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Noten n 

Notenn bij  hoofdstuk i 

ii  Uitzonderingen zijn studies die ikzelf eerder, in 
hett kader van vergelijkend onderzoek, over de 
Nederlandsee vakbeweging publiceerde (zie 
Roosbladd 2000a, 2000b). Wel zijn in Nederland 
diversee studies op bepaalde (deel) terreinen van 
dee Nederlandse vakbeweging verricht (zie o.a. 
Astt & Graf 1989; Clarijs et al. 1984; Van Esterik 
1995;; De Jongh et al. 1984; Niessen 1987; Pen-
nartzz et al. 1982; Ritsema 1993; Slob 1982; Stok-
mann 1995; Van de Velde & Van Velzen 1978). 

22 Zie voor Frankrijk Gani 1972 en Granorier 1976; 
voorr België, zie Martens 1973,1996, 2000; voor 
Groot-Brittannië,, zie Fevre 1985, Mcllroy 1982, 
Leee 1984, Virdce 2000, Wrench 1987,1992,1993, 
2000,, Wrench & Virdee 1996; zie voor Oosten-
rijkk Bauböck & Wimmer 1988 en Gachter 2000; 
ziee voor West-Duitsland Castles & Kosack 1974 
enn Kühne 2000; voor Zweden en Zwitserland, 
ziee respectievelijk Knocke 2000 en Schmitter 
Heisierr 2000. 

33 Zie Casdes & Kosack 1973; Edye 1987; Freeman 
1979;; Hollifiel d 1986; Schmitter 1981; Vranken 
1990.. Een van de weinige studies waarin een his-
torischh perspectief wordt gehanteerd, is die van 
Freemann (1979). 

44 Zie Penninx & Roosblad 2000a. 
55 De dillemma's zelf zijn, onder andere, gebaseerd 

opp Bauböck & Wimmer 1988; Casdes öt Kosack 
1973,, 1974; Castles & Miller 1993; Edye 1987; 
Freemann 1979, 1992; Gani 1972; Hammar 1985; 
Dee Jongh et al. 1984; Miller 1981; Vranken 1990; 
Wrenchh 1987,1992. 

66 Zie ook Casdes & Kosack 1974; Edye 1987; De 
Jonghh et al. 1984; Vranken 1990. 

77 Zie ook Casdes & Kosack 1974; Edye 1987; Hof-
meesterr 1999; De Jongh et al. 1984; Vranken 
1990;; Wubben 1986. 

88 Zie ook Wrench 2000. 

99 Zie ook Vermeulen 1997. 
100 Zie ook De Jongh et al. 1984. Deze verschillen 

konden,, onder andere, het gevolg zijn van de 
specifiekee positie van immigranten in de samen-
leving,, hun culturele of etnische achtergrond of 
vann taalproblemen. 

111 Zie ook Casdes & Kosack 1974. 
122 Zie Briot & Verbunt 1981; Freeman 1979; Gra-

noderr 1976; Miller 1981; Schmitter 1981. 
133 Zie Edye 1987; Lloyd 2000; Schmitter 1981; 

Vrankenn 1990. 
144 Een aantal bonden van de Federatie Nederlandse 

Vakbewegingg (FN v) registreert sinds 1980 wél op 
nationaliteit.. Het probleem hierbij is echter dat 
genaturaliseerdee werknemers en leden uit de 
voormaligee koloniën onzichtbaar blijven. Er zijn 
well  enkele schattingen over de organisatiegraad 
vann buitenlandse werknemers, maar die liggen 
ergg ver uiteen (zie ook hoofdstuk 3). 

