
positie. . 

Illustratieff  is bijvoorbeeld dat het eerste artikel over buitenlandse werknemers in 
hett bondsblad van de Vervoersbond CNV in het kerstnummer werd geplaatst en als 
titell  had 'Mij n naaste is een Turk'. In deze bijdrage werd een sterk beroep gedaan op 
gevoelenss van mededogen en naastenliefde bij de autochtone achterban: 

'Err werken in Nederland ongeveer 57.000 buitenlandse arbeidskrachten. (...) On-
geveerr 25% houdt het nog geen twee jaar uit, slechts 5% komt tot een min of meer 
blijvendee vestiging. Ons koude klimaat is daar niet alleen de schuld aan. (...) Er zijn 
ookk klachten over ons sociaal klimaat. Wij discrimineren niet, wij laten onze bui-
tenlandsee gasten ruimte, maar we nemen hen maar zo moeilijk op in ons samen-
leven.. (...) Onze huizen hebben grote ramen, je kunt er zo naar binnen kijken. 
Maarr de deuren zijn altijd dicht. (...) Veel leden van de christelijke vakbeweging 
gaann dagelijks in het bedrijf met deze vreemdelingen om. Hoe treedt u hen tege-
moet?? Zal er één Turk zijn die, terug in eigen land, familie en buren zal vertellen: 
"inn Nederland heb ik ontdekt wat Christelijke naastenliefde is. Dat heeft de man 
naastt mij in de fabriek mij getoond"?' 

Ookk de Vervoersbond NKV plaatste in hetzelfde jaar (1964) een van de eerste artikelen 
inn een kersteditie. Dit artikel, getiteld 'Duizenden buitenlandse werknemers zijn uit 
puurr lijfsbehoud op de "vlucht naar Egypte"', had dezelfde ondertoon als het CNV-
kerstartikel.. Ook hierin werd, aan de hand van een portret van enkele buitenlandse 
werknemers,, de nadruk gelegd op het tonen van 'naastenliefde' en 'medemenselijk-
heid'.. De strekking was dat de autochtone bevolking goed diende te worden geïnfor-
meerdd over buitenlandse werknemers en vice versa, om zodoende de integratie van 
buitenlandsee arbeiders in de Nederlandse samenleving te bevorderen: 
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'Achterr cen gordijn van mistige motregen, welke in grote lektranen van het afdak 
druipt,, zit Mario. Een grote pet ligt losjes, als een rubber waterkruik, op zijn zwarte 
krullenn en een donkere bril voor zijn onuitsprekelijk droeve ogen markeert zijn 
eenzaamheid.. Hij wil alleen zijn, 's morgens, 's middags en 's avonds, helemaal 
alleen,, en dan denken aan dat kleine dorpje beneden Rome, waar hij zijn vrouw 
Ginaa en de kleine Giuseppe moest achterlaten. Hij wordt verteerd door heimwee. 
Mett zijn 22 jaar is hij een groot kind dat naar huis wil. Op 22 december is hij in de 
Genua-expresss gestapt met zijn kerstgratificatie (...) en is de emigraticpoging van 
Marioo na drie maanden mislukt. (...) De kleine Italiaan vormt met zijn verdriet een 
schrill  contrast met de jolige en vitale Hamat, een 26-jarige Turk, die al vier jaar 
West-Europaa "doet". De honger en armoede dreven hem naar het welvarende 
Westen.. (...) Deze momentopnamen geven slechts een zeer onvolledig inzicht in 
dee loodzware problematiek, welke met de komst van duizenden buitenlandse ar-
beiderss niet alleen op de ondernemingen, maar vooral ook op het maatschappelijke 
levenn drukt. (...) Alleen een voortdurende informatie en voorlichting van de au-
tochtonee bevolking én de gastarbeiders kan ernstige misstanden voorkomen. (...) 
[Dit ]]  is niet alleen een kwestie van maatschappelijke noodzaak, maar ook van naas-
tenliefdee en pure mede-menselijkheid voor jongens, die - weggevlucht uit een 
onvoorstelbaree ellende - moeten leren om te gaan met een stuk hartelijk gegunde 
weivaan.. Die menselijke instelling zal van lieverlee "de buitenlandse arbeids-
kracht""  een vaste plaats in onze Nederlandse samenleving geven."1 

