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Hoofdstuk I

1.0

Inleiding

De vakbeweging en de regio

In de loop van de twintigste eeuw openbaart zich in Noord-Nederland een groeiende sociaal-economische
problematiek. Er is sprake van een structurele overbevolking.
Halverwege die eeuw, als blijkt dat de voor-oorlogse situatie, met relatief hoge werkloosheid,
voortduurt, ontstaat er in Noord-Nederland in toenemende mate het gevoel dat er al langer sprake is
van achterstelling van dit landsdeel, in het bijzonder ten opzichte van West-Nederland. Die gevoelens
van onvrede betreffen vooral het door de rijksoverheid met de mond beleiden van bereidheid tot het
voeren van een structureel ontwikkelingsbeleid (zoals bijvoorbeeld verwoord in de Tweede Nota voor
de Ruimtelijke Ordening - 1966) en het in de praktijk achterwege blijven daarvan.
In de tweede helft van de jaren zestig groeit die sluimerende onvrede uit tot een soort ‘sociale beweging
tegen de achterstelling van Noord-Nederland’. Landelijke politieke partijen haasten zich om ideeën te
ontwikkelen om Noord-Nederland perspectief te bieden. Het aarzelend van de grond komen van een
nieuw regionaal sociaal-economisch beleid brengt het Noorden evenwel geenszins wat er van verwacht
wordt.
Eind zestiger, begin zeventiger jaren groeit die ‘beweging tegen de achterstelling van Noord-Nederland’
uit tot een regelrecht ‘sociaal conflict’: een sociaal conflict tussen Noord-Nederland en ‘Den Haag’.
De vakbeweging heeft in de na-oorlogse periode de totstandkoming van een sterk centralistisch sociaaleconomisch beleid in Nederland gesteund. De strakke, geleide loonpolitiek in die periode moge daarvan
getuigen. De wortels van de vakbeweging liggen evenwel onveranderd in de bedrijven en instellingen in
de diverse regio’s van het land. De vakbeweging moet aan de sociaal-economische situatie in de regio’s
aandacht besteden, op straffe van een volledig uiteengroeien van ‘leiding en leden’. Zo vraagt ook de
typisch noordelijke problematiek eind jaren zestig in toenemende mate de aandacht van de landelijke
vakbeweging. Opgejaagd door de CPN erkent ook de vakbeweging de achterstandsproblematiek van
het Noorden en de systematische achterstelling van dit landsdeel door de rijksoverheid. Eisen aan de
regering worden geformuleerd. Maar ook een nieuwe opbouw van de regionale vakbeweging zelf, lijkt
noodzakelijk. Een NVV-district-Noord wordt van de grond getilt. Vanaf 1971 groeit de invloed van de
vakbeweging in de ‘sociale beweging tegen de achterstelling van Noord-Nederland’ snel. Eind jaren
zeventig speelt de regionale vakbeweging zelfs een prominente rol in het ‘sociale conflict’ van NoordNederland met Den Haag’, met als hoogtepunt de grote manifestatie op 8 februari 1980 in Groningen.
De vraag is nu of zo’n snel groeiende belangstelling van de landelijke vakbeweging voor een
specifieke regio, tezamen met de nauwe betrokkenheid van een regionale vakbeweging bij de
ontwikkelingsperspectieven van de eigen regio incidenteel of vanzelfsprekend is. Anders gezegd: kan
een sterke vakbeweging in de regio per definitie als een (potentieel) belangrijke actor gezien worden,
die veranderingen in de maatschappelijke verhoudingen teweeg kan brengen?
Albers (ALBERS,1995) stelt, dat in regio’s met een sterke eigen identiteit en met een verregaande mate
van autonomie de (regionale) vakbeweging aldaar haast als vanzelf tot het formuleren van een eigen
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visie op de toekomst van zo’n regio komt en een belangrijke rol speelt in de verdere ontplooiing van
zo’n regio.
Dit onderzoek wil nagaan in hoeverre deze stelling van Albers ook voor Nederland opgaat. En dat
geschiedt aan de hand van de bestudering van de ontwikkelingsgang van Noord-Nederland in de
periode 1960-1992 en de rol die de (regionale) vakbeweging daarin speelt.

1.1

De regio Noord-Nederland

Groningen-Stad
De stad Groningen heeft iets van wat je ‘een complete stad’ zou kunnen noemen.
Jane Jacobs geeft in haar boek ‘Cities and the wealth of nations’ (JACOBS, 1984) aan, dat het bij de
complete stad gaat om een in een klein gebied geconcentreerde, zeer gedifferentieerde bedrijvigheid,
waarbij op een veelheid van terreinen mensen gestimuleerd worden om creatief in te spelen op de
geboden mogelijkheden en om antwoorden te vinden op de vele, zich voordoende vraagstukken.
Een dergelijke kwalificatie van een stad gaat voor de ene periode in zijn bestaan meer op dan de andere.
Bovendien geldt, dat het ontstaan daarvan vaak ook nog afhangt van het op het ‘juiste’ moment al dan
niet aanwezig zijn van uitzonderlijke en/of energieke persoonlijkheden.
De stad Groningen vertoonde al heel lang, alleen al door zijn excentrische ligging, dat wil zeggen
door zijn ligging relatief ver af van andere stedelijke agglomeraties, duidelijk enige trekken van zo’n
‘complete stad’. En toen was daar plotseling de uitzonderlijk energieke persoonlijkheid van W.A.
Scholten. Hij schiep in de tweede helft van de negentiende eeuw zo ongeveer in z’n eentje de basis voor
het aan het eind van de negentiende eeuw uitgroeien van de stad Groningen tot de hiervoor genoemde
‘compleetheid’. Hij voegde een innovatieve, industriële dimensie toe aan een voordien nog wat
slaperig provinciestadje. Zijn zoon, J.E. Scholten, presteerde op hetzelfde vlak zelfs nog beter. Beiden
wisten creatief gebruik te maken van de uitdagingen die zij tegenkwamen. Zij maakten niet alleen een
profijtelijk gebruik van de in Groningen reeds aanwezige productiemilieu, maar wisten dat door hun
energieke aanpak ook drastisch te herscheppen. Anderen in Stad en regio konden daar vervolgens van
meeprofiteren.
De zich eind negentiende/begin twintigste eeuw voordoende, versnelde economische groei van de stad
Groningen en zijn Ommelanden, betekende in feite het binnentreden van deze regio in het moderne,
industriële tijdperk. (KOOIJ, 1986) In samenhang daarmee bloeide er bij de provinciale, Groninger
elite in de periode 1895-1914 een optimistisch regiobewustzijn op, dat gekenmerkt werd door een grote
mate van zelfverzekerdheid en een sterk vooruitgangsgeloof. (BROERSMA, 2005, pag. 197) Na de
Eerste Wereldoorlog zette het vooroorlogse proces van groei en innovatie zich, zij het aarzelend, nog
enkele jaren door.
Regio Groningen
Begin jaren twintig van de nieuwe eeuw begon de economische opgang van Stad en Ommelanden te
stagneren. De precieze oorzaken laten zich moeilijk raden. Enerzijds was al wel duidelijk dat de tot dan
toe bloeiende Groninger economie vrij afhankelijk was geworden van de internationale economische
conjunctuur. Zo bloeide de scheepsbouw bij de gratie van de grote, buitenlandse vraag en was ook de
afzet van landbouwprodukten, richting Engeland en verder, afhankelijk van een verdere groei van het
levenspeil van de West-Europese bevolking. Na een naoorlogse groeiperiode, van 1918 tot begin jaren
twintig, begon die internationale welvaartsstijging af te zwakken.
Anderzijds speelde mogelijk ook de relatieve achteruitgang van Groningen in de context van Nederland
als geheel een rol. Het gewest begon in die periode zijn eigen, specifieke productiestructuur en de

10

opmaak-definitief.indd 10

07-01-2009 11:16:10

daarmee samenhangende relatieve onafhankelijkheid van de rest van Nederland te verliezen. Het
raakte in toenemende mate geïntegreerd binnen de nationale, economische productiestructuur. (VAN
DER WERF, 1989) Nieuwe, elders in Nederland en de wereld opkomende bedrijfstakken, zoals de
chemie, werden niet meer automatisch ook in Groningen opgestart. Stad en regio geraakten daardoor
steeds afhankelijker van slechts een beperkt aantal industriële bedrijfstakken (samen te vatten onder
de formule ‘het agrarisch-industrieel complex en de confectie-industrie’). Het gevolg daarvan was,
dat er in de regio als geheel onvoldoende nieuw emplooi ontstond om de uit de veenderij en uit de
landbouw vrijkomende arbeidskrachten werk te kunnen bieden. Door een vroegtijdige, grootschalige
‘werkverschaffing’ en een grote uitgaande migratie kon deze structurele zwakte van de Groninger
economie gedurende enkele decennia enigszins versluierd voortduren.
Pas eind jaren vijftig vond op de golven van de na-oorlogse, nationale industrialisatiegolf, ook
in de provincie Groningen een aanvulling plaats op de tot dan toe dominante agro-industriële
productiestructuur. Met het ontstaan van twee nieuwe, sterke sectoren, de electro-technische sector (met
de diverse Philipsvestigingen) en de chemie (rondom AKZO-Zout-Chemie en de Aldel in Delfzijl),
ontstond er weer enige hoop op een nieuw, industrieel elan, al werd het tekort aan arbeidplaatsen met
deze nieuwe ontwikkelingen vooreerst nog niet opgeheven en hield de stroom migranten naar het
Westen, het Zuiden en verre immigratielanden als Canada, Australie en Nieuw Zeeland nog vele jaren
aan. Maar zelfs met die aanhoudende, uitgaande migratie, bleef er in Groningen sprake van een relatief
hoge werkloosheid. Dat kwam overigens ook omdat na 1960 de na-oorlogse industrialisatie in het
Noorden begon te stagneren.
Eind jaren zestig ontstonden er, als gevolg van de in Nederland sinds 1963 structureel stijgende
loonkosten, ook in de provincie Groningen, in het bijzonder in de voordien sterke bedrijven uit de
agro-industriële sector (denk aan de karton-, de zuivel-, de aardappelmeel- en de suiker-industrie), de
nodige problemen. De gehele regio dreigde daardoor in de problemen te geraken. Deden zich hier de,
door G. Myrdal onder woorden gebrachte, gevolgen voor van een proces van “cumulatieve causatie”:
de explosieve groei van de Randstad ten koste van de “periferie”? (MYRDAL, 1957)
De genoemde (industriële) stagnatie van de jaren twintig der vorige eeuw had niet zozeer de stad
Groningen getroffen, maar meer de sub-regio Oost-Groningen. De economische structuur van de
stad leunde ook toen al (eigenlijk als vanouds) op de dienstensector. Het verzorgingsgebied c.q. het
achterland van de stad had zich gedurende de laatste achthonderd jaar gevormd en bestond in zijn
grootste omvang en gedurende bijna zijn gehele bestaan uit de provincie Groningen, Noord-, Middenen Zuid-Oost Drenthe en het oostelijk deel van de provincie Friesland. (KEUNING, 1947)
Groningen en Friesland
De relaties tussen Groningen en Friesland zijn diepgeworteld en tot op de dag van vandaag interessant.
Deze relaties betreffen een wereld, waarin regionale identiteit en vormen van nationalisme hoogtij
vieren. Daarbij spelen de historische relaties van de Nederlandse provincies Groningen en Friesland
met het Duitse Oost-Friesland ook nog een zekere rol. Deze laatste relaties maken het bijvoorbeeld
mogelijk om in de discussies over Noord-Nederland, boven de omklemming van de Nederlandse staat
uit te stijgen.
In het zoeken naar het al dan niet bestaan van een noordelijke identiteit is enig historisch inzicht
gewenst. Maar omdat de zoektocht naar een noordelijke identiteit in dit boek niet centraal staat, wordt
van een systematische beschrijving van dat gemeenschappelijke Friese verleden afgezien.
Noord-Nederland en het groeiende ‘sociale conflict’ met ‘Den Haag’
Het bijzondere karakter van Groningen (Stad en Ommeland) kreeg halverwege de twintigste eeuw
nog weer een nieuwe invulling. Als natuurlijke hoofdstad van de regio Noord-Nederland groeide er
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in haar boezem een zekere opstandigheid jegens Den Haag. Het begrip ‘Den Haag’ stond toen voor
en was synoniem met ‘de rijksoverheid’. De rijksoverheid beloofde het Noorden in die jaren in
woorden veel, maar liet het in de praktijk behoorlijk afweten. De ook in het Noorden ingezette naoorlogse industrialisatie begon halverwege de jaren zestig ook alweer te haperen. De hoop op een
nieuwe industrialisatie-impuls, in samenhang met en als gevolg van de vondst van de aardgasbel in
Slochteren, was al gauw weer vervlogen; al was het dan, na veel strijd, uiteindelijk wel gelukt om de
Gasunie in Groningen en de NAM in Assen gevestigd te krijgen. Het lukte evenwel niet - net zo min
als eerder met de olie uit Schoonebeek - het gas in het Noorden als grondstof voor nieuwe industriele
activiteiten aan te wenden. Wel kregen twee noordelijke bedrijven, namelijk Aldel en het voormalige
ESD, goedkoop stroom, gefinancierd uit het zogenaamde ‘aardgaspotje’. Eind jaren zestig kregen de
al eerder genoemde opstandige gevoelens jegens Den Haag steeds meer politieke lading. Zo werd in
die tijd door velen het ‘kapitaal’ verantwoordelijk gehouden voor veel van de wantoestanden in de
wereld, inclusief de in toenemende mate als economische achterstand ervaren sociaal-economische
situatie in Noord-Nederland. Het in Nederland geconstateerde concentratieproces richting Randstad
werd vaak gezien als een bewust door het ‘kapitaal’ leegzuigen van regio’s als Noord-Nederland.
De diverse achtereenvolgende regeringen konden in dezelfde gedachtengang heel wel beschreven
worden als de slippendragers van het (groot)kapitaal. Dat kapitaal toonde zich den volke dan ook
vooral in de gedaante van (filialen van) multinationale ondernemingen als Philips en ENKA, die zich
in de ‘achtergebleven regio’s’ vestigden om van de daar bestaande overvloed aan arbeidskrachten,
relatief lage lonen en uiteraard ook van de geboden vestigingspremies en de andere, speciaal voor hen
gearrangeerde faciliteiten te profiteren. Dat betekende, dat de verhouding van Noord-Nederland tot
Nederland als geheel, een soort kolonie-moederland-relatie (ZANEN, 1973) was geworden.
Tot een echte vervlechting van deze nieuwe industriële bedrijvigheid in de nieuwe groeikernen met de
al bestaande produktiestructuur kwam het niet tot nauwelijks. Bovendien moesten bij conjuncturele
zwaktes van de economie nu juist ook de noordelijke productiefilialen van die multi-nationals telkens
snel afslanken. In feite bleek de onevenwichtigheid van de economische struktuur van de regio NoordNederland eerder toe- dan afgenomen.
Eind jaren zestig kwam daar, als gevolg van de sinds 1963 sterk gestegen loonkosten, de structurele
kwetsbaarheid van veel landbouwproducten verwerkende industrieën en van veel confectiebedrijven
nog eens overheen.
De irritatie over gebroken beloftes van de rijksoverheid, over wegzakkende industrieën en over
een blijvende uitstroom van mensen, groeide in de tweede helft van de jaren zestig vrij snel. Ook de
plotselinge aankondiging van de sluiting van twee strokartonbedrijven droeg bij aan een dergelijke
stemming. Een klein jaar later werden de opstandige gevoelens nog verder gevoed, toen opnieuw een
tweetal fabrieken in die sector aankondigden te gaan sluiten en twee andere dat eveneens overwogen.
Aanvankelijk zag het er naar uit dat ondernemers en aandeelhouders in deze sector zonder al te veel
kleerscheuren door de zogenaamde saneringsoperaties heen leken te kunnen komen, terwijl de betrokken
werknemers - via ontslag en vervolgens via langdurige werkloosheid - de tol voor de ‘economische
vooruitgang’ en de globalisering zouden moeten gaan betalen.
Dat ‘sociale conflict’ - in wording kreeg vorm in een aantal acties; acties gericht tegen de te passieve
opstelling van de rijksoverheid en acties tegen te slappe ondernemers die hun bedrijfjes gewoon wilden
laten doodbloeden. Het was in het bijzonder de spectaculaire staking in de strokarton in Oost-Groningen
onder leiding van Fré Meis, in de herfst van 1969, die alom werd beschouwd als actie, gericht tegen
	

In de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening (1966) werd het Noorden gezien als het gebied waar een veel
groter deel van de bevolking van Nederland zou moeten komen te wonen en werken. Een snelle groei van
werkgelegenheid en bevolking werd in het vooruitzicht gesteld. Opnieuw leefde bij bestuurders en anderen
de hoop op een snelle regionale sociaal-economische ontwikkeling weer op.
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de achterstelling van het Noorden en tegen de passiviteit in deze van de nationale regering. In de
ogen van velen liet die regering de regionale problemen in het Noorden gewoon op hun beloop. Dat
was ‘gefundenes Fressen’ voor die ‘sociale beweging tegen de achterstelling van Noord-Nederland’.
Deze beweging groeide vervolgens snel uit tot het in deze studie onderzochte ‘sociale conflict NoordNederland ~ Den Haag’.