155 Zie ook Casdes & Kosack 1974; Edye 1987; 
Kühn ee 2000. 

166 Zie ook Fevre 1985; Mcllroy 1982; Miles & Phi-
zackleaa 1977; Wrench 1987,1992 en 2000; Virdee 
2000. . 

177 Zie ook Schmitter 1981; Vranken 1990. 
188 Zie ook Kriesi 1993:134. 
199 Zie ook Schmitter 1981: 323. 
200 Zie bijvoorbeeld de welwillendheid van de TUC 

tegenoverr immigranten uit de Commonwealth. 
211 Zie ook Fennema 1988; Wubben 1986. 
222 Zie ook Roosblad 2000a en 2000b. 
233 In 1976 fuseerden het N W en NKV in de FNV, 

eenn fusie die in 1982 officieel werd bekrachtigd. 
244 Zie o.a. Tuinstra 1988; Vervoersbond CNV 1976. 
255 Begin jaren negentig is de NS verzelfstandigd en 

opgesplitstt in een aantal zelfstandige deelbedrij-
ven.. Deze bedrijven vallen evenwel alle onder de 
holdingg NS. 
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266 Dit gebeurde ook bij de bedrijfsgroep burger-
luchtvaartt van de Vervoersbond FNV. Die vak-
groepp hield echter minder lang stand die van de 
NS. . 

Notenn bij  hoofdstuk 2 

11 Het N W werd in 1906 opgericht, het CNV in 
19099 en het NKV in 1964. De voorloper van het 
NKVV was het in 1925 opgerichte Roomsch Katho-
liekk Werkliedenverbond (RKWV), dat in 1946 

zijnn naam wijzigde in Katholieke Arbeidersbewe-
gingg (KAB) (Windmuller et al. 1987: 39-42,116). 
Voorr de overzichtelijkheid houd ik voor deze 
vakcentralee steeds de naamgeving NKV aan. 

22 Ik baseer me hierbij op Van den Berg (1995) voor 
dee periode 1945-1990 en op Albeda et al. (1998) 
voorr de jaren negentig van de twintigste eeuw. 

33 Deze politiek werd overigens in Nederland lan-
gerr volgehouden dan in de omringende West-
Europesee landen (Ebbinghaus & Visser 2000: 

494-495)--
44 De FNV telde in 1982 988.200 leden, het CNV 

335.2000 en de MHP 113.300 (Ebbinghaus & Vis-
serr 2000). 

Notenn bij  hoofdstuk 3 

11 Voor dit overzicht van de naoorlogse immigratie 
baseerr ik me overwegend op Vermeulen en Pen-
ninxx (2000: 5-8). 

22 Zie ook Steijlen 1996. 
33 Schuster (1999: 122-128) stelt overigens dat de 

Nederlandsee overheid de immigratie uit Suri-
namee al in de jaren vijfti g problematiseerde. 

44 De overige twee doelgroepen van het minder-
hedenbeleidd waren (autochtone) woonwagenbe-
wonerss en zigeuners. 

55 Zie bijvoorbeeld Doomernik & Penninx 1999: 
117-119. . 

66 Ik beperk me (ook) in het vervolg van dit hoofd-
stukk tot Surinamers, Antillianen, Turken en Ma-
rokkanen,, omdat voor deze groepen cijfermate-
riaall  voorhanden is. 

77 Zie o.a. ook Van Beek 1993; Gras et al. 1996; 
Veenmann 1984. 

88 Dit gebeurde op vrijwillig e basis. 

99 Zie ook Klandermans & Visser 1995: 34"38-
100 Zie ook Van de Vall 1963; Visser et al. 1994; De 

Wittee 1988. 
111 Zie o.a. Casdes & Kosack 1973; Vranken 1990. 

Notenn bij  hoofdstuk 4 

11 Eind jaren negentig was dit anders. Toen laaide 
doorr de economische groei en de krapte op de ar-
beidsmarktt de discussie over arbeidsmigratie 
weerr op, terwijl tegelijkertijd de discussie over de 
integratiee van reeds aanwezige immigranten in 
vollee gang was. 

22 Deze paragraaf is gebaseerd op Schuster 1999: 
166-170. . 

33 Zie ook Schuster 1999:120-129. 
44 Richting 23 (1974) 7. 

Notenn bij  hoofdstuk 5 

11 Dit gebeurde bijvoorbeeld bij de Protestants 
Christelijkee Bond van Vervoerspersoneel (de 
voorloperr van de Vervoersbond CNV) in 1970. 
Hett hoofdbestuur besloot in een algemene ver-
gaderingg dat de bond ook moest openstaan voor 
niet-protestantss christelijke werknemers. De 
bondd moest 'christelijk georiënteerd en geïnspi-
reerdd zijn, maar niet kerkelijk gebonden'. Om 
ditt tot uitdrukking te brengen, werd de naam ge-
wijzigdd in Algemene Christelijke Bond van Ver-
voerspersoneell  (ACBV). Tevens werd in 1971 arti-
kell  5 van de statuten, dat het lidmaatschap re-
gelde,, herzien. De zinsnede 'leden van de bond 
kunnenn zijn zij die instemmen met de grondslag 
enn het doel*  werd vervangen door 'leden van de 
bondd kunnen zijn zij die de grondslag en het doel 
accepterenn dan wel respecteren' (Verslag van de 
j2stee Algemene Vergadering van de Protestants 
Christelijkee Bond van Vervoerspersoneel, 6 en 7 
oktoberr 1970 te Putten). In de statuten van 1979 
werdd deze visie extra onderstreept. De bond on-
dergingg opnieuw een naamswijziging (in Ver-
voersbondd CNV), om te benadrukken dat 'het 
geenn vakbond [is] van Christelijke werknemers, 
maarr een vakbond die de Bijbel aanvaardt voor al 
zijnn arbeid'. Daarbij werd artikel 5 weliswaar niet 
meerr gewijzigd, maar werd wel in de inleiding op 
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dee statuten en huishoudelijke reglementen na-
drukkelij kk  toegevoegd dat de bond 'openstaat 
voorr  katholieke, protestantse, buitenlandse en 
andersdenkendee werknemers' (Statuten en huis-
houdelijkk  reglement van de Vervoersbond CNV, 
1979:1-2;;  mijn cursivering). 

22 Deze en de volgende opmerking is afkomstig van 
Simonn van de Pol, beleidsmedewerker  van de 
FNV,, tijdens de studiedag Kleurrij k Personeels-
beleidd te Amsterdam, 5 november  1993. 

33 Deze wijzigingen behelsden onder  andere een 
groteree rol voor  de medezeggenschapsorganen in 
dee uitvoering en naleving van de wet, een directe 
betrokkenheidd van de Arbeidsvoorziening en 
toezichtt  door  de Arbeidsinspectie. Tot de doel-
groepenn van de Wet Samen behoren: a. een per-
soonn geboren in Turkije , Marokko, Suriname, 
Nederlandsee Antillen , Aruba, voormalig Joego-
slavië,, of in overige landen in Zuid- of Midden-
Amerika,, Afrik a of Azië, met uitzondering van 
Japann en voormalig Nederlands-Indic; b. een 
persoonn die voorkomt in het register, bedoeld in 
artikell  1, onder  b, van de Wet Rietkerk-uit -
kering;;  c de kinderen van de onder  a. en b. ge-
noemdee personen. 

44 De oorsprong van het GAO lag in 1984, bij  de tot-
standkomingg van het Regenboogoverleg. In dit 
overlegg hadden enkele autochtone en allochtone 
ambtenarenn zitting die het noodzakelijk achtten 
datt  er  meer  aandacht kwam voor  minderheden-
beleidd binnen de gemeente Amsterdam. Het 
GAOO ging op 18 januari 1987 van start. Op 21 ja-
nuarii  1989 werd zijn positie geformaliseerd en 
opgenomenn in het Ambtenaren Reglement Am-
sterdamm (ARA), artikel 1305 (zie GAO 1997). 

Notenn bij  hoofdstuk 6 

II  De vervoersbonden ondergingen in de onder-
zoeksperiodee een aantal naamsveranderingen. 
Dee Vervoersbond N W heette tot 1972 Neder-
landsee Bond van Vervoerspcrsoneel (NBV). De 
Vervoersbondd NKV ontstond in 1963 uit een fusie 
vann St. Bonifacius en St. Raphael. Na de fusie 
heettee de bond aanvankelijk Nederlandse Katho-
liekee Bond van Vervoerspersoneel (KBV ) en werd 
inn 1972 omgedoopt in Vervoersbond NKV . De 
Vervoersbondd CNV heette tot 1971 Protestants 

Christelijk ee Bond van Vervoerspersoneel (PCBV) 
enn van 1971 tot 1979 Algemene Christelijk e Bond 
vann Vervoerspersoneel. Voor  de overzichtelijk-
heidd houd ik gedurende de hele onderzoeksperi-
odee één naamgeving aan. 

22 Voor  een overzicht van de geschiedenis van de 
vervoersbonden,, zie Harmsen &  Van Gelder 
1986. . 

33 Enkele deelsectoren van de vervoerssector  wer-
denn niet door  de vervoersbonden vertegenwoor-
digd.. Zo leidde een herstructurerin g van de vak-
bondenn aangesloten bij  het N W er in 1954 toe dat 
hett  personeel van de gemeentelijke vervoersbe-
drijvenn niet meer  tot de vervoerssector  werd ge-
rekend,, maar  tot de ambtenarensector. Dit per-
soneell  ging daarmee over  naar  de algemene bond 
vann ambtenaren, de Abva (zie Harmsen &  Van 
Gelderr  1986). 

44 Ik had tevens de notulen van de bondsraadsver-
gaderingenn willen analyseren, omdat dit binnen 
dee vervoersbond een belangrijk democratisch or-
gaann is. Deze notulen ontbraken echter  in het 
archieff  van de Vervoersbond CNV. 

55 Volgens de statuten en het huishoudelijk regle-
mentt  van de Vervoersbond CNV heeft het Be-
stuurdersberaadd een adviserende bevoegdheid en 
komtt  in de regel viermaal per jaar  bijeen. Dit be-
raadd heeft tot taak: het bespreken van hetgeen 
vann belang is voor  en uit de bondsraad en het 
hoofdbestuur;;  het deelnemen aan de menings-
vormingg in beleidszaken; het bespreken van 
groeps-- of sectoroverstijgende zaken van alge-
menee aard. 

66 Notulen klein dagelijks bestuur, 2 december 
1974,, 9 december  1974 en 16 december  1974. 

77 Voor  een uitleg over  deze vakgroep, zie verderop 
inn deze paragraaf. 

88 Notulen klein dagelijks bestuur, 6 april 1972. 
99 Notulen hoofdbestuur, d.d. 17 januari 1983. 
100 Weergegeven in De Jongh et al. (1984:10). 
111 Het SeinUcbt 55 (1964). 
122 Richting 1 (1964) 25. 
133 'Italian i in Ollanda', Steeds Voorwaarts 7 (1962) 

22. . 
144 Richting zo (1971) 6. 
155 Steeds Voorwaarts 18 (1973) 17. 
166 Richting 21 (1972) 7. 
177 Ik behandel hier  de periode 1970 tot 1976, omdat 

dee Vervoersbonden N W en NKV in 1976 fuseer-
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denn in de Vervoersbond FNV. De bondsbladen 
vann de Vervoersbonden N W en NKV gingen toen 
samenn in het FNV-vervoersblad Onderweg. 

188 Het Seinlicht 65 (1974) 4. 
199 Het Seinlicht 66 (1975) 23. 
200 Richting 23 (1974) 7. 
2ii  'Havens tegen discriminatie. Leden in container-

sectorr  waarschuwen tegen oplaaiende discrimi-
natie''  (Onderweg 8 (1983) 7; 'Bondsvoorzitter 
Arendd Drenth: Centrumparti j  vist in troebel wa-
ter.. Waarschuwen tegen vreemdelingenhaat' 
(Onderweg%(Onderweg% (1983) 7). 

222 Onderweg  ̂ (1978) 10. 
233 Onderweg 6 (1981) 14. 
244 Onderweg 5 (1980) 10. 
255 Het Seinlicht 69 (1978) 15. 
266 Het Seinlicht 70 (1979) 5. 
277 Het Seinlicht 6$ (1978) 8. 

Notenn bij  hoofdstuk 7 

11 De Personeelraad ging al in 1976 over  in de KSV, 
maarr  werd pas in november  1978 officieel omge-
doopt. . 

22 Zie Harmsen &  Van Gelder  1986. 
33 Jaarverslag van de Personeelraad, 1962. 
44 Volgens Wim Sels deed de FSV zowel voor  als na 

dee erkenning nagenoeg niets aan specifieke be-
langenbehartigingg van buitenlandse werknemers, 
ietss wat de voorzitter  van de FSV in een kort tele-
fonischh onderhoud overigens bevestigde. Het-
zelfdee gold volgens Sels voor  de VHS (zie verder), 
maarr  dat was mede gezien het feit dat deze zich 
opp hoger  personeel richtt e - een categorie waar 
vrijwe ll  geen immigranten toe behoorden -, niet 
verwonderlijk . . 

55 De VHS was op dat moment nog geen volledig 
erkendee vakbond. Zij  diende hiertoe pas in 1975 
eenn verzoek in bij  de NS. In 1983 ging de NS over 
tott  volledige erkenning van de VHS als cao-part-
ner. . 

66 De Vervoersbond CNV deed niet mee aan de fu-
siegesprekkenn van de Vervoersbonden NKV en 
N WW (Jaarverslag van de Personeelraad, 1971: 6). 
Dezee bond wees ook de fusiepoging van de FSV 
vann de hand, met als argument dat dit in strij d 
wass met zijn grondslag (Jaarverslag van de Perso-
neelraad,, 1972: Voorwoord). 

77 Jaarverslagen van de Personeelraad, 1971-1976. 
88 Jaarverslag van de Personeelraad, 1956:18. 
99 Jaarverslag van de Personeelraad, 1958: 34. 
100 Jaarverslag van de Personeelraad, 1958: 34. 
111 Jaarverslag van de Personeelraad, 1961: 40. 
122 Jaarverslag van de Personeelraad, 1962:58. 
133 Jaarverslag van de Personeelraad, 1964: 45. 
144 Jaarverslag van de Personeelraad, 1964: 45. 
155 Jaarverslag van de Personeelraad, 1965: 42. 
166 Jaarverslag van de Personeelraad, 1965: 43-45. 
177 Jaarverslag van de Personeelraad, 1966: 49. 
188 Jaarverslag van de Personeelraad, 1966: 49-50. 
199 Jaarverslag van de Personeelraad, 1969. 
200 Jaarverslag van Personeelraad, 1969: 47. 
211 Hier  zijn de immigranten met een Nederlandse 

nationaliteit ,, zoals Surinamers, Antillianen , In-
dischee Nederlanders en genaturaliseerden, niet 
meegerekend. . 

222 Jaarverslag van de Personeelraad, 1975:19. 
233 Jaarverslag van de KSV, 1977: 30-33. 
244 Jaarverslag van de KSV, 1977: 33. 
255 Jaarverslag van de KSV, 1977: 34. 
266 Jaarverslag van de KSV, 1977: 35. 
277 Onder  'tweede generatie' wordt verstaan kinde-

renn van immigranten, die in Nederland zijn ge-
borenn of ten minste een groot deel van hun jeugd 
inn Nederland hebben doorgebracht. 

288 Jaarverslag van de KSV, 1979: 35. 
299 Of hiermee ook Belgische werknemers werden 

bedoeld,, werd niet vermeld. 
300 Hiermee werden in principe ook Surinaamse, 

Antilliaanse,, Molukse en Indische werknemers 
bedoeld. . 

311 Jaarverslag van de KSV, 1982: 77. 
322 Jaarverslag van de KSV, 1982: 77-78. 
333 Jaarverslag van de KSV, 1982: 79. 
344 Jaarverslag van de KSV, 1982: 80-81. 
355 Jaarverslag van de KSV, 1983: 67-81. 
366 Jaarverslag van de KSV, 1983: 67-81. 
377 NS Jaarverslag, 1981. 
388 NS Jaarverslag, 1984. 
399 Dit kwam naar  voren in interviews met Wim 

Selss (oud-bestuurder  van de Vervoersbond CNV), 
Talipp Demirhan (ex-voorzitter  van de vakgroep 
Buitenlandsee Werknemers) en Henk Hofstede 
(ex-voorzitterr  van het CNV). 

400 Verslag van de 52e Algemene Vergadering van de 
Protestantss Christelijk e Bond van Vervoersper-
soneel,, 6 en 7 oktober  1970 te Putten. 
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411 Geciteerd in 'Kok was een opruiend jochie', Zeg-
genschapgenschap 7 (1996) 4: 48-49. 

Notenn bij  hoofdstuk 8 

11 Zie Biegel &  Tjoen-Tak-Sen 1986; Biegel et al. 
1987;;  Bouw &  Nelissen 1988; Essed 1984, 1991; 
Leemann &  Saharso 1989. 

22 Ten tijd e van dit onderzoek bestond de Onder-
nemingsraadd van de NS ook nog niet zo lang. 
Dezee was enkele jaren daarvoor, begin jaren ze-
ventigg opgericht. 

33 Zie Bouw &  Nelissen 1986,1988; FNV 1997; Ris-
vanoglu-Bilginn et al. 1986; Vervoersbond CNV 
1976;;  De Vries 1987. 

44 Zie Brassé &  Sikking 1986; Gras et al. 1996; Ver-
voersbondd CNV 1976. 

$$ Zie Bouw &  Nelissen 1986,1988; Brassé &  Sik-
kingg 1986; Vervoersbond CNV 1976; De Vries 
1987. . 

66 Deze 'oude Turkse werknemers' zullen begin ja-
renn tachtig ongeveer  45 jaar  zijn geweest. Het is 
waarschijnlijke rr  dat zij  in de WAO zijn terechtge-
komenn of zijn weggereorganiseerd. 

77 Vervoersbond FNv/Documentatie Etnische Min -
derheden. . 

88 Vervoersbond FNv/Documentatie Etnische Min -
derheden. . 

99 Vervoersbond FNv/Documentatie Etnische Min -
derheden. . 

100 Vervoersbond FNv/Documentatie Etnische Min -
derheden. . 

tll  Vervoersbond FNv/Documentatie Etnische Min -
derheden. . 

122 Vervoersbond FNv/Documentatie Etnische Min -
derheden. . 

Notenn bij  hoofdstuk 9 

11 Deze werknemer bleek onder  het begrip 'alloch-
tonen''  voornamelijk Turken of Marokkanen te 
verstaan.. Het kan zijn dat het aantal allochtone 
conducteurss en machinisten in werkelijkheid 
hogerr  lag, omdat hij  geen schatting van het aan-
tall  andere allochtonen kon geven. 

22 Cijfer s over  de aantallen allochtone leden bij  de 
FSVV en de Vervoersbond CNV heb ik niet tot 

mijnn beschikking. Deze bonden bleken hier  geen 
gegevenss over  te hebben. 

33 Hierbi j  ga ik er  impliciet van uit dat vakbonds-
ledenn op kandidaten van de eigen bond stem-
men.. Dit hoeft niet het geval te zijn. 

44 Begin jaren tachtig richtte een groep machinis-
tenn de Vakvereniging voor  Machinisten (WM ) 
op.. Deze vereniging behartigde in eerste instan-
tiee de belangen van machinisten, maar  breidde 
zichh eind jaren tachtig uit tot de conducteurs. De 
naamm werd toen gewijzigd in Vakvereniging 
voorr  Machinisten en Conducteurs. Deze catego-
ralee bond was in 1997 geen erkende onderhande-
lingspartnerr  van de NS. 

$$ Belangenbehartiging vanaf het niveau van de 
werkvloerr  gaat trapsgewijs. Wanneer  een werk-
nemerr  een conflict of problemen heeft, is de vak-
bondscontactpersoonn de eerstaangewezene om 
ditt  op te lossen. Dit geldt vooral wanneer  het om 
eenn eenvoudig of individueel probleem gaat. In 
ingewikkeldee gevallen of daar  waar  men weet of 
vermoedtt  dat het een collectief probleem is, 
wordtt  de districtsbestuurder  ingeschakeld. 

66 Zie het conducteursconflict in de volgende para-
graaf. . 

77 Behalve met deze vier  Turkse informanten heb 
ikk  voor  deze casestudie gesprekken gevoerd met 
dee voorzitter  en de secretaris van de vakbonds-
afdelingg Rotterdam-Reizigers (tevens voorzitter 
vann respectievelijk de regionale en de lokale 
Ondernemingsraad);;  de in 1997 verantwoorde-
lijk ee districtsbestuurder  van de Vervoersbond 
FNV;;  de landelijke bestuurder  van de Vervoers-
bondd FNV; twee autochtone kaderleden die ten 
tijd ee van het conflict Ud waren van de vak-
bondsafdelingg Rotterdam en in 1997 lid waren 
vann de landelijke Ondernemingsraad NS-Reizi-
gers;;  de coördinator  Werving en Selectie van de 
NSS en de betrokken medewerkster  van het 
Scholingsinstituutt  FNV. Verder  heb ik gebruik 
gemaaktt  van de videoband die de Vervoersbond 
FNVV heeft gemaakt als promotiefUm om te laten 
zienn hoe de FNV zich voor  allochtonen heeft in-
gezet,, en van een bandopname van de vergade-
ringg van de lokale Ondernemingsraad van 10 
jul ii  1993. Hierbi j  waren aanwezig: de rayonma-
nager,, de leden van de Ondernemingsraad en 
dee deelnemers aan het conducteursproject. Tot 
slott  heeft een van de Turkse kaderleden zijn 
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dossierr over het project aan mij ter beschikking 
gesteld. . 

88 Dossier van T. Altintas. Brief van de coördinator 
Wervingg en Selectie van de NS van 3 juli 1992 aan 
allee betrokkenen bij het opzetten van het project. 

99 Dossier T. Altintas. Notulen van de bijeenkomst 
vann de projectgroep NODW, 20 april 1993. 

100 Dossier T. Altintas. 
111 Dossier T. Altintas. Notitie genaamd 'Het pro-

jectt Nederlands op de werkvloer in rayon Rotter-
damm (argumentatiestuk)'. Argumenten voor het 
latenn doorgaan van het project, gericht aan het 
managementt van rayon Rotterdam. 

122 Dossier T. Altintas. Brief van personeelschef 
Exploitatiee Rotterdam aan de cursisten NODW. 

133 Bandopname van de vergadering van de lokale 
Ondernemingsraadd van 10 juni 1993. 

144 Na afloop van het conflict werd in 1994 van de 
videobeeldenn zelfs een promotiefilm gemaakt, 
waarinn de FNV liet zien hoe goed zij voor haar al-
lochtonee leden opkwam. 

155 Bandopname van de vergadering van de lokale 
Ondernemingsraadd van 10 juni 1993. 

166 Bandopname van de vergadering van de lokale 
Ondernemingsraadd van 10 juni 1993. 

177 Dit werd gezegd in de promotiefilm die de FNV 
inn 1994 over het conflict heeft gemaakt. 

188 Wanneer dit percentage wordt vergeleken met 
hett percentage allochtonen in dienst van NS-
Materieell  Haarlem (hooguit tien procent), dan is 
dezee 'tachtig' onwaarschijnlijk hoog. Helemaal 
gezienn het feit dat binnen heel NS-Materieel de 
werkplaatss Haarlem de meeste werknemers had 
enn de meeste allochtonen in dienst bleek te 
hebben. . 

Notenn bij  hoofdstuk 10 

11 Deze noodzaak is overigens relatief; zij hadden 
namelijkk ook kunnen kiezen voor het aanboren 
vann de toen - zeker in Nederland - omvangrijke 
vrouwelijkee arbeidsreserve. 

22 Zie Rath et al. 2001. 
33 Tenzij er sprake is van een closed shop-systeem. 
44 Het percentage voor Suriname is afkomstig uit 

ILOO 1999; de overige percentages zijn afkomstig 
uitiL oo 2000. 

55 Enkele uitzonderingen daargelaten. Zo formu-
leerdenn de vakbonden in de jaren vijfti g ook voor 
Moluksee immigranten voorwaarden waaronder 
dee (tijdelijke) immigratie moest geschieden. Te-
venss trachtte het NKV ook de immigratie uit 
Surinamee te reguleren door een verandering van 
hett Koninkrijksstatuut te bepleiten. 

66 Ik baseer me hierbij voor de positie van vrouwen 
inn de vakbweging op Van Eijl (1997). 

77 Dit geldt overigens ook voor joodse arbeiders 
(ziee Hofmeester 1999). 