Hett bondsblad van de Vervoersbond N W , Steeds Voorwaarts, gaf al twee jaar eerder 
eenn portret van de huisvesting van gastarbeiders van Hoogovens op het hotelschip 
Arosaa Sun. In dit bericht werd in positieve bewoordingen verslag gedaan van de leef-
omstandighedenn van deze werknemers: 

'Hett bevalt [de Italianen] goed bij de Hoogovens. (...) Dit is niet zonder meer 
bereikt.. Op de Arosa Sun zwaait een Italiaanse kok de pollepel, zodat de Italianen 
geenn stamppot hoeven te eten, maar macaroni en spaghetti met een teentje knof-
look.. Sinds enige tijd wonen er ook Spaanse Hoogovenarbeiders op het hotelschip. 
Dee verhouding in deze gemeenschap is uitstekend. Zowel op de Hoogovens als op 
hethet schip hebben zij elkaar leren verstaan en begrijpen.,I} 

Kritischee artikelen over immigratie en de werving en tewerkstelling van buitenlandse 
werknemerss verschenen pas in het begin van de jaren zeventig. Zo plaatste de Ver-
voersbondd NKV in 1971 in zijn blad Richting een artikel met als kop 'Statuut moet op 
dee helling', waarin de vakcentrale NKV verkondigde dat het ??? koninkkrijksstatuut 
'opp de helling' moest, 'in het belang van Surinaamse en Antilliaanse werknemers die 
naarr Nederland komen'. Want, zo stelde de vakcentrale, 

'hett Koninkrijksstatuut beschouwt de rijksgenoten van overzee voor wat betreft 
vestigingg en tewerkstelling als Nederlanders, hetgeen de motor is voor een wilde 
migratiestroomm naar ons land, zonder een behoorlijke maatschappelijke en sociale 
begeleidingV4 4 
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Terr regulering van de immigratie uit de overzeese gebieden, stelde het NKV voor de 
wervingg en tewerkstelling van Surinamers en Antillianen op dezelfde wijze te laten 
geschiedenn als die van 'buitenlandse arbeidskrachten'. In 1973 verscheen in Steeds 
VoorwaartsVoorwaarts van de Vervoersbond N W een artikel met de kop 'Geen werknemers uit 
hett buitenland meer erbij', waarin werd gemeld dat de vakcentrales zich hadden uitge-
sprokenn tegen verdere werving en tewerkstelling van buitenlanders in Rotterdam-
Rijnmond: : 

'Opnieuww heeft het Overlegorgaan der drie vakcentrales in Zuid-wcst-Nederland 
uitgesprokenn dat er in het Rotterdamse en Rijnmondgebied geen buitenlandse 
werknemerss meer bij moeten. Immers, vereiste beleidsvisie ontbreekt nog, evenals 
dee noodzakelijke maatregelen. De drie vakcentrales in dit gebied zijn tot deze con-
clusiee gekomen aan de hand van een groot aantal beoordelingsmaatstaven, die door 
henn zullen worden gehanteerd bij de advisering over de toelating. Tot de beoorde-
tingsmaatstavenn behoren: 
1.. Gegeven de bevolkingsdichtheid is uitbreiding van het aantal buitenlandse 
werknemerss onder alle omstandigheden ongewenst, 
z.. verplicht beperkte verblijfsduur is onaanvaardbaar. 
3.. Gezinshereniging moet als een recht worden erkend voor hen die na een eerste 
periodee in ons land willen blijven. 
4.. De plaatselijke en (of) regionale samenleving moet bij voorbaat blijk geven dat 
zijj  in staat en bereid is de buitenlandse werknemers en hun gezinsleden te huisves-
ten,, op te vangen en te begeleiden. 
5.. Omvangrijke werkloosheid ter plaatse is onverenigbaar met uitbreiding van 
hett aantal buitenlandse werknemers.,IJ 

Daarnaastt waren er enkele artikelen waarin werkgevers aan de schandpaal werden 
genageldd die buitenlandse werknemers inzetten om zo de cao te kunnen ontduiken. 
Zoo verscheen in Richting(NKv) in 1972 een artikel met als kop 'Directeur Franse firma 
Entrepose:: Noorderlingen graag werkloos. Bonden woedend over dreigement Neder-
landerss te vervangen door gastarbeiders'. Het berichtte over een Franse firma die, tot 
grotee woede van de vakbond, buitenlandse werknemers wilde aantrekken, omdat 
Nederlandsee werknemers niet bereid waren meer uren te werken dan in de bouw-cao 
wass overeengekomen: 

c.... "de noordelijke arbeiders hebben sympathie voor het werkloos zijn," dat zei 
Entrepose-directeur,, de heer Benzinge, in een gesprek met de bouwvakbonden. 
Woedendd zijn de bonden over deze grove uitspraak. Een andere misser van for-
maat,, was het dreigement 300 Turken of Marokkanen te importeren als de Neder-
landsee vakbonden zouden vasthouden aan de werktijden zoals die in de bouw-cao 
zijnn geregeld. (...) De Franse firma weigert door het gemeentelijke arbeidsbureau 
bemiddeldee werklozen aan te nemen, die niet de gevraagde extreem lange werk-
wekenn willen maken. Deze mensen verloren daarop hun ww-uitkering. Dank zij 
hett werk van de bonden heeft een aantal van hen hun uitkering weer terug.' 
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Vanaff  de jaren zeventig verschenen in alledrie de vervoersbladen meer artikelen over 
buitenlandsee werknemers, zij het verschillend naar aantal en toonzetting. In het 
bondsbladd van de Vervoersbond CNV, Het Seinlicht, stonden in de periode 1970-1976 
beduidendd meer artikelen over buitenlandse werknemers dan in de bondsbladen van 
hett N W en het NKV (respectievelijk 34,27 en 10).17 Het betrof voornamelijk positieve 
bijdragenn waarin aandacht werd gevraagd voor de positie van buitenlandse werkne-
mers.. Zo zette het CNV zich in voor hun rechten, bijvoorbeeld in het artikel 'Buiten-
landerss moeten gelijke rechten hebben', waarin de centrale uiteenzette dat zij in prin-
cipee tegen verdere werving van buitenlandse arbeidskrachten was, maar ook voorop 
steldee dat immigranten dezelfde rechten als Nederlanders moesten hebben.'8 Daarbij 
keerdee het CNV zich af van het overheidsbeleid dat volgens hem ongelijkheid tussen 
Nederlanderss en buitenlanders bevorderde, zoals in de bijdrage 'Wetsontwerp discri-
minatiee buitenlandse werknemers'." Hierin verwierp het CNV de WABW, omdat hij 
ditt wetsvoorstel lijnrecht in strijd achtte met het principe van gelijke rechten. 

Dee berichtgeving in het bondsblad van de Vervoersbond N W was in deze periode 
eveneenss voornamelijk positief. Het bondsblad van de Vervoersbond NKV berichtte van 
19700 tot 1976 verreweg het minst over buitenlandse werknemers (slechts tien artikelen). 

InIn de tweede helft van de jaren zeventig, vooral na de fusie van de Vervoersbonden 
N WW en NKV in de Vervoersbond FNV, veranderde de toonzetting van de artikelen. 
Gingg het tot dan toe in het NKV- en NW-blad voornamelijk om het informeren van de 
(autochtone)) achterban over buitenlandse werknemers, in deze periode werd meer 
opgekomenn voor immigranten. Zo werd in het bijzonder een dringend beroep gedaan 
opp de overheid en werkgevers om voor betere huisvesting te zorgen en werd ook de 
opstellingg van de Nederlandse bevolking tegenover buitenlandse werknemers aan de 
kaakk gesteld; deze zou niet tolerant genoeg zijn. Daarnaast verzetten de vervoersbon-
denn zich een aantal malen tegen wet- en regelgeving die in hun ogen nadelig uitpakten 
voorr buitenlandse werknemers, zoals de WABW en de remigratieregelingen. Zo plaat-
stee de Vervoersbond NKV een artikel onder de titel 'Commandeur tegen de vertrek-
premiee voor buitenlanders', waarin hoofdbestuurder Cees Commandeur zich tegen 
dee zogenaamde oprotpremie verklaarde, omdat hij meende dat 'mensen niet als koop-
waarr konden worden weggedaan wanneer zij economisch niet meer nodig waren'.10 

Verderr was, met name bij de Vervoersbond FNV, de bestrijding van discriminatie en 
vreemdelingenhaatt een thema en werd naar aanleiding van de opkomst van de Cen-
trumpartijj  gewaarschuwd voor fascisme en rechts-extremisme." Tevens besteedde de 
bondd relatief veel aandacht aan conflicten tussen buitenlandse werknemers en hun 
werkgeverss - waarbij steevast de zijde van de eersten werd gekozen -, waarover in hef-
tigee bewoordingen verslag werd gedaan. Met een kop als 'Turken als handelswaar. 
Koopss BV: Alleen werk voor onderbetaalde buitenlanders' werd fel uitgehaald naar 
werkgeverss die hun buitenlandse werknemers op 'mensonwaardige wijze uitbuiten': 

'Hett uitbuiten van Turkse chauffeurs, zoals Koops BV in Bunschoten zich veroor-
looft,, kan de Vervoersfederatie niet lijdzaam toelaten. Net hebben de Nederlandse 
vrachtrijderss zich een weg gevochten naar modernere arbeidsverhoudingen. Het 
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kann dan niet zo wezen, dat ondernemers nieuwe slachtoffers in het buitenland 
zoekenn om op de oude voet door te rommelen. Tegen die achtergrond heeft regio-
bestuurderr Jaap van Zeben zich het lot aangetrokken van de 25 Turken (...)> die 
wordenn onderbetaald en waarvoor ook geen sociale premies worden afgedragen. 
Dee Vervoersfederatie schakelde de Raad van Toezicht in om na te gaan of de cao-
bepalingenn werden nageleefd. (...) Ook is Van Zeben met Koops in onderhande-
lingg over de toepassing van de cao.'" 

Ookk in 'Een slaaf in de binnenvaart' werd gewag gemaakt van 'onmenselijke behande-
ling'' en 'uitbuiting' van immigranten, ditmaal aan de hand van een portret van een 
Kaapverdiaansee werknemer: 

'Hett verhaal over de Matroos Antonio Carlos Nascimento is een verhaal over uit-
buiting,, rechteloosheid en mensonwaardige leefomstandigheden. Tot voor kort 
hadd hij werk. In de Rijnvaart, als matroos op het Nederlandse binnenschip de 
"Tramp".. De eigenaar en kapitein van dit schip beschouwde zijn Kaapverdiaanse 
matrooss zo'n beetje als zijn particuliere eigendom. Een goedkope kracht waarmee 
hijj  naar willekeur kon doen en laten wat hij wilde. Een paar weken geleden dankte 
hijj  zijn "slaaf af. Antonio Carlos Nascimento werd met een valse ontslagreden op-
eenss de toegang tot het schip geweigerd. Wanneer hij vóór half december geen 
nieuww werk heeft gevonden, zit het er dik in dat de vreemdelingenpolitie hem in 
zijnn kraag grijpt. Die zet hem dan resoluut het land uit. Want in dat opzicht is de 
wett bikkelhard. Een buitenlandse zeeman mag in Nederland niet langer dan drie 
maandenn werkloos zijn. Anders wordt hij op een vliegtuig naar zijn geboorteland 
gezet.. (...) [Het verhaal van Antonio] staat niet op zichzelf en bevat op de keeper 
beschouwtt niets nieuws. Zijn ervaringen als (ontslagen) werknemer in de binnen-
vaartt staan model voor vele andere Kaapverdiaanse zeelieden en matrozen in dienst 
vann Nederlandse werkgevers of die het vroeger geweest zijn. De beklagenswaardige 
situatiee waarin zij zich bevinden is er een van slavernij. Hun rechtspositie is vaak 
nogg slechter dan die van een illegale gastarbeider.'23 

Bovendienn werd op zeer afkeurende wijze geschreven over werkgevers die illegalen in 
dienstt hadden 'en daar garen bij sponnen'. Een voorbeeld hiervan is een fragment uit 
hett artikel 'Illegalen moeten bloeden voor eigen uitbuiting', dat begon met een dra-
matischee gebeurtenis om de lezer goed te doordringen van het verwerpelijke karakter 
vann de handelwijze van deze werkgevers: 

'Kortt voor Pasen stierf op een Amsterdamse zolderkamer een pasgeboren meisje. 
Haarr twintigjarige Marokkaanse moeder kon dankzij snel ingrijpen van buren in 
hett ziekenhuis worden gered. (...) Een dokter was er niet bij geweest. Dat durfde ze 
niet.. Haar man en zij waren illegaal in Nederland en leefden in voortdurende angst 
tee worden opgepakt. 

Zomaarr een gebeurtenis bij twee van de tienduizenden buitenlanders die illegaal 
inn Nederland zijn. Ze doen het slechtste werk, wonen in de slechtste huizen, hebben 
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geenn rechten, verzekeringen, uitkeringen. (...) [De ware boosdoeners zijn] werk-
geverss die garen spinnen bij personeel waarvoor ze geen premie hoeven te betalen 
enn dat van de ene op de andere dag ontslagen kan worden zonder veel gezeur. Van 
enigee politieke wil om hen aan te pakken is nooit sprake geweest. (...) De FNV ha-
mertt al jaren op strengere straffen voor werkgevers die illegalen in dienst nemen. 
(...)) Gastarbeid, en zeker illegale gastarbeid, is een uitwas van een kapitalistische 
samenleving.. Uiteindelijk worden alleen de werkgevers van illegalen er echt beter 
van.. Dat kan niet meer. Maar je hebt met mensen te maken, die ook in eigen land 
niett veel goeds te verwachten hebben. Een echt menselijke oplossing is er niet. 
Iedereenn zonder meer legaliseren heeft als gevolg dat we over een paar jaar weer met 
dezelfdee moeilijkheden zitten. Maar om de illegalen alleen op te laten draaien voor 
hunn eigen uitbuiting is onmenselijk. En die kant gaan we wel op.'24 

Dee Vervoersbond CNV publiceerde weinig over arbeidsconflicten, wel over illegale 
tewerkstelling.. Hoewel deze bond dit net zo verwerpelijk vond als de Vervoersbond 
FNV,, is de toonzetting van de CNV-artikelen veel gematigder. Een voorbeeld hiervan is 
hett artikel 'Werkgevers streng straffen die aan illegale buitenlanders werk bieden': 

'Hett CNV vindt het dringend gewenst dat werkgevers die illegalen werk aanbieden, 
strengg worden gestraft. (...) [Deze werkgevers] profiteren niet alleen op een on-
waardigee manier van de situatie waarin buitenlanders verkeren, maar zij wekken 
ookk valse hoop op een langdurig verblijf. Overigens zou het CNV er geen enkel be-
zwaarr tegen hebben op humanitaire gronden [een klein deel van hen] te legalise-
ren.. Dit evenwel bij wijze van uitzondering, omdat het CNV in een generaal pardon 
geenn manier ziet om het probleem op te lossen. Toch is een oplossing noodzakelijk, 
omdatt met zekerheid kan worden vastgesteld dat illegale werknemers op grote 
schaall  worden uitgebuit.'1' 

Ookk in de periode 1977-1984 werd in het bondsblad van de Vervoersbond CNV veel 
meerr aandacht besteed aan buitenlandse werknemers: in deze periode werden 51 arti-
kelenn aan hen gewijd (waarvan enkele zelfs in het Turks), tegen 23 artikelen in het 
bondsbladd van de Vervoersbond FNV. Wat de inhoud betreft valt op dat in het 
FNv-bladd wel veel artikelen werden geplaatst waarin werd opgekomen voor buiten-
landsee werknemers in arbeidsconflicten en kritiek werd geleverd op wet- en regelge-
vingg en de opstelling van werkgevers, maar dat er nauwelijks kritiek was op de eigen 
organisatiee en weinig aandacht was voor de positie van buitenlandse werknemers bin-
nenn de bond. In dit opzicht verschilt de inhoud van de FNV-artikelen met die van de 
Vervoersbondd CNV. Deze bond richtte zich meer op de rol en inbreng van buiten-
landsee (kader)leden. Zo bracht Het Seinlicht een serie artikelen uit over allochtone 
CNV-ledenn die zich inzetten voor de belangenbehartiging van immigranten. Een voor-
beeldd hiervan is een artikel over het CNV-kaderlid Ahmed Lectobri, waarin een beeld 
wordtt geschetst van zijn werkzaamheden voor de Vervoersbond CNV en verslag wordt 
gedaann van de verdiensten van de Commissie Buitenlandse Werknemers waarvan hij 
lidd was: 
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'[Ahmedd Lcctobri], 46 jaar oud en afkomstig uit Marokko, is al jaren lid van de 
commissiee buitenlandse werknemers van het CNV. (...) Lectobri werkt hard voor 
zijnn mensen. Door de inspanningen van Lectobri en de andere leden van de 
CNN v-commissie heeft het CNV een groot aantal punten opgenomen in het Arbeids-
voorwaardenbeleidd 1979. Deze eisen hebben betrekking op de gezinshereniging, op 
reiskostenn voor gezinsverlof, taalcursussen in arbeidstijd, twee verlofdagen voor 
religieuzee feestdagen, aandacht voor zware arbeid tijdens vastentijd, en de vertaling 
vann de cao's in de eigen taal.' 

Bovendienn kregen buitenlandse werknemers de ruimte zich kritisch uit te laten over 
dee bond. Dit gebeurde bijvoorbeeld in het artikel 'Buitenlandse werknemers zijn 
ontevredenn over vakbeweging': 

'Ongeveerr een kwart van alle Turken vindt de aandacht die de vakbond voor de 
buitenlanderss heeft onvoldoende. Dit is een van de opmerkingen uit een rapport 
datdat Alex Booy, districtbestuurder CNV, samenstelde ten behoeve van de Limburgse 
Immigrantenn Stichting. Booy kreeg de medewerking van alle CNV-bonden en kon 
zoo een waarheidsgetrouw beeld schetsen van het CNV en het werk voor de buiten-
landsee werknemers. (...) Het onderzoek leverde tal van kritische opmerkingen op. 
Naastt positieve opmerkingen wordt namelijk ook gesteld dat er Turken zijn die 
zichh gediscrimineerd voelen. De meeste informatie is in het Nederlands en oncon-
troleerbaarr voor een Turk, is het argument. Zij voelen zich een "papieren lid", 
betalenn wel contributie, maar weten niet welke beslissingen een bond neemt.'17 

Opp vervoersbondniveau lijk t geen (ideologische) discussie vooraf te zijn gegaan aan de 
wervingg en tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten en de mogelijke gevolgen 
hiervann voor de arbeidsmarkt en de 'eigen' achterban. Zowel in de vergaderstukken als 
inn de vakbondsbladen is de vraag over de noodzaak of wenselijkheid van arbeidsmigra-
tiee nauwelijks aan de orde gekomen. Ook is in deze bronnen geen debat terug te vin-
denn over de invoering van speciale vak- of werkgroepen voor buitenlandse werkne-
mers,, en daarmee over de manier waarop deze werknemers het beste binnen de bond 
kondenn participeren. 

Uitt de vakbondsperiodieken blijkt wel dat er een verschil is in de benadering van 
buitenlandsee werknemers tussen de Vervoersbond CNV enerzijds en de Vervoersbon-
denn N W en NKV/FNV anderzijds. In de periode 1970-1984 verschenen niet alleen meer 
artikelenn over buitenlandse werknemers in het vakbondsblad van de Vervoersbond 
CNV,, maar werd in dat blad ook meer aandacht besteed aan informatie voor en over 
buitenlandsee werknemers. Wanneer het gaat om de belangenbehartiging van buiten-
landsee werknemers, zijn er zowel bij de Vervoersbond CNV als bij de Vervoersbond 
FNVV volop berichten te vinden waarin de zijde van buitenlandse werknemers werd 
gekozenn bij conflicten met werkgevers of bij overheidsmaatregelen die voor buiten-
landsee werknemers nadelige effecten hadden (zoals de remigratieregeling of de 
WABW).. Van speciaal beleid is nog niet veel te merken, zij het dat met name de Ver-
voersbondd CNV aandacht besteedde aan buitenlandse kaderleden die opkwamen voor 
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specifiekee belangen van immigranten. Wanneer dit wordt afgezet tegen de analyse van 
dee interne besluitvorming, dan blijkt er bij de Vervoersbonden CNV en NW/FNV een 
verschill te zijn tussen de (geringe) mate waarin intern aandacht werd besteed aan 
immigrantenn en de moeite die de bonden zich hebben getroost om de achterban via de 
vakbondsbladenn hierover te informeren. 