1.2

De Nederlandse vakbeweging

Vakbeweging en Ondernemingsraad
Onder het begrip vakbeweging wordt het geheel van vakbonden verstaan. Daarbij staat het begrip
vakbond voor een vereniging van werknemers die zich ten doel stelt de collectieve en/of individuele
belangen van de leden te behartigen bij hun werkgevers of bij de instanties die invloed op de
arbeidsvoorwaarden en/of de sociale zekerheid uitoefenen.
Vakbonden kennen sinds de Tweede Wereldoorlog een bedrijfstaksgewijze organisatieopbouw. Dat wil
zeggen dat werknemers werkzaam in een bepaalde onderneming lid kunnen worden van slechts één
vakbond (per denominatie). Deze bond stelt zich vervolgens in beginsel open voor alle werknemers
werkzaam in die onderneming, c.q. bedrijfstak.
Bonden zijn al dan niet aangesloten bij de vakcentrales (momenteel: FNV, CNV en MHP). Is een
bond niet aangesloten bij een vakcentrale dan betreft dat meestal een categorale bond, een bond die
uitsluitend de belangen van een bijzondere groep werknemers behartigt.
De organisatiegraad van werknemers, dat wil zeggen het percentage werknemers in een bepaald bedrijf,
in een bepaalde bedrijfstak, in een bepaalde regio of in een land als geheel, dat lid is van een vakbond,
geeft een indicatie omtrent de mate van invloed van die vakbond (of die vakbeweging). In 1960 was
de organisatiegraad in Nederland als geheel 38%. Tot aan 1995 was die organisatiegraad teruggezakt
tot ongeveer 28% (en ook sindsdien is er sprake van een verdere, zij het bescheiden daling van de
organisatiegraad, namelijk tot 24% in 2004).
Elke vakbond is autonoom en kent zijn eigen structuur. Tot voor kort kenden veel vakbonden plaatselijke
en regionale afdelingen en daarnaast ook nog afdelingen binnen bedrijven of bedrijfstakken. Deze
bondsafdelingen werden bestuurd door actieve vakbondsleden: de kaderleden. Meestal konden de
districtsbestuurders of andere functionarisen of diensten van de bond via die kaderleden worden
ingeschakeld.
Districtsbestuurders van de bonden onderhandelen ook vandaag de dag per bedrijfstak of per afzonderlijke
onderneming over de CAO. Verder behandelen zij ook individuele klachten van leden omtrent de
relatie tot hun werkgever. De districtsbestuurders staan in nauw contact met het bondsbestuur, dat de
dagelijkse leiding over de vakbond heeft.
Vakbonden nemen op alle niveaus deel aan de overlegeconomie en adviseren overheden en instanties
omtrent gewenst beleid. Zelf, in hun eigen optreden in de bedrijfstakken (CAO-besprekingen),
moeten ze dan uiteraard ook rekening houden met de op andere niveaus gekozen opstellingen. Er kan
uiteraard spanning ontstaan tussen de gesprekken op centraal niveau en de stemming bij de leden in de
bedrijfstakken. Dat kan ook het geval zijn tussen de algemene, sociaaleconomische beleidsadvisering
op centraal niveau en die op decentraal niveau (in de districten en de afdelingen). Denk bijvoorbeeld
	

Zie voor het afkalven van dit soort organisatievormen en daarmee het verdwijnen van het fenomeen
zelfstandig kaderlid, in het bijzonder wat de op plaatselijk en regionaal niveau georganiserde vakcentralekaderleden betreft, het boek “Macht en Onmacht”, vanaf bladzijde 257. (ZANEN, 2003)
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aan de opstelling van de vakbeweging inzake het regionaal-beleidsinstrument ‘spreiding rijksdiensten’:
de FNV is voor, de AbvaKabo tegen.
Op ondernemingsniveau dient de bedrijfsleiding de vakbonden te informeren over belangrijke,
voorgenomen ondernemingsbeslissingen: bij collectief ontslag (van meer dan 20 werknemers), bij
vermoed wanbeleid door de algemene directie, bij fusie met een andere onderneming en bij het opstellen
van sociale plannen. Bonden hebben overigens in deze geen medezeggenschap.
Het CAO-overleg strekt zich meestal ook uit tot zaken die in de afzonderlijke ondernemingen spelen.
Zo dient de directie de direct betrokken vakbonden te informeren over het gevoerde sociaal-economisch
beleid, over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de onderneming, over automatiseringsplannen
en/of andere technologische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor zowel de omvang van het
personeelsbestand als de inhoud van het werk binnen de onderneming.
Vakbonden zijn vrijwillige verenigingen van werknemers. Ondernemingsraden daarentegen ontlenen
hun bestaan aan de wet (WOR). Hun omvang staat in directe relatie tot het aantal werknemers in de
betreffende onderneming en wel als volgt:
35 50 werknemers		
3 OR-leden
50 - 100 werknemers		
5 OR-leden
100 - 200 werknemers
7 OR-leden
200 - 400 werknemers
9 OR-leden
400 - 600 werknemers		
11 OR-leden
600 - 1.000 werknemers		
13 OR-leden
1.000 - 2.000 werknemers		
15 OR-leden
(en dan per duizendtal werknemers telkens twee OR-leden meer, tot maximaal 25 leden).
Ondernemingsraden hebben adviesrecht, instemmingsrecht en stimuleringsrecht. Zij adviseren
de directie in het beleid; in bepaalde bedrijfsinterne situaties is hun medewerking vereist, anders
gaan de plannen niet door (of moeten door de directie via de rechter alsnog worden afgedwongen).
Ondernemingsraden kunnen zelf ook toekomstplannen maken voor ‘hun’ onderneming en daar ook
deskundigen bij inschakelen.
Het eerder gesignaleerde groeiende tekort aan kaderleden maakt dat vakbondswerk in de onderneming en
het OR-werk steeds meer samen gaan vallen. Vakbonden kennen lang niet altijd meer bedrijfsafdelingen
of bedrijfsledengroepen, doch verstaan zich met de binnen de ondernemingsraden verzamelde
kaderleden. Toch blijkt uit het onderzoek ‘Partners met de rug naar elkaar’ dat ook het contact tussen
vakbondsbestuurders en OR-leden nog veel te wensen over laat. Beide kanten willen wel, maar …..
druk, druk, druk.
Van Beckhoven en Mevissen beschrijven de factoren die de maatschappelijke betrokkenheid van
ondernemingsraadsleden beïnvloeden. (Van Beckhoven & Mevissen, 1996) Deze zijn te
verdelen in interne en externe factoren. De aard van de adviesverzoeken van de directie enerzijds en de
discussie over het ‘eigen’ bedrijf met de betrokken vakbondsbestuurder(s) anderzijds biedt nauwelijks
ruimte voor de discussie over algemeen maatschappelijke thema’s. Volgens Van Beckhoven en Mevissen
is het de vraag of je van ondernemingsraden wel algemeen maatschappelijke betrokkenheid kunt en
mag verwachten; maatschappelijke thema’s vormen meestal een sluitpost in het OR-werk. De meeste
OR-en hebben al moeite genoeg om hun ‘normale’ takenpakket naar behoren te vervullen. Een thema
als ‘de ontwikkeling van Noord-Nederland’ ligt voor ondernemingsraden ver buiten hun gezichtsveld.
	

Zie Zeggenschap, maart 2004, pag. 18, Aldo Dikker
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Dat betekent, dat onze verwachtingen omtrent de reacties van de ondernemingsraadsleden over dat
thema, zie hoofdstuk V, niet al tehoog gespannen moeten zijn.
De regionale vakbeweging
De regionale vakbeweging in Noord-Nederland verschilde eind jaren zestig nauwelijks van de
vakbeweging elders in den lande. De specifiek noordelijke sociaal-economische situatie, hardnekkige
werkloosheid in een vrij groot aantal noordelijke subregio’s (ondanks de krappe arbeidsmarktsituatie
in Nederland als geheel) vroeg al vanaf 1967 indringende aandacht van de landelijke vakbeweging.
Zo organiseerde het landelijke NVV dat jaar in het Noorden een drietal werkgelegenheidscongressen,
waarin op de regering een appèl werd gedaan om de achterstandsproblematiek van Noord-Nederland
aan te pakken. Op 27 januari 1968 vond in het verlengde van die eerdere congressen in Groningen een
grote kadervergadering plaats van NVV en NKV. Het CNV, de derde vakcentrale (als altijd beducht
voor het zich mengen in ‘politieke’ vraagstukken), deed niet mee. Op die bijeenkomst werd inzake de
noordelijke problematiek niet alleen een appèl gedaan op de regering om een gericht regionaal beleid
te ontwikkelen, maar de vakbondsleiding werd zelf ook nadrukkelijk opgeroepen om tot sociale actie
over te gaan. Omdat het thema werkloosheid ook in Nederland als geheel aan de orde was gekomen,
volgde al snel de organisatie van een landelijke demonstratieve bijeenkomst, namelijk op 25 mei dat
jaar (1968) te Utrecht, georganiseerd door de drie grote vakcentrales.
Tot op dat moment bestond de vakbeweging in Noord-Nederland, zoals ook elders in den lande, uit
slechts een beperkt aantal in de regio opererende bondsdistrictsbestuurders en enkele vakcentralepropagandisten. Gezien de zeer centralistische organisatie van na-oorlogs Nederland, was ook het
regionale vakbondsleven, zoals dat voor de oorlog wel had bestaan, min of meer stilgevallen. Dat gold
ook voor de vakbondsactiviteiten in de bedrijven. Op bedrijfsniveau was de vakbond feitelijk afwezig
en dat gold, behoudens gezamenlijke propaganda -activiteiten, ook de vakcentrales.
Er waren evenwel uitzonderingen. Zo was er in de bouw- en de landbouwsector wel nadrukkelijk
sprake van vakbondsaanwezigheid, in verband namelijk met de nauwe betrokkenheid van de
betreffende bonden bij de uitvoering van de sociale zekerheid (vakantie-bonnen verstrekken, WWuitkeringen en uitkeringen van ziektegeld regelen). In die sectoren bestond er wel voldoende
flexibiliteit om als vakbeweging op extreme situaties te kunnen reageren. Dat leidde in 1960 zelfs tot
een (geslaagde)landelijke stakingsactie in de bouw.
Het gebrek aan regionale vakbondsstructuren en daarbij ingeschakelde kaderleden deed zich eind
jaren zestig nogal nadrukkelijk gevoelen. In het bijzonder ook in het Noorden na de spectaculaire
en geslaagde loonactie in de strokartonindustrie onder leiding van de communist Fré Meis. Deze
acties hadden in geheel Noord-Nederland een sterk mobiliserend effect, vooral op het NVV. Samen
met NKV en CNV werd gewerkt aan het formuleren van een toekomstperspectief voor NoordNederland: het Plan voor het Noorden. Toen vervolgens Meis bij de Statenverkiezingen van 1970 een
eclatante verkiezingsoverwinning behaalde (hij scoorde 14,4% van de stemmen en groeide van twee
naar 8 zetels), kreeg de mobilisatie van kaderleden in het Noorden en het organiseren van acties en
activiteiten gericht tegen de hoge werkloosheid in die regio een nog veel grotere urgentie. Het landelijk
	

	

	

Zie G. Harmsen en B. Reinalda, 1975: “voor de bevrijding van de arbeid” , pag. 282-284. Behoudens de
bouwvakstaking van 1960 zien de beide auteurs de staking in de strokarton in 1969 in Oost-Groningen als
een der eerste stakingsacties die de vakbeweging dwongen een meer actieve rol te spelen in de sociaaleconomische ontwikkeling van Nederland. En daaronder wordt verstaan het samen met de leden in actie
komen rond bedrijfs- en bedrijfstakconflicten en het bouwen aan een hernieuwde aanwezigheid van de
vakbeweging in de bedrijven (bedrijfscontactmannen, het bedrijvenwerk)
Een motie, ingediend door de voorziter van de bestuurdersbond Zuidhorn, K. de Jager, roept de vakcentrales
NVV en NKV op een veel actiever beleid in en voor Noord-Nederland in gang te zetten. Zie Zanen, 2003,
de bladzijden 190 en 196.
Zie Zanen, 2003, bladzijden 190 en 207/208
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Verbondsbestuur (NVV) ging zich direct bezig houden met de gang van zaken in het landsdeel Noord.
Er vond een reorganisatie plaats van de aanwezigheid van de vakcentrale in de noordelijke regio: er
werd een krachtig district Noord-Nederland gevormd. Het bestuur van dat district kwam in handen van
een werkgroep van bondsdistrictsbestuurders, nadien aangevuld met een groep ‘actieleiders’. Er werd
een extra vakcentrale bestuurder in het Noorden ingezet en rechtstreeks vanuit het Verbondsbestuur
vond coaching van het nieuwe district plaats (en wel door de vice-voorzitter van het NVV, Adri de
Boon). Er werd hard gewerkt aan het organiseren van kaderbijeenkomsten en het weer wat meer tot
leven wekken van de lokale vakcentrale- afdelingen. Toegewerkt werd naar het organiseren van een
grote vakbewegingsdemonstratie. Die vond plaats op 17 april 1971 te Groningen en was een groot
succes.
Het nieuwe NVV-district was daardoor klaar wakker. Zij begon zich direct al te bemoeien met de
sociaal-economische gang van zaken in het landsdeel Noord-Nederland. Nu niet alleen meer in de
diverse provinciale overlegorganen, waar zij voordien als vanzelf een bescheiden inbreng had, maar
meer demonstratief, eisen aan de rijksoverheid formulerend en het achter de vodden zitten van de
andere maatschappelijke krachten in de regio (provinciale besturen, de Bestuurscommissie Noorden
des Lands, de regionale politieke partijen, enz.).
De vraag kan gesteld worden in hoeverre deze geschetste ontwikkelingen, een snel groeiende
belangstelling voor en betrokkenheid van een regionale vakbeweging bij de perspectieven voor de
eigen regio, incidenteel waren of juist als vanzelfsprekend naar voren kwamen. Anders gezegd: hoe
verhoudt een regionale vakbeweging als sociale beweging zich tot het functioneren van de regionale
arbeidsmarkt in al zijn facetten? Hier betreden we het terrein van de ‘labour-economics’ oftewel de
‘arbeidseconomie’. De vraag is dan of de vakbeweging in de regio altijd al dan niet als een (potentieel)
belangrijke actor in de regio beschouwd moet worden, een actor die veranderingen in de maatschappelijke
verhoudingen teweeg kan brengen.
Labour-economics of arbeidseconomie
Jouke van Dijk zegt in zijn oratie het een en ander over het object van studie binnen de ‘arbeidseconomie’.
(DIJK, VAN, 2001, pagina 5) Hij stelt dat bij het bestuderen van de arbeidsmarkt de werkloosheid haast
als vanzelf als belangrijkste verschijnsel naar voren komt. Maar, stelt hij, er zijn ook andere eveneens
belangwekkende verschijnselen rond het regionale arbeidsmarktgebeuren, die het waard zijn te worden
bestudeerd; denk bijvoorbeeld aan de lonen, stakingen, vakbonden, vacatures en CAO’en.
“Naast de individuele werknemers en werkgevers als actoren op microniveau, spelen
ook vakbonden, werkgeversorganisaties, uitkeringsorganen, arbeidsvoorziening, reïntegratiebedrijven en overheden op verschillende niveaus een belangrijke rol bij het functioneren
van de arbeidsmarkt.”
Interessant is daarbij nog zijn toevoeging, dat de invloed van al deze actoren per regio sterk kan
verschillen. Als voorbeeld noemt hij dan het verschil in aanhang van de vakbonden in de diverse
Nederlandse regio’s. “In het Noorden is de organisatiegraad veel hoger dan in Noord-Brabant”, zegt
hij. Daarmee suggereert hij toch ten minste, dat een dergelijk verschil ook gevolgen heeft voor het
functioneren van de arbeidsmarkt in die regio’s.
In zijn verdere uiteenzetting over de arbeidseconomie blijft hij zich beperken tot de (soms geaccumuleerde)
micro-aspecten van het arbeidsmarktgebeuren. De meer politieke en sociale dimensies daarvan blijven
daarbij min of meer buiten beeld. In deze studie is juist daar uitdrukkelijk aandacht voor.
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1.3

Het onderzoek van Detlev Albers

En toen lag daar het onderzoeksproject naar de invloed van de vakbeweging op de ontwikkeling van de
regio’s in Europa, van de hand van de politicoloog Detlev Albers. (ALBERS, 1995) Dat project bood
zich als het ware als vanzelf aan als achtergrond voor het nu onderhavige project.
Enerzijds maakt Albers duidelijk dat toekomstig regionaal beleid voor een regio alleen maar
gunstig uitpakt, ook op langere termijn, als op voorhand uitgegaan wordt van de eigen, regionale
productiestructuur en als het accent daarbij ligt op een endogene ontwikkelingsstrategie: het versterken
van de eigen, reeds bestaande productiestructuur.
Anderzijds maakt hij duidelijk, dat, juist bij zo’n benadering, de kans op succes afhangt van de mate
van betrokkenheid van de diverse ‘regionale actoren’. Hij constateert dat in regio’s met een sterke
eigen identiteit en met een grote mate van autonomie, de betrokkenheid van de sociale actoren bij de
ontwikkelingen van hun regio veel groter is dan bij de louter administratieve planningsregio’s.
Vervolgens gaat hij na welke betekenis de betrokkenheid van één van die actoren, namelijk de
vakbeweging, heeft voor de kansen op succes van zo’n endogene ontwikkelingsstrategie. Hij stelt dat de
vakbeweging vandaag de dag gedwongen wordt om, naast de traditionele werkterreinen als de nationale
loonpolitiek, de kwalifikatie van de arbeid en de sociale zekerheid, ook aandacht te schenken aan het
regionaal- economisch structuurbeleid. Voor de sterk centralistisch opgebouwde vakbewegingen is het
zijns inziens zaak, dat zij op dat nieuwe beleidsterrein, de regionale ontwikkelingspolitiek, meer en meer
ruimte toestaan aan hun eigen, regionale structuren. Als regionale overheden meer (mede)zeggenschap
zullen gaan dragen voor de vaststelling en uitvoering van het te voeren regionale ontwikkelingsbeleid,
dan ontstaat daarmee als van nature voor de vakbeweging een nieuwe aanspreekpartner. Vakbonden en
vakcentrales worden dan min of meer gedwongen om, juist vanuit de invalshoek van het behoud van
arbeidsplaatsen in de regionale bedrijfstakken (bijvoorbeeld wanneer die in herstructureringsprocessen
betrokken geraken), zichzelf een voorstelling te maken van de structurele ontwikkelingen van de
eigen regio. Daarover dienen zij dan in de slag te gaan met die regionale overheden en met de andere
regionale actoren.
Albers gaat nog verder en gaat na of er mogelijke belemmerende factoren zouden kunnen bestaan
voor zo’n toenemend regionaal engagement van de vakbeweging. Hij geeft aan, dat naast specifieke
organisatorische aspecten van de vakbeweging zelf (de mate waarin ruimte wordt geboden voor
regionale structuren) en naast de specifieke verhoudingen tussen kapitaal en arbeid in het betreffende
land (bijvoorbeeld wat de mate van centralisatie van het sociaal-economisch beleid betreft), juist de
institutionele positie van de regio’s, voor wat hun bevoegdheden en macht op de hiervoor genoemde
terreinen betreft, bepalend is voor de mate waarin de vakbeweging al dan niet gedwongen wordt zich
ook op dat niveau te bewegen.
Ook in de Nederlandse situatie lijkt de opstelling van de overheid mede bepalend voor de mate waarin
de vakbeweging zich bezighoudt met de regio. Als de politiek op nationaal niveau de confrontatie
met de vakbeweging zoekt (Lubbers, Kok-I, Balkenende-I), dan blijft die betrokkenheid van de
vakbeweging bij de regio vruchteloos. Is de politiek echter gericht op dialoog en partnerschap (poldermodel, Kok-II, Rijnlands model van medezeggenschap) dan is die vakbondsopstelling voor de regio’s
uiterst belangrijk.
Albers stelt vast, dat de toenemende betrokkenheid van Europa bij de ontwikkeling van de regio’s en
bij het in samenhang daarmee te ontwikkelen regionaal beleid de betrokkenheid van alle relevante
regionale, sociale actoren, inclusief de vakbeweging, uitdrukkelijk bevordert. Onder andere de
vakbeweging wordt dan mee drager van de nieuwe, regionale ontwikkelingsconcepten. Dat druist bij
sommige lidstaten in tegen de nationale verhoudingen en dat leidt soms ook tot problemen. De recente
uitbreiding van de Europese Unie van vijftien tot zevenentwintig lidstaten lijkt daarbij voeding te geven
aan het streven van vooral de grotere nationale lidstaten (overigens inclusief Nederland), om de invloed
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van Europa in de sfeer van het regionaal beleid weer terug te dringen. Europese bemoeienis met dit
beleidsterrein mag dan niet meer, in die visie. De banden tussen Europa en de regionale ‘actoren’ zullen
daardoor wel weer eens kunnen verslappen, waarmee Europa voor de regio’s weer enigszins uit het
zicht zou kunnen verdwijnen. Een dergelijke, instrumentele opvatting van Europa verhindert dan wel
tegelijkertijd de ontwikkeling van een Europees burgerschap. Met dan uiteraard ook de nodige politieke
consequenties (zoals bijvoorbeeld het per referendum door de Nederlandse en Franse bevolking
verwerpen van de ontwerp-Europese Grondwet) en nog recentelijker het Ierse ‘nee’ tegen het nieuwe
Verdrag van Lissabon.
Het onderzoek van Albers heeft gediend als een soort referentiekader voor het totstandkomen van deze
studie. Albers deed een vergelijkend onderzoek in zeventien regio’s, liggend in vijf grote Europese
landen. Nederland, als middelgroot land was niet in die studie betrokken.
De onderhavige studie kan, door de Nederlandse verhoudingen in een vergelijkbare periode te
bestuderen, dienen als een soort verificatie van Albers’ bevindingen. Zijn zijn conclusies ook geldig
voor een middelgroot land als Nederland?
In hoofdstuk III wordt de opbouw van dit onderzoeksproject nader beschreven.

1.4

Heeft de economische geografie oog voor het optreden
van de vakbeweging in regio’s?

Een vraag, die hier gesteld dient te worden, is, in hoeverre de economische geografie oog heeft voor
de betekenis van het regionale optreden van een maatschappelijk actor als de vakbeweging. Als deze
rol van de vakbeweging binnen de economische geografie systematisch onderwerp van onderzoek is
of wordt, is dat niet van belang ontbloot. Als de betekenis en invloed van de vakbeweging op de
ontwikkelingsgang van regio’s duidelijk kan worden vastgesteld en dat soort bevindingen vervolgens
ook hun plaats krijgen binnen het denken over de ontwikkeling van regio’s meer in het algemeen, dan is
dat voor de diverse overheden een nadrukkelijke stimulans om de (regionale) vakbeweging te betrekken
bij de ontwikkeling van nieuw regionaal-economisch beleid. En voor (nationale) vakbondsbesturen
ontstaat daarmee een interessante, op voorhand gerechtvaardigde optie om te investeren in de eigen
regionale structuren.
Het lijkt dan ook passend om in deze studie helderheid te verschaffen omtrent het denken op dit punt
binnen de economische geografie.
Hoofdstuk II is hieraan gewijd.

1.5

Voorlopige vraagstellingen

Bovenstaande bespiegelingen hebben tot de wens geleid om nader onderzoek te doen naar een drietal
fenomenen: de regio Noord-Nederland, een sociaal conflict tussen Noord-Nederland en Den Haag en
de regionale vakbeweging. En dat alles voor wat de periode 1960-1992 betreft. Alle drie fenomenen
zijn tot op zekere hoogte in hun definiëring problematisch van aard, waarmee we in de opzet en de
vraagstellingen van deze studie rekening moeten houden. Hierna volgen daarom vooreerst de voorlopige
vraagstellingen.
In hoofdstuk III worden die verder uitgewerkt.
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De eerste voorlopige vraagstelling luidt als volgt:
Bestond er in Noord-Nederland in de periode 1960-1992 een besef van een gezamenlijke, noordelijke
problematiek, een besef dat ook om een specifiek regionaal (op het Noorden gericht) sociaal-economisch
beleid vroeg?
Sinds 1957 gaan de drie noordelijke provinciale besturen een steeds nauwere samenwerking aan. Dat
feit valt wellicht te verklaren uit het bij hen fundamenteel aanwezige (maar in de loop van de tijd wel
telkens fluctuerende) besef van lotsverbondenheid als gevolg van de als gemeenschappelijk ervaren,
noordelijke sociaal-economische problematiek (in verleden, heden en toekomst).
Het is de vraag in hoeverre zo’n besef ook buiten de sfeer van de provinciale besturen leefde en leeft.
Een vervolgvraag is dan ook of er misschien ook zoiets bestaat als een specifieke, Noordelijke identiteit,
als basis voor zo’n mogelijk gemeenschappelijk besef van ‘achterstelling’? In hoofdstuk IV wordt
verslag gedaan van het nodige onderzoek naar deze vraagstelling.
De tweede, voorlopige vraagstelling luidt als volgt:
Was er in de periode 1960-1992 sprake van een sociaal conflict tussen Noord-Nederland en Den
Haag?
In hoofdstuk V zal worden ingegaan op de vraag of er naast de bestuurlijke spanningen tussen NoordNederland en Den Haag ook sprake (geweest) is van een brede sociale beweging ‘tegen de achterstelling
van Noord-Nederland’. Zoals uit de opbouw van dit boek blijkt, kan - achteraf bezien - de periode 19601992 inderdaad als een bijzondere beschouwd worden. Halverwege de jaren zestig lijkt er, uit frustratie
over het uitblijven van een effectief regionaal sociaal-economisch beleid, inderdaad langzaamaan
iets van een sociale beweging ‘tegen de achterstelling van Noord-Nederland’ te groeien. En dan rijst
logischerwijs de vraag of er in die periode inderdaad sprake was van een zodanig getroubleerde relatie
tussen Noord-Nederland en ‘Den Haag’, dat gesproken zou kunnen worden van een ‘sociaal conflict’
De derde, voorlopige vraagstelling luidt dan als volgt:
Kan een regionale vakbeweging een centrale actor zijn in een sociaal conflict?
Als het bestaan van zo’n conflict inderdaad aannemelijk kan worden gemaakt, zullen ook de dragers
van die beweging geïdentificeerd moeten kunnen worden. In deze kan gedacht worden aan enkele
regionale formaties van landelijke politieke partijen, met de CPN als meest geprononceerde en aan
de regionale vakbeweging, als een in die periode ontwakende kracht. Het in beeld brengen van die
vakbeweging, als deel van de ‘beweging tegen de achterstelling van Noord-Nederland’ en het zoeken
naar de structurele aspecten van haar functioneren vormen de kern van dit boek.
Aanvullende vragen zijn dan: is die vakbeweging inderdaad een stuwende factor in zo’n regionale
beweging of werkt zij eerder remmend, vooral ook door haar centralistische, nationalistische inbedding?
Of is het zo, dat zij, omwille van het stimuleren van een blijvende of groeiende betrokkenheid van
haar leden, structuren ontwikkelt, die haar nu juist in staat stellen om een leidende rol in zo’n sociale
beweging te kunnen en te willen spelen? En hoe bestendig zijn dat soort nieuwe structuren? Kunnen die
op hun beurt ook een onderschraging betekenen van een zich versterkende, regionale identiteit?
In hoofdstuk VI wordt op dit vragencomplex nader ingegaan.
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1.6

Verantwoording van de gekozen tijdsperiode

Deze plaats leent zich wellicht het beste voor het afleggen van verantwoording voor de afbakening in
de tijd van dit onderzoeksproject.
Het gaat om het waarom van de keuze van 1960 als startjaar en 1992 als afsluitend jaar.
Welnu, in 1957 gaat de Bestuurscommissie Noorden des Lands (BCN) van start. De oprichting kan
gezien worden als een Noordelijke reactie op het verschijnen in 1956 van de rijksnota’s “Het Westen
en Overig Nederland” en “De ontwikkeling van het Westen des Lands”, waaruit bleek dat o.a. het
Noorden in welvaartsontwikkeling ver achter bleef bij vooral het Westen des Lands (blijkend uit de
grote vertrekoverschotten, de relatief hoge en hardnekkige werkloosheid, de omvangrijke uitstroom
van landarbeiders uit de landbouw, het lage opleidings- en inkomensniveau en aan de vele krotten
enerzijds en de tekorten aan goede, betaalbare woningen anderzijds). Het naar buitentreden van de BCN
in 1958 met de nota “Het Noorden in Nederland” en meer nog - in 1960 - met de nota “De toekomst
van het Noorden des Lands” markeert een nieuwe fase in de ontwikkeling van de drie afzonderlijke,
Noordelijke provincies naar een meer gezamenlijke, Noordelijke regio. En daarmee is 1960 een logisch
startjaar voor dit onderzoek.
Een tweede reden om het jaar 1960 te kiezen als startjaar van de te onderzoeken periode is, dat de
vakbeweging in Nederland in dat jaar min of meer ontwaakt als regionale, sociale beweging. Het is de
bouwvakstaking in dat jaar die daarbij min of meer als wekker dient. In het bijzonder de hardnekkige
werkloosheid in het Noorden in een groot aantal deelregio’s vraagt bovendien in toenemende mate de
speciale aandacht van de (landelijke) vakbeweging.
Dat 1992 als afsluitend jaar van dit onderzoek is gekozen, is vooral ingegeven door de nieuwe fase van
samenwerking tussen de drie noordelijke provincies die dat jaar in gaat. Op 27 maart 1992 vindt een
gemeenschappelijke Statenvergadering plaats van de drie Noordelijke provincies. Op die bijeenkomst
wordt het Samenwerkingsverband Noord-Nederland ten doop gehouden. Formeel betreft dit SNN
een samenwerkingverband gebaseerd op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR); politiek
gezien gaat het om de totstandkoming van de regio Noord-Nederland, die - vooral in de relatie tot de
rijksoverheid - fungeert als een landsdelig bestuur. Bij diezelfde gelegenheid krijgt de beleidsadvisering
van werkgevers- en werknemersorganisaties aan de samenwerkende provinciale besturen een nieuwe
formele status met de oprichting van de Sociaal-economische adviesraad Noord-Nederland (SEAN).
Vanaf 1985 - wanneer het tot dan vrijblijvende overleg tussen werkgevers- en werknemersorganisaties
met de Bestuurscommissie Noorden des Lands (BCN) wordt omgezet in het meer formele overleg in
het Besturenoverleg Noorden des Lands (BON) - streven werkgevers- en werknemersorganiaties in
Noord-Nederland tezamen naar een erkenning door de noordelijke politiek van hun rol bij de sociaaleconomische ontwikkeling van deze regio. In 1992 vindt, met de oprichting van de SEAN, op dat punt
een doorbraak plaats. Er is daarmee in dat jaar sprake van enkele fundamentele veranderingen tussen
de diverse actoren enerzijds en hun relatie tot het regionaal sociaal-economisch gebeuren anderzijds.
Een nieuwe fase breekt aan.
Een tweede reden om 1992 als eindjaar te kiezen, is een toevallige, want niet uit het Noorden zelf
voortkomende, ontwikkeling, die zich begin jaren negentig binnen de vakbeweging, met name binnen
de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) inzet. (ZANEN, 2003, blz. 257 t/m 261) Aan het sinds
eind jaren zestig ontwikkelde, redelijk succesvolle districtenwerk, dreigt een einde te worden gemaakt.
Niet zozeer omdat het kader en de actieve leden af zouden haken en ook niet omdat er geen sprake zou
zijn van een erkenning van de vakbeweging als een belangrijke regionale actor (integendeel), maar
meer omdat de vakcentrale landelijk in toenemende mate onder druk komt te staan van de aangesloten,

20

opmaak-definitief.indd 20

07-01-2009 11:16:11

autonome bonden, wat taakverdeling en financiering betreft. Vanaf begin 1991 wordt binnen de FNV de
discussie gevoerd over het bestuursvoorstel om de lokale FNV-afdelingen en de FNV-districtsbesturen
op te heffen. Het komt er op het congres in 1992 nog niet van, maar de toon is gezet: de regionale
vakbeweging wordt als een lastige en overbodige zaak gezien, die alleen maar de relaties tussen bonden
en vakcentrale op nationaal niveau bemoeilijkt. Het betekent dat de landelijke vakbeweging de verdere
ontwikkeling van een regionale vakbeweging vanaf 1992 onmogelijk maakt. En daarmee worden de
kansen voor een succesvol optreden van de regionale vakbeweging in de regio, ook in Noord-Nederland,
in hoge mate gefrustreerd. “Die Aneignung eines neuen gewerkschaftlichen Arbeitsfeldes” gaat, zeker
voor wat Noord-Nederland betreft, daarmee letterlijk de mist in. (ALBERS, 1995)
Met dit al blijkt het jaar 1992 in meerdere opzichten een logisch einde van een interessante na-oorlogse
periode.

1.7

Leeswijzer

Op deze plaats is het wellicht zinnig om de lezer enig inzicht te verschaffen in de opbouw van dit boek.
Temeer daar in dit boek, in afzonderlijke hoofdstukken - afgezien van de theoretische context zoals die
in hoofdstuk II uit de doeken wordt gedaan - , een drietal contexten worden beschreven, namelijk: de
historische context van de regio Noord-Nederland, de sociale context van de opkomst en bloei van de
(Noord)Nederlandse vakbeweging en de politieke context, waarin het conflict tussen Noord-Nederland
en Den Haag zich afspeelt. Hoofdstuk V is daarmee het centrale hoofdstuk, voor wat de setting van dit
onderzoeksproject betreft. Ook is er sprake van een tweetal deelonderzoeken die beide een eigen opzet
en methode kennen en waar afzonderlijke deelconclusies uit naar voren komen. Uiteindelijk komen
alle lijnen toch weer samen in het afsluitende hoofdstuk, waarin de relatie regio en vakbeweging nader
wordt beschouwd.
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Het navolgende schema (zie figuur 1.1) is bedoeld als een illustratie van het voorgaande en kan
tevens dienen als leeswijzer voor het vervolg.
Fig. 1.1 Leeswijzer:
I.

Inleiding

		

II. Vakbeweging en regio
		 (theorie en empirie)
III. Onderzoeksopzet

IV. De regio NoordV.
Nederland		
			
(geografische context)		

Een sociaal conflict
VI. De regionale
Noord-Nederland –		 vakbeweging
Den Haag
(politieke context)		 (sociale context)

VII. Bedrijfstak-analyse
(participerende
waarneming)

VIII Vakbond en Bedrijf
			
(mondelinge en schriftelijke enquête-OR-leden)

		
IX De vakbeweging en andere
regionale actoren
(analyse van de context van
het vakbondsoptreden)

		
X Regio en vakbeweging
(conclusies en afsluitende
opmerkingen)

XI Afronding
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Hoofdstuk II Vakbeweging en economische
geografie, theorie en empirie

2.1

Inleiding

Het gaat in deze studie om zicht te krijgen op betekenis en invloed van de vakbeweging op de
ontwikkelingsgang (vooral ook in economische zin) van regio’s.
De precieze doel-, probleem- en vraagstelling van dit onderzoeksproject zullen in hoofdstuk III worden
afgebakend.
De economische geografie, de discipline waarbinnen dit onderzoeksproject plaatsvindt, concentreert
zich in het bijzonder op een drietal thema’s: de lokatiekeuze van bedrijven, de ontwikkeling en groei
van regio’s en de rol en mogelijkheden van overheden om die beide voorgaande zaken te beïnvloeden.
Factoren die bij al deze drie thema’s spelen zijn: de product-levenscyclus (VERNON, 1966), de
technologische ontwikkeling (SCHUMPETER, 1934), veranderende bedrijfs-strategieën (bijvoorbeeld
‘back to the core-business’ of ‘just-in-time-productie en -levering’), de globalisering van markten
en concurrenten (HAKANSON, 1979) en de telkens veranderende produktiemilieus (vanwege bewust
beleid van overheden, vanwege de autonome ontwikkeling van regio’s, dan wel vanwege een combinatie
van beide).
In dit hoofdstuk past de vraag of het hiervoor geduide onderwerp als zodanig binnen het vakgebied van
de economische geografie herkend en erkend wordt en zo ja welke plaats het daarbinnen dan inneemt.
Mocht dit thema niet als zodanig erkend worden, dan is de vraag gerechtigd of dat dan niet alsnog zou
moeten.
“Het in regio’s verschillend optreden van de vakbeweging lijkt - logischerwijs - mede bepalend te
(kunnen) zijn voor het verschil in ontwikkeling van die regio’s”, zo concludeert bijvoorbeeld de
politicoloog D.Albers in zijn vergelijkende studie over de rol van de vakbeweging in een aantal
verschillendsoortige regio’s in Europa. (ALBERS, 1995)
Om een meer definitief antwoord op die vraag te kunnen geven, lijkt het zinnig om systematisch na te
gaan waar binnen de economische geografie gevoeligheid voor dit specifieke thema bestaat en welke
inzichten daarbij dan mogelijkerwijs bestaan.
Bij voorbaat staat buiten kijf, dat het bestaande en het, door de in een bepaalde regio gevestigde
bedrijven beleefde productiemilieu (het geheel van bedrijfsexterne condities dat zowel van invloed was
op de beslissing van die bedrijven om zich in die regio te vestigen, als op hun verdere functioneren; DE
SMIDT, 1975) in hoge mate de verdere ontwikkeling van die regio mee bepaalt.
Hetzelfde kan gezegd worden van de regionale productiestructuur, de samenstelling naar bedrijfsklassen
van de reeds in de regio gevestigde bedrijven. Het bestaan van een specifieke productiestructuur kan
bijpassende bedrijfsvestigingen in zo’n regio stimuleren. Maar een specifieke productiestructuur kan
regio’s ook in de problemen brengen, namelijk als sectorale problemen processen van herstructurering
in gang zetten.
De bedrijfseconomische resultaten van de in een regio gevestigde bedrijven worden - naast de effecten
van de voor alle bedrijven geldende beperkingen van het aldaar heersende productiemilieu - vooral ook
bepaald door ieders afzonderlijke markt- en concurrentieposities. Het gezamenlijke resultaat van alle
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in een regio gevestigde ondernemingen is dan uiteraard bepalend voor de verdere ontwikkeling van die
regio.
De vraag in deze studie is nu hoe de regionale vakbeweging zich verhoudt tot het specifieke
productiemilieu, de specifieke productiestructuur en de markt- en concurrentieposities van de
afzonderlijke (dominante) bedrijven in de regio Noord-Nederland.
In paragraaf 2.2 wordt daartoe in eerste instantie nagegaan of - in de diverse vestigingsplaatstheorieën
binnen de economische geografie - de vakbeweging als een belangrijke (f)actor wordt gezien.
In paragraaf 2.3 wordt vervolgens nagegaan in hoeverre het optreden van de vakbeweging gezien
wordt als medebepalend voor de ontwikkeling van regio’s. De diverse ontwikkelingstheorieën worden
daartoe gescreend op hun aandacht voor de factor arbeid in het algemeen en voor de (f)actor (regionale)
vakbeweging in het bijzonder.
In paragraaf 2.4 wordt dan gekeken in hoeverre binnen de theorieën omtrent de ontwikkeling van de
structuur van regio’s (de structurele benadering) het optreden van de regionale vakbeweging als een
belangrijke variabele wordt beschouwd.
In 2.5 wordt dan bezien of de vakbeweging binnen de institutionele benadering van regionale
ontwikkelingen een wezenlijke rol speelt.
In 2.6 wordt ook de evolutionaire benadering daarop gescreend.
In paragraaf 2.7 wordt dan nog bij de ‘social-capital’-benadering nagegaan of daar aandacht bestaat
voor de (f)actor (regionale) vakbeweging.
Tenslotte is er in 2.8 aandacht voor de studie van Ida Terhuin over de ontwikkeling van rurale regio’s in
Europa in het licht van de diverse ontwikkelingstheorieën.
Na die speurtocht langs de theorie wenden we ons vervolgens in paragraaf 2.8 tot recent empirisch
onderzoek. Is de (regionale) vakbeweging recentelijk onderwerp geweest van empirisch onderzoek?
Dat blijkt het geval te zijn. Bovendien zijn naar aanleiding van die onderzoekingen enkele interessante
wetenschappelijke debatten op gang gekomen. Daarin draait het telkens om de vraag in hoeverre de
bestaande vakbondscultuur in een bepaalde regio, gegeven de specifieke, daar bestaande verhouding
arbeid-kapitaal, (mee)bepalend is voor de sociaal-economische ontwikkelingen van die regio. De
omgekeerde vraagstelling is overigens ook interessant: wordt door allerlei nieuwe sociaal-economische
ontwikkelingen ook de (regionale) vakbeweging al dan niet gedwongen om de eigen struktuur en
cultuur en de daarmee samenhangende relaties met het kapitaal in die regio aan te passen?

2.2

Vestigingsplaatstheorieën

Het eerste hierboven genoemde kernthema van de economische geografie is de lokatiekeuze van
ondernemingen. Rond het fenomeen lokatiekeuze bestaan tal van theorieën, elk deel uitmakend van
één van de hoofdstromingen binnen de sociale geografie. We zullen hier enkele van die theorieën kort
bij langs lopen, op zoek naar mogelijke aandacht voor de (regionale) vakbeweging als medebepalende
actor rond de lokatiekeuze van ondernemingen.
De klassieke vestigingsplaatstheorieën. Namen van met hun theorieën beroemd geworden auteurs zijn in
dat verband: Von Thünen, Weber en Christaller, alle drie overigens econoom. Hun theorieën gaan uit van
het bestaan van volledige concurrentie en van het vrij beschikbaar zijn van productiefactoren als arbeid,
kapitaal en natuurlijke hulpbronnen. Zij concentreren zich alle drie op de lokatiekeuzeproblematiek
van één afzonderlijke onderneming, maar dan wel elk in verschillende sectoren van de economie
(achtereenvolgens in de agrarische sector, de industriële sector en de tertiaire sector).
Bij alle drie staat het begrip afstand centraal. Zij zijn in het bijzonder geïnteresseerd in de
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vervoerskosten van bedrijven en/of van hun afnemers. Weber is van deze onderzoekers de enige die,
naast zijn specifieke belangstelling voor agglomeratie-effecten, ook aandacht heeft voor andere typen
vestigingsplaatsfactoren. Het gaat hem om de optimale situering van produktie-eenheden in relatie tot
hun specifieke inputbehoeften. Hij ziet de factor arbeid daarbij als een belangrijke productiefactor. Het
gaat hem dan overigens niet zozeer om de georganiseerde vakbeweging, maar meer om het al dan niet
voorhanden zijn van voor de nieuwe activiteiten passende arbeidskrachten.
Neo-klassieke vestigingsplaatstheorieen. Ook bij neoklassieke economen als Hotelling, Hoover,
Isard en Moses speelt de factor arbeid nauwelijks een rol - en dan zeker niet wat de georganiseerde
vakbeweging betreft. Wel heeft Moses het over factor-substitutie, wat volgens hem ook kan betekenen
het vervangen van arbeid door machines. Een toenemende productieomvang leidt volgens hem over
het algemeen tot input-substitutie, in het bijzonder wat de vervanging van de factor arbeid door nieuwe
kapitaalgoederen betreft. Bij zich vestigende bedrijven is de omvang van de voorgenomen productie
uiteraard bepalend voor de te kiezen mix aan productiefactoren. Bij de vestiging van kleinere bedrijven
zal de factor arbeid, in het bijzonder de kwaliteit daarvan, over het algemeen relatief belangrijk zijn.
Bij de vestigingen van grotere ondernemingen speelt vooral ook de aanwezigheid van voldoende
arbeidskrachten (kwantiteit) een belangrijke rol. In deze theorie van Moses komt de factor arbeid dus
wel in beeld, maar dan vooral in de betekenis van kwaliteit en kwantiteit van vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt van een regio, bezien in relatie tot de schaal van het nog op te starten bedrijf. Het gaat
dus ook hier niet om de vakbeweging in de betekenis van een sociaal fenomeen en eigenstandige actor
in de regio.
Dan kent de economische geografie sinds begin jaren zestig ook een behaviourale traditie.
Wetenschappers als Pred en Simon hebben in dat kader in het bijzonder oog voor het gedrag van
ondernemers rond nieuwe bedrijfsvestigingen. Belangrijk wordt geacht hoe een ondernemer, die denkt
aan het starten van een bedrijf of aan het verhuizen van zijn onderneming naar een bepaalde regio,
aan informatie komt over die potentiële vestigingsplaats. Zo geeft Pellenbarg (PELLENBARG, 1985)
aan, dat de “mental maps” van ondernemers nogal bepalend zijn voor hun ruimtelijke preferenties en
daarmee voor hun voorkeuren inzake mogelijke vestigingsplaatsen. De rol van de vakbeweging zou op
zich heel wel een element kunnen vormen binnen de betreffende “mental maps”. Maar, ook bij deze
benadering gaat het niet om de (regionale) vakbeweging zelf.
Welke van de vestigingsplaats theorieen men ook als uitgangspunt kiest, de invloed van de (regionale)
vakbeweging op de lokatiekeuzes van zich mogelijk vestigende ondernemingen, lijkt op voorhand hoe
dan ook beperkt. De ene bedrijfsvestiging is overigens de andere niet. Zo moet tenminste onderscheid
gemaakt worden tussen twee typen bedrijfsvestiging. Bij type één is er sprake van de opstart van nieuwe
activiteiten die hun wortels al wel in de betreffende regio hebben, dus om regionale starters of om de
spin-off van in die regio reeds gevestigde bedrijven of instellingen. Bij type twee gaat het om bedrijven
die van elders komen, bijvoorbeeld de vestiging in een regio van een filiaal van een multinationale
onderneming of de vestiging van een migrerend bedrijf, komend vanuit een andere regio.
Bij starters gaat het meestal om individuen uit de regio zelf. De mate waarin de vakbeweging in die regio
dominant aanwezig is, speelt bij zo’n start waarschijnlijk geen rol, tenzij de starter, als eenmansbedrijf
zonder personeel, lid is van een vakbond en door die bond in zijn ondernemerschap wordt gestimuleerd
en gesteund.
Bij spin-off’s gaat het vaak om het vanuit bestaande ondernemingen verzelfstandigen van bepaalde
activiteiten, inclusief de daar direct bij betrokken (soms ook overtollig geworden) werknemers. Het
	

De FNV (FNV-Bondgenoten) organiseert tegenwoordig ook ZZP’ers, oftewel zelfstandigen zonder
personeel.
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kan dan zijn, dat de betreffende vakbonden betrokken zijn geweest bij het realiseren van gunstige
voorwaarden voor zulk verzelfstandigingsgedrag, bijvoorbeeld samenhangend met een doorgevoerde
reorganisatie. Ook willen mede door de betreffende vakbonden in het verleden bedongen VUTregelingen nog wel eens een voorwaarde zijn om de opstart van zulke nieuwe bedrijvigheid überhaupt
mogelijk te maken.
Als het gaat om spin-off’s van een kenniscentrum, bijvoorbeeld van een universiteit, kan het ook nog zo
zijn, dat er sprake is van een indirecte stimulans van onder andere de vakbeweging, bijvoorbeeld doordat
de vakbeweging is vertegenwoordigd in het bestuur of in een commissie van een technologietransferpunt
of in een begeleidingsgroep van een sciencepark-constructie, of iets dergelijks. Zo’n positie zal evenwel
slechts incidenteel door een vakbondsvertegenwoordiger worden ingenomen.
Als een zich nieuw vestigend bedrijf van elders uit Nederland komt, ligt directe betrokkenheid van de
vakbeweging in de ontvangende regio evenmin erg voor de hand. De betrokkenheid van de vakbeweging
in de donor-regio zal dan vooral de condities betreffen waaronder het zittende personeel al dan niet mee
kan naar de nieuwe regio en daarmee is eerder sprake van een remmende dan van een stimulerende
betrokkenheid. Soms is zo’n kwestie evenwel zo heikel, dat zowel de vakbeweging in de donor-regio
als de vakbeweging in de ontvangende regio betrokken zijn bij de overplaatsing. Denk bijvoorbeeld
aan de spreiding van rijksdiensten. De Noordelijke vakbeweging heeft indertijd, via haar relatie met
de landelijke vakbeweging, een belangrijke rol gespeeld bij de beslissing van de rijksoverheid om de
hoofddirectie van de PTT over te plaatsen naar Groningen.
Gaat het om potentiële vestigingen van filialen van buitenlandse bedrijven, dan kan een actieve
vakbeweging in de ontvangende regio nieuwe bedrijven (in het bijzonder als het om Amerikaanse
bedrijven gaat) nog wel eens afschrikken. Zeker als zo’n bedrijf een anti-vakbonds verleden heeft.
Maar een eventueel verschil in vakbondsactiviteit tussen een regio als Noord-Nederland en andere
regio’s in Nederland is op dat punt, relatief gezien, minimaal. Met de keuze voor vestiging in Nederland
wordt door het betreffende bedrijf dat ‘risico’ als het ware voor lief genomen.
De betrokkenheid van de regionale vakbeweging bij vestiging van nieuwe ondernemingen houdt dus
niet over, zo kan ook uit de voorgaande redenering geconcludeerd worden. En dat komt overeen met
de quick-scan van de diverse vestigingsplaatstheorieën.

2.3

Regionaal-economische ontwikkelingstheorieën

Hierna zullen de belangrijkste regionaal-economische ontwikkelingstheorieën kort worden besproken.
Ook hier om te zien of er daarbinnen aandacht bestaat voor de regionale vakbeweging als belangrijke
regionale actor, danwel of een dergelijke aandacht daarbinnen goed zou kunnen passen.
Convergentie-theorieën
De neoklassieke ontwikkelingstheorieën bouwen voort op de opvattingen van de klassieke econoom
Ricardo (RICARDO, 1817). Zo gaan bijvoorbeeld ook Kindleberger en Ohlin er van uit, dat de verschillen

	

Op de halfjaarlijkse districtsvergadering van het FNV-district Noord begin 1982 te Leeuwarden, werd de
notitie ‘Haagse Bluf of Bergen verzetten in het Noorden’ vastgesteld. Dat leidde (opnieuw) tot een discussie
in de landelijke Federatieraad van de FNV. Daarbij werd de opstelling van de regionale en de landelijke
vakcentrale inzake het belang van de operatie spreiding Rijksdiensten voor o.a. Noord-Nederland opnieuw
bevestigd, uiteraard onder de voorwaarde, dat er voor de betrokken werknemers acceptabele regelingen
zouden kunnen worden getroffen (zoals bijvoorbeeld het principe van vrijwilligheid). De afwijzende
opstelling van de bonden van overheidspersoneel werd dus door deze vakcentrale niet gevolgd. Daarmee
ontstond voor de rijksoverheid de ruimte om deze operatie door te zetten.
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in ontwikkeling tussen regio’s op termijn vanzelf zullen verdwijnen (convergentie-theorieën). Ook zij
hanteren dan opnieuw vergaande veronderstellingen omtrent zaken als vrije concurrentie en de mobiliteit
van alle productiefactoren. Tussen de neoklassieken gaat de discussie inderdaad telkens weer over de
door hen gehanteerde vooronderstellingen. Zo wijst Ohlin (OHLIN, 1933) uiteindelijk toch het bestaan
van perfecte competitie af. En dat geldt wat hem betreft ook de, in samenhang daarmee veronderstelde,
volledig geïsoleerde ligging van regio’s. Hij schept met die opvatting ruimte voor de erkenning van
‘imperfecties’ en ‘functionele verstoringen’ van de interregionale vraag- en aanbodpatronen. De mate
van aanwezigheid van de diverse productiefactoren in een regio’s bepaalt, naar Ohlin’s mening, zijn
geschiktheid voor de huisvesting van specifieke industriële sectoren en de kansen op een langdurig
voortbestaan daarvan. De mate van factormobiliteit tussen regio’s is dan uiteindelijk bepalend voor
de vraag of die regio’s, na een aanvankelijke divergentie, toch weer naar elkaar toe kunnen groeien.
Volgens Ohlin zullen regio’s op termijn weer naar elkaar toegroeien, tenzij ‘counteracting tendencies’
(bijvoorbeeld fricties in de mobiliteit van de productiefactoren of het optreden van marktimperfecties)
te sterk zijn.
De conclusie moet dan ook hier zijn, dat de vakbeweging als sociale beweging bij deze neo-klassieke
convergentie-theorieën geen rol speelt. Hooguit zou zij als een imperfectie van het marktgebeuren of
als veroorzaker van een gebrek aan mobiliteit tussen de diverse productiefactoren opgevat kunnen
worden.
Divergentie-theorieën
Tegenover de hiervoor behandelde neoklassieke evenwichtstheorieën staan een aantal theorieën die nu
juist het accent leggen op de afwezigheid van evenwicht in de economie en die in samenhang daarmee
vooral ook oog hebben voor toenemende verschillen tussen regio’s: de divergentie-theorieën. Het gaat
daarbij om diverse stromingen, met prominente woordvoerders. Ook bij hen blijkt er vrij weinig ruimte
te bestaan voor het idee van een indringende rol van een regionale vakbeweging bij de ontwikkeling
van regio’s. Wel staan de verschillende woordvoerders van de diverse stromingen - te denken valt aan
Keynes (multiplyer), Myrdal (cumulatieve causatie), Perroux (groeipool) en Chardonnet (complex)
- wat hun aandachtsvelden betreft toch vrij dicht bij het erkennen van de vakbeweging als regionale
actor.
Algemeen wordt onderschreven, dat een positieve regionale ontwikkeling, dat wil zeggen de groei en
bloei van de binnen een regio gevestigde bedrijven, mede afhankelijk is van het bestaan van een goed
regionaal en/of lokaal productiemilieu (aanwezigheid van andere bedrijven, een goede infrastructuur,
een goed functionerende arbeidsmarkt, onderwijsvoorzieningen, een goed woon- en leefmilieu en de
eventuele aanwezigheid van investeringssubsidies). Een systematisch actieve, regionale vakbeweging
(het bestaan daarvan is overigens allerminst een vanzelfsprekendheid) zal zijn maatschappelijke positie
zeker ook willen benutten om de ontwikkelingen op al die terreinen, (mede) in het belang van haar leden,
ten positieve te beïnvloeden. Daarmee heeft zij (ten minste een potentiële) invloed op het versterken
van het productiemilieu van regio’s.
De vraag is vaak of andere actoren dat ook zo zien. Zelfs bij de eigen achterban is dat nog maar de
vraag. Onder andere dat laatste is in elk geval - binnen het raam van deze studie - onderwerp van
empirisch onderzoek en daarvan wordt ook verslag gedaan en wel in hoofdstuk VIII. In dat onderzoek
is nagegaan hoe in het bijzonder ondernemingsraadsleden van grotere bedrijven in Noord-Nederland
aankijken tegen het optreden van de regionale vakbeweging in hun regio in de periode 1960-1992.
Hoe andere actoren daarover denken kan onderzocht worden, door na te gaan in hoeverre zij de
vakbeweging toelieten tot en betrokken bij de diverse overleginstanties en betrokken bij initiatieven
gericht op het verbeteren van het productiemilieu in de regio’s. Over het algemeen blijken andere actoren
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sceptisch omtrent het nut van het inruimen van een plekje voor de vakbeweging. Men is de specifieke
invalshoek van de vakbeweging (het altijd redeneren vanuit de positie van loon- en uitkeringstrekkers)
meestal liever kwijt dan rijk. Het dan toch bij dat soort zaken betrokken zijn van de vakbeweging was
dan ook steeds weer een kwestie van knokken voor erkenning, een kwestie die telkens opnieuw door de
vakbeweging zelf moest worden afgedwongen.
Verder is het goed presteren van regio’s ook in hoge mate afhankelijk van de regionale productiestructuur.
Het gaat daarbij om de vraag of de regionale opbouw van de bedrijvigheid ook de actuele groeisectoren
van de economie omvat en of de in de regio aanwezige bedrijven zich in de loop der tijd innovatief
weten te ontwikkelen. Bij dat laatste is de vakbeweging ook weer veelal, zij het meestal slechts tot
op zekere hoogte (en vaak ook indirect, namelijk via hun relaties met de ondernemingsraden, maar
soms ook direct via ‘innovatie-overeenkomsten’ met de de werkgevers) betrokken. De wijze waarop de
diverse bedrijfsbonden in hun sectoren opereren, zeker in tijden van herstructurering, kan zeer bepalend
zijn bij de ontwikkeling van de ‘nieuwe’ productiestruktuur van een regio. Denk bijvoorbeeld aan de
karton-industrie in Oost-Groningen en zie daartoe o.a. ook hoofdstuk VII.

2.4

De herstructurering sinds 1970: de structurele benadering

Naast de thema’s ‘vestigingsplaatskeuze’ en ‘regionale ontwikkeling’, die uiteraard nauw met
elkaar verbonden zijn, speelt sinds begin jaren zeventig in de economische geografie ook het thema
‘restructuring’, de herstructurering van bedrijven en bedrijfstakken, een belangrijke rol. Deze aandacht
hangt samen met het in die periode veel voorkomen van fusies en herstructureringsprocessen. Het gaat
bij de structurele benadering om de bestudering van de ruimtelijke effecten van het gedrag van vooral
grote, multi-locationele ondernemingen.
Wetenschappers als Holland en Massey in Engeland en De Jong in Nederland hebben zich met die
thematiek bezig gehouden.
De vraag is dan hoe, gegeven het betrokken geraken van de regionale bedrijvigheid bij ingrijpende
herstructureringsprocessen in bepaalde branches, de grotere bedrijven in die regio in hun onderlinge
relaties en in hun verknoping met andere bedrijven in de eigen sector, zowel in de regio als elders,
zich door de ermee samenhangende problemen weten heen te slaan. In dit verband moet vooral De
Jong genoemd worden met zijn theorie omtrent processen van dynamische concentratie. (DE JONG,
1981) Hij legt daarbij een verbinding tussen het product-levenscyclus-concept en het concentratieverschijnsel. Die samenhang ziet hij als dynamisch en als in hoge mate de ontwikkelingsgang van
industriële bedrijfstakken in een bepaalde regio bepalend. En, als het om de dominante bedrijfstakken
in zo’n regio gaat, wordt daarmee ook de ontwikkelingsgang van die regio als zodanig in hoge mate
bepaald.
Aanvankelijk succesvolle regio’s kunnen op een bepaald moment ook in een neerwaartse spiraal
terecht komen (Myrdal gaat daar bijvoorbeeld expliciet van uit in zijn cumulatieve causatie-theorie:
verval hier tegenover bloei elders. Zo’n regionaal verval treedt op als de regionale productiestructuur
nogal nadrukkelijk bepaald wordt door slechts enkele bedrijfstakken, terwijl juist in die bedrijfstakken

	

Deze opvatting kan geïllustreerd worden aan de hand van de moeizame erkenning begin jaren tachtig van
de brede vertegenwoordiging van de regionale vakbeweging in de nieuw gevormde sociaal-economische
adviescommissies van de noordelijke, provinciale besturen. Nadat het FNV-district Noord in 1980 vorming
van zulke organen aan de orde had gesteld, ontstonden er moeizame gevechten over de taken en de precieze
samenstelling van die commissies. Dat leidde in Drenthe zelfs tot een heus conflict tussen regionale
vakbeweging en provinciaal bestuur. Uiteindelijk werden die adviesorganen wel min of meer ingericht naar
de visie van de vakbeweging (half werkgevers- en half werknemersvertegenwoordigers, met soms nog een
derde partij van experts als adviseurs daaraan toegevoegd).
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structurele problemen ontstaan (denk aan de product-levenscycli van bedrijfstakken). Meestal krijgen
die industriële bedrijfstakken, bij gebleken moeilijkheden, te maken met ingrijpende processen van
herstructurering. Die processen hebben vervolgens grote invloed op de verdere ontwikkeling van de
betreffende regio’s, met name wat de (directe en indirecte) werkgelegenheid betreft. Opnieuw kan de
regio Oost-Groningen als voorbeeld dienen. Het betreft dan de periode na 1970. Zoals de rijksoverheid
in dit geval uiteindelijk ook erkende, was een gericht herstructureringsbeleid in enkele bedrijfstakken,
waaronder de strokartonindustrie, noodzakelijk.
Naast financiële en andere voorwaardenscheppende middelen dienden ook alle relevante
maatschappelijke krachten gemobiliseerd te worden ter ondersteuning van de ingezette instrumenten.
In een dergelijke situatie lijkt de participatie van de vakbeweging, eventueel als onderdeel van een
regionale beweging gericht op het wegwerken van achterstanden en het weer opstoten van zo’n regio
‘in de vaart der volkeren’ van uitermate groot belang, zowel voor die vakbeweging zelf alsook voor
de regio. Vooral de inbedding van zo’n regionale vakbeweging in een nationale vakbeweging en
daarmee haar mogelijkheden tot beïnvloeding van de nationale politiek, kan dan voor een regio van
wezenlijke betekenis zijn. In hoofdstuk VII doen wij verslag van de rol van de betrokken vakbonden bij
de herstructureringsprocessen in een aantal ‘noordelijke’ bedrijfstakken. Bonden spelen in zo’n situatie
altijd een rol, vandaar dat onderzoek.
De structurele benadering, die aanvankelijk sterk marxistisch georiënteerd was, gaat uit van de
fundamentele tegenstelling tussen arbeid en kapitaal en de daamee verbonden klassen: in het bijzonder
de arbeidersklasse (de klasse van degenen die in loondienst worden uitgebuit) en de heersende klasse
(de klasse die het eigendom en het beheer van de productiemiddelen in handen heeft). Een belangrijke
figuur in deze stroming is Doreen Massey. Zij beschouwt lokatie en geografische mobiliteit van het
kapitaal als centrale categorieën in het conflict tussen kapitaal en arbeid. Zo stelt Massey, dat het
kapitaal een essentiële voorsprong heeft op de factor arbeid, juist vanwege zijn groeiende en grotere
mobiliteit, terwijl de factor arbeid dat nu juist niet kan (behoudens moeizame processen als interregionale
en internationale migratie en internationaal vakbondswerk of vakbondswerk in multinationale
ondernemingen). Denk ook aan de actuele verschuiving van grote delen van de industriële productie
vanuit West- naar Oost-Europa (en verder).
Kernstuk van de structuurbenadering is de grote aandacht voor de betekenis van de locationele
veranderingen van de werkgelegenheidsstructuur (de ‘spatial divisions of labour’) van bepaalde
regio’s als gevolg van het gedrag van multinationale of ten minste multilocationele ondernemingen,
in het bijzonder bij omvangrijke herstructureringsprocessen. In dit soort regio’s is uiteraard het al dan
niet voorkomen van een sterke regionale identiteit, in samenhang met een sterke beweging tegen de
achterstelling van zo’n regio, van wezenlijk belang om de soms noodzakelijke, politieke steun ter
begeleiding van omvangrijke sectorale herstructureringsprocessen af te kunnen dwingen. De vraag of
ook een regionale vakbeweging zichzelf onderdeel weet van zo’n regionale identiteit, is voor het tot
stand komen van een op die regio gericht (regionaal) sociaal-economisch beleid en daarmee ook op het
creëren van een hernieuwd elan binnen zo’n regio uitermate cruciaal.
In hoeverre de vakbeweging in staat is om invloed uit te oefenen op de ontwikkelingsgang van de in een
regio gevestigde multinationale ondernemingen of op die van de daar dominante bedrijfstakken, staat nog
te bezien. De belangen van de regio en van de betrokken regionale gremia van de vakbonden in relatie
tot herstructurerende ondernemingen lopen meestal grotendeels parallel, zeker indien inkrimpingen
of bedrijfsverplaatsingen naar buiten de regio dreigen. Mogelijke coalities tussen vakbeweging en
regionale politiek doemen dan ook op. Hier ook zullen er grote verschillen bestaan tussen de diverse
regio’s. Is een regio nogal afhankelijk, qua werkgelegenheid, van een specifieke multinational of
bedrijfstak, dan zal het optreden van de vakbeweging veel feller zijn dan wanneer zo’n vestiging,
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van een vergelijkbare omvang, in een kernregio ligt, waar andere ondernemingen als het ware om de
vrijkomende arbeidskrachten zitten te springen. Maar ook de historie van de regio en de mate waarin
de vakbeweging een erkende, krachtige actor is, bepaalt mede het mogelijke succes van coalities in de
strijd voor juist de versterking van zo’n regio. Dan past het begrip ‘path-dependency’ heel wel.
Met name bij dit laatste punt, de afhankelijkheid van de historie van de regio, speelt de regionale
verhouding kapitaal-arbeid een belangrijke rol. Daarbij gaat het zowel om de organisatiegraad, het
percentage georganiseerde werknemers, als om de strijdbaarheid van de vakbeweging in die regio, zoals
die tot op dat moment tot uiting is gekomen, onder andere bij ingrijpende herstructureringsprocessen.
Ook Albers kiest, in zijn studie naar de invloed van de vakbeweging op de regionale ontwikkeling
(ALBERS, 1995), nadrukkelijk voor een historische invalshoek. Die invalshoek is - naast andere
benaderingswijzen - ook in dit studieproject gehanteerd, in het bijzonder in het in hoofdstuk VII
behandelde branche-onderzoek. Albers sluit als het ware aan bij de structuurbenadering, met name
daar waar hij werkt, naast de door hem gebruikte begrippen kernregio en perifere regio, met nog een
derde regiocategorie: industriële regio’s in de herstructurering. Omdat het bij deze regio’s meestal niet
om grootstedelijke agglomeraties gaat, valt volgens hem ook niet te verwachten dat het aantal kansen
op nieuwe bedrijfsontwikkelingen daar op zichzelf erg groot is. Het marktpotentieel voor bedrijven is
in zo’n regio vaak te gering om een vestiging aldaar zelfs maar in overweging te nemen. Juist in deze
gevallen is de noodzaak van de totstandkoming van een effectief regionaal sociaal economisch beleid
van groot belang, wat onder andere ook de betrokkenheid van de regionale vakbeweging (en die van
andere regionale actoren betreft). In dit verband is ook het kernenbeleid ontwikkeld, het aanwijzen
van economische groeikernen, waar de vestiging van nieuwe bedrijven nadrukkelijk wordt bevorderd,
onder andere door het verlenen van investeringssubsidies. Met Perroux was en is de hoop er dan op
gericht, dat de vestiging van een of enkele bedrijven in zo’n kern zal leiden tot een versnelde overalleconomische groei.

2.5		De institutionele benadering
Daarmee zitten we in de meer institutionele benadering van de ontwikkeling van regio’s. In dat verband
past ook het al enkele malen genoemde begrip ‘product-levenscyclus’, de ontwikkelingsgang van
produkten van jong en succesvol tot oud en afgeschreven (VERNON, 1966). Dat gaat enerzijds om
de ontwikkelingsgang van de in een regio dominerende bedrijfstakken (VAN DER WERF, 1989), en
anderzijds om de bedrijfsinterne flexibiliteit en bereidheid tot verandering via innovatie (SCHUMPETER,
1934). Schumpeter onderscheidt bij innovatie drie fasen: inventie, innovatie en diffusie.
De vraag die de economische geografie daarbij te beantwoorden heeft, is de vraag waarom innovatie
en herstructureringsprocessen in sommige regio’s goed uitpakken en in andere niet. De specifieke
economische omgeving, dat wil zeggen de samenhang tussen de daar gevestigde bedrijven en hun
gezamenlijk doorgemaakte ontwikkeling in de tijd, bepaalt mee of bedrijven en regio’s zich al dan
niet dynamisch en succesvol weten te vernieuwen. Deze redenering suggereert dat innovaties in een
bepaalde regio, bij de daar gevestigde bedrijven, op een voor die regio typische wijze al dan niet worden
opgepikt en overgenomen. Dat lijkt inderdaad het geval. De snelle diffusie van innovaties is afhankelijk
van de onderlinge communicatie tussen bedrijven in een bepaalde regio. Een voorwaarde voor
communicatie en informatie-uitwisseling is het gezamenlijk verbonden zijn in adequate netwerken. Als
de economische relaties van bedrijven in een regio inderdaad ingebed zijn in sociale relaties, spreekt
men van embeddedness. In sommige regio’s bestaan bijvoorbeeld uitgesproken traditionele opvattingen
over ondernemen, zaken doen en kansen benutten, die ondernemers blind maken voor mogelijkheden
die enigszins buiten de gebaande paden liggen. In andere regio’s (Silicon-valley) staat men juist heel
nadrukkelijk open voor nieuwe, snelle, soms ook riskante activiteiten. In beide gevallen is er sprake
van ‘path-dependency’ zij het zeer verschillende. Regio’s hebben daar dus in hun ontwikkelingsgang
nadrukkelijk mee te maken. (STORPER, 1997).
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Schumpeter heeft ook oog voor de creatieve enterpreneur. Deze maakt bewust gebruik van nieuwe
technologische ontwikkelingen. Overigens haakt Schumpeter in dit verband ook in op theorieën over
de lange termijngolven in de economie. Juist in moeilijke tijden worden creatieve geesten gestimuleerd
om met nieuwe, innovatieve ideeën op de proppen te komen. Ook technologische ontwikkelingen
en de internationalisering van markten dwingen tot permanente aanpassing. In periodes van recessie
wordt bepaald waar de grootste groei en bloei zal zijn in de aankomende bloeiperiode, namelijk daar
waar echte innovaties plaatsvinden, waar de ‘neue Kombinationen’, de nieuwe productieprocessen,
worden ontwikkeld (al dan niet via systematische Research&Development-programma’s). Als
voorbeeld moge dienen de opkomst van de ICT-sector in een regio als Silicon-Valley in Californie. De
locatiekeuze van een onderneming of de keuze om een locatie te verlaten, is fundamenteel. De keuze
voor de te benutten technologie of de keuze om op een nieuwe technologie over te schakelen zijn
daarbij essentieel (afhankelijk bijvoorbeeld van de scholingsgraad in de regio en de beschikbaarheid
van voldoende personeel). Juist recentelijk is er veel aandacht voor dit soort zaken. In het bijzonder
ook omdat deze bewegingen zich nu ook tussen de diverse landen binnen Europa beginnen af te spelen
(bijvoorbeeld via het uitbesteden van delen van de productie - outsourcing - of via het vestigen van
eigen productieafdelingen in zulke landen - offshoring).10
Ook de vakbeweging heeft met deze zaken van doen. Zo hangt de wijze waarop bedrijven omgaan
met innovatie mede af van de verhouding van de bedrijfsleiding tot de direct betrokken vakbonden,
zeker als innovaties herstructureringen tot gevolg zouden kunnen hebben. Juist dan is het optreden
van vakbonden van invloed op de verdere ontwikkeling van een regio. Wat de omgeving van
ondernemingen in een regio en de ontwikkeling daarvan betreft, lijkt de maatschappelijke rol die de
regionale vakbeweging kiest een niet onbelangrijk element te zijn in de ontwikkeling van regio’s. In
hoeverre heeft een regionale vakbeweging oog voor nieuwe ontwikkelingen? Neemt de vakbeweging
al dan niet deel aan overall-initiatieven, gericht op de verbetering van het productiemilieu? Wordt
meegewerkt aan het totstandkomen van een goed arbeidsmarktbeleid in de regio? Heeft de vakbeweging
oog voor de beroepsopleidingen en voor processen van up-grading van het personeel? Dat soort sociale
verhoudingen bepaalt uiteraard mee de reactie van bedrijven op nieuwe uitdagingen en kansen. Waar
binnen de institutionele benadering de vakbonden en hun agitatie in de regio wel enigszins uit het zicht
lijken te verdwijnen, is toch bij de meeste van de hier aangeduide theorieën sprake van een impliciete
erkenning van de rol van de vakbeweging in de herstructurering en bij de innovatieve ontwikkelingen
in de bestaande bedrijven. Daarmee wordt ook recht gedaan aan de in de regio bestaande structuren,
waarbinnen voor alle sociale patners sprake is van een zekere embeddedness, een ingebed zijn in
gewoontes en werkwijzen uit het verleden (path-dependency).

2.6

De evolutionaire benadering

Naast de institutionele benadering ontwikkelt zich momenteel nog een nieuwe benadering: de snel in
populariteit stijgende evolutionaire structuurbenadering (BOSCHMA et al, 2002). Parallellen worden
in deze benadering getrokken met de biologie, zoals bijvoorbeeld bij de rol van het toeval bij het ontstaan
van nieuwe variëteiten/soorten, bij het proces van aanpassing aan nieuwe methoden en werkwijzen al

10

Zie het onderzoek van Ilaria Mariotti ‘Firm relocation and regional policy’ (MARIOTTI, 2005), die o.a.
onderzocht of in Groot-Brittannie, Italie en Nederland bedrijven gevestigd in centraal gelegen regio’s in
het verleden wel en nu niet meer geneigd zijn delen van hun productie naar de periferie van het eigen
land te verplaatsen. De aard van de te verplaatsen activiteiten blijkt daarbij momenteel toch in sommige
bedrijfstakken nog steeds belangrijk te zijn: meer maak-producten naar lage lonen-landen en meer
kennisintensieve productie naar de periferie in het eigen land. Zie bijvoorbeeld de afgelopen jaren de ‘callcenter-hype’ in Noord-Nederland, in het bijzonder in de stad Groningen.
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dan niet met behulp van in het verleden ontwikkelde routines en bij het survival of the fittest in de
onderlinge concurrentieslag, ook tussen regio’s. Het tijdelijke voordeel van een geslaagde vernieuwing
in de vorm van dynamische meeropbrengsten (vergelijkbaar met het idee van de produkt-levens-cyclus
van Vernon), draagt de potentie in zich op een ‘positieve lock-in’ (bijvoorbeeld Silicon Valley) en
het idee van de zogenoemde windows of locational opportunity (kansen op nieuwe ontwikkelingen in
regio’s deel uitmakend van hetzelfde urban-field , met toeval als belangrijk element in de bepaling van
het succes van regio’s.) (BOSCHMA, R.A. en VAN DER KNAAP, G.A.; 1997)
Deze, vrij nieuwe benadering haakt aan bij de ideeën van de Jong (namelijk bij zijn dynamische
markttheorie), van Jane Jacobs (met haar oog voor de geschiedenis van steden en voor de noodzakelijke
aanwezigheid van een bloeiende stad, wil een regio ook tot bloei kunnen komen), van de behaviourale
theorie van Simon (met zijn ‘bounded rationality’ van ondernemers – en anderen) en van de theorie van
de innovatieve ondernemer van Schumpeter.
De evolutionaire benadering maakt het in elk geval aannemelijk dat zaken op de korte termijn niet
zo gauw ingrijpend veranderen. Sterke regio’s blijven sterk, of worden sterker (cumulatieve causatie
– Myrdal; bloeiende steden als voorwaarde voor ontvankelijkheid voor vernieuwing- Jacobs), zwakke
regio’s worden niet gauw sterk (te geforceerde groei; gevaar van het ontstaan van een grote eenzijdigheid
in de structuur). Ondertussen veranderen wel, zij het zeer traag, de geografische dimensies: de schaal
van regio’s wordt groter. Zo krijg je bijvoorbeeld eenheden als Noord-Nederland en de ‘city-regio’
Randstad in plaats van een regio als ‘De Veenkoloniën’ en een stad als Amsterdam.
De evolutionaire theorie lijkt slechts beperkt ruimte te bieden aan een erkenning van de rol en de betekenis
van een regionale vakbeweging voor de ontwikkeling van regio’s. Hooguit wordt als belangwekkend
gezien de verhouding van een regionale vakbeweging tot de andere sociaal-economische actoren,
waardoor de vakbeweging mee bepaalt of er in zo’n regio een echt, door velen gedragen en ondersteund
ontwikkelingsconcept bestaat, waardoor er aldaar een innovatief milieu ontstaat, waarbij vele bedrijven
betrokken geraken en er een proces groeit van localized learning.
Duidelijker is de evolutionaire theorie in de benadering van regio’s als vrij homogene entiteiten, met
collectieve kennis, met eigen institutionele structuren en met specifieke, gegroeide sociale conventies.
(STORPER, 1997) Meestal wordt de vakbeweging dan vooral gezien als één van de remmende factoren
bij de noodzakelijk geachte vernieuwing. Zij wordt geacht verkrampt te willen vastgehouden aan in het
verleden bedongen voorrechten (‘vested interests’), daarmee de benodigde flexibiliteit blokkerend. Als
dat ook meer in het algemeen het geval is, dan kan de situatie omschreven worden als een negatieve
lock-in.
Uit haar aard heeft de evolutionaire benadering in beide beschreven situaties aandacht voor zich
wijzigende omstandigheden. Daarop moet het voorwaardenscheppend en het flankerend regionaal
ontwikkelingsbeleid zich naar haar mening dan vooral ook richten.
Tussen een situatie van een negatieve, regionale ‘lock-in’ en een situatie van een learning-region met
open windows of locational opportunities ligt de situatie waarin een regio zelf in beweging komt en
daarmee actief ingrijpt in de regionale verhoudingen.
Zo heeft de opkomst van een sociale beweging als die tegen de achterstelling van het Noorden tijdelijk
de verhouding tussen de diverse maatschappelijke organisaties en actoren in deze regio op scherp gezet
(zij die de kant van de sociale beweging kozen en zij die daartegen een barrière wilden opwerpen).
Eenheid van opvatting over de verdere ontwikkeling van de regio ontbreekt in zo’n situatie. Een
dergelijke situatie kan uiteraard tegelijkertijd ook het begin zijn van een grondige vernieuwing van de
uitgangspunten ten aanzien van de verdere ontwikkeling van die regio. Dan ook bestaat de kans dat er
een nieuwe, meer adequate basis voor coöperatie tussen de diverse regionale actoren gaat ontstaan. Een
learning-region kan daarmee zijn ontstaan.
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2.7

Nog enkele andere benaderingen

Social-capital-theory
Onder economen heeft recentelijk de ‘social capital theory’ nogal wat aandacht gekregen. Deze theorie
raakt aan de hiervoor behandelde evolutionaire benadering. Een centrale figuur in deze stroming is
Robert D. Putnam, die in de jaren zeventig een studie verrichtte naar de wisselende succesvolheid van
een twintigtal nieuw ingestelde regionale besturen in Italië. Hij zocht naar de oorzaken van de grote
verschillen in mate van succes. Dat bleek niet samen te hangen met partijpolitieke binding, ideologie,
sociale stabiliteit en politieke harmonie, noch met welvaart. Goed bestuur en succes van regio’s bleken
meer samen te hangen met hoge opkomst bij verkiezingen, hoge lezersdichtheid van kranten, breed
gespreide lidmaatschappen van zangverenigingen en leeskringen, dienstverlenende clubs en sportclubs.
Hij vat deze factoren samen als het voorkomen van vertrouwen (trust). Bij de verdere uitwerking van
deze benadering ontstaat een soort tegenstelling, die doet denken aan de door de socioloog F. Tönnies
in de jaren twintig uitgewerkte schets van zijn ‘ideaal-typen’-paar “Gemeinschaft” en Gesellschaft”.
Sociaal kapitaal zit verscholen in, als gezegd, het vóórkomen van vertrouwen, van groepsnormen en van
bijvoorbeeld noaberhulp-netwerken. Hij betreurt vervolgens het verdwijnen van die “Gemeinschaft”,
van het sociale kapitaal, in het bijzonder in de Verenigde Staten van Amerika vanaf 1970.
(PUTNAM, 95).
Er is veel kritiek op de toepassing van de theorie van Putnam. Zo ging B.H. Hunter na of een extreme vorm
van “Gemeinschaft”, hij bestudeerde de nu nog bestaande samenlevingsvormen van de oorspronkelijke
bewoners van Australië, inderdaad leidt tot een snelle sociaal-economische ontwikkeling (hij schreef
daarover een paper voor het ‘centre for aboriginal economic policy research’). Dat bleek niet het geval.
Armoede en sociale uitsluiting passen blijkbaar niet in de wereld van het ‘social capital’.
Toch zijn er ook andere reacties mogelijk. Zo heeft N. Lin in het kader van de social-capital theorie
een eigen theorie ontwikkeld, waarin hij stelt, dat de binnen gemeenschappen bestaande bronnen van
sociaal kapitaal, ingebed als zij zijn in een sociale structuur, op verschillende wijzen aangesproken en
gemobiliseerd kunnen worden. (LIN, 2002)
Human-capital-theory en creative-class-theory
Naast de “social-capital-“ of “civic-participation-theory” van R.D. Putnam zijn er nog twee
aanverwante theorieën die iets zeggen over de loop van de high-tech transformatie van de maatschappij,
in het bijzonder over de grote verschillen in adaptatie tussen de diverse regio’s. Dit betreft de human
capital theory van E.L. Glaeser en R.E. Lucas (GLAESER & LUCAS, ) en de creative-class theorie
van R. Florida. (FLORIDA, ) Bij de human-capital theorie gaat het vooral om het oppeppen van de
scholingsniveaus in regio’s. Een nauwe betrokkenheid van de vakbeweging bij het verhogen van het
onderwijs- en het scholingsniveau van de beroepsbevolking in een regio is heel wel voorstelbaar. Maar
dan wel tezamen met vele andere, regionale actoren.
Bij de creative-class-theory is de vakbeweging nog verder uit beeld. In plaats van een vrij egalitaire
maatschappij doemt er binnen deze benadering een elitaire samenleving op, met een creative class
als een soort leidinggevende bovenlaag. Het gewone volk kan dan als een consumerende onderlaag
beschouwd worden.
In de social-capital-theory lijkt het moeilijk een beduidend plekje te ontdekken voor de vakbeweging.
Temeer daar de vorming van vakbonden een rationele bundeling van gemeenschappelijke belangen
van werknemers als startpunt kent en dat dan ook nog tegenover de werkgevers. Daarmee is immers
het idyllische beeld van een “Gemeinschaft” in één keer verdwenen. Toch kan een levendige, regionale
en/of lokale vakbeweging wel degelijk onder zijn leden een onderlinge vertrouwensband scheppen.
Dan is er zeker ook sprake van ‘sociaal kapitaal’ dat kan worden aangeboord.
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Omgekeerd kan het fnuikend zijn voor regio’s die op zoek zijn naar nieuwe ontwikkelingskansen indien
een levendige regionale vakbeweging ontbreekt.
Daarmee lijkt deze theorie zeker ruimte te bieden voor een nadere bestudering van juist de regionale
vakbeweging, zeker waar die bezien wordt als (deel van) een sociale beweging. Zie hiertoe dan ook
hoofdstuk V.

2.8

En tenslotte: de research van Ida J. Terluin

Als sluitstuk van de scan naar relevante theorieën mag het proefschrift van Ida Terluin niet onvermeld
blijven. (TERLUIN, 2001) Zij heeft in een studie naar de ontwikkeling van rurale regio’s binnen de
EU in de periode jaren tachtig/begin jaren negentig een match gemaakt tussen de tien meest relevante,
deels door haarzelf geconstrueerde ontwikkelingstheorieën enerzijds en de feitelijke ontwikkeling van
een 18-tal regio’s anderzijds. Die 18 case-study-regio’s waren verdeeld over drie typen: regio’s die
een ontwikkelingspad volgden waarbij alle locale actoren een actieve rol spelen, regio’s waarbij alleen
ondernemers een actieve rol speelden en regio’s waarbij locale actoren passief waren.
Deze match wees uit dat de ‘mixed exogenous/endogenous’ benadering, de ‘community-led rural
development theory’ en de eerste hypothese van Bryden’s theorie inzake de exploitatie van sociaal en
cultureel kapitaal breed worden ondersteund door empirisch bewijs uit de case-study-gebieden. Deze
theorieën, stelt zij, zijn dus bruikbaar voor de beschrijving van economische ontwikkeling in rurale
regio’s in de EU. In grote lijn komt het er op neer dat er – gegeven de beschikbaarheid van arbeid en
kapitaal – een positief verband bestaat tussen werkgelegenheidsgroei en een hoge capaciteit van locale
actoren en sterke interne en externe netwerken. Zo wordt de mate waarin het regio’s lukt (bottum up)
de lokale actoren te mobiliseren en organiseren bepalend voor kansen op een succesvolle regionale
ontwikkeling. Succes lijkt er voor dit soort rurale regio’s te zijn, als de lokale actoren enerzijds de
capaciteit bezitten om de sterke en zwakke punten, de kansen en bedreigingen van hun regio te
identificeren en anderzijds in staat zijn om samen te werken in interne en externe netwerken, om zo hun
ontwikkelingsplannen uit te voeren.
Helaas ontbreekt een nadere typering van het begrip locale actors. Onder community verstaat zij: “all
residents who live in a territorial unit, and who are connected by formal and informal economic, social
and political relations. These relations imply dynamism, heterogeneity of interests among members and
power imbalances”.
Het begrip vakbeweging komt niet aan bod, maar had heel wel een (bescheiden) rol kunnen spelen.

2.9

De vakbeweging in de economische geografie:
recent empirisch onderzoek

In de voorgaande zoektocht (de paragrafen 2.2 t/m 2.8) is nagegaan of er binnen de economische
geografie theorieën zijn met tenminste een open oog voor een eventuele invloed van de vakbeweging,
als specifieke uitdrukking van de factor arbeid, op de ontwikkelingsgang van regio’s.
Bij enkele (regionale) ontwikkelingstheorieën, vooral die welke zich met divergentietendenzen
bezighouden, zoals bij Keynes, Myrdal en Perroux, bleek impliciet wel enige aandacht voor de rol van de
vakbeweging aanwezig. Ook bij onderzoekers uit de institutionele en de structurele invalshoeken blijkt
wel degelijk enige aandacht te bestaan voor de georganiseerde arbeidersbeweging. Onderzoekers als De
Jong, Massey, Albers en Wever concentreerden zich vooral op de grote herstructureringsprocessen in
belangrijke industrietakken na 1970, vooral ook in sterk industrieel bepaalde regio’s, waar vakbonden
meestal een nadrukkelijke rol spelen. Ook enkele evolutionaire onderzoekers, zoals Boschma, Jacobs
en Storper, zien nadrukkelijk invloeden van de factor arbeid op de regionale ontwikkeling. Maar in geen
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van deze theorieën komt de factor arbeid, zeker in de specifieke vorm van een regionale vakbeweging,
centraal te staan.
Dat noopt tot een tweede zoektocht. Een zoektocht naar de vraag of de vakbeweging en dan in het
bijzonder de regionale vakbeweging recentelijk onderwerp van empirisch onderzoek is geweest.
Mogelijk leidt dat tot vruchtbare aanknopingspunten voor het onderhavige studieproject.
In deze paragraaf wordt van die tweede zoektocht verslag gedaan. Verrassenderwijs blijkt er vrij veel
recent onderzoek te bestaan naar de rol van de vakbeweging in de hedendaagse maatschappij. In een
enkel geval is daarbij ook de regio nadrukkelijk in zicht. In de verdere opbouw van dit onderzoeksproject
naar de rol van de vakbeweging in Noord-Nederland in de periode 1960-1992, lijkt nu heel goed bij dit
recente empirische onderzoek te kunnen worden aangesloten.
In een recent overzichtswerk van de hedendaagse economische geografie (SHEPPARD and BARNES,
2000) wordt een heel hoofdstuk gewijd aan de relatie vakbeweging-economische geografie en wordt
een overzicht gegeven van hedendaags onderzoek op dit terrein. In de inleiding van het betreffende
hoofdstuk stelt Herod (HEROD, 2000) dat
“only recently economic geographers have sought to unpack the monolithic category of ‘labor’
to understand how geographic context makes a difference to how workers behave and what this
means for understanding how economic landscapes are made.”
In dit verband zijn, zo geeft Herod aan, de afgelopen twee decennia diverse thema’s aan de orde
gekomen: hoe zijn vakbonden geografisch georganiseerd, hoe reguleren de geografische staatsstructuren
de activiteiten van de vakbeweging, hoe beïnvloeden nieuwe relaties tussen werken en wonen de
geografie van de vakbeweging, in hoeverre dwingen nieuwe arbeidsrelaties als de ‘just-in-time’filosofie en de explosie van werkgelegenheid in de dienstverlenende sector de vakbeweging om nieuwe
organisatiemodellen te adopteren, hoe zijn de levens van werknemers geografisch gestructureerd
(pendel, e.d.) en wat betekent dat voor de mogelijkheden van vakbonden om mensen te organiseren,
en – tenslotte - hoe kunnen de ‘senses of place’ van werknemers mee de lokale of regionale context
gaan vormen van hun culturele gewoonten en van het specifieke gedrag van hun eigen regionale
vakbeweging en omgekeerd?
Herod komt tot een vierdeling van onderzoeksthema’s:
1. de geografie van de wettelijke regulering van de vakbeweging
2. de relatie tussen het optreden van de vakbeweging en de economische geografie van het
kapitalisme
3. de politieke geografieën van de vakbondsorganisatie en
4. hoe ‘place and local context’ de processen van vakbondsorganisatie mee scheppen.
Bij de eerste reeks thema’s verwijst Herod naar onderzoek van G. Clark omtrent de invloed van de
Amerikaanse wetgeving op het gedrag van vakbonden. (CLARK, 1989) Clark verklaart het stagneren
van de totstandkoming van een nationaal-gecentraliseerd loonoverleg in de Verenigde Staten uit
de keuze van de Amerikaanse vakbeweging om te trachten, als directe reactie op en ook enigszins
gedwongen door de overheidsregelgeving, vooral ook lokaal tot zaken met werkgevers te komen. Deze
situatie komt vooral multi-lokationele bedrijven goed uit, omdat zij daarmee de mogelijkheid hebben
om van de variaties in de arbeidswetgeving en de verschillen in loonniveau tussen de verschillende
regio’s c.q. Staten te profiteren.
Onderzoek van Johnston (JOHNSTON, 1986) raakt een vergelijkbaar onderwerp: de invloed van
diverse vormen van overheidsregulering op de gedragsmogelijkheden van vakbonden zelf. Herod
(HEROD, 1997) en Finch en Nagel (FINCH en NAGEL, 1983) hebben onderzocht hoe, als gevolg
van specifieke institutionele afspraken, vakbonden in verschillende economische branches ook tot
verschillende strategieën komen.
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Binnen de tweede reeks thema’s heeft Peet interessant onderzoek gedaan. (PEET, 1983) Hij zoekt naar
de indicatoren die de intensiteit van de ‘klassenstrijd’ bepalen. Deze schrijver acht de organisatiegraad
in een bedrijf(stak), het daar reeds behaalde loonniveau en de opgedane ervaringen met stakingen,
daarvan een goede indicator. De intensiteit van de klassenstrijd in regio’s lijkt ook gevolgen te hebben
voor het gedrag van het kapitaal. Bedrijven blijken zich bij voorkeur te vestigen in gebieden waar weinig
ervaring is met ‘klassenstrijd’. Peet verklaart daarmee voor een deel de na-oorlogse verschuiving van
de industriële productie in de USA van het Noord-Oosten naar de ‘Sun-Belt’, de zuidelijke staten van
de USA.
Ook Gordon (GORDON, 1978) onderzoekt de invloed van de vakbeweging in een bepaalde regio op
het gedrag van het kapitaal. De suburbanisatie, de vestiging van veel bedrijven juist buiten de grote
steden, kan volgens hem ook voor een deel geïnterpreteerd worden als de poging van industriële
bedrijven om te ontsnappen aan de greep van sterke vakbonden. En ook Page (PAGE, 1998) constateert
iets dergelijks in de vleeswarenindustrie, waar bedrijven de neiging vertonen om te verhuizen vanuit
Chicago naar het meer rurale Midden-Westen van de Verenigde Staten. In Engeland komen Church en
Stevens (CHURCH en STEVENS, 1994) tot eenzelfde soort conclusie.
Meer directe invloed van de vakbeweging op de geografie van de productie blijkt ook aanwijsbaar
te zijn. Zo rapporteert Parson (PARSON, 1982 en 1984) in zijn onderzoek naar suburbanisatie en
stedelijke vernieuwing hoe nu juist de vakbeweging, geconfronteerd als zij wordt met verslechterende
huisvesting van en hoge werkloosheid onder (onder andere) de eigen leden, processen in gang zet,
gericht op het oplossen van het huisvestingsvraagstuk van de stedelijke bevolking en op het scheppen
van nieuwe arbeidsplaatsen. Ook Cooke rapporteert omtrent de vormende invloed van de vakbeweging
op de ontwikkeling (in de negentiende eeuw) van Zuid-Wales tot een coherente, industriële en politieke
regio. Hij onderzocht vooral de invloed van de culturele gewoontes van het vakbondsleven op die
ontwikkeling. (COOKE, 1985) Ook Hudson en Sadler (HUDSON en SADLER, 1983, ’84 en ’85)
hebben onderzoek gedaan naar de invloed van het gedrag van de vakbeweging op de ontwikkeling
van de industriële productie. Zij analyseerden de reacties van de staalarbeiders, zowel in Frankrijk
als in Engeland, op voorgenomen plannen tot privatisering van de metaalbedrijven. Het blijkt dat met
hun optreden de vakbonden in beide landen mee een eigen vorm hebben gegeven aan de economische
herstructurering van die bedrijfstak in het eigen land en de nieuwe geografie ervan.
Omgekeerd heeft de geografie van de productie ook directe invloed op ontwikkeling en gedrag van
vakbonden. Zo heeft eind negentiende eeuw het proces van urbanisatie, de snelle groei van vele grote
steden in zowel de USA als in Europa, de mogelijkheden tot ontplooiing voor de vakbeweging zeer
vergroot. (EARLE, 1992a)
Radicale veranderingen in het economisch-politieke landschap kunnen ook directe impact hebben op
de vakbeweging zelf. Holmes en Rusonik geven daarvan als voorbeeld de dramatische opsplitsing eind
jaren zeventig van de twintigste eeuw van de United Auto Workers in een Canadese en een USA-bond,
als gevolg van spanningen die te maken hadden met de toenemende verschillen in loonstructuur in
Canada en de USA. (HOLMES en RUSONIK, 1991) Ook in Nederland had de dramatische teruggang
van de industrie vanaf 1979 (denk bijvoorbeeld aan het wegvallen van de grote scheepsbouw in WestNederland) een direct effect op de slagkracht van de Nederlandse vakbeweging (een teruglopend
ledental, nauwelijks invloed op de politieke besluitvorming, tegenstellingen tussen de bonden in de
marktsector en de collectieve sector, enz.). (REIJNAERTS, 1985; KLADDERMANS en VISSER,
1994)
Bij de derde reeks thema’s gaat het om de geografische opbouw van de vakbeweging zelf. Deels wordt
de invloed van reizende vakbondspropagandisten (in periodes van opkomst van de arbeidersbeweging
of in periodes van stakingsbewegingen) onderzocht (SOUTHALL, 1988, 1989, 1996; WILLS, 1998;
MITCHELL, 1998), deels gaat het om onderzoek naar de invloed van de geografische of de situationele
ruimte op de mogelijkheden voor vakbonden om actief te zijn (het grote verschil om mensen te organiseren
die werkzaam zijn in één ruimte en mensen die elk voor zich een individuele werkplek hebben, waarbij
die werkplekken dan juist gespreid zijn in de ruimte). (BERMAN, 1998 en SAVAGE, 1998)
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Bij de laatste groep thema’s gaat het om de ‘local context’ en om de ‘power of place’.
Zo geeft Painter (PAINTER, 1991) aan dat de reacties van de bonden uit de publieke sector op de
plannen tot privatisering van een deel van het overheidsapparaat in Groot Brittannie nogal verschillen
al naar gelang de lokale vakbondsgeschiedenis, de regionale vakbondscultuur, het welvaartsniveau
in de regio’s en vroegere ervaringen met privatisering. Ook Wills doet onderzoek naar het verschil in
vakbondsreactie op in dit geval investeringsvoornemens in de bankensector. Hij constateert verschillen
in de reactie van de betrokken bonden op de introductie van nieuwe technologieën en op veranderingen
in de organisatie van het arbeidsproces. (WILLS, 1996) En ook het onderzoek van Martin en de zijnen
(MARTIN, 1994 a en b) toont aan hoe de ‘local context’ (en dan in het bijzonder de ‘lokale’ opstelling
van de vakbeweging) zowel de ontwikkeling van de industriële relaties binnen de Britse engineering
industry, alsook de ontwikkeling van die sector als zodanig mee heeft bepaald. Het lukte de werkgevers
in die sector om het gecentraliseerde loonoverleg te vervangen door een lappendeken van lokale
onderhandelingen, omdat dat op zich goed paste in de vakbondscultuur in die sector. Met als gevolg
dat de werkgevers veel meer kansen kregen om vestigingen en groepen werknemers tegen elkaar uit
te spelen en het hen lukte om te profiteren van de verschillen in lokale omstandigheden en contracten.
Daarmee is dat onderzoek tevens een onderzoek geworden naar de verzwakking van de positie van de
arbeid in deze specifieke bedrijfstak.
De hiervoor gesignaleerde groepen onderzoeken hebben geleid tot enkele interessante wetenschappelijke
debatten.
Zo leidde de staking in 1984-1985 onder leiding van de National Union of Mineworkers (NUM),
gericht tegen de privatisering en de gedeeltelijke sluiting van hele reeksen kolenmijnen in GrootBrittannië, tot een eerste debat over de oorzaken van de verschillende soorten reacties van mijnwerkers
op dezelfde dreiging (verschillen die zelfs leidden tot een splitsing van de betrokken vakbond). Was nu
het veranderende investeringspatroon van de National Coal Board oorzaak van het verschil in reacties
(REES, 1985, 1986) of de totaal verschillende vakbondsculturen in de verschillende regio’s (Schotland
en Zuid-Wales met sterke vakbondstradities tegenover de East Midlands waar de NUM altijd al veel
minder strijdbaar en politiek beïnvloed was)? (SUNLEY, 1986, 1990; GRIFFITHS and JOHNSTON,
1991)
Een tweede debat dat, bij de bestudering van de geografie van het vakbondswezen in Engeland, aan
de orde was en dat in feite ook draaide rond de vraag of de ontwikkeling van de vakbeweging primair
wordt bepaald door de economie dan wel door culturele verhoudingen en ontwikkelingen, werd vooral
langs methodologische lijnen gevoerd. Massey, Painter en Miles (MASSEY, 1994; PAINTER, 1994;
MASSEY and MILES, 1984; MASSEY and PAINTER, 1989) gebruikten cijfers met betrekking tot de
organisatie van werknemers, waarbij de aandacht vooral gevestigd was op de verschuivende aandelen
van de verschillende regio’s in Groot-Brittannië in het totale ledenbestand van alle vakbonden tezamen,
waaruit zij concludeerden dat de geografie van het vakbondswezen, zoals dat de gehele twintigste eeuw
tot aan 1970 gegolden had, op dat moment drastisch begon te veranderen. Zij constateerden dat in de
traditionele bolwerken van de vakbeweging, zoals Schotland, Wales en Noord-Engeland, sprake was
van zowel een absolute als een ‘relatieve teruggang’ in het ledental, als gevolg van de geografische
reorganisatie van het kapitaal (vertrekkend uit die regio’s). Daartegenover slaagde de vakbeweging er
niet direct in om in de nieuwe investeringsregio’s vergelijkbare niveaus van organisatie te bereiken.
Ook de van staatswege ingezette spreiding van rijksdiensten vanuit Londen naar de meer perifere
regio’s leidde tot een afname van de kracht van de vakbeweging in de publieke sector in de hoofdstad,
maar tegelijkertijd ook tot een relatieve versterking in de nieuwe regio’s van vestiging. Al dit soort
processen zou leiden tot een zekere nivellering van de machtspositie van de vakbeweging in het land als
geheel. Daarbij werd verondersteld, dat de economische herstructurering in de oude industrie-regio’s de
invloed van de lokale en regionale vakbondscultuur drastisch zou hebben verminderd.
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Tegenover deze auteurs staan Martin en de zijnen (MARTIN et al, 1993; MARTIN et al, 1994c; MARTIN
et al, 1996), die nu juist beweren dat de vakbeweging in de traditionele bolwerken zich heel redelijk door
de economische herstructurering na 1970 heeft weten heen te slaan. Zij gaan daarbij uit van een andere
‘relatieve’ sterkte. Namelijk van het aantal georganiseerden, gemeten in de afzonderlijke branches en
regio’s, en dan in relatie tot alle daar werkzame werknemers en alle daar woonachtige loonafhankelijken.
De zo verkregen organisatiegraad per branche en per regio kan vervolgens dienen als maat voor de
invloed van de vakbeweging in die branches en regio’s. Ondanks de herstructurering bleef volgens hen
de situatie intact, waarbij in de oorspronkelijke vakbondsbolwerken de organisatiegraad hoger bleef dan
in de traditioneel minder sterk georganiseerde regio’s. Naar hun mening was daarmee aangetoond, dat
de kracht van de lokale en regionale vakbondsculturen en de daarbij behorende gebruiken en gewoonten
van groter invloed zijn op de geografie van het vakbondswezen dan de economische herstructurering.
Een derde debat werd gevoerd door de onderzoekers van de ‘geography of labor’, tegenover die van
de ‘labor-geography’.
De eersten (bijvoorbeeld PEET, 1983) hadden vooral aandacht voor het feitelijke verschil in
vakbondsaanwezigheid in de diverse regio’s (vooral in de USA) en de mogelijkheid die dat bood (en
de mate waarin die werd benut) voor het kapitaal om daar van te profiteren. Daarbij gaat het veelal om
vrij omvangrijke, descriptieve onderzoeken, die zich ook goed lenen voor kwantitatieve analyse. De
laatsten (bijvoorbeeld HARVEY, 1982) onderzochten vooral het gedrag van de vakbeweging in haar
poging om het economische landschap te beïnvloeden, als een integraal onderdeel van hun sociale
activiteiten. Het gaat daarbij dan om zicht te krijgen op de betrokkenheid van de factor arbeid (de
werknemers georganiseerd in hun vakbonden) bij de ontwikkeling van het economische landschap.
Welke ontwikkeling van de geografie van de produktie is wel in hun belang en welke niet? Door
de ruimtelijke strategieën en de geografische gevechten trachten werknemers greep op de situatie te
verkrijgen en de ontwikkeling in een bepaalde richting te beïnvloeden (“a spatial fix”) en wel één die
zij wezenlijk achten voor het realiseren van hun sociale en politieke doelstellingen. De bij dit onderzoek
gehanteerde onderzoeksmethodologie kan als ‘kwalitatief’ bestempeld worden.11
Het is niet zo gemakkelijk uit het voorgaande één bepaalde conclusie te trekken.
Herod zelf merkt op, dat hij een overzicht heeft willen maken van de wijze waarop de vakbeweging zich
de afgelopen decennia langzamerhand tot een belangrijk studieobject binnen de economische geografie
heeft ontwikkeld (‘is being conceptualized’) en van de wijze waarop de vakbeweging vervolgens wordt
bestudeerd. In het bijzonder heeft hij willen aantonen hoe economisch geografen de vakbeweging in
toenemende mate zijn gaan zien als een belangrijke geografische actor, die het alleszins waard is om
nader te worden bestudeerd, juist ook in zijn directe betrokkenheid bij de ontwikkeling van regio’s, of
algemener gezegd, bij de “economische geografie van het kapitalisme”.

11

Herod (HEROD, 2000) bekent zichzelf ook tot deze tweede benadering. Hij meent daarmee de factor
arbeid, als een actieve regionale actor, meer recht te doen. Hij is daarbij op zoek naar causaliteiten, naar
patronen van verklaring, die hij beter weet te onderzoeken door meer ‘kwalitatieve’ onderzoeksmethoden te
hanteren, zoals het afnemen van persoonlijke interviews van sleutelfiguren bij bepaalde gebeurtenissen of
het analyseren van archieven, die mogelijke causaliteiten zouden kunnen illustreren.
Dit, in wezen centrale wetenschappelijke debat betreft de neo-positivistische methode, gericht op het vinden
van statistisch significante verbanden, die – ‘ceteris paribus’- in principe altijd opgeld doen, tegenover
de meer interpretatieve methode, die tracht zicht te verkrijgen op bredere conceptuele kwesties en op de
verklaring van economische en sociale processen.
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2.10

Afsluiting			

Ter afsluiting van de twee in de vorige paragrafen beschreven zoektochten, naar theoretische
aanknopingspunten enerzijds (zie de paragrafen 2.2 t/m 2.8) en naar verslagen van empirisch onderzoek
naar de rol van de vakbeweging in de ontwikkelingsgang van regio’s anderzijds (zie paragraaf 2.9), wil
ik het belang daarvan nadrukkelijk onderstrepen. Duidelijk is geworden dat de vakbeweging in de loop
der tijd steeds meer aandacht is gaan krijgen voor de economische geografie. De zin van onderzoek naar
de rol van de vakbeweging bij grootschalige reorganisatieprocessen in een aantal voor de regio NoordNederland belangrijke sectoren lijkt daarmee op voorhand aangetoond.
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Hoofdstuk III

3.1

Het onderzoeksproject

Onderwerp, doelstelling en probleemstelling

Het onderwerp
Het onderwerp van deze studie betreft een tweetal fenomenen, namelijk de regio en de regionale
vakbeweging. Daarbij is de aandacht vooral ook gericht op hun onderlinge relatie. De ultieme vraag is
of een regionale vakbeweging een speelbal is van de regionale sociaal-economische ontwikkelingen,
danwel dat zij mee de sociaal-economische ontwikkeling van een regio bepaalt of ten minste mee kan
bepalen.
De doelstelling
Daarmee is de doelstelling van dit onderzoeksproject min of meer gegeven: het gaat er om
nader zicht te verkrijgen op de regio, de regionale vakbeweging en hun onderlinge relaties bij
de economische ontwikkeling van regio’s.
Daartoe is er voor gekozen om na te gaan hoe in een specifieke regio, in een bepaalde periode, de
regionale vakbeweging aldaar zich heeft verhouden tot de sociaal-economische ontwikkelingen die
zich daar hebben voorgedaan.
De probleemstelling
Bij de formulering van de probleemstelling van dit onderzoeksproject is er voor gekozen het onderzoek
toe te spitsen op de regio Noord-Nederland gedurende de periode 1960-1992. Zoals in hoofdstuk I
reeds werd gesteld, was er in deze periode sprake van een gespannen relatie tussen deze regio en de
rijksoverheid. Die spanningsrelatie wordt in deze studie, gezien het heftige karakter ervan en gezien
de conflicten die daarbij een rol speelden, gedefinieerd als een ‘sociaal conflict’, ‘a social conflict’
tussen Noord-Nederland en Den Haag. Van de twee conflictpartijen12 kan de ‘noordelijke’ conflictpartij
het beste aangeduid worden als ‘social movement’, als ‘beweging tegen de achterstelling van NoordNederland’. De regionale vakbeweging in Noord-Nederland heeft door haar daden laten blijken deel uit
te maken van die sociale beweging.
De probleemstelling van dit onderzoek luidt dan als volgt:
“welke invloed had de regionale vakbeweging in Noord-Nederland in de periode 19601992 op de toen in die regio plaatsvindende, ingrijpende herstructureringsprocessen en
welke maximale invloed kan een regionale vakbeweging in de toekomst op vergelijkbare
herstructureringsprocessen in de eigen regio hebben?”

12

De andere conflictpartij wordt gevormd door de achtereenvolgende nationale regeringen.
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Deze probleemstelling vraagt nog wel enige toelichting. Naast het onderzoek naar de gang van zaken in
Noord-Nederland in de periode 1960-1992 vraagt het tweede deel van de probleemstelling om scherp
zicht op de specificiteit van de te verkrijgen bevindingen uit dit onderzoek. Nodig is na te gaan welke
regiotypen überhaupt kunnen worden onderscheiden en wat voor soort regionale vakbewegingen er
eigenlijk bestaan. Pas dan kan geduid worden in hoeverre de bevindingen van dit onderzoek ook een
meer algemene geldigheid bezitten.
Typen regio’s
Wat dat eerste punt, de regio als bestuursniveau, betreft, kan vastgesteld worden dat daar vanaf
halverwege de jaren negentig in Europa volop wetenschappelijke belangstelling voor bestaat (zie o.a.
HARVIE, 1994; COCHRANE, 1994; ENGEL, 1994; JONES and KEATING, 1995 en JEFFERY 1997).
Als voorbeeld van aandacht vragende ontwikkelingen kan het beleid van de vorige Labourregering van
Groot-Brittannië dienen. De regio werd door haar gezien als een vanzelfsprekend en belangrijk bestuursen politiek niveau. Op dat regionale niveau leek het goed mogelijk om de sociaal-economische en de
sociaal-culturele ontwikkelingen op een goed georganiseerde en democratische wijze te beïnvloeden.
Niet alleen de vorming van parlementen in de deelstaten Schotland en Wales (en met de nodige
complicaties ook in Noord-Ierland), maar ook de regio-vorming in Engeland zelf bood uitgesproken
mogelijkheden om de maatschappelijke effecten van die nieuwe regionale bestuursvormen nauwkeurig
te bestuderen (RACO, 2002).
Voor de Engelse regio’s gold, dat alleen als er voldoende politieke steun zou zijn voor het idee van
meer regionale zelfstandigheid, hetgeen formeel zou moeten blijken middels daartoe georganiseerde
referenda, overgegaan kon worden tot de oprichting van een regionaal parlement. De vraag over welke
competenties zo’n dan gevormd regionaal bestuur precies zou komen te beschikken was vervolgens
een kwestie van onderhandelingen tussen de afzonderlijke regio’s en de nationale overheid. Als gevolg
daarvan kent Schotland momenteel bijvoorbeeld een verdergaande autonomie dan Wales.
Ook in Nederland is in de jaren tachtig en in het begin van de jaren negentig de discussie over de vorming
van landsdelen indringend aan de orde geweest (TWEEDE KAMER, 1980, 1987, 1994; IPO, 1992;
SNN, 1994). Vanuit het Noorden wil men dan in elk geval voortborduren op de gegroeide praktijk van
het gezamenlijke optreden van de drie noordelijke provincies ten opzichte van de rijksoverheid. Ook
wordt nagedacht over de vraag of op een aantal belangrijke beleidsterreinen (bijvoorbeeld infrastructuur,
ruimtelijke ordening, regionaal economische ontwikkeling en verkeer en vervoer) het regionaal niveau
wellicht geschikter zou kunnen zijn voor het formuleren van effectief beleid dan het provinciale dan
wel het nationale niveau. De drie noordelijke provincies anticiperen daarom begin jaren negentig op
de uitkomst van die nationale discussies met de oprichting van het Samenwerkingsverband Noord
Nederland (SNN) (SNN, 1992; SNN, 1993; SNN, 1994). Achteraf blijkt de discussie over de eventuele
introductie van landsdelig bestuur al snel over te waaien. Er voor in de plaats komt de discussie over
de vorming van mini-provincies rondom de grote steden in West-Nederland en over de eventuele
opdeling van Nederland in 25 kleinschalige regio’s, in de plaats van de bestaande twaalf provincies.
Ook die discussie is inmiddels voor een groot deel al weer overgewaaid (denk bijvoorbeeld aan het niet
doorgaan van het gewest Rijnmond en aan het per referendum weggestemde Groot-Amsterdam). Ten
tijde van de verkiezingen voor de Nederlandse Tweede Kamer, voorjaar 1998, heeft ook de toenmalige
premier, Wim Kok, zijn visie gegeven op de betekenis van landsdelen en regio’s als nieuw te vormen
bestuursniveaus. Zijn opvatting bleek heel simpel: Nederland is te klein om er een eigen periferie, laat
staan ook nog aparte regio’s op na te kunnen houden; het is als het ware zelf één grote, Europese regio.13
Uiteraard is dat een omstreden standpunt, vooral ook omdat het geen recht doet aan de in een heleboel
opzichten afwijkende sociaal-economische ontwikkelingen van Noord-Nederland ten opzichte die van
Nederland als geheel.
13

Dagblad van het Noorden, 22 augustus 1997
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Recentelijk is het onderwerp landsdelig bestuur in IPO-verband (Inter Provinciaal Overleg) toch
weer aan de orde gesteld met de publicatie van een nieuw rapport over dit onderwerp. Een speciaal
daartoe ingestelde commissie, de commissie-Geelhoed, tekent voor de daarin vervatte gedachten.
(GEELHOED, 2002) In dat rapport wordt opnieuw nadrukkelijk gepleit voor het instellen in Nederland
van vier à vijf landsdelen. Die nieuw te creëren regionale besturen dienen dan vele bevoegdheden die
nu nog in Den Haag liggen overgeheveld te krijgen. Het idee van regionale, landsdelige besturen met
vergaande competenties is dus ook in Nederland telkenmale nadrukkeijk aan de orde.
Ook de Duitse politicoloog Detlev Albers (ALBERS, 1995) gaat uit van de regio als belangwekkend
bestuursniveau. Hij gaat - en daarin willen wij hem volgen - daarbij in zijn vergelijkende studie uit van
een aantal specifieke regiotypen. Zie figuur 3.1.
Fig. 3.1 Regiotypen volgens D. Albers
structuurzwakke regio’s

ontwikkelingsachterstand, perifere ligging,
hoge werkloosheid

traditionele industrie-regio’s

hoog ontwikkelingsniveau, dominantie van de
industrie, sociaal-economische stagnatie,
hoge werkloosheid

bloeiende regio’s

hoog ontwikkelingsniveau, economische
dynamiek, slechts beperkte arbeidsmarkt-problemen

Typen regionale vakbewegingen
Het is Albers te doen om zicht te krijgen op de invloed van de regionale vakbeweging op de ontwikkeling
van regio’s. Juist vanwege het vóórkomen van de hiervoor genoemde regio-types, leek het hem zinnig
vergelijkend onderzoek te doen. De positie van de regionale vakbewegingen verschilt bovendien per
land. Er zijn landen waar op regionaal niveau überhaupt geen sprake is van vakcentrale-structuren (de
actuele Nederlandse situatie). Soms kennen de aangesloten bonden nog wel regionale structuren, maar
dan veelal gekoppeld aan één of meerdere in die regio gevestigde bedrijven. Het andere uiterste is dat
in een regio een regionale vakcentrale tot op zekere hoogte autonoom is (de standaardsituatie in ZuidEuropa, maar ook de situatie in Schotland en Wales, daar evenwel als uitzonderingssituatie op de NoordEuropese regel). Grofweg kan een onderscheid gemaakt worden tussen het Romaanse vakbondsmodel,
waarbij de sector-overschrijdende vakcentrales per regio dominant zijn en het centrale niveau wordt
gevormd door delegaties vanuit de afzonderlijke regio’s, en het Noord-Europese model, waarbij de
sectorale, centralistisch georganiseerde vakbonden domineren en de vakcentrales, in het bijzonder op
het vlak van de arbeidsvoorwaarden, geen competentie hebben en soms slechts als periodiek platform
van de aangesloten vakbonden bestaan (bijvoorbeeld de TUC in Groot-Brittannië)
Relaties vakbeweging- regio
Met behulp van een vergelijkend onderzoek in een vijftal grotere Europese landen komt Albers in zijn
studie tot de conclusie, dat, gegeven de verdere integratie van Europa, de vakbeweging momenteel de
kans geboden wordt om zich de komende decennia op een nieuw werkterrein met succes te manifesteren,
namelijk in de ontwikkeling van ‘Europese’ regio’s. Naast het bedrijfs- en sectorale werkterrein en het
nationale sociaal-economische werkterrein kan de vakbeweging de ontwikkelingsgang van dit ‘nieuwe’
intermediaire regioniveau ook als een belangrijk werkterrein gaan zien.
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Verder gaat Albers na of er ook algemeen geldende uitspraken te doen zijn over de relatie regiovakbeweging, met inachtneming van die mede door hem gedefinieerde typologieën.
Hij wijst er op, dat er naast het bestaan van een passende vakbondsorganisatie, nog een tweede, even
belangrijke voorwaarde bestaat om te kunnen komen tot een vakbondsengagement op regionaal niveau.
Dat betreft de eigendunk van een regio: is er al dan niet sprake van een sterke regionale identiteit.
Zoja, dan is de kans groot dat, naast andere actoren, ook de vakbeweging een sterke regionale structuur
ontwikkelt en als vanzelfsprekend wordt betrokken bij het streven van de regio naar meer autonomie en
naar een verbetering van de daar bestaande sociaal-economische situatie.
Wat de invloed van de vakbeweging op de ontwikkeling van een regio betreft, komt daar nog een
politiek aspect bij, namelijk de mate waarin een regio autonoom is.
Albers zegt over die samenhang, dat, als er sprake is van een regio met een behoorlijke mate van
zelfstandigheid, de vakbeweging uiteraard veel vanzelfsprekender tot het formuleren van regionaaleconomische en regionaal-sociale opvattingen komt, dan als regio’s alleen maar bestaan als
administratieve of ruimtelijke ordenings-eenheden, zonder politieke inhoud.
Omgekeerd geldt ook, dat een regionale vakbeweging, die programma’s ontwerpt voor de toekomst van
de eigen regio en die zijn leden in dat kader mobiliseert, in hoge mate mee de identiteit van een regio
vormt en versterkt, waarbij ook de mate van autonomie van de regio aan de orde kan komen.
Belangrijk is het nog om op te merken dat je niet kunt uitgaan van stabiliteit, noch wat het type
vakbeweging, noch wat het type regio, noch wat de mate van autonomie van een regio betreft. In de tijd
kunnen er wezenlijke veranderingen optreden.
Om iets van de verwachtingen omtrent het optreden van de vakbeweging in regionale zaken te
kunnen meten is onderzoek gedaan naar de opvattingen van leden van ondernemingsraden van grotere
ondernemingen in Noord-Nederland. Die mensen mogen geacht worden zowel enig zicht te hebben op
het optreden van de vakbeweging in hun regio (en in hun bedrijf) als op de verdere ontwikkeling van
hun bedrijf (en hun regio). Hen zijn enkele vragen gesteld over dat regionale vakbondsoptreden.

3.2

De conclusies van Albers en de vraagstellingen van deze studie

Uit het werk van Albers komen een drietal samenhangende conclusies naar voren:
De mate waarin een regio zichzelf een eigen identiteit toeschrijft, bepaalt onder andere ook de
mate van ontplooiing van de regionale vakbeweging en omgekeerd
De vakbeweging vormt een essentiële, samenbindende kracht in de regio via zijn invloed op de
diverse sectorale herstructureringsprocessen, via zijn invloed op het gelijktrekken van de lonen
tussen de diverse bedrijven en beroepen in een regio, en via zijn mogelijkheden om op regionaal,
nationaal en Europees niveau op te kunnen komen voor de ontwikkeling van specifieke regio’s en
van de in die regio’s toonaangevende branches.
De kansen op versterking van de sociaal-economische structuur van een regio zijn onder andere
ook afhankelijk van de vraag of het tot een krachtenbundeling komt van de diverse regionale
actoren (onder andere van werkgevers, werknemers en regionale politiek), met het oog op het
afdwingen van een op die regio gericht ontwikkelingsbeleid, danwel op een grotere mate van
autonomie.
Deze conclusies heeft Albers getrokken op basis van zijn onderzoek in een zeventiental grotere
Europese regio’s, liggend in een vijftal grotere EU-landen. Deze conclusies zijn in deze studie opnieuw
geproblematiseerd, nu in relatie tot een specifieke regio in een middelgroot EU-land, namelijk Noord-
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Nederland. Uiteraard dienen de onderzoeksvragen dan opnieuw te worden geformuleerd. De vragen uit
paragraaf 1.5 kunnen nu in het licht van de conclusies van Albers en met de specifieke aandachtspunten
die vanuit de economische geografie zijn aangereikt, opnieuw worden geformuleerd. Deze zien er dan
als volgt uit:
1.

Bestaat er een Noord-Nederlandse identiteit en is die gekoppeld aan een streven naar meer
regionale autonomie?
Hoofdstuk IV gaat nader op deze vraagstelling in.

2.

Was er in de periode 1960-1992 sprake van een ‘sociaal conflict’ tussen een ‘beweging tegen de
achterstelling van Noord-Nederland’ en ‘Den Haag’?
Hoofdstuk V gaat nader in op deze vraagstelling.

3.

Heeft de vakbeweging in Noord-Nederland zijn vrij zwakke structuren kunnen uitbouwen tot
een relatief sterke regionale vakbeweging, die zich in de betreffende periode ook op een aantal
momenten als belangrijke actor heeft gemanifesteerd?
Hoofdstuk VI gaat nader in op deze vraagtelling.

4.

Welke rol speelde de vakbeweging (bonden en vakcentrales) bij een aantal spraakmakende
herstructureringsprocessen in Noord-Nederland in de periode 1960-1992?
Hoofdstuk VII gaat verder op deze vraagstelling in en doet verslag van het onderzoek terzake.

5.

Hoe wordt in Noord-Nederland aangekeken tegen de rol en de betekenis van de regionale
vakbeweging?
Hoofdstuk VIII gaat verder in op deze vraagstelling en doet verslag van het onderzoek terzake.

6.

Heeft de opstelling van de vakbeweging in Noord-Nederland (vakbonden en vakcentrales) in de
periode 1960-1992 mee geleid tot een krachtenbundeling van de diverse regionale actoren?En zo
ja, zijn daar dan successen mee geboekt?
Hoofdstuk IX gaat uitvoerig op deze vragen in.

In hoofdstuk X tenslotte wordt getracht al deze vragen en de bijbehorende antwoorden in hun samenhang
te bezien, om daar vervolgens zo mogelijk de nodige conclusies uit te trekken.

3.3

Opbouw van het onderzoeksproject

De in de vorige paragraaf beschreven onderzoeksvragen hebben tot diverse deelonderzoeken geleid.
Hierna volgt een korte aanduiding van die deelonderzoeken.
In hoofdstuk IV wordt nagegaan wat voor soort regio Noord-Nederland eigenlijk is. Naast een schets
van de sociale en de economische structuur van NoordNederland anno het jaar 2000, wordt Noord-Nederland ook in zijn wording beschouwd, zowel vanuit
een historische alsook vanuit een meer economische optiek.
In hoofdstuk VI wordt ingegaan op de rol van de vakbeweging in de maatschappij en de soort
organisatievorm die in de loop van de twintigste eeuw in Nederland is uitgekristalliseerd. Daarna wordt
onderzocht hoe de vakbeweging zich op regionaal niveau en dan in het bijzonder in Noord-Nederland
heeft ontwikkeld.
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In het tussenliggende hoofdstuk V wordt eerst nagegaan wat vooral binnen de sociologie wordt verstaan
onder de begrippen ‘sociale beweging’ en ‘sociaal conflict’. Vervolgens is er aandacht voor de feitelijke
dragers in Noord-Nederland in de betreffende periode van de ‘beweging tegen de achterstelling van
Noord-Nederland’ en voor de opstelling van diverse organisaties binnen het zich in samenhang
daarmee ontrollende ‘sociaal conflict’. In het bijzonder wordt getracht het optreden van de regionale
vakbeweging daarbij in beeld te krijgen.
Dan is er in dit hoofdstuk V ook aandacht voor de vraag naar het al of niet bestaan van een eigen regionale
identiteit in en van Noord-Nederland in de betreffende periode. Onderzoek van Van Schuur en Zanen
(Paper ZANEN en VAN SCHUUR, ECPR-congres Mannheim, 1999) raakt dat onderwerp tot op zekere
hoogte. Zij gaan na in hoeverre er gevoelens van regionale identiteit bestaan in Noord-Nederland en
onderzoeken of die gevoelens zich ook zouden kunnen uiten in verschuivende politieke voorkeuren.
Daarbij is er vooral aandacht voor een eventuele verschuiving van de traditionele (nationale) partijen
richting politieke formaties die meer autonomie voor Noord-Nederland nastreven.
Afsluitend wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan het feitelijk verloop van het ‘sociaal-conflict’.
In hoofdstuk VII zullen de resultaten van het deelonderzoek naar de regionale betekenis van een aantal
(bedrijfstak)bonden in Noord-Nederland worden belicht. Daarbij is met name gekeken naar hun positie
en invloed binnen de eigen sectoren. Het onderzoek heeft bestaan uit een systematische analyse van een
aantal herstructureringsprocessen in voor het Noorden belangrijