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1. De migratiecijfers van de stad Groningen worden in hoge mate bepaald door de influx en het vertrek 
van studenten, respectievelijk oud-studenten. Deze grote bewegingen houden de cultuur van Stad 
permanent jong en bruisend.

2. De Groningers moeten zich niet door Arriva de kaas van het brood laten eten: de term centraal station 
mag dan passen bij een strak georganiseerd busbedrijf, het kan bij lange na niet de gevoelswaarde van 
het begrip hoofdstation vervangen. 

3. De rijksuniversiteit Groningen heeft het eerder gevoerde beleid om ook in Frysl^an (dat wil zeggen 
in Franeker) academische promoties te laten plaatsvinden al enige tijd terug op een laag pitje gezet. 
Daarmee roept ze onbedoeld op termijn krachten in het leven die gericht zijn op de (her)oprichting 
van een Friese universiteit.

4. Een vaste salarisnorm (zoals bijvoorbeeld de Balkenende-norm) moet het ontvangen van exceptioneel 
hoge salarissen onmogelijk maken. Een maximale arbeidsbeloning van zo’n vijf keer het modale 
inkomen (van zo’n 30.000 euro per jaar) is inderdaad ongeveer het maximum van wat een beschaafde 
natie, op straffe van uiteenvallen, nog kan dragen.

5. Het nationaliseren van banken en verzekeringsmaatschappijen is niet meer slechts een linkse droom, 
een instrument ter beteugeling van het kapitalisme, doch anno 2009 een alom geaccepteerde eerste stap 
op weg naar een verbeterde nationale en internationale aanpak van de ontstane bankkredietcrisis.

6. Grensoverschrijdende samenwerking tussen de vakbeweging van twee (of drie) aan elkaar 
grenzende landen is een doeltreffende remedie tegen opkomende vormen van fanatiek nationalisme. 
Grensoverschrijdende samenwerking opent ook verder de weg naar Europa en naar de wereld en 
vraagt een werkelijke betrokkenheid van de deelnemers van zulke samenwerking.

7. Als de zweeftrein tussen het Noorden en de Randstad er wel was gekomen, dan zouden noordelijke 
ambtenaren en bestuurders in daaropvolgende jaren telken male - vanwege de fors gereduceerde 
reistijd tussen Noord-Nederland en Den Haag - minder goed voorbereid zijn geweest op scherpe 
onderhandelingen over wat voor zaken dan ook. In die zin is het niet doorgaan van de zweeftrein dus 
in zekere zin een zegen voor Noord-Nederland.
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8. Het rond 1995 verdwenen zijn van het begrip ‘Noord-Nederland’ als verzamelnaam/ordeningsthema 
in de bibliotheek van de faculteiten Ruimtelijke Wetenschappen, Economie en Bedrijfskunde 
symboliseert als het ware de relatief beperkte betrokkenheid van de Rijksuniversiteit bij de eigen 
regio.

9. Het wegvallen van het regionaal (sociaal- of ruimtelijk-) economisch beleid valt in de tijd samen met de 
systematische afbouw van de regionale en lokale ‘vakbondsinfrastructuur’. Die twee zaken staan niet 
geheel los van elkaar. Als de vakbeweging vandaag de dag nog gekarakteriseerd had kunnen worden 
als een belangrijke, regionale ‘actor’, dan zou zij niet hebben toegestaan dat het rijk systematisch 
gedecentraliseerd beleid weer centraliseert (Kompas-programma), of de zeggenschap van belangrijke 
programma’s in eigen handen houdt (zoals bij het Waddenfonds en bij het compensatiepakket voor 
het niet doorgaan van de snelle treinverbinding van het Noorden naar de Randstad). De noordelijke 
politici behorend tot landelijke politieke partijen kunnen het zich daardoor vandaag de dag permitteren 
om achter die afbouw van het regionaal beleid door hun landelijke partijgenoten te staan.

10. Het permanente proces van partijvernieuwing is een noodzakelijk bijverschijnsel van een levendige 
democratie. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) dient dat proces 
zorgvuldig te koesteren. De manier waarop bij gelegenheid van de Europese verkiezingen van 2004 
alleen de al in het Europese Parlement zitting hebbende partijen door BZK werden gefaciliteerd was 
dan ook een beschamende vertoning. Het gevolg was de weigering van de toen in opkomst zijnde 
stemwijzer om aan die nieuwe partijen aandacht te besteden, met als verdere consequentie dat er voor 
die nieuwe partijen ook geen media-aandacht ontstond.

11. Het Nedersaksisch in zijn diverse varianten verdient in Noord- en Oost-Nederland aandacht in het 
onderwijs en in de media. De rijksoverheid moet het Nedersaksisch als derde rijkstaal erkennen en de 
lagere overheden de middelen verschaffen om ook werkelijk iets aan taalpolitiek te kunnen doen.

12. Noordelijke parlementsverkiezingen zijn het antwoord op onvrede over het gebrek aan democratische 
legitimatie van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Het alternatief, terugval naar het 
provinciale niveau, betekent het herstel van de noordelijke verdeeldheid en biedt ruimte voor een 
versterkt centralistisch, nationaal beleid. Bovendien zullen de grotere gemeenten in die situatie 
ook meer zeggenschap opeisen, wat dan een verdere ineen zakking van het provinciale niveau zou 
betekenen.
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