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Hoofdstuk  V Een Sociaal Conflict?
	 de relatie Noord-Nederland-
 Den Haag, 1960-1992

5.1 Collectief protest, sociale beweging en sociaal conflict

Sociale beweging
Tijden van verandering in een samenleving worden veelal weerspiegeld in het ontstaan en zich 
ontwikkelen van brede sociale bewegingen. Een sociale beweging kan zelfs gedefinieerd worden als 
een bundeling van verlangens naar verandering. (GUSFIELD, 1968) Succesvolle sociale bewegingen 
leiden meestal tot  institutionele veranderingen in en modernisering van de maatschappij. 
Bij fundamentele sociaal-economische veranderingen is er bij de direct betrokken groeperingen vaak 
sprake van een snelle groei of juist van een snelle terugval in omvang en/of betekenis. Voor de betrokken 
groeperingen en de ertoe behorende individuen zijn het onzekere tijden, waarin er sprake is van een 
grote sociale dynamiek. 
In die onzekere tijden kunnen er soms ook tijdelijke, onverwachte coalities ontstaan tussen heel 
ongelijksoortige groeperingen. Denk bijvoorbeeld aan de coalities van arbeiders, studenten en 
intellectuelen in Frankrijk eind jaren zestig. Zulke onverwachte coalities vormen vaak de kern van 
nieuwe sociale bewegingen. 

Een sociale beweging begint veelal met een sociaal-politieke mobilisatie van een geheel van actoren 
om een bepaalde verandering te bewerkstelligen of juist te voorkomen. In zijn studie naar de diverse 
benaderingen van het fenomeen collectief protest (meestal de voorbode van een sociale beweging) 
geeft L. Rademaker (RADEMAKER, 1993) daarvan de volgende omschrijving28:  

“collectief protest is de sociaal-politieke mobilisatie van een geheel van actoren om een 
bepaalde sociale verandering te bewerken of te voorkomen, waarbij men in een situatie van 
ongelijkheid, in het bijzonder machtsverschil, verkeert ten opzichte van een ander geheel van 
actoren – vaak de overheid – waarmee men door de gevoerde actie in een conflict geraakt, een 
actie, die door de andere actoren niet zelden als afwijkend gedrag wordt gepercipieerd.” 

Hij tekent daarbij nog aan dat pas gesproken kan worden van een sociale beweging als het collectief 
protest een duidelijk organisatorisch karakter heeft of krijgt. Hij haalt daarbij H. Blumer aan, een 
representant van de ‘collective behavior’-benadering. (BLUMER, 1946) 29Deze ziet een sociale 
beweging als

“a collective enterprise to establish a new order of live. As the social movement develops, it 
takes on the character of a society. It acquires organization and form, a body of customs and 
traditions, established leadership, an enduring division of labor, social rules and social values 
- in short, a culture, a social organisation, and a new scheme of life”.

28  L.Rademakers, Benaderingen van collectief protest, 1993, pag. 13
29  H. Blumer, Collective behavior, in: New outline of the Principles of sociology, 1946, pag. 199
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R. Turner en L. Killian (TURNER & KILLIAN, 1972, 1987) onderscheiden aanvankelijk sociale 
bewegingen in een drietal typen: value-oriented, power-oriented en participation-oriented. 
In 1987 stellen zij evenwel, dat sociale bewegingen het beste gezien kunnen worden als bewegingen 
met door alle participerende organisaties onderschreven, gemeenschappelijke waarde-oriëntaties. 
Binnen sociale bewegingen zijn de eerder genoemde stromingen en organisaties (power-oriented en 
participation ortiented) meestal wel als subgroepen te onderkennen. De power-oriented organisaties 
omschrijven deze beide auteurs als volgt:30

“the power-oriented control movement is generally a highly centralized, authoritarian 
organisation, making up for its lack of sanctioned respectability by evidence that it can take 
decisive and drastic actions where established authorities appear to act with indecision and 
compromise.”

Neil J. Smelser (SMELSER, 1962) werkt met een ‘value-added-model’, waarmee collectief gedrag 
zijns inziens goed kan worden geanalyseerd. Hij onderscheidt zes determinanten, voorwaarden die 
moeten zijn vervuld, wil collectief gedrag kunnen plaatsvinden31:

“structurele begunstiging, structurele spanning, totstandkoming en verspreiding van een  
veralgemeende overtuiging, versnellende factoren, mobilisering van deelnemers aan actie, en 
de werking van sociale controle”.

Het vóórkomen van een snel groeiende en een zich snel verspreidende gemeenschappelijke overtuiging, 
waar het bij het collectief protest om gaat (zie ook de eerdergenoemde waarden van Turner en Killian), 
lijkt zelfs een soort basisvoorwaarde te zijn voor het ontstaan van sociale bewegingen en hun dynamiek. 
Is daar geen sprake van, dan blijft zo’n proto-beweging beperkt tot het zo nu en dan opflakkeren van 
geïsoleerde uitingen van protest.

Sociaal conflict
Snelle sociale veranderingen brengen per definitie de nodige spanningen en conflicten in de bestaande 
maatschappelijke verhoudingen met zich mee. Zoals hiervoor reeds uiteengezet, kunnen er, onder 
bepaalde omstandigheden en als aan diverse voorwaarden is voldaan, sociale bewegingen ontstaan, 
gericht op het realiseren of juist voorkomen van specifieke ontwikkelingen. Al snel botst zo’n sociale 
beweging met de bestaande orde. En vanaf dat moment kan haar protest ook als een sociaal conflict 
begrepen worden.  
Volgens M. Weber en in zijn voetsporen A. Oberschall gaat het daarbij meestal om een gevecht over 
waarden en/of over claims op status, macht en ook schaarse grondstoffen. (OBERSCHALL, 1973) 
Daarbij is het de inzet van de conflicterende partijen om de door hen begeerde waarden etc. te veroveren 
ten koste van de ander. Dat betekent dat in het gevecht één of meerdere  tegenstanders en/of rivaliserende 
groep of groepen wordt of worden aangevallen, geneutraliseerd of zelfs geëlimineerd. Ziehier ook de 
oorzaak van veel instabiliteit van sociale bewegingen. Zolang het om een sociaal conflict gaat, dat 
uitgevochten wordt met de overheid, zijn de gemeenschappelijke waarden van die sociale beweging 
als geheel richtinggevend voor het handelen. Komt het conflict in rustiger vaarwater, dan beginnen de 
onderlinge rivaliteiten vaak op te spelen. Maar dat kan ook zo weer verkeren. 

30  R.Turner and L.Killian, Collective behavior, 1957, pag. 363
31  N.J.Smelser, Theory of collective behavior, 1962, pag. 12 en verder
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Duverger stelt, dat voortvloeiend uit een sociaal conflict zich ook altijd heel snel een politiek conflict 
kan ontwikkelen, waarbij degenen die min of meer tevreden zijn met de bestaande sociale orde en deze 
ook willen handhaven, staan tegenover de groeiende scharen die de bestaande orde als onrechtvaardig 
zien en als belemmerend voor de eigen ontplooiing. (DUVERGER, 1964). 
Vooral bij de ‘uitdagers’ ontwikkelen zich vaak goed georganiseerde groepen, die trachten de bestaande 
instituties en verhoudingen te hervormen danwel te revolutioneren. Lijken deze groepen te slagen in 
hun poging consessies te kunnen afdwingen, dan kan het ook nog zo zijn, dat er naast de reguliere 
macht van de bestaande orde (politie en leger) ook nog ‘burger’-groeperingen ontstaan die de sociale 
orde willen verdedigen. Dan dreigt een burgeroorlog.
H. Eckstein is van mening (ECKSTEIN, 1964), dat zich snel een revolutionaire situatie kan ontwikkelen 
indien er sprake is van een combinatie van ‘long term economic improvement and short term setbacks’. 
Het is dan vaak zo, dat ook groepen redelijk welgestelden in beweging komen. Dat, vanuit gevoelens 
van onvrede, ‘restraint, cramp en annoyance’. Achtergrond van het politieke conflict is dan niet een 
situatie van ‘Verelendung’, maar eerder een sentiment van ‘begeerte heeft ons aangeraakt’. In zo’n 
periode staan de conservatieve krachten meestal zwak.

R. Dahrendorf pleitte er al in 1962 voor conflicten te typologiseren. (DAHRENDORF, 1962) In het 
verlengde daarvan kan dan, volgens hem, gezocht worden naar de oorzaken van de verschillende typen 
conflict. Daarbij komt haast vanzelf aan de orde hoe de conflictpartijen in de te onderscheiden typen 
conflict zijn ontstaan (met behulp van de theory of mobilization). Daarna kan de aandacht uitgaan naar 
de eigenlijke confrontatie, naar de interactie tussen de antagonisten, de dynamiek van de strijd, de het 
conflict versnellende factoren, de polarisatie, de escalatie, de factoren die het conflict afremmen of juist 
verdiepen en de determinanten van geweld. Dahrendorf noemt als typen conflict o.a. klassenconflicten 
en nationalistische bewegingen. Ook hij ziet het samengaan van oppositiegroepen met ‘negatively 
priviliged groups’, protesteerders en uitdagers van de status quo, als een reële mogelijkheid voor de 
ontwikkeling van een sociaal conflict. En hoewel het conflict feitelijk als andere partij de regering, de 
autoriteiten, de heersende groepen en/of de institutionele elites heeft, betreft de confrontatie meestal de 
‘agents of social control’, zoals de politie, de ME, het leger en de rechters.
De actiemiddelen van de protesterenden in een zich ontwikkelend conflict kunnen variëren van 
- het kenbaar maken van grieven, 
- het stellen van eisen ter verbetering van bestaande toestanden, 
- het organiseren van meetings, demonstraties en sit-ins,
- het bezetten van gebouwen,
- het oprichten van barricades,
- het werken met grote petities,
- het voorkomen van het ten uitvoer brengen van onpopulaire bevelen en wetten,
- het je bemoeien met de belastingheffing en de rekrutering van agenten en soldaten,
- het vernielen van eigendommen (bijvoorbeeld van banken, ambassades, kantoren van 

multinationals), tot
- het aanvallen van (goederen van) andere individuen en groepen.

Nog een andere benadering wordt aangeduid als de ‘relatieve deprivatie’-benadering. J.C. Davies is 
daarvan een vroeg voorbeeld. (DAVIES, 1962) Hij zegt over revoluties32: 

“revolutions are most likely to occur when a prolonged period of objective economic and social 
development is followed bij a short period of sharp reversal”.

32  J.C.Davies, Towards a theory of revolution, 1962, pag. 6
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T.R. Gurr spit de kwestie van ‘relatieve deprivatie’ verder uit. (GURR, 1971). Het gaat hem er om 
te kunnen bepalen of eventuele vroegere opstandigheid rondom gevoelens van sociale- en politieke 
achterstelling bij, door nieuwe ontwikkelingen direct geraakte groeperingen aanleiding zou kunnen 
zijn tot de ontwikkeling van nieuw politiek geweld. Hij stelt dat het al dan niet vóórkomen van politiek 
geweld van sociale bewegingen afhangt van de diepere achtergronden van het conflict in kwestie. Die 
achtergronden betreffen vroegere sociale spanningen. De vormen die dat vroegere collectieve geweld 
toendertijd hebben aangenomen zijn dan medebepalend voor de vraag welke kans er bij het actuele 
conflict is op het opnieuw ontstaan van politiek geweld. Kort gezegd komt het er op neer, dat onvrede 
kan leiden tot collectief protest, wat op zich weer een potentieel vormt voor het eventueel ontstaan van 
collectief geweld. Indien de onvrede gepolitiseerd wordt, groeit de kans op collectief en dan veelal ook 
op politiek geweld, zeker als dat zich in het verleden ook heeft voorgedaan.
Politiek geweld omschrijft hij dan als33:

“all attacks within a political community against the political regime, its actors (including 
competing political groups as well as incumbents) and its policies”.

Gurr gaat vooral ook dieper in op de relatieve deprivatie. Hij onderkent drie vormen van 
achterstelling:  
• ‘decremental’ (collectieve waardeverwachtingen stabiel, mogelijkheden tot realisatie afnemend) 
• ‘aspirational’ (stijgende collectieve waardeverwachtingen, gelijkblijvende realisatiemogelijkheden) 

en
• ‘progressive’ (stijgende collectieve waardeverwachtingen en afnemende realisatiemogelijk-

heden). 

M. Olson jr gaat ook in op economische onvrede. (OLSON, 1963) Economische veranderingen zijn 
deel van de meer algemene sociale veranderingen. Als er sprake is van een snelle economische groei, 
betekent dat tegelijkertijd een destabilisering van de bestaande sociale verhoudingen. Het kan leiden tot 
onvrede, tot wilde stakingen, tot politieke onrust, enz..
Als de onvrede een politiek karakter krijgt, wordt de externe autoriteit (bijvoorbeeld ‘Den Haag’) al 
gauw gezien als ‘vreemd’, als ‘niet optredend in het belang van het eigen gebied’, als ‘in gebreke 
blijvend’ en als ‘niet capabel’.
Als sprake is van verlies aan autonomie, dus van een verdere centralisatie van het bestuur, en er 
tegelijkertijd economische aspiraties bestaan in de regio en die regio ook nog een ‘sense of identity 
and pride’ heeft, dan zijn de ingrediënten voor een sociaal conflict tussen de regio en nationale 
regering, eventueel inclusief politiek geweld, eveneens volop aanwezig. Tilly bestudeerde de Vendée- 
contrarevolutie in Frankrijk, nadat de centrale republikeinse regering wel erg ver was doorgeschoten in 
centralisering en in het schofferen van de vele lokale en regionale sociale groeperingen die, na de val 
van het ancien régime, in hun eigen regio de toekomst zelf vorm wilden gaan geven. (TILLY, 1964).
Als een land (of een regio) zich in een economische overgangssituatie bevindt, is er meestal sprake 
van een groeiende bemoeienis van de centrale overheid met de regio’s. Deels om achterstanden in 
bepaalde regio’s ten opzichte van het land als geheel te verzachten, deels om actief in de economische 
ontwikkelingen in die regio’s in te grijpen om ze daarmee nadrukkelijk in hun ontwikkeling te 
beïnvloeden, of om er zelf direct van  te profiteren. Zo’n bemoeienis, zeker als het een plotselinge 

33 T.R.Gurr, Why men rebel, 1971, pag. 4, 11 en 46. Drie vormen van politiek geweld onderscheidt hij: 
turmoil (te beschouwen als betrekkelijk spontaan, ongeorganiseerd politiek geweld met een aanmerkelijke 
participatie van het ‘gewone’ volk – denk aan rellen en lokale opstandjes), conspiracy (op te vatten als 
duidelijk georganiseerd politiek geweld met een zeer beperkte participatie – denk aan een staatsgreep of 
vormen van terrorisme-op kleine schaal) en ‘internal war’ (als een in hoge mate georganiseerde vorm van 
politiek geweld, maar nu door meer massale deelneming ondersteund – denk aan een burgeroorlogen en aan 
revoluties).
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is,  betekent veelal een aantasting van de positie en de status van de regionale en lokale notabelen en 
overheden, of  - meer in het algemeen gezegd – van de regionale institutionele elites. Dat kan bij delen 
van die elite leiden tot weerstand en oppositie tegenover de centrale overheid. En dàt kan, zeker als er 
op dat moment sprake is van een openlijk sociaal conflict tussen zo’n regio en de centrale overheid, een 
belangrijke versterking betekenen van de oppositionele krachten.

In een sociaal conflict gaat het om de vraag of de in opstand komende partij voldoende kracht weet te 
mobiliseren om een echte bedreiging van de bestaande orde te worden.
A. Etzioni definieert mobilisatie als: (ETZIONI, 1968)34

“the process of forming crowds, groups, associations and organisations for the persuit of 
collective goals”. 

Dat mobiliseren biedt ook de gelegenheid voor het naar voren treden van nieuwe kaderleden, het 
versterken van loyaliteiten, het zich nog sterker identificeren met de beweging en het scheppen van 
tussendoelen. Per saldo betekent het 

“an increase in power for the collectivity to resist or challenge established and organised 
groups that have a vested interest in maintaining the status quo.”  

M. Pinard beweert zelfs (PINARD, 1968), dat als er door de nieuwe sociale beweging voldoende druk 
op de bestaande orde ontstaat en aannemend dat er geen andere geinstitutionaliseerde kanalen bestaan 
voor het wegnemen van grieven, conformistische elementen van de intermediaire structuren van de 
sociale orde zich kunnen ontwikkelen tot elementen die eerder de groei van een nieuwe beweging 
toejuichen dan een poging doen om de groei van zo’n nieuwe beweging te beperken. Het kan zelfs zo 
zijn, dat leden van de intermediaire groepen  tot de vroege in plaats van tot de latere aanhangers van de 
nieuwe beweging behoren, zeker als het gaat om individuen uit de geatomiseerde massa.

Groei van een sociale beweging en de kansen op een sociaal conflict 
De mobilisatie-theorie van Olson wordt door A. Oberschall verder uitgebreid (OBERSHALL,’73) . Als 
het om politieke oppositie of om conflict-partijen gaat stelt hij, dat
- revolt juist ontstaat in een tijd waarin sprake is van een zekere verbetering van de economische en 

sociale situatie
- hulp van elders (leiderschap en fondsen) in de beginfase zeer wezenlijk is
- intern leiderschap mee mogelijk wordt door een groeiend perspectief op toekomstig te vervullen 

maatschappelijke posities
- keuze voor de oppositie gemakkelijker wordt als normale wegen tot verandering geblokkeerd 

blijken.
Een beginnende oppositiebeweging heeft alleen maar kans op succes als het een organisatorische 
basis voor zichzelf weet te scheppen, danwel gebruik weet te maken van al aanwezig oppositionele 
structuren. Het ontwikkelen van leiderschap is daarbij één van de cruciale zaken. 
Verder is het van belang dat er sprake is van horizontale links van een sociale beweging met andere, 
reeds langer bestaande regionale organisaties en instellingen. Als dat het geval is, kan het onder 
bepaalde omstandigheden gemakkelijk komen tot gezamenlijke stellingnames of andere gezamenlijke 
activiteiten. Mogelijkheden tot verbreding van de beweging zijn dan voorhanden.
Ook het al dan niet vóórkomen van verticale links, d.w.z. van relaties vanuit de diverse oppositionele 
groepen binnen een sociale beweging met vertegenwoordigers van andere collectiviteiten, is mede 
bepalend voor het verloop van een sociaal conflict. Zijn die links er niet, dan is er dus sprake van 
maatschappelijke segmentatie. Dat is wel bevorderlijk voor de kansen op het met succes mobiliseren 
van de eigen groepering(en), maar niet (automatisch) voor de kans op succes van die beweging als 
zodanig.

34  A. Etzioni, The active society, 1968, vanaf blz. 387
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Een sociaal conflict zet zich natuurlijk alleen door als de samenstelling van de conflictpartijen voor 
iedereen vanzelfsprekend en helder is. Vervolgens gaat het er om of er voldoende samenhang binnen 
een sociale beweging bestaat. Bouman stelt, dat pas sprake is van gestructureerde interactie (“een 
noodzakelijke voorwaarde om als sociale beweging van de grond te komen”), als een groep of beweging 
aan bepaalde kenmerken voldoet. (BOUMAN, 1966) Een groep is in de sociologie ieder, naar zijn aard 
betrekkelijk vast en duurzaam verband, dat in bepaald opzicht een aantal mensen verenigt, met als 
criteria:
1. saamhorigheidsgevoel, dikwijls in de negatieve vorm van het weten wie niet tot de groep behoort
2. een neiging tot behoud van de groep en een verzet tegen bedreiging ervan
3. voldoende duurzaamheid om in zekere mate een structuureenheid te vormen
4. voldoende communicatie (taal en andere symbolen) om de structuureenheid ook een communicatieve 

ondergrond te geven
5. binnen de waarneembare definiëring erkenning van leiding in de groep, formeel en informeel
6. het bestaan van groepstradities, -normen of -waarden.
Indien een collectiviteit niet (volledig) aan al deze criteria voldoet, is meer sprake van een groepering 
(bijvoorbeeld van standen of klassen) of van een enigszins vage collectiviteit (bijvoorbeeld van een 
massa of een generatie).

Inglehart schetst in zijn boek ‘The silent revolution’ (INGLEHART, 1977) hoe na-oorlogse generaties 
veel losser zijn komen te staan van de focus op materialisme en een post-modernistisch gedrag beginnen 
te vertonen. Dat is vooral issue-oriented. Met het erbij passende ‘afwijkende’ gedrag wordt vaak ook de 
zittende elite uitgedaagd. Hun relatief grote welvaart, hoge opleiding en ervaring met de massa-media, 
alsook hun andere levenservaringen (de na-oorlogse babyboom, met totaal nieuwe culturele oriëntatie, 
maakt hen tot een belangwekkende potentiële protestcategorie, sensibel en competent. In 1990 begint 
Ingleharts aanvankelijke helderheid omtrent de post-moderne generaties overigens wat waziger te 
worden, vooral ook vanwege de veranderende maatschappelijke ontwikkelingen in de Verenigde Staten 
en in Europa (het wegebben van de massaliteit en de heftigheid van de protestbewegingen). Toch biedt de 
benadering van Inglehart, de ‘culturele benadering’ genoemd, een welkome aanvulling op de resource-
mobilisatie-benadering van Obershall en anderen. Al met al  ontstaat er langzamerhand een degelijk 
theoretisch kader waarmee sociale conflicten goed kunnen worden geanalyseerd en beschreven. Ook is 
er daarmee een goede basis ontstaan voor het doen van empirisch onderzoek.

A. Obershall haalt in zijn tweede boek over Social Movements (OBERSHALL, 1993) nog nadrukkelijk 
C. Tilly aan. (TILLY, 1975, 1978) Die stelt, dat structuren van overheersing bestaan uit regeringen die 
in hun land de controle hebben over de belangrijkste middelen van onderdrukking. De effecten van 
een succesvolle toepassing van die geweldsmiddelen komen ook altijd die regeringen en de ermee 
samenhangende groepen ten goede. Hij stelt dat er in bijna alle landen altijd sprake is van twee soorten 
oppositie. Dat betreft enerzijds kritische delen van de heersende politieke groeperingen, die - los van 
hun kritiek - op zich voorstander zijn van de bestaande structuren (structuren van overheersing). Hun 
oppositie wordt meestal getolereerd. Zij hebben als vanzelfsprekend en tegen lage kosten toegang tot 
de regering om hun oppositionele zaken te bepleiten. Anderzijds gaat het om oppositionelen, die de 
bestaande orde uitdagen – de ‘uitdagers’. Deze krijgen  tegenwerking van de autoriteiten. Dit vanwege 
het feit dat zij zich tegenover de bestaande orde plaatsen en daar fundamentele wijzigingen in willen 
aanbrengen. Hun streven is erop gericht om de huidige ‘overheidsoutput’ ten dienste van de status quo 
te vervangen door een output ten behoeve van hun eigen (alternatieve) waarden en normen. De kosten 
die voor de daartoe noodzakelijke strijd nodig zijn, zijn voor de betrokkenen meestal erg hoog, zeker 
als er sprake is van actieve weerstand tegen hun streven. Dat is bijvoorbeeld het geval als delen van de 
heersende groepen, eventueel gesteund door de betreffende regering, trachten inwilliging van de door 
de uitdagers gestelde eisen te verhinderen. Een succesvolle uitdager is een oppositie die erin geslaagd 
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is om de heersende structuur aan zijn wensen aan te passen, al dan niet na een publieke strijd met de 
vertegenwoordigers van ‘die oude orde’.
L. Kriesberg vraagt zich eveneens af wanneer een sociale beweging feitelijk succes heeft gehad. 
(KRIESBERG, 1982). In feite moeten dan, volgens hem, de waarden van de uitdagers in het conflict 
deel zijn gaan uitmaken van een ‘nieuwe realiteit’. Die nieuwe realiteit wordt dan door grote delen van 
de betreffende bevolking, waaronder uitdrukkelijk ook de voormalige, constituerende organisaties en 
instellingen van de succesvolle sociale beweging, als juist ervaren. De nieuwe sociale verhoudingen 
waren in de loop van het sociale conflict, binnen die sociale beweging, als het ware reeds een opnieuw  
‘geconstrueerde’ werkelijkheid. Het conflict dat aan die nieuwe verhoudingen vooraf ging, betrof dan 
een soort ‘sociale interactie’ rondom die nieuwe waarden. Sociale conflicten kunnen via een dergelijke 
benadering goed  bestudeerd en begrepen worden. Het gaat er dan om de betreffende sociale beweging, 
die is ontstaan uit het mobiliseren van mensen op basis van gedeelde waarden, te bestuderen op grond 
van haar resultaten voor wat de verspreiding van die ‘nieuwe’ waarden betreft. De meeste sociale 
bewegingen zullen daarbij pluriform van samenstelling zijn, zodat er wel sprake kan zijn van meerdere 
identiteiten en daarmee ook van meerdere actiestrategieën. 
De diverse bij een sociale beweging betrokken groeperingen moeten zichzelf wel (ook) als een onderdeel 
van dat grotere geheel zien, dat in conflict is met de bestaande verhoudingen en met de representanten 
van die status quo. Wel is het van belang dat er binnen een sociale beweging groepen zijn met concrete, 
uitgesproken grieven en die globale strategieën hebben ontwikkeld om bij de ‘tegenpartij’ terzake 
concessies af te dwingen. De beweging als geheel moet er nadrukkelijk in geloven dat zij, als ‘partij 
van de toekomst’, met haar gezamenlijke acties verandering kan bewerkstelligen in het gedrag van die 
‘tegenpartij’, ook wat die concrete grieven betreft. Een geloof overigens dat zich binnen een sociale 
beweging in de loop van een conflict ook verder ontwikkelt.
Individuen die zich tot het sociale conflict aangetrokken voelen, hebben daarbij uiteraard behoefte aan 
een positief zelfbeeld en streven dus naar aansluiting bij de deelgroep met de, in hun ogen, positiefste 
sociale identiteit. In de relatie tot de andere groepen kan er mede daardoor natuurlijk wel sprake zijn van 
concurrentie en kunnen zelfs onderlinge conflicten worden uitgevochten. In de loop van het algemene 
sociale conflict zullen in toenemende mate percepties, ideologieën, opvattingen, gevoelens en acties van 
individuen gekoppeld worden aan de sociale identiteit waartoe zij zich dan rekenen. Kriesberg geeft aan 
dat de verschillende identiteiten die in een beweging ingebracht worden, juist ook in conflictsituaties, 
waarschijnlijk tot op zekere hoogte wel onderhandelbaar zijn en ten minste ondergeschikt gemaakt 
kunnen worden aan een min of meer gemeenschappelijke, overkoepelende identiteit.
Oberschall stelt, dat naarmate het sociaal conflict heftiger is, de “eigen” identiteiten ondergeschikt 
gemaakt worden aan die globalere, overkoepelende identiteit. Een sociale conflict is een grootschalige, 
collectieve inspanning  om veranderingen te bereiken of juist tegen te houden; een inspanning, die het 
leven van velen indringend raakt of dreigt te raken’. 

Als er zich een situatie voordoet, waarin sprake is van een sterke, zich ook manifesterende regionale 
identiteit, wil dit nog niet zeggen dat er dan per definitie sprake is van collectieve actie. Integendeel, 
collectieve actie blijft ook dan nog eerder uitzondering dan regel.
C. Tilly (1978) ontwikkelt een soort meetmethode om de kans op collectieve actie te kunnen meten. 
Hij acht het voor het uitbreken van collectieve acties tenminste noodzakelijk, dat de volgende vier 
voorwaarden zijn vervuld:
1.  scherpe grenzen van een collectiviteit (ten opzichte van de ‘tegenstander’)
2.  gemeenschappelijke belangen van de leden van de collectiviteit
3.  een collectieve identiteit
4.  dichte sociale netwerken
Verder moet er ook de nodige ervaring bestaan met het organiseren van collectieve acties.
Er moet ook een uitgesproken aanleiding zijn om in beweging te komen. Vier dimensies spelen volgens 
Tilly bij de start en de groei van collectieve actie een rol:
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1.  veranderingen in de basisvoorwaarden van het bestaan (bijvoorbeeld collectief ontslag of  een snel 
stijgende werkloosheid), 

2.  veranderingen in opvattingen, waarden, aspiraties en verwachtingen, als gevolg van meer algemene 
maatschappelijke veranderingen

3.  veranderingen in de mogelijkheden om tot collectieve actie over te gaan (omvang van de beweging, 
ruimte voor organisatie, betere communicatie, groeiende ideologische samenhang)

4.  veranderingen in de kansen op succes voor de te starten actie (zwakte tegenstander, steun van een 
sterke geallieerde, succes van andere sociale bewegingen).

De vraag is wie de beweging dan precies vormen. Zald en McCartney (ZALD, MCCARTHY, ’83) 
hebben het dan over leiders, kaderleden, incidentele aanhang en bevolkingssteun in het algemeen.
Ook zij spreken over de ‘resource-mobilisation theory’. Voor de aanhang geldt volgens hen telkens de 
afweging om mee te doen vanwege de selectieve prikkel, de juistheid van de zaak (ideologisch of moreel) 
en de gezelligheid, tegenover de individuele kosten om mee te doen en de eventuele maatschappelijke 
appreciatie of afwijzing van het deelnemen.
Oberschall heeft vooral oog voor de dynamiek van de acties: in de eerste plaats de aantrekkelijkheid en 
besmettelijkheid van een actie überhaupt, in de tweede plaats het bandwagon- effect (meedoen omdat 
iedereen meedoet), in de derde plaats de strategische interactie tussen de deelnemers en in de vierde 
plaats het gezamenlijk beleven van de hoogtepunten van de actie.

A. Touraine heeft nog een eigen benadering van sociale bewegingen: de ‘interventie’-benadering. 
(TOURAINE, 1978) Daarin stelt hij tegenover elkaar de ‘classe-dirigente’ en de ‘classe-populaire’. 
Er is sprake van een permanent conflict over de totale inrichting van de maatschappij. Tegenwoordig 
zijn het volgens hem vooral de technocraten, meestal opererend vanuit de diverse overheden, die de 
leidinggevende elite vormen. Zij bezitten vooral de kennis, waarmee besluitvorming en planning worden 
beïnvloed die het karakter van de huidige samenleving bepalen. Touraine beschouwt de diverse sociale 
bewegingen als de motoren van maatschappelijk verzet en als belangrijkste bronnen van alternatieve 
ontwerpen voor de samenleving en als de meest centrale krachten die een wending kunnen geven aan 
de loop der geschiedenis. Voorwaarde is dat zo’n beweging zich bewust is van het typische karakter 
van de beweging, beseft dat zij strijdt tegen een bepaalde tegenstander en ook beseft dat zij in beginsel 
beschikt over een totaalbeeld van een andere samenleving, die ook in de toekomst verwezenlijkt kan 
worden. Touraines ideeën over ‘interventie’ betreffen zijn rol als socioloog. Hij wil een soort coach 
zijn voor activisten van de belangrijkste sociale bewegingen. En daarmee de promotor van een nieuwe 
toekomst.
De benadering van Touraine maakt wel degelijk een bijzondere kijk op de ‘sociale beweging  tegen de 
achterstelling van Noord-Nederland in de periode 1960-1992’ mogelijk. Namelijk daar waar het gaat om 
het toenmalig besef van de interne samenhang van die beweging en het door haar vertegenwoordigde 
perspectief op andere (staatkundige en sociale) verhoudingen in Nederland/Noord-Nederland.

L. Rademaker komt in zijn proefschrift met suggesties omtrent de altijd te onderzoeken kernaspecten 
bij de analyse van collectief protest, bij wijze van een sociologisch analysemodel. (RADEMAKER, 
1993) Hij noemt daarbij de volgende aspecten:
-  structuur (aanhang en organisatie)
-  cultuur (waarden, normen, doeleinden, eisen, ideologie)
-  hulpmiddelen (mankracht, beschikbare tijd, financiële middelen, deskundigheid, contacten, 

strategieën en taktieken)
-  context (structuur, cultuur en de relaties daarvan met de overheid en met andere 

protestorganisaties),
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G.T. Marx en D. McAdams werken deze benadering van Rademaker nog verder uit in hun boek over 
processen en structuur bij collectief gedrag en sociale bewegingen. (MARX&MCADAMS, 1994)
De vraag kan nu gesteld worden in welke mate de criteria van Rademaker, Marx en McAdams opgingen 
voor de toenmalige, Noord-Nederlandse bevolking als geheel, of wellicht voor delen daarvan. Werd 
aan de hiervoor genoemde criteria voldaan, dan kan die toenmalige bevolking, geheel of gedeeltelijk, 
beschouwd worden als (potentiële) drager van het conflict tussen Noord-Nederland en Den Haag. Noord 
Nederland kan dan beschouwd worden als de sociale -, culturele - en ruimtelijke structuur, waarbinnen 
zich stromingen en bewegingen hebben kunnen ontwikkelen, die zich - gegeven groeiende onvrede 
met de wijze waarop de rijksoverheid zich tot dan bemoeide met dit landsdeel - in toenemende mate 
zijn gaan gedragen als een steeds meer samenhangende conflictpartij tegenover de nationale overheid, 
tegenover ‘Den Haag’.
In paragraaf 5.2 wordt dit thema verder uitgewerkt.

5.2 De dragers van het sociale conflict Noord-Nederland-Den Haag

Indien de relatie ‘Noord-Nederland vs. Nederland-als-geheel’ of ‘vs. Den Haag’ voor een specifieke 
periode (namelijk voor de periode 1960-1992) opgevat kan worden als een sociaal conflict, dan is de 
vraag aan de orde hoe de Noordelijke dragers van dat conflict er precies uitzagen. Het gaat er dan om 
de samenstellende delen van die sociale beweging ‘tegen de achterstelling van Noord-Nederland’ te 
identificeren, de specifieke coalitie van op zichzelf heel verschillende organisaties te ontwarren, de 
daden van die parallel langs elkaar heen functionerende organisaties te beschrijven, en dat al te plaatsen 
tegen de achtergrond van een alom aanwezige noordelijke identiteit (zie wat dit laatste betreft paragraaf 
5.3).

De hiervoor besproken theorieën omtrent collectief protest, sociale bewegingen en sociale conflicten 
kunnen in deze paragraaf voor een deel dienen als leidraad bij de beschrijving van de dragers van 
datgene wat begin jaren zestig van de vorige eeuw heel goed omschreven had kunnen worden als 
een proto-sociale beweging. Een proto-beweging waarvan het karakter eind jaren zestig zich in 
toenemende mate toespitste op het idee van achterstelling van Noord-Nederland. In die periode won 
die beweging fors aan omvang, mede doordat er een zekere vermenging ontstond met het toen ook 
ontwakende jongerenprotest. De oorsprong daarvan moet vooral gezocht worden in de bovenmatige, 
post-materialistische hang van veel jongeren naar een alternatieve maatschappij, al dan niet te bereiken 
via een revolutie. Opvallend was, dat gedurende de jaren zeventig een groot deel van deze jongeren 
toch ook weer doorstroomde naar traditioneel linkse organisaties als de CPN, de PSP, de PvdA en de 
vakbeweging; organisaties die begin jaren zeventig in Noord-Nederland alle met elkaar wedijverden om 
de leiding in de ‘Noordelijke emancipatiebeweging’. Wel bleven veel jongeren ook betrokken bij one-
issue-organisaties op bijvoorbeeld milieugebied. Maar omdat dit soort organisaties vrijwel automatisch 
op gespannen voet kwam te staan met de gevestigde orde, maakten zij toen toch ook min of meer deel 
uit van het te mobiliseren potentieel in het kader van een regionale emancipatiebeweging. Zij konden 
zo’n beweging zowel versterken in scherpte en breedte, als voor de voeten lopen, bijvoorbeeld als hun 
doel eerder bereikt leek te kunnen worden via de band van de nationale overheid.

Maatschappelijke veranderingen?
De vraag kan gesteld worden, of er rond 1960 in Noord-Nederland  maatschappelijke veranderingen 
plaatsvonden, die aanleiding zouden hebben  kunnen zijn voor het ontstaan van een sociale beweging 
(‘tegen de achterstelling van Noord-Nederland’).
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Eind jaren vijftig voltrokken zich inderdaad ingrijpende, maatschappelijke veranderingen. 
Het was de na-oorlogse regeringen gelukt om de expansieve economische ontwikkeling, zich vooral 
uitend in een proces van snelle industrialisatie, zonder al te veel problemen te laten plaatsvinden. De 
eropvolgende welvaartsontwikkeling kwam zo ongeveer iedereen ten goede, zij het dat het wel erg lang 
duurde voordat ook de werknemers daarvan konden meeprofiteren. In 1951 dreigde die ongestoorde 
ontwikkeling te stagneren. De (eerste) bestedingsbeperking, die het rijk zichzelf en het bedrijfsleven 
toen oplegde, werd ingezet om een oververhitting van de economie als gevolg van de Korea-crisis te 
beteugelen. Het overheidsoptreden  had onmiddellijk een forse stijging van de werkloosheid tot gevolg. 
Dat dit beleid om economische redenen niet lang behoefde te worden volgehouden, maakte, dat er geen 
(politiek-maatschappelijke) crisis uitbrak. 
Halverwege de jaren vijftig heerste er dan ook  over het algemeen optimisme met betrekking tot het 
gestaag toenemen van de welvaart. Werkloosheid en armoede leken te kunnen worden uitgebannen en 
de lonen leken nog verder, zij het wat traag, te kunnen stijgen. Van de (rooms-rode) regeringen werd in 
die periode een actief optreden verwacht indien die ontwikkeling in gevaar zou komen. 

In 1957 besloot de regering, vanwege grote tekorten op de handelsbalans, opnieuw tot een 
bestedingsbeperking. Deze tweede keer waren de twijfels over de doeltreffendheid daarvan groter dan 
in 1951. Aanvankelijk was de landelijke vakbeweging opnieuw bereid een dergelijke politiek te steunen, 
op voorwaarde dat de gevolgen daarvan niet eenzijdig op de werknemers zouden drukken. Maar na korte 
tijd bleek dat toch het geval te zijn. De gevreesde stijging van de werkloosheid liet niet lang op zich 
wachten. Vooral in de bouwsector en in de economisch (structuur)zwakke gebieden, de zogenaamde 
‘ontwikkelingsgebieden’, liep de werkloosheid fors op. Landelijk bedroeg de werkloosheid begin 1958  
nog slechts 3%, maar in Drenthe lag dat plots alweer op 11,8%. En ook Groningen en Friesland (en 
Noord-Brabant en Zeeland) scoorden hoog.35 De vooroorlogse angst voor werkloosheid en armoe stak 
de kop weer op.  
De vakbeweging had, als gezegd, sinds de oorlog ingestemd met de geleide loonpolitiek, op voorwaarde 
dat de overheid een situatie van volledige werkgelegenheid zou garanderen. Nu zag zij zich plotseling 
toch weer geconfronteerd met snel oplopende werkloosheid in grote delen van het land. 
Een verstoring van het welvaartsperspectief dreigde en de vrees voor een terugval naar vooroorlogse 
toestanden groeide. De vakbeweging steigerde. Mocht  de stagnatie van de economie langere tijd  gaan  
duren en zich vooral in de zwakke, perifere regio’s blijven manifesteren, dan  zou dat in die regio’s heel 
wel kunnen leiden tot sociale protesten.
Een verdere economische stagnatie en een dreigende terugval in welvaart moest dus voorkomen worden. 
Daarom kwam het NVV op 13 januari 1958 met een scherpe, publieke stellingname. Zij verlangde 
onmiddellijk maatregelen van de regering ter bestrijding van die werkloosheid, in het bijzonder ook 
in de ‘ontwikkelingsgebieden’.36 In februari volgde een vergelijkbare verklaring tezamen met KAB en 
CNV37. Het NVV belegde op 4 oktober 1958 ook nog een buitengewoon congres te Groningen om haar 
eisen jegens de regering nadrukkelijk te onderstrepen. 

Toen de regering toch met voorstellen kwam voor een verdergaande bestedingsbeperking (die opnieuw 
de werknemers eenzijdig leek te gaan treffen), gaf de vakbeweging haar steun aan het kabinetsbeleid op. 
Daarop distantieerde ook de PvdA-Kamerfractie zich van het voorgenomen beleid. Vervolgens brachten 
de rechtse partijen het kabinet ten val: het einde van de na-oorlogse, rooms-rode samenwerking. 
Omdat de nationale politiek nogal gemakkelijk voorbij was gegaan aan de positie van de regio’s, 

35  Zie bijvoorbeeld de achtste nota inzake de industrialisatie van Nederland, Den Haag, 1963, blz.6
36  Zie ‘Naar groter Eenheid’, Geschiedenis van het NVV, Amsterdam 1983, blz. 266
37  De drie vakcentrales legden daartoe zelfs hun toen hoogoplopende ruzie over het mandement van de 

Nederlandse bisschoppen, gericht tegen PvdA en NVV, bij. De nood bleek hoog gestegen.
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kwam de vakbeweging vrijwel automatisch aan de kant van de regio’s te staan. Zij ontwikkelde zich tot  
pleitbezorger van een ander sociaal-economisch beleid ten nutte van de regio’s. 

Ondertussen waren ook de Noordelijke provinciale besturen begonnen zich zorgen te maken over de 
nationale politiek jegens het Noorden. Zij waren gealarmeerd door het verschijnen van de rijksnota  
‘Het Westen en overig Nederland’. Gevreesd werd, dat de aandacht voor de ontwikkeling van Noord-
Nederland bezig was te verslappen. Dat bracht de in 1957 gevormde Bestuurscommissie Noorden des 
Lands (BCN) er toe daarop een reactie te formuleren en in 1960 zelfs een eigen toekomstvisie naar 
buiten te brengen, vervat in de nota ‘De toekomst van het Noorden des Lands’. Daarin werd gepleit 
voor verdergaande maatregelen om de achterstand in ontwikkeling van Noord-Nederland tegen te gaan. 
De provinciebesturen maakten zich zorgen om een zich onvoldoende doorzettende industrialisatie en 
om de te beperkte belangstelling van het rijk voor de infrastructurele ontwikkeling van dit landsdeel 
via projecten als de aanleg van de Eemshaven, de afsluiting van het Lauwerszee, de aanleg van het 
Dollardkanaal, de betere ontsluiting via het stelsel van rijkswegen, enz.. Hun zorgen werden toen niet 
alleen door de vakbeweging, maar ook door wetenschappers en politieke analisten van verschillende 
pluimage gedeeld.38 
De vorming van de Bestuurscommissie Noorden des Lands, de BCN, betekende, dat zich in potentie een 
nieuwe, belangrijke partij aandiende als drager van een eventueel toekomstig sociaal conflict tussen 
Noord-Nederland en Den Haag. Die bestuurders dienden daarbij telkens te kiezen tussen enerzijds 
het vertolker zijn van de opstandige gevoelens zoals die onder de Noordelijke bevolking leefden en 
anderzijds het zoveel mogelijk trachten het rijksbeleid bij te sturen ten gunste van het Noorden. De 
eerste opstelling zou op termijn gegarandeerd leiden tot een openlijk conflict met Den Haag. De tweede 
opstelling zou, bij falen, kunnen leiden tot toenemende ongeloofwaardigheid van deNoordelijke  politici 
zelf. En dat zou kunnen leiden tot een groeiende desinteresse in de politiek, dan wel in het ontwaken van 
een krachtige regionale beweging.
 
De wat de lonen en de loonontwikkeling betreft tot op dat moment kortgehouden werknemers, ook in 
Noord-Nederland, begonnen eind jaren vijftig toch ook vraagtekens te zetten bij de door de diverse 
regeringen gevoerde en door de vakbeweging ondersteunde, na-oorlogse geleide loonpolitiek. Met de 
stijgende werkloosheid dreigde de na-oorlogse welvaart hen weer te ontglippen. Zij hielden daarvoor 
vooreerst PvdA en NVV verantwoordelijk. Toen de vakbeweging vervolgens die koers van het 
korthouden van de werknemers verliet en zich actief begon in te zetten voor een andere (loon)politiek, 
stroomden de leden ook weer toe. Aangezien de conjunctuurgevoeligheid zich vooral manifesteerde 
in de zogenaamde ‘ontwikkelingsgebieden’ en in een in het Noorden ruim vertegenwoordigde sector 
als de bouwnijverheid, concentreerde dat nieuwe vakbondsoptreden zich in eerste instantie ook in die 
regio’s. De thema’s waren als vanzelfsprekend: de noordelijke werkloosheid, de bewust gecreëerde 
slapte in de bouwnijverheid en de daaruit voortvloeiende sociale spanningen. 
Toen vervolgens het bestedingsbeperkingsbeleid door de nieuwe regering werd verlaten, waren het de  
bouwvakkers die hun achterstand in de algemene welvaartstijging wilden inhalen. Zij eisten met het oog 
op de nieuwe CAO in 1960 een loonsverhoging. Omdat de bouwwerkgevers deze loonsverhogingen niet 
mochten doorberekenen in hun prijzen, onstond er een ingewikkeld conflict. Het in die jaren heroverde 
stakingsrecht werd door de vakbeweging ingezet. Aan de ongekend grote landelijke bouwstaking van 
1960 werd volop deelgenomen. De bouwbonden wisten daardoor (en doordat het gevecht niet direct 
tegen de werkgevers gericht was) dat gevecht met succes af te ronden. 
In dat nieuwe klimaat begon de organisatiegraad van de vakbeweging in het gehele land te stijgen. 
Juist ook in het Noorden. Op dat moment was de organisatiegraad in Noord-Nederland met 44%  al iets 
hoger dan de 39% in Nederland als geheel. 

38  Zie bijvoorbeeld ESB van 7 november 1959 of ‘Perspectief voor het Noorden’ van de WBS (1960)
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Met het opnieuw actief betrekken van de achterban bij het beleid, zowel wat de loonpolitiek (in 
het bijzonder bij de grote bouwvakstaking),  als wat  de opstelling van de vakbeweging inzake de 
werkloosheidsproblematiek in de perifere regio’s van Nederland betrof, werd  de basis gelegd 
voor het opnieuw ontstaan van regionale vakbondsstructuren. In potentie zouden zulke regionale 
vakbondsstructuren – gegeven de algehele opstelling van de vakbeweging - ook heel nadrukkelijk deel 
kunnen gaan uitmaken van in regio’s ontstane sociale bewegingen rond specifieke problemen, zoals 
hoge regionale werkloosheid. 

Meerdere actoren en een alternatief ontwikkelingsperspectief?
Was er in de periode 1960-1992 sprake van een collectief protest van slechts één groep actoren of 
waren er meerdere groepen actoren actief en stonden die deels tegenover elkaar?Ontstond er bij enkele 
van die actoren ook een nieuw toekomstperspectief? 

Feitelijk waren er in die periode, wat de opstandige kant van het dan potentiële conflict betrof, 
vier groepen van actoren aan te wijzen: de politieke partijen, de regionale vakbeweging, diverse 
actiegroepen (bijvoorbeeld het comité Plan Kikkert Nooit) en de Noordelijke bestuurders. Het ging 
er inderdaad om de achterstelling van Noord-Nederland ongedaan te maken, waarbij de rijksoverheid 
als de antagonistische partij werd gezien. Een partij die het Noorden een gezonde sociaal-economische 
ontwikkeling onthield. Demonstraties en andere lichte vormen van actie, gericht op realisering van 
concrete verlangens met betrekking tot de economische ontwikkeling van het Noorden (bijvoorbeeld 
het afsluiten van de Lauwerszee en het aanleggen van een Dollard-kanaal in Oost-Groningen) werden 
getolereerd en soms zelfs gesteund door de provinciale besturen. Stakingen en bedrijfsbezettingen, 
georganiseerd door de vakbeweging en door anderen, werden door de rijksoverheid, maar ook door 
grote delen van de gevestigde orde in het Noorden, in eerste instantie als afwijkend gedrag gezien.

Het Meis-effect zelf.....
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Een enigszins samenhangend karakter van deze proto-sociale beweging was halverwege de jaren zestig 
nog ver te zoeken. Eind jaren zestig werd de onderlinge samenhang binnen die proto-sociale beweging 
nog brozer: zo stonden bijvoorbeeld de door F. Meis gevormde actie-comité’s in de strokartonfabrieken 
in Oude Pekela in zekere zin tegenover de zich nog maar net ontplooiende regionale vakbeweging. 
Deze laatste wilde vooralsnog niets weten van een regionale politieke beweging en richtte zich netjes  
tot Den Haag om te pleiten voor meer aanvullend beleid voor Noord-Nederland. Maar uitstijgend boven 
dat soort tegenstellingen ontstond er een groeiende publieke steun voor wat als ‘de beweging tegen de 
achterstelling van Noord-Nederland’ werd gezien. Maar ook toen in de jaren zeventig die ‘beweging 
tegen de achterstelling van Noord-Nederland’ alom manifest was, bleven er tussen de diverse actoren 
tegenstellingen bestaan. Zo hadden de door de CPN geëntameerde (georganiseerde) ‘Volkscongressen’ 
een duidelijk sectarisch karakter. Andere noordelijke actoren, als de regionale vakbeweging en diverse 
andere politieke partijen, werden niet betrokken bij de organisatie van die ‘volkscongressen’. Daardoor 
werd de kans op een snel groeiende samenhang van die noordelijke beweging vertraagd, zo niet 
verhinderd. Toch waren er wel momenten waarop de samenstellende delen van die beweging tezamen 
kwamen: bij het luiden van de Noodklok in Oost-Groningen op 14 januari 1971, bij gelegenheid van 
de grote NVV/NKV-demonstratie op 17 april 1971 te Groningen en bij de grote FNV-manifestatie op 
8 februari 1980 eveneens te Groningen. Onderlinge rivaliteit was permanent aan de orde. Dat hinderde 
enerzijds de uitgroei van die beweging, maar schiep anderzijds ook een band.

Er was sprake van een nog enigszins verbrokkelde beweging: organisatorisch onsamenhangend, maar 
qua globale doelstellingen en sentimenten  toch ook wel weer één geheel. ‘Eenheid in verscheidenheid’ 
dus. 
Wel werd door meerdere dragers van die beweging inderdaad een nieuw perspectief geboden: de 
plannen voor het Noorden van de regionale vakbeweging, het perspectief van de Volkscongressen en 
de ISP (Integraal Structuur Plan)-doelstellingen van de regionale bestuurders in samenspraak met de 
rijksoverheid. 
De integratie binnen die Noordelijke beweging zette zich niet volledig door. Wel kwamen 
bijvoorbeeld de drie noordelijke gewesten van de Partij van de Arbeid, gesteund door de regionale, 
noordelijke vakbeweging, najaar 1980 met een gezamenlijk  programma, met daarin verwoord een 
gemeenschappelijk perspectief voor Noord-Nederland. Op een zogenoemde ‘Rode Zaterdag’, een 
noordelijke demonstratie in de Oosterpoort te Groningen direct volgend op de Derde Dinsdag in 
september, werd dat gemeenschappelijke programma publiek gemaakt. 

Actoren en hun waardenoriëntatie
Kon die toenmalige (noordelijke) sociale beweging-in ontwikkeling (proto-beweging) gevangen worden 
binnen de termen van een nieuwe waardenoriëntatie?En ontstond er vervolgens een situatie, waarbij er 
sprake was van een snelle verspreiding daarvan, waardoor er een bindmiddel ontstond, waardoor deze 
proto-beweging inderdaad kon uitgroeien tot een waarachtige sociale beweging?

Ja, er was inderdaad sprake van een snel groeiende, gezamenlijke waarden-orientatie. “Den Haag liet 
het Noorden zakken” , dat idee kleurde in toenemende mate de Noordelijke gevoelens. Het wel beloften 
doen (Tweede Nota Ruimtelijke Ordening, 1966), maar het achterwege blijven van concreet beleid, 
deed de collectieve onvrede toenemen. Toen vervolgens ook nog eens duidelijk werd, dat het Noorden 
- in tegenstelling tot ’s rijks schatkist - nauwelijks zou kunnen profiteren van de gigantische aardgas 
baten als gevolg van de gaswinning, daalde het vertrouwen in de nationale overheid nog verder.

Manifeste gevoelens van achterstelling duidden de richting aan waarin deze noordelijke, sociale 
beweging zou kunnen uitgroeien. De belangrijkste, te onderscheiden delen van deze sociale beweging 
waren: 
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- de regionale afdelingen/gewesten van de traditionele politieke partijen, die - in nauwe  samenspraak 
met de Noordelijke bestuurders verenigd in de BCN - een betere inbedding van het Noorden in de 
nationale ontwikkeling nastreefden (dit betrof een duidelijke ‘participation-oriented’ (participatie 
gerichte) opstelling; 

- een, vooral regionaal opererende (actie)partij, de CPN, die voelde dat er voor haar eigen ontplooiing 
mogelijkheden lagen in het min of meer achtergebleven gewest Noord-Nederland (lees Oost-
Groningen); deze partij kon en kan worden gezien als een ‘power-oriented’ beweging (een op het 
versterken van de eigen machtspositie uitzijnde  beweging); en

- de regionale vakbeweging (in wording), die kon voortbouwen op een opstelling van de nationale 
vakbeweging ten gunste van het Noorden( eind jaren zestig verloor de noordelijke, regionale 
vakbeweging tijdelijk het initiatief  aan de CPN); de orientatie van de regionale vakbeweging in die 
periode kon heel goed als overheersend ‘value-oriented’ (waarden-gericht) worden omschreven; 
ze was, gezien ook de hoge organisatiegraad van de werknemers in Noord-Nederland (44%) de 
aangewezen organisatie om in die regio nadrukkelijk op te komen voor de belangen van haar leden 
en daarmee automatisch voor het Noorden als geheel. Zelfs kritiek op het kapitalistische systeem, 
dat deze regio tot een soort kolonie dreigde te laten afzakken, behoorde tot de nieuwe waarden. 
Dat gold ook voor het pleidooi van de vakbeweging voor meer zeggenschap en autonomie voor 
de samenwerkende, noordelijke provincies op terreinen als het ruimtelijk- en sociaal-economisch 
ontwikkelingsbeleid.

Traumatische ontwikkelingen?
Past de te beschrijven ‘sociale beweging tegen de achterstelling van Noord-Nederland’  binnen het 
model van Smelser? Smelser heeft het over collectief gedrag in relatie tot het soort van gevoelens 
dat men heeft: hysterische, wens-vervullende, vijandige, norm-geörienteerde en waarde-geörienteerde 
gevoelens. Sociale bewegingen zijn in zijn visie een antwoord op een majeure verstoring in het normaal 
functioneren van de maatschappij. Dan gaat het om zaken als economische depressies, verstedelijking 
of industrialisatie. Bij een sociale beweging die zich richt op een gevecht met een hogere overheid om 
meer autonomie, kunnen we zeker over waarde-geörienteerde gevoelens spreken. De vraag is dan aan 
de orde of zo’n beweging: 
- structureel begunstigd wordt, 
- gebaseerd is op een structurele spanningsrelatie, 
- samenhangt met de totstandkoming van een veralgemeende overtuiging, 
- versnellende factoren ontmoet, 
- mobilisering van de deelnemers aan actie weet te organiseren en 
- de werking van sociale controle weet te benutten.

Ja, Noord-Nederland maakte in de loop van de negentiende en de twintigste eeuw een traumatiserende 
ontwikkeling door, namelijk de verwording van een regio nadrukkelijk behorend tot het (nog niet 
duidelijk geprononceerde) centrum van Nederland tot een perifere regio van de Randstad. Die relatie 
centrum-periferie, zoals die zich in de loop van de twintigste eeuw ontwikkelde, deed in het Noorden 
gevoelens van achterstelling ontwaken. De oprichting van de Bestuurscommissie Noorden des Lands 
(BCN) in 1957 was exemplarisch voor die groeiende gevoelens. Er groeide in Nederland ook een 
verschil in de beoordeling van de sociaal-economische ontwikkeling van Noord-Nederland tussen 
enerzijds het rijk en anderzijds het Noorden zelf. Het rijk beschouwde Noord-Nederland vooral als een 
potentieel overloopgebied van de Randstad en beoordeelde de situatie in Noord-Nederland als daartoe 
uitermate geschikt. Aan de, vooral industriële structuurproblemen tilde men daarom niet zo zwaar. In  
Noord-Nederland begonnen evenwel gevoelens van achterstelling snel gemeengoed te worden (zie ook 
paragraaf 5.3). Versnellende factoren voor het zich ontwikkelen van die Noordelijke proto-beweging 
tot een echte sociale beweging waren de momenten waarop het rijk het Noorden liet zakken, zoals bij 
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het door de regering-De Jong en zijn opvolgers geen uitvoering geven aan het in 1966 aangekondigde 
structuurbeleid, gericht op de versterking van de sociaal-economische structuur van het Noorden 
of de weigering van het rijk in 1980 om de hypermoderne kartonfabriek Okto in Winschoten nog 
verder te financieren. Mobilisatie van de bevolking, in samenhang met dat soort majeure incidenten, 
geschiedde in die periode vooral door enerzijds de  CPN (via de ‘gezamenlijke actie-comité’s’ in de 
strokartonindustrie in Oost-Groningen in 1969 en de ‘Volkscongres-comité’s’ in de provincie Groningen 
in de jaren zeventig) en anderzijds de regionale vakbeweging (via kaderbijeenkomsten, in het bijzonder 
in de periode 1959 t/m 1990, onder andere in Groningen, Leeuwarden, Assen en Winschoten). Een 
enkele maal was de mobilisatie op dezelfde manifestaties gericht (bijvoorbeeld bij het luiden van de 
Noodklok in Oost-Groningen in 1971 en bij de grote vakbondsmanifestaties in 1971 en 1980, beide te 
Groningen. Van het bewust gebruik maken van sociale controle was, vooral in het kader van de rivaliteit 
tussen de diverse geledingen van deze ‘sociale beweging’ slechts per deelbeweging sprake. Zo trachtte 
de vakbeweging op alle mogelijke manieren de communistische invloed terug te dringen, vooral ook 
door het sectarisch gedrag van de CPN bloot te leggen en door te trachten die politieke groepering 
in invloed te overvleugelen. En zo weigerde de CPN op zijn beurt andere partijen de toegang tot de 
organisatie van de Volkscongressen.

De in de onderzoeksperiode waar te nemen ‘sociale beweging tegen de achterstelling van Noord-
Nederland’ was een uiting van gevoelens van achterstelling, in reactie dus op een langzame ‘periferisering’ 
van deze regio. Enerzijds maakte men onderdeel uit van de spectaculaire na-oorlogse, economische groei 
en een stijging van de particuliere welvaart, in het bijzonder na 1963. Anderzijds bleeft de werkloosheid 
in het Noorden, zelfs in die periode, doorzeuren. Verder liepen woningbouwprogramma’s achter en 
bleef  de infrastructurele ontsluiting van Noord-Nederland, via het nationale stelsel van autowegen, 
achter bij de gevoelde behoefte en bij de diverse beloftes van de rijksoverheid. De hoogconjunctuur 
enerzijds en de achterblijvende  noordelijke sociaal-economische ontwikkeling anderzijds, deden 
gedurende de jaren zeventig de gevoelens van achterstelling toenemen. Het Haagse antwoord, een 
grootscheepse oppepping van het Noorden, door een omvangrijk  spreidingsbeleid in gang te zetten 
(‘spreiding van mensen en economische activiteiten’, zie de Tweede nota op de Ruimtelijke Ordening, 
1966), leek verandering in de situatie te zullen brengen. Maar de nationale politieke verwikkelingen en 
de tegen het einde van de jaren zeventig postvattende opvatting dat de maatschappij eigenlijk toch niet 
zo ‘maakbaar’ was als sinds 1945 werd gedacht, deed  deze poging falen. Het drama van de spreiding 
van de hoofddirectie van de PTT vanuit Den Haag naar Groningen was daarvan een goed voorbeeld. 
De weerbarstige werkelijkheid, de onwil om echt in de gang van zaken in te grijpen, werd manifest toen 
de (minimale) overplaatsing van die rijksdienst haaks bleek te staan op plannen ter privatisering van de 
PTT en – in het algemeen – op een algemene, verdergaande liberalisering van de economie. Een echt 
succesvol spreidingsbeleid bleek daardoor steeds moeilijker te realiseren.
Dit al leidde tot het ontwaken van het idee om als regio meer zeggenschap te verkrijgen over het 
regionale sociaal-economische structuurbeleid. Iets wat de provincies in toenemende mate gingen 
bepleiten. En die opstelling spoorde goed met de ontwikkeling van de publieke gevoelens, zoals in 1970 
bleek uit de grote verkiezingsoverwinning van de CPN  bij de Statenverkiezingen in Groningen (het 
‘Fré Meis-effect’). Meis stond bij die verkiezingen voor een veel strijdbaarder opstelling ten opzichte 
van de rijksoverheid dan waarvan tot dan toe sprake was en - aarzelend -  ook voor een grotere mate van 
autonomie (bijvoorbeeld inzake de besteding van de ‘Noordelijke’ aardgasbaten). 
Het leek er op dat zich vanaf dat moment een conglomeraat van dragers van een echte sociale 
beweging’tegen de achterstelling van het Noorden’ aanbood. Het bestaan van een dergelijk conglomeraat 
betekende, dat aan één van de basisvoorwaarden voor het ontstaan van een sociale beweging voldaan 
was. De vraag was of die aanvankelijk wat aarzelende totstandkoming van een’ sociale beweging tegen 
de achterstelling van Noord-Nederland’  zich naderhand aantoonbaar wist door te zetten en of de toen 
groeiende  spanningsrelatie met Den Haag als een sociaal conflict kon en kan  worden beschouwd.
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Sociaal conflict ?
Was er in de periode 1960-1992 inderdaad sprake van een sociaal conflict?

Dat vast te stellen is nog niet zo gemakkelijk. Het gaat om het meten van waarden en gevoelens bij de 
bevolking van Noord-Nederland. Bij een sociale beweging die zich richt op een gevecht met een hogere 
overheid om meer autonomie, kunnen we zeker over waarde-geörienteerde gevoelens spreken. 

Het onderzoek naar het samenhangen van gevoelens van regionale identiteit met een eventueel 
daaraan gekoppeld stemgedrag bij politieke verkiezingen, zou daarom ook achteraf uitsluitsel moeten 
kunnen geven over de vraag of er inderdaad zo’n conflict heeft gewoed. Als er in de periode 1960-
1992 inderdaad een sociale beweging ‘tegen de achterstelling van Noord-Nederland’ heeft bestaan, 
dan moeten de daarmee samenhangende waarden, is de stelling, ook na een periode van een kleine tien 
jaar nog vast te stellen zijn. Waarden die zich binnen een samenleving genesteld hebben verdwijnen 
niet zomaar. Daarom kan onderzoek achteraf (‘ex-post’) wellicht eníg licht werpen op de mate van 
opstandigheid van de noordelijke bevolking. En dat is precies wat de ondergetekende en de socioloog 
Wijbrandt van Schuur hebben gedaan. Tezamen hebben zij  (SCHUUR&ZANEN, 1999) onderzoek 
gedaan naar de relatie tussen het stemmen op regionale partijen en het in het algemeen hebben van 
een regionale identificatie. Aanleiding tot dat onderzoek vormde de vraagstelling van de groepering 
Nieuw FoArum, of het zin had als Noordelijke, regionale groepering in 1998 deel te nemen aan de 
Tweede Kamer-verkiezingen van dat jaar. Van Schuur en Zanen onderzochten de relatie tussen het 
eventueel stemmen op onafhankelijke, regionale partijen en de mate van regionale identificatie van de 
Noordelijke bevolking. Dit vanuit het idee dat stemmen op onafhankelijke regionale partijen, zeker als 
dat op grotere schaal zou gebeuren, beschouwd zou kunnen worden als een vrij vergaande vorm van 
collectief protest, als een echte voedingsbodem voor een sociale beweging, zowel in het verleden als in 
de toekomst. Zie daartoe verder paragraaf 5.3.

5.3 Regionale identificatie (en stemgedrag)

In 1999 bezochten Wijbrandt H. van Schuur en Teun Jan Zanen een congres van het Europees 
Consortium voor Politieke Wetenschappen (ECPR). In de zittingen van één van de deelcongressen 
(van de ‘standing group on regionalism’) presenteerden zij de’paper’ ‘regional voting and regional 
identification: the case of Nieuw FoArum’39. Die paper werd tot nu toe nog niet officieel gepubliceerd. 
Het tweede gedeelte van die paper behelsde de resultaten van een onderzoek naar het voorkomen van 
regionale identiteit/identificatie onder de bevolking van Noord-Nederland en het eventueel daarmee 
samenhangende stemgedrag bij de verkiezingen voor Provinciale Staten. De informatie die met dat 
onderzoek beschikbaar is gekomen past goed in de opbouw van dit proefschrift, vandaar de nu volgende, 
vrij uitvoerige rapportage daarvan.40 

Data-verzameling
In de periode 2-7 maart 1998 werd een telefonische enquête (survey) gehouden. Een representatieve 
steekproef van 383 Nederlanders van 18 jaar en ouder wonend in één van de drie noordelijke provincies 

39 Zie voor een korte beschrijving van Nieuw FoArum één van de voetnoten in Hoofdstuk 4.2.
40 Met Wijbrandt van Schuur, werkzaam op het sociologisch instituut van de rijksuniversiteit te Groningen, ben 

ik overeengekomen, dat ik vrijelijk gebruik mag maken van de resultaten van ons gezamenlijke onderzoek 
en van de ‘paper’ zoals wij die gezamenlijk hebben geschreven ter gelegenheid van het congres van ‘the 
joint sessions of the workgroups of the ECPR’, dat plaatsvond van 26 tot 31 maart 1999 te Mannheim, 
Duitsland. 
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deed mee aan het onderzoek. De respons was laag, namelijk 48%. Aangezien het verzoek tot het plegen 
van dit onderzoek op een laat moment kwam en er ook slechts beperkte financiële middelen voorhanden 
waren, was het niet mogelijk geweest de potentiële respondenten van het onderzoek van tevoren te 
informeren over het feit dat zij benaderd zouden worden. Ook was het onduidelijk of de focus van de 
media op de gemeenteraadsverkiezingen – die in het midden van de onderzoeksweek plaatsvonden - al 
dan niet de respons ten goede zou komen. Er was evenwel, wat de timing van het onderzoek betreft, 
geen keuze: het was “nu of nooit”. Bij een in de tijd iets later georganiseerde survey, na afloop van de 
provinciale verkiezingen, was er opnieuw sprake van een respons van ongeveer 50%. Dat versterkt het 
vertrouwen in de validiteit van de eerstgenoemde enquête over de kwestie van regionale identificatie 
en regionale identiteit in Noord-Nederland.

De interviewers bij dit onderzoek waren sociologiestudenten die een uitgebreide interviewtraining 
hadden gevolgd en die al ervaring hadden opgedaan bij eerdere onderzoeken. Bij de interviews werd 
gebruik gemaakt van een ‘computer assisted telephone interviewing’(CATI)- systeem, dat ons in 
staat stelde met behulp van het SPSS-programma snel de gevonden data te kunnen verwerken. De 
vragenlijst werd samengesteld tezamen met vertegenwoordigers van Nieuw FoArum, FNP en OPD. De 
respondenten werden verzameld met behulp van een drie-stadia-proces41. Deze methode werkt als volgt: 
Eerst wordt een lijst van postcodes geselecteerd uit alle postcodes in Noord-Nederland. Vervolgens 
wordt er per postcode een huisnummer geselecteerd, waarbij bedrijven en andere niet-huishoudens of 
huizen zonder telefoonaansluiting uit de steekproef worden verwijderd. Tenslotte wordt elk toepasselijk 
telefoonnummer gebeld en wordt gevraagd of degene, woonachtig op dat adres, die als eerste jarig is 
onze vragen wil beantwoorden.

Als de betrokken persoon niet wilde meewerken aan het onderzoek, werd gevraagd of hij of zij dan toch 
in elk geval één vraag zou willen beantwoorden: “Ben je het eens of oneens met de stelling dat Noord-
Nederland meer zou moeten profiteren van de aardgasbaten dan dat tot nu toe het geval is?”
Van de 394 mensen die niet aan het onderzoek wilden deelnemen, bleken 250 daarvan (63%) ook 
niet bereid op deze ene vraag antwoord te geven. 144 personen waren wel bereid die ene vraag te 
beantwoorden. Van hen stemde 78% in met de stelling en 22% niet. Dit percentage kan vergeleken 
worden met de mening van de 383 noorderlingen die wel aan de enquête deelnamen. Van hen was 71% 
het eens met de stelling. Het verschil blijkt statistisch niet significant te zijn.

Resultaten
We gaan eerst kijken of de grieven die Nieuw FoArum naar voren heeft geschoven gedeeld worden door 
de bevolking van de drie noordelijke provincies of door specifieke deelregio’s. Daarna introduceren we 
het concept regionale identiteit en relateren dat aan de geformuleerde grieven. Het onderzoek werd in 
feite afgerond met een taxatie van de kansen op succes van Nieuw FoArum als nieuwe politieke partij/
beweging. Dat gedeelte van het onderzoek laten wij hier nu verder achterwege.

41 Deze procedure had zich in voorgaande onderzoeken bewezen. Zo leidde een verkiezingsonderzoek, 
gehouden in oktober 1997 in Drenthe, tot resultaten die uiteindelijk voor de meeste partijen bleken te liggen 
binnen een marge van 1% van de nadien geconstateerde werkelijkheid. De grotere afwijkingen waren de 4%-
afwijking van de PvdA (die binnen onze steekproef 4% oververtegenwoordigd was: 26% in werkelijkheid 
tegenover 30% in onze voorspelling) en de onafhankelijke, lokale partijen (die ondervertegenwoordigd 
waren in onze steekproef: 18% in werkelijkheid tegenover 14% in ons onderzoek). Een andere studie, 
betreffende het kijkgedrag van televisiekijkers in Groningen en Drenthe, gaf met deze methode ook 
identieke resultaten met onderzoeken van andere instituten (zoals die van de onderzoeksafdeling van de 
NOS).
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Grieven van Noorderlingen
We willen dus vaststellen of en in welke mate de noordelijke kiezers  instemmen met de grieven van  
Nieuw FoArum jegens Den Haag. Daartoe werden vijf uitspraken geformuleerd die het gedachtengoed 
van Nieuw FoArum redelijk dekken. Voor elke uitspraak zullen we het percentage personen presenteren 
dat daarmee al dan niet in hoge mate instemt (bij de stellingen 1 en 2 gaat het om degenen die het 
daarmee pertinent oneens zijn en bij de stellingen 3 t/m 5 om degenen die het daarmee in sterke mate 
eens zijn). Vervolgens presenteren we, ook weer per stelling het percentage deelnemers dat gelooft dat 
het in de betreffende stelling naar voren gebrachte een (zeer) belangrijk probleem betreft of niet.

1.  Tweede Kamer-leden die in Noord-Nederland wonen, behartigen in voldoende mate  de 
belangen van Noord-Nederland.

46% van de respondenten met een mening over deze stelling, was het er mee oneens. (30% van alle 
ondervraagden had überhaupt geen mening). De bovenstaande stelling was in de ogen van 87% van alle 
respondenten die zich erover uitspraken belangrijk (16% van alle respondenten had geen mening).

2.  De rijksoverheid heeft voldoende aandacht voor de problemen van Noord-Nederland. 
76% van alle respondenten die hierover hun mening gaven was het er niet mee eens.(8% van alle 
respondenten gaf geen reactie op deze stelling. Deze kwestie was belangrijk in de ogen van 94% van de 
respondenten die een mening daarover gaven.(6% van alle respondenten had hierover geen mening).

