
 

Andere Tijden 
Gastarbeiders 
 
Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
In de jaren ‘60 worden er veel 
gastarbeiders uit Turkije en Marokko naar 
Nederland gehaald om te werken in de 
bouw en in de kassen. Ze worden 
gehuisvest in pensions. Deze huisvesting 
wordt beschouwd als tijdelijk, omdat er van 
wordt uitgegaan dat ze ooit zullen 
terugkeren naar hun moederland. 
Uiteindelijk zien vooral de jongere 
gastarbeiders geen toekomst in hun 
thuisland en vestigen zich permanent in 
Nederland. 
 
Vakgebied 
Geschiedenis, aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
gastarbeiders – wederopbouw – welvaart – 
economische crisis jaren '80 – remigratie   
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het 
examenprogramma geschiedenis, domein B 
Oriëntatiekennis. Tijdvak 10. Kenmerkend 
aspect: de ontwikkeling van pluriforme en 
multiculturele samenlevingen. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 'Andere 
Tijden in de klas'. Op de programmapagina 
op Schooltv.nl staan meer video's over het 
ontstaan van de multiculturele 
samenleving, zoals De komst van de 
moskee. 
 
Antwoorden 
1 Turkije en Marokko, 2 Aan thuis denken 
brengt de gastarbeider van zijn stuk, het 
emotioneert hem te veel. Je kunt aan deze 
uitspraak dus zien hoe zwaar het voor hen 
moest zijn. 3 a/c/d/e/f 4 Geen rol, dit was 
een kwestie van vraag en aanbod. 5a Veel 
van het werk in fabrieken werd vervangen 
door machines. b B 6 Op dit moment zijn er 
veel ‘gastarbeiders’ uit het Oostblok. We 
denken weer dat dit tijdelijk is. De overheid 
handelt ook nu niet of nauwelijks.  
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Met welke twee landen worden in 1964 en 
1969 wervingsakkoorden gesloten? 
 

     
 
2 Een gastarbeider zegt:  'Onder het werk 
probeer ik niet aan mijn gezin of mijn 
boerderij te denken. Want dat is te gevaarlijk 
bij deze machines.'  
Hoe interpreteer je deze uitspraak? 
 
3 Wat doet Thomassen & Drijver voor de 
gastarbeiders? 
a organiseren van boottochtjes 
b gastarbeiders konden opleiding volgen 
c voetbalteam samenstellen 
d bingoavonden 
e buikdanseressen 
f reis en verblijf naar Turkije 1x per jaar 
g gastarbeiders mogen elke week een half 
uur naar huis bellen 
 
4 Welke rol speelt de overheid in de eerste 
instantie bij de gastarbeid? 
 
5a Wat verandert er in de jaren tachtig? 
b Wat doet Thomassen & Drijver? 
A Ze laten alle gezinnen van de gastarbeiders 
overkomen. 
B Ze bieden een remigratiepremie van 25.000 
gulden. 
C Ze laten alle gastarbeiders omscholen. 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Op welke manier voltrekt zich momenteel 
hetzelfde proces? Welke rol speelt de 
overheid? 
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