3.  Om sterker te staan tegenover Den Haag zouden de drie noordelijke provincies (Groningen, 
Fryslân en Drenthe) hun krachten beter moeten bundelen dan nu.

Instemming vindt deze stelling bij 80% van de respondenten met een mening. 9% had geen mening. 
Dit was een belangrijke kwestie, zegt 85% van de respondenten met een mening hierover. 7% geeft 
daarover trouwens geen mening.

4.  Noord-Nederland zou onafhankelijker moeten worden en minder afhankelijk van Den Haag 
(waar de regering is gehuisvest).

33% van de respondenten met een mening hierover is het er mee eens. 10% heeft geen mening over deze 
stelling. Het betreft een belangrijke kwestie zegt 67% van de respondenten met een mening hierover. 
8% van alle respondenten antwoordt niet. 

5.  Noord-Nederland zou meer moeten profiteren van de aardgasbaten dan tot dusver het geval 
is. 

71% van de respondenten met een mening hierover is het met de stelling eens. 18% van allemaal heeft 
geen mening. 78% beschouwt deze zaak als belangrijk. 13% van alle ondervraagden hadden daarover 
geen mening.

Als we ons nu tot de reacties op de stellingen wenden, dan blijkt dat er inderdaad brede overeenstemming 
bestaat over het idee dat Noord-Nederland wordt benadeeld, dat de drie noordelijke provincies meer 
samen zouden moeten werken om voldoende aandacht van de landelijke politiek te krijgen en dat 
de noorderlingen meer zouden moeten profiteren van de noordelijke aardgasbaten. Nog sterker, 
de respondenten beschouwen deze zaken inderdaad als belangrijke kwesties. Of de noordelijke 
vertegenwoordigers van nationale partijen voldoende hebben gedaan voor het Noorden, staat duidelijk 
ter discussie, maar het idee dat Noord-Nederland onafhankelijker zou moeten worden van Den Haag 
wordt verworpen door een duidelijke meerderheid uit de steekproef. Nieuw FoArum vat overigens de 
steun van 33% van de noorderlingen voor die stelling op als een aanmoediging voor haar streven. 
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Staan deze grieven voor een duidelijke ‘pro-noordelijke politieke houding’?
Een vraag die gesteld moet worden is of de bovenbehandelde stellingen allemaal samenhangen met een 
eenduidig, onderliggend sentiment, dat misschien een ‘pro-noordelijke politieke houding’ genoemd 
zou kunnen worden. Een betrouwbare analyse laat zien dat vier van de vijf stellingen (alleen de stelling 
over de  noordelijke Tweede Kamerleden valt erbuiten en de stellingen 2 en 3 of 4 en 5 moeten een 
tegengestelde code krijgen) een Cronbach’s α van 0.55 hebben, wat meestal wordt beschouwd als 
te laag om een betrouwbaar meetinstrument te zijn. Factoranalyse suggereert twee afzonderlijke 
factoren, één bestaande uit de uitspraken 1 en 2 en de tweede bestaande uit de uitspraken 4 en 5. De 
derde uitspraak (meer samenwerking tussen de provincies) ‘laadt’ op beide factoren. Mokken schaal 
analyse suggereert eveneens twee afzonderlijke dimensies: stelling 4 (meer onafhankelijkheid) en 5 
(meer profijt van de aardgasbaten)  horen bij elkaar, net zoals de stellingen 2 (de nationale overheid 
heeft onvoldoende aandacht voor het Noorden) en 3 (de provincies moeten meer samenwerken). 
Stelling 1 (over de noordelijke Tweede Kamerleden) is gerelateerd aan geen van de twee dimensies. 
Alle uitspraken tezamen drukken geen afzonderlijke, onderliggende politieke houding uit. Integendeel, 
twee aparte houdingen worden zichtbaar. De stellingen 2 en 3 betreffen een relatie met de nationale 
overheid, waarbij wel klachten verwoord worden, doch die blijven binnen een context van  constructieve 
samenwerking. De stellingen 4 en 5, aan de andere kant, betreffen een meer tegengestelde relatie tussen 
het Noorden en de centrale overheid, duidend op een latent sociaal conflict.

Relaties tussen de grieven en vormen van regionale identiteit
We willen eerst nagaan of mensen verschillen in de mate waarin zij uitdrukking geven aan hun grieven, 
voor wat betreft de verschillende delen van Noord-Nederland waar zij wonen. Bestaan er verschillen 
tussen de inwoners van de drie provincies, tussen stedelijke- en plattelandsstreken, tussen het aantal 
jaren dat mensen op hun huidige adres hebben gewoond en of zij hun hele leven gewoond hebben 
in dezelfde plaats, in dezelfde provincie of in Noord-Nederland? We zouden de sterkste anti-Haagse 
gevoelens kunnen vermoeden onder de inwoners van de provincie Groningen, bijvoorbeeld omdat daar 
de levensstandaard lager is dan in de twee andere noordelijke provincies (die overigens op hun beurt ook 
lager uitkomen dan het nationale gemiddelde). Bovendien vindt de aardgaswinning voor het grootste 
deel in de provincie Groningen plaats. Redenerend langs dezelfde lijn zouden we kunnen verwachten 
dat de minste anti-Haagse gevoelens leven in Drenthe. In sociaal-economische termen uitgedrukt, 
verschilt Drenthe, wat levensstandaard betreft, het minst van de doorsnee Nederlander. Maar wat is het 
geval? Tussen de drie noordelijke provincies vinden we überhaupt geen verschillen wat de daar levende  
‘vijandige’ houding ten opzichte van Den Haag betreft. We zullen deze ‘vijandige’ houding hierna de 
‘conflictueus-kritische houding’ noemen. Daar staat dan de ‘coöperatief-kritische houding’ tegenover. 

Maar ook wat betreft de meer ‘coöperatieve’ kritiek bestaan er nauwelijks verschillen tussen de drie 
provincies. En ook niet tussen de mensen woonachtig in stedelijke42 gebieden en mensen uit de meer 
plattelands-achtige gebieden. We zouden toch wel verschillen hebben mogen verwachten, omdat 
we mogen aannemen dat de mobiliteit in de grotere steden hoger ligt dan op het platteland en dat 
daardoor de regionale identiteit in de steden minder intens zou zijn en daarom de grieven vanuit de 
plattelandsstreken sterker zouden zijn.

42 Onder respondenten uit stedelijke gebieden verstaan we degenen die wonen in de twee grotere steden in het 
Noorden: Groningen (180.000 inwoners) en Leeuwarden (92.000 inwoners). Andere, grotere plaatsen in 
het Noorden zijn Emmen (109.000 inwoners, maar bestaande – naast de kern Emmen met 56.000 inwoners  
- uit een aanzienlijk aantal meer plattelandsachtige kernen) en Assen (met 63.000 inwoners).
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Belangrijkheid regionale identiteit
Er zijn wel verschillen, maar dan moeten we niet kijken naar ‘objectieve’ indicatoren als die betreffende 
geografische herkomst, maar meer kijken naar ‘subjectieve’ indicatoren, namelijk die betreffende de 
regionale identiteit. Op de vraag “Wat is het belangrijkste voor jou: Nederlander te zijn, noorderling te 
zijn, een inwoner van Groningen/Friesland/Drenthe te zijn, of een inwoner van de huidige woonplaats 
te zijn?” antwoorden 10 respondenten (4%) dat zij zichzelf beschouwen als cosmopoliet, waardoor zij 
zichzelf niet in één van de genoemde categoriën voelen passen. Daarenboven blijken 104 respondenten 
niet te hebben geantwoord op deze vraag. Een meerderheid van de respondenten die wel reageerden 
beschouwen zichzelf primair als Nederlander, een kwart van hen beschouwt zich in de eerste plaats als 
Groninger/Fries/Drent. Het noorderling zijn scoort niet erg hoog. Het afkomstig zijn uit een bepaalde 
plaats nog minder. ‘De coöperatief-kritische’ houding ten opzichte van de Nederlandse regering 
wordt gedeeld door de meerderheid van de respondenten, los van de vraag naar hun eigen, dominante 
identiteit. De ‘conflictueus-kritische’ houding is overigens het zwakst voor de respondenten die 
zichzelf voornamelijk beschouwen als Nederlander of cosmopoliet en is het sterkst voor respondenten 
die zichzelf in de eerste plaats zien als komend uit hun eigen lokale gemeenschap.

Andere indicatoren van regionale identiteit:
Regionale trots
Om de mate van gehechtheid van de respondenten aan diverse regionale aspecten te bepalen werden 
hen de vier volgende vragen gesteld: Ben je er trots op dat je uit jouw woonplaats komt? Ben je er trots 
op dat je uit de provincie Groningen/Fryslân/Drenthe komt? Ben je er trots op dat je een noorderling 
bent? Ben je er trots op dat je uit Nederland komt? Als antwoordcategorieën werden slechts ja of 
nee gegeven. De vier uitspraken vormen een cumulatieve (Mokken) schaal, wat betekent dat indien 
mensen trots zijn op hun lokale komaf, ze dan over het algemeen ook trots zijn op hun noordelijke 
komaf, hun provinciale komaf en hun nationale komaf, in deze volgorde. De homogeniteitswaarde  van 
deze schaal is groot (0.60) en de homogeniteit van elk van de vier uitspraken is dat ook. Een nieuwe 
variabele, namelijk regionale trots, kan daarmee gecreëerd worden, zijnde de som van de antwoorden 
op deze vier stellingen (trots op de lokale, provinciale, noordelijke en landelijke komaf), met mogelijke 
schaalwaarden tussen 0 (niet trots) en 4 (trots op alle vier).
De relaties tussen deze nieuwe variabele, ‘regionale trots’,  en de twee klachtenhoudingen verschillen van 
elkaar. Er bestaat een zwakke relatie tussen de mate van regionale trots en het hebben van coöperatieve-
kritische houding ten opzichte van de centrale overheid. Er is evenwel een veel sterkere relatie tussen de 
mate van regionale trots en de conflictueus-kritische houding ten opzichte van de centrale overheid: hoe 
groter de regionale trots, hoe meer de respondent zo’n conflictueus-kritische houding heeft.
Een nog iets meer gedetailleerde analyse leert, dat er een interessant verschil bestaat tussen de Friese 
respondenten en de anderen. Friezen zijn trotser op hun eigen provincie, terwijl Groningers en Drenten 
trotser zijn op hun noordelijke afkomst. De Friese trots ten opzichte van de eigen provincie is zelfs even 
sterk als hun trots ten opzichte van hun Nederlanderschap, wat er op duidt, dat voor hen de provincie 
even belangrijk is als het land Nederland. Voor respondenten uit Groningen en Drenthe is de betekenis 
van de provincie ondergeschikt aan de betekenis van het Noorden als zodanig. Voor Friezen ligt dat 
dus omgekeerd.

Het gebruik van de streektaal
Alle drie de noordelijke provincies laten zich er op voorstaan dat ze een eigen specifieke regionale 
taal hebben. Deze claim is voor wat de Friezen betreft vrij bekend. Hun streektaal is inmiddels erkend 
als de tweede officiële taal in de publieke administratie en in de rechtspraak. Op de scholen wordt het 
Fries ook onderwezen. Ook in Groningen, voornamelijk buiten de hoofdstad en in grote delen van 
Drenthe wordt de streektaal in het dagelijks leven door een groot deel van de bevolking gesproken. Wij 
verwachten, dat mensen die hun eigen regionale taal veel gebruiken een sterkere regionale identiteit 
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hebben en daarom ook genegen zullen zijn om er een sterkere conflictueus-kritische houding op na te 
houden ten opzichte van de nationale overheid.

De twee vragen die over het gebruik van de streektaal zijn gesteld gingen over de frequentie waarin 
de respondenten daarvan gebruik maakten (thuis, op hun werk, of met vrienden) en hoe vaak de 
respondent een kranteartikel of een boek in de eigen streektaal las. Niet verbazingwekkend blijken de 
antwoorden op deze beide kwesties sterk gecorreleerd te zijn, alhoewel het lezen in de streektaal veel 
minder frequent voorkomt dan het spreken.

Beide kritische houdingen (coöperatief/kritisch en conflictueus/kritisch) blijken zich te verhouden met 
de mate waarin respondenten spreken en/of lezen in de streektaal: hoe meer ze dat doen, hoe meer 
kritiek ze hebben op de rijksoverheid. Dus ook hier vinden we een significante relatie tussen regionale 
identiteit en de beide kritische houdingen ten opzichte van de nationale overheid.

Gebruik van de regionale nieuwsmedia43

In alle drie provincies is het mogelijk om je te abonneren op een regionale krant en om naar een regionale 
radiozender te luisteren. Ongeveer 59% van alle respondenten uit dit onderzoek is inderdaad abonnee op 
een regionale krant. 41% niet.  Naar de regionale radio wordt door 58% van de respondenten geluisterd. 
Echter, de luisterfrequentie is relatief laag: 40% van degenen die wel luisteren naar de regionale omroep 
doen dat minder dan één uur per dag.(Ter vergelijking 11% luistert nooit naar een nationale radiozender 
en 28% minder dan één uur, tegenover 42% van de ondervraagden die nooit naar regionale radio luistert 
en 40% die dat minder dan één uur per dag doet.) Het luisteren naar regionale radio, ongeacht de lengte 
ervan, is significant gerelateerd aan het hebben van een abonnement op een regionale krant, maar de 
relatie is niet erg sterk.
Het luisteren naar regionale radio is zowel gerelateerd aan een coöperatief/kritische houding onder onze 
respondenten als aan degenen met een conflictueus /kritische houding: respondenten die per dag langer 
naar een regionale zender luisteren blijken ook meer kritiek te hebben en dan vooral conflictueuze 
kritiek jegens de landelijke overheid.

Respondenten die een abonnement op een regionale krant hebben, hebben een meer conflictueus/
kritische houding dan respondenten zonder zo’n abonnement. Maar er is geen verschil tussen de 
groepen coöperatief/kritische respondenten en de conflictueus kritischen ten opzichte van de nationale 
overheid.

Bevindingen en conclusies
Samengevat kan gezegd worden, dat de grieven die Nieuw FoArum uitte, inderdaad door de inwoners 
van de drie noordelijke provincies als zodanig worden herkend. Afgezien van de non-respons werden 
er ten opzichte van deze problematiek twee verschillende houdingen ingenomen: een groot deel van 
de respondenten (ruim 75%) nam een loyaal-coöperatief-kritische houding in jegens Den Haag, een 
kritiek die binnen de perken van de huidige maatschappelijke verhoudingen bleef en blijft; een ander 
deel van de respondenten neeg tot een meer conflictueus/krítische houding jegens Den Haag, waarin 
meer aardgasbaten voor het Noorden werden opgeëist en 33% van de respondenten zelfs het streven 
naar meer autonomie van Noord-Nederland onderschreef. 
Het bleek dat de beide basishoudingen (coöperatieve kritiek en conflictueus/kritische houding) gerelateerd 

43 Ten tijde van dit onderzoek moesten RTV-Drenthe en RTV-Noord nog van start gaan als regionale 
televisiezenders. In Fryslân was Omrôp Fryslân, ook als TV-zender, deels vanaf1988 en meer volledig 
vanaf 1994, al wel in de lucht. Om vergelijkbaar materiaal te behouden hebben we ons in dit onderzoek 
beperkt tot het luisteren naar de regionale radio.

opmaak-definitief.indd   95 07-01-2009   11:16:25



96

waren aan het begrip regionale trots, gemeten aan een aantal houdings- en gedragsindicatoren: namelijk 
het gebruik van de streektaal, het luisteren naar en/of het lezen van de regionale media. De vraag welke 
van de beide houdingen iemand koos, bleek niet samen te hangen met herkomst (altijd hier gewoond en 
nooit verhuisd of vaak verhuisd en al dan niet komend van elders), de woonplek (stad of platteland) of 
de provincie waar men woonde (Groningen, Friesland of Drenthe). Wel bleek die tweedeling samen te 
hangen met subjectieve gevoelens rond het begrip regionale identiteit.
Hoewel er bij beide houdingen sprake was van statistische significantie, bleek de relatie tussen een 
sterke mate van regionale identiteit en een conflictueus/kritische houding jegens Den Haag de sterkste 
te zijn. 
  
Voor het onderzoeksproject ‘de vakbeweging en de regio Noord-Nederland, 1960-1992’ is de vondst 
van de twee houdingen ten opzichte van de rijksoverheid wel uiterst relevant en interessant. De 
conflictueus/kritische houding kan als een permanente voedingsbodem voor een sociaal conflict gezien 
worden. De coöperatief/kritische houding is dan de opvatting van die omstanders, die niet zonder meer 
partij kiezen voor een zich ontwikkelende regionale, sociale beweging. En dat zeker niet als die sociale 
beweging zich zou manifesteren in de vorm van collectieve actie. Voor collectieve actie, met de kans 
op een hernieuwd sociaal conflict, loopt deze groep Noorderlingen vooreerst niet gauw warm. Maar 
de omstandigheden bepalen of niet, toch, bij het oplaaien van het sociale conflict jegens Den Haag, 
deelgroepen in zo’n actie worden meegetrokken. 

De in dit onderzoek aangetoonde, zij het duidelijk gedichotomiseerde houdingen inzake de relatie 
Noord-Nederland vs. Den Haag of de Randstad, duiden er in elk geval op, dat een dergelijk sociaal 
conflict de afgelopen decennia in het Noorden inderdaad permanent ondergronds broeide en enkele 
keren ook volop opvlamde.

5.4 De getroubleerde relatie Noord-Nederland-Den Haag 

Vooraf
De vraag of de relatie Noord-Nederland – Nederland als geheel, zoals die zich de afgelopen decennia 
heeft voorgedaan, beschreven kan worden in termen van een sociaal conflict is in de vorige paragraaf, 
zij het nog wel enigszins voorzichtig, bevestigend beantwoord. 
In paragraaf 5.2 was al aannemelijk gemaakt wie in die periode de dragers van de sociale beweging 
‘tegen de achterstelling van Noord-Nederland’ waren. 

Het protest nader bekeken
L. Rademaker heeft in zijn proefschrift ‘Benaderingen van collectief protest’ een handzame opsomming 
gegeven van de verschillende benaderingen van dat fenomeen. De hierna volgende beschrijving van 
het verloop van de ‘sociale beweging tegen de achterstelling van Noord-Nederland’ is bedoeld om 
wat definitiever te bepalen of, gemeten tegen de achtergrond van die verschillende benaderingen van 
collectief protest, er in de periode 1960-1992 inderdaad sprake is geweest van een sociaal conflict 
tussen Noord-Nederland en Den Haag.
Voorzover relevant behandel ik bij de diverse benaderingen van het begrip collectief protest de drie 
organisaties, die voor mij exemplarisch zijn voor de in de ‘beweging tegen de achterstelling van 
Noord-Nederland’. Het zijn organisaties die min of meer kunnen staan voor de drie door R. Turner 
en L. Killian onderscheiden ideaal-typische bewegingen (‘power-oriented’, ‘value-oriented’ en 
‘participation-oriented’). Het betreft de CPN, die als georienteerd op politieke macht kan worden 
beschouwd, de regionale vakbeweging, die vooral als waarden-georienteerd kan worden beschouwd 
(werkgelegenheid, een redelijke inkomensverdeling en medezeggenschap) en de bestuurders, verenigd 
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in de BCN, die vooral ook als georienteerd op participatie (in bestuurlijk Nederland) kunnen worden 
beschouwd.

Grote demonstratieve bijeenkomsten
In de periode 1960 -1992 waren er in Noord-Nederland een aantal opmerkelijke grote massa-
bijeenkomsten, die ook van invloed waren op de ontwikkeling van de beweging tegen de achterstelling 
van Noord-Nederland en die in essentie opflakkeringen waren van het sociaal conflict met Den Haag.  
Slechts voor enkele gold, dat ze zich in een zodanige vorm voordeden dat ze ook onder de massa-
psychologische definitie van Le Bon hadden kunnen worden gerangschikt44. Te denken valt aan de 
demonstratie te Winschoten op 14 januari 1971, bij gelegenheid van een bezoek van de Tweede Kamer-
commissie voor Economische Zaken aan Oost-Groningen (zo’n tienduizend deelnemers), de FNV-
demonstratie op 17 april 1971 te Groningen (zo’n zeven duizend deelnemers) en de vakbondsdemonstratie 
op 8 februari 1980 tegen de sluiting van OKTO (in De Oosterpoort waren aan het eind van de ochtend 
zo’n vierduizend demonstranten aanwezig; tijdens de demonstratie groeide het aantal demonstraten uit 
tot meer dan tienduizend deelnemers). 
In 1966 hadden er in Noord-Nederland al wel twee andere, op zich interessante manifestaties 
plaatsgegrepen, namelijk de demonstratie voor de aanleg van een Dollard-kanaal in Oost-Groningen 
(die door een breed samengesteld jongerencomité was georganiseerd en die werd betiteld als een ‘teach-
in’) en de demonstratie voor de afsluiting van de Lauwerszee in Leeuwarden. Deze bijeenkomsten 
waren evenwel strak georganiseerd en vertoonden meer de kenmerken van wat N.J. Smelser45 een 
‘ value-oriented’ movement noemde. Door de nagestreefde infrastructurele ingrepen zou eindelijk 
de werkloosheid in Noord-Nederland omlaag kunnen worden gebracht. De Noordelijke bestuurders 
speelden in deze beide bewegingen een belangrijke rol.
In 1969 wist Fré Meis, communistisch vakbondsbestuurder, een voet tussen de deur te krijgen bij het 
kartonbedrijf Union in Oude Pekela, nadat hij door een stakingscomité uit het bedrijf was ‘gevraagd’ 
hun adviseur te willen zijn in het conflict met de directie. De betreffende NVV-bond (de Algemene 
Bedrijfsgroepen Centrale) achtte zich niet in een positie om, buiten de net afgesloten en door de 
meerderheid der leden ondersteunde CAO om, voor de door het stakingscomite geformuleerde, 
aanvullende looneisen op te kunnen komen. Vanaf de eerste, daaropvolgende zaterdag vonden er een 
reeks ‘massa’-vergaderingen, in de zin van Le Bon, plaats, telkens in café Sasker te Oude Pekela, 
met F. Meis in de hoofdrol (power-georienteerd, maar ook georienteerd op participatie in de nationale 
politiek)46.
Een volgende manifestatie die elementen in zich droeg van een massa-vergadering a la Le Bon, was 
de grote demonstratie van 14 januari 1971 te Winschoten 1971 bij gelegenheid van het bezoek van 
de commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer en waar onder andere de Noodklok 
over Oost-Groningen werd geluid. Voor de bijeenkomst hebben diverse instanties geworven: de Oost-
Groninger gemeentebestuurders (die feitelijk de noodklok luidden), het actie-comité Plan Kikkert 
Nooit (in verzet als die waren tegen het plan van de rijksoverheid om in Westerwolde een groot 
militair oefenterrein aan te leggen), de regionale vakbeweging en de meer permanent gestructureerde 
‘gezamenlijke actie-comité’s’ van Meis. Het symbolisch luiden van de Noodklok (value-oriented) en 
de van te voren al aangekondigde open opstelling van de Kamerleden jegens de noden van deze regio, 
maakten dat het bij een zwijgende manifestatie bleef.
Op 17 april 1971 vond vervolgens te Groningen een grote vakbondsdemonstratie plaats, eindigend in de 
nieuwe Martinihal. En hoewel de demonstratie lang van te voren reeds was voorbereid, was het een zeer 
heterogeen samengestelde ‘massa’. Doordat de aanwezige landelijke vakbondsbestuurders zich vooral 

44 Zie Le Bon, Psychologie des foules, 1895
45 Smelser, N.J., Theory of collective behavior, 1962
46 Zie Groot, P. de, ‘Groningerland, een Nederlands probleem’, IPSO, 1971
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richtten tot de landelijke politieke partijen, die na de op hande zijnde verkiezingen voor de Tweede 
Kamer een nieuw kabinet zouden moeten gaan vormen, kreeg de manifestatie uiteindelijk een weinig 
spontaan karakter, al werd wel de voorman van het CNV (J. Lanser, die met zijn organisatie niet aan deze 
manifestatie mee had willen werken, maar wel op de afsluitende bijeenkomst het woord voerde, flink 
uitgejouwd. Het gaat bij deze bijeenkomst blijkbaar meer om een participatie-georienteerde activiteit 
(het terzijde drukken van Meis en het beïnvloeden van de regeringsformatie en het totstand te brengen 
van een voor de vakbeweging acceptabel regeringsprogramma) dan om een waarde-georienteerde 
beweging, gevoed door de net nieuw gevormde regionale vakbondsstructuren in Noord-Nederland.
Bij de in de loop van de jaren zeventig door de CPN georganiseerde Volkscongressen (1972, 1975, 
1977 en 1980) ging het helemaal om strak georganiseerde massa-bijeenkomsten. De CPN trachtte via  
deze spectaculaire bijeenkomsten (in het bijzonder de eerste) zijn politieke  invloed op de ‘sociale 
beweging tegen de achterstelling van het Noorden’ te vergroten (er was dus sprake van een ‘power-
oriented movement’, een op machtsvergroting georienteerde beweging. Omdat de organisatie van deze 
bijeenkomsten niet openstond voor nieuwe, niet aan de CPN verbonden derden, werd een groei in de 
breedte (een waarden-georienteerde verbreding) onmogelijk. Alleen in 1975 is er kort sprake van (een 
noodgedwongen) ‘co-habitatie’47  met de PvdA, toen die partij plotseling bereid bleek zitting te willen 
nemen in een comite ter redding van het confectiebedrijf Serioes te Nieuweschans. Het kwam daarbij 
tot een bedrijfsbezetting en uiteindelijk tot het onderbrengen van dit bedrijf bij de werkvoorziening in 
Oost-Groningen. (Voor beide partijen ging het om machtsvorming: power-oriented dus. 
In 1979 beoordeelde de regionale vakbeweging het door het rijk voorgelegde Integraal Structuur Plan 
(ISP)-Noorden des Lands. Zij kwam op een grote protestvergadering te Assen tot de conclusie, dat het 
voorgelegde beleid als ‘Bar en Boos’ diende te worden bestempeld. Ook die bijeenkomst betrof meer 
een goed georganiseerde vakbondsmeeting dan een min of meer spontane massa-bijeenkomst. 
Eind  1979 was de CPN bezig met het voorbereiden van haar vierde (en, naar later bleek, laatste) 
Volkscongres. Het vond plaats in januari 1980 te Winschoten. Meis was eigenlijk al sinds 1971, met 
zijn verkiezing tot Tweede Kamerlid en enkele jaren later zijn benoeming tot hoofdbestuurslid, meer 
met zijn eigen positie binnen de CPN dan met Oost-Groningen of Noord-Nederland bezig. Daarmee  
was er meer sprake van participatie-georiënteerdheid (richting landelijke CPN en landelijke politiek) 
dan power- of value-georienteerdheid. Het Meis-effect van 1970 was toen ook al weer weggeëbd. 
Temeer omdat de Groninger Industriebond-NVV direct na 1975 de de handschoen van CPN (en  PvdA) 
oppikte en via een zestal bedrijfsbezettingen de strijd voor het behoud van werkgelegenheid hoog 
in het vaandel zette (waarden-georiënteerd dus) en ter voorkoming van politieke inmenging van de 
regionale, linkse politieke partijen (power-oriented).48 Het maakte de vakbeweging tot centrale actor 
in de ‘beweging tegen de achterstelling van Noord-Nederland’. Het in 1976 geformuleerde (tweede) 
FNV-Plan voor het Noorden kon daardoor een samenballing van vakbondsmacht worden, gericht op het 
scheppen van perspectief voor dit landsdeel (waarden-geörienteerd). In de jaren die volgden ging daar 
een aantoonbare invloed van uit. Maar bij deze vakbondsacties was het spontane gebeuren afwezig. 
Dat was niet het geval op 8 februari 1980. Vooraf ging een groeiend politiek conflict tussen de 
provincie Groningen (de Provinciale Staten ‘staakten’ en gingen met de bus naar Den Haag om 
tegen het regeringsbeleid te demonstreren) en het rijk. Den Haag zegde zijn financiële steun aan het 
moderne, net nieuw opgestarte massiefkartonbedrijf Okto in Winschoten op. Het FNV-district Noord 
interpreteerde de politieke situatie in de provincie als zijnde een machtsvacuüm en besloot zijn eigen 
achterban te mobiliseren. Een week later, nadat de publieke opinie zich al snel achter de mobilisatie 
van de vakbeweging stelde (al duurde dat in Oost-Groningen wat langer dan in de Stad), leek niets de 
totstandkomen van een brede beweging in de weg te staan. Maar de Industriebond FNV, de direct bij 

47 ‘co-habitation, de situatie in Frankrijk, waarbij een linkse president (Mitterand bijvoorbeeld) moest 
samenwerken met een rechtse premier.

48 Zie Cuperus, J. :’Groningen, weinig werk, energierijk’, 1982
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OKTO betrokken vakbond, aarzelde om steun te verlenen aan die opkomende beweging tegen Den 
Haag. De aarzeling had als achtergrond dat zij niet een goede afvloeiingsregeling van het OKTO-
personeel in de waagschaal wilde stellen en dat zij niet buitenspel wilde komen te staan bij de verdere 
ontwikkeling in de kartonsector, die met deze OKTO-affaire in problematisch vaarwater dreigde te 
geraken.
De zinderende bijeenkomst op vrijdag 8 februari 1980 te Groningen in de Oosterpoort had deels een 
spontaan verloop. De demonstratie na afloop van de meeting door de binnenstad van Groningen werd 
een massa-gebeuren. De regionale vakbeweging wist met moeite de actie in goede banen te leiden. In 
potentie hadden alle door Le Bon geopperde effecten van een massa-actie op die 8e februari kunnen 
plaatsvinden49. Ook de regering was klaarblijkelijk flink geschrokken van deze uitbarsting van sociale 
onvrede. Via de nationale televisie kondigde premier Van Agt maatregelen aan om in het bijzonder 
Oost-Groningen uit het slop te halen. De revolutionaire stemming kwam tot ontlading in de een 
maand later op grote schaal plaatsvindende werkstakingen, zij het dat die over het landelijke conflict 
van de vakbeweging met de regering Van Agt gingen. De bovenmatige deelname aan die nationale 
stakingsbeweging was een staartje van de regionale opstand, die feitelijk door die landelijke acties was 
weggedrukt (overruled).  

De te onderscheiden samenstellende delen van de beweging
Kijken we naar de dragers van het sociaal conflict onder studie (Noord-Nederland vs. Den Haag), dan 
kunnen inderdaad elementen van een sociale beweging als geduid door Turner en Kilian onderkend 
worden. Er zijn daarbij evenwel meerdere collectiviteiten te onderscheiden (de stakende kartonarbeiders, 
de aanhangers van het actiecomité ‘Plan Kikkert Noord’ de regionale politiek (in het bijzonder in Oost-
Groningen) en de regionaal gemobiliseerde vakbeweging. Alle vier de groepen vertonen voor kortere 
of langere tijd een min of meer continu gedrag. 
Daar zijn in de eerste plaats de stakende kartonarbeiders in 1969, die nadien min of meer transformeerden 
tot zoiets ongrijpbaars als de Gezamenlijke Actiecomité’s en in latere jaren opgingen in de breder 
samengestelde Volkscongrescomité’s van de CPN. 
In de tweede plaats is daar het actiecomité Plan Kikkert Nooit. Dit comité keerde zich tegen de vestiging 
van een grootschalig oefenterrein voor het Nederlandse leger in Westerwolde. Het kende in feite twee 
levens. In de zomer van 1969 ontstond het eerste, breed samengestelde comité. Het organiseerde op 
11 oktober 1969 een grote demonstratie tegen de voorgenomen plannen. Daarna viel het stil, in de 
veronderstelling dat de plannen met hun optreden wel van de baan zouden zijn. Dat bleek niet het geval. 
Omdat het ‘oude’ comite niet opnieuw in beweging kwam, ontstond er een ‘nieuw’  actiecomité, dat 
zich vooral richtte op het reactiveren van het eerste, breed samengestelde actiecomité.50 Dat streven had 
succes. De totale kring van actievelingen bestond uiteindelijk uit zo’n  100 personen. Het comité wist 
voor haar streven uiteindelijk steun te verkrijgen, eerst van de vakbeweging en de regionale politiek en 
uiteindelijk toch ook, als laatste, van de lokale politiek. In maart 1971 stemden de Provinciale Staten 
van Groningen het toen voorliggende plan af.
In de derde plaats groeide de lokaal/regionale politiek in Oost-Groningen naar een grotere rol. De 
totstandkoming van de Streekraad beloofde de uitgroei tot een machtige, politieke formatie. Het 
voorlopige hoogtepunt van het streekraadoptreden in die periode was het luiden van de Noodklok 
begin 1971, bij gelegenheid van het bezoek van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken 
aan Oost-Groningen.
In de vierde plaats speelt de regionaal georganiseerde vakbeweging een belangrijke rol. Zij ontstond in 
de tweede helft van de jaren zestig en groeide langzaam uit tot een krachtige sociale beweging.

49 Zie Zanen in ‘Tegen de achterstelling van het Noorden’, in ‘Een eeuw ………’, 1996, blz. 247/248
50 Zie: Zanen (1973) “Noord-Nederland, een kolonie?”, blz. 65 en blz 93
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Orientatie van de deelbewegingen
De kartonarbeiders/de gezamenlijke actiecomité’s/de CPN kan opgevat worden als een wezenlijk 
onderdeel van de ‘beweging tegen de achterstelling van Noord-Nederland’ die naar zijn aard het beste 
geduid kan worden als macht-georienteerd. Waarbij het dan gaat om de machtspositie ten opzichte van 
de andere onderdelen van de sociale beweging.
Het comité ‘Plan Kikkert Nooit’, in de korte periods van haar bestaan nadrukkelijk onderdeel van de 

In Oost-Groningen staat de boel op scherp.
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noordelijke, sociale beweging, was in wezen waarden-georienteerd (de ‘waarde’: Plan-Kikkert-nooit).
Met haar overwinning verdween zij als vanzelf weer van het toneel.
De lokale/regionale politiek ging het om gehoor te krijgen voor de noden van hun regio. Dat kan 
misschien het beste geduid worden als participatiegericht. Oost-Groningen diende een rechtvaardige, 
dus evenredige aandacht van de rijksoverheid te genieten. Zij verlangde steun van het rijk in moeilijke 
tijden, vandaar de noodklok.
De regionale vakbeweging tenslotte kan het best opgevat worden als waarden-georienteerd. 
Werkgelegenheid, een behoorlijk loon en acceptabele arbeidsomstandighden voor iedereen, daar is zij 
op uit. De poging vanaf 1969 om dat streven ook een regionale vorm te geven was nieuw.
Wat in die periode ontbreekt is een politieke onderstroom die feitelijk pleit voor meer autonomie voor 
Noord-Nederland, als een soort oplossing van het heersende sociaal-conflict.

Leiderschap
Wat leiderschap betreft, kende de eerste stroming een charismatisch leider in de persoon van Fré 
Meis. Meis had niet alleen in eigen kring succes. Vooral ook na de geslaagde stakingsacties in de 
strokartonindustrie in 1969 bleek Meis een grote uitstraling te hebben. Dat uitte zich in het bijzonder via 
het ‘Meis-effect’  bij de Statenverkiezingen in 1970. De CPN behaalde een grote verkiezingsoverwinning: 
hun zeteltal in de Provinciale Staten steeg van twee naar acht. Ook jaren na dato wordt Meis nog steeds 
gezien als succesvolle voorvechter van de noordeljke zaak. 
Het comité Plan Kikkert Nooit heeft geen echte leider gekend. De brede samenstelling maakte een 
overheersende voorman onmogelijk. Je zou kunnen zeggen dat er een administratief/bestuurlijke leiding 
was ontstaan. Vandaar ook dat het moeilijk was om het comité na zijn eerste wapenfeit (de demonstratie 
op 11 oktober 1969) opnieuw in beweging te krijgen.
De regionale vakbeweging kende vele bestuurders met een behoorlijk gezag in eigen kring. De 
constructie van een noordelijke samenbundeling van vakbondsmacht, deels machtsgeorienteerd (het 
terugdringen van de invloed van Meis) en deels waardengeorienteerd (tegen werkloosheid en voor het 
wegwerken van de achterstelling van Noord-Nederland) was vooralsnog slechts een eerste experiment 
met het nieuw bedachte vakcentraledistrictenwerk. De onderlinge animositeit tussen de regionale 
bestuurders, voortvloeiend uit ieders toonaangevende positie in de eigen berijfstakken, maakte, dat bij de 
gedeeltelijke samenbundeling van de autonome bonden de tot dat moment functionerende vakcentrale-
districtsbestuurders/propagandisten ter zijde werden geschoven. De meest voor de hand liggende leider 
van dat nieuwe district was de voorzitter van het grootste, noordelijke district van de Metaalbond van 
het NVV, Tinus Arends. Maar gegeven de bijzondere omstandigheden in het Noorden kwam het nieuwe 
vakcentraledistrict onder de directe begeleiding van de tweede voorzitter van het landelijk bestuur van 
het NVV te staan. Dat was Adri de Boon, een bestuurder met een behoorlijk charisma. Hij kreeg tot 
taak om samen met de regionale bestuurders en de lokale kaderleden dat nieuw gevormde NVV-district 
Noord op poten te zetten.51 In feite verhinderde in latere jaren (toen Adri de Boons coördinerende 
taak er op zat, dus na 1972) het grote aantal eigengereide bondsdistrictsbestuurders de uitgroei van dit 
nieuwe district tot een hechte organisatie en dat stond op zich ook de opkomst van een charismatisch 
leiderschap in de weg. Er ontstond meer en meer een administratief/bestuurlijk leiderschap. 

Structurele voeding van het conflict
Al met al werd het idee van achterstelling van Noord-Nederland door al die afzonderlijke delen van de 
sociale beweging gehuldigd. Het cultiveren van ontevredenheid over het achterop komen van Noord-
Nederland was - en is nog steeds - usance. Voor een groot deel van de bevolking was, zeker in de 
periode 1969-1972, het ter discussie stellen van de huidige sociale orde, die onder andere ook die 
achterstand van Noord-Nederland veroorzaakte, vanzelfsprekend. Het gevoel van opstandigheid werd 

51  Zie: Zanen (2003) “Macht en Onmacht. 130 jaar vakbeweging in Groningen”, blz. 215
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versterkt door de in de jaren daarvoor groot gegroeide studentenbeweging. Veel van de gepolitiseerde 
jongeren hadden bovendien hun weg gevonden naar vooral de linkse politieke partijen en naar de 
vakbeweging en bleken daar de kritische ondertonen te versterken.
Het gedrag van de rijksoverheid, die telkenmale beloftes aan het Noorden niet nakwam, met 
als spectaculairste voorbeeld het in 1980 stopzetten van de financiering van de supermoderne 
massiefkartonfabriek OKTO in Winschoten, maakte, dat de spanningsboog tussen Noord-Nederland en 
Den Haag over de gehele periode 1960 – 1992 hoog bleef. De ‘beweging tegen de achterstelling van 
Noord-Nederland’ groeide daardoor uit tot een antagonistische partij in een steeds duidelijker sociaal 
conflict met Den Haag.

5.5 Afsluiting

Welke rol speelde de regionale vakbeweging in het ontstaan en de ontplooiing van de ‘sociale beweging 
tegen de achterstelling van Noord-Nederland’ en wat is haar invloed geweest binnen dat door ons 
gepostuleerde ‘sociale conflict’?
Ziedaar de kernvragen van dit onderzoeksproject. Om daar antwoord op te kunnen geven was het zaak 
om na te gaan hoe binnen de sociale wetenschappen aangekeken wordt tegen collectief protest, sociale 
beweging, sociale conflicten en revolutionaire veranderingen. Kennisneming van theorieën van diverse 
auteurs maakte het mogelijk de feitelijke ontwikkelingen in Noord-Nederland en de relatie met ‘Den 
Haag’ te beschouwen tegen de achtergrond van deze ‘nieuwe’ contexten. 
Wij zagen dat collectief protest zich kan ontwikkelen tot een sociale beweging. Sociale bewegingen 
kunnen dan het beste worden beschouwd als een bundeling van bewegingen met gemeenschappelijke 
waarde-orientaties. Het gaat dan meestal om een gezamenlijk gevecht over waarden en/of claims 
op status, macht en zelfs ook om schaarse grondstoffen. Zo’n beweging kan revolutionaire vormen 
aannemen, vooral wanneer na een langere  periode van objectief vastgestelde economische en/
of sociale economische voorspoed er sprake is van een korte periode van scherpe terugval. 
De vraag is natuurlijk of de in opstand komende partij voldoende kracht weet te mobiliseren om een 
echte bedreiging van de bestaande orde te worden. Mobilisatie is daarbij te zien als een proces van 
het vormen van menigten, groepen, associaties en organisaties, alles gericht op het realiseren van 
collectieve doelen.

Gewapend met deze ‘nieuwe’ concepten wordt het dan inderdaad goed mogelijk om de feitelijke 
verhoudingen en ontwikkelingen in de relatie Noord-Nederland~’Den Haag’ te beschrijven in termen 
van een sociaal conflict in wording.

Paragraaf 5.3 leverde nog extra informatie op. Het daarin gepresenteerde onderzoek bood ons de 
mogelijkheid om na te gaan in welke mate de Noordelingen iets hadden met regionale identiteit. 
Tenslotte is regionale identiteit een van de sterkere bindende factoren in regio’s, zeker als die 
regio’s zich achtergesteld voelen. Aan de hand van een vijftal stellingen konden wij nagaan hoe de 
noordelijke bevolking zich, een tiental jaren na de grootste opstandigheid, voor een groot deel nog 
steeds identificeerden met gevoelens zoals die passen bij een sociale beweging. Een representatieve 
steekproef uit de bevolking verschafte ons daartoe de mogelijkheid. Interessant bleek het onderscheid 
tussen de mensen die wel gevoelens van onvrede hadden, maar die daar geen directe consequenties 
voor het handelen in relatie tot ‘Den Haag’ uit afleidden en zij die zich sterk identificeerden met een 
conflictueuze relatie met ‘Den Haag’en die alsnog zonder enige aarzeling ten strijde zouden willen 
trekken.. 
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In het nu volgende hoofdstuk zullen we ons iets meer verdiepen in de vakbeweging en dan in het 
bijzonder in de regionale vakbeweging in Noord-Nederland. Tenslotte is het  vooral ook de rol van deze 
beweging die onze bijzondere belangstelling heeft. 
Daarmee ontstaat er dan tevens een basis om in de hoofdstukken VII en VIII de resultaten te 
etaleren van gepleegd onderzoek. Enerzijds zal dat geschieden rond een serie sectorale industriële 
herstructureringsprocessen en anderzijds zijn er de uitkomsten van een tweetal enquêtes, gehouden 
onder OR-leden van de grotere noordelijke bedrijven (voorzitters mondeling en leden schriftelijk). 
Maar nu eerst de regionale vakbeweging in z’n algemeenheid.
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Nieuwe acties, nieuwe spelers.
Tekening welwillend afgestaan door K. Willemsen, Onderdendam.
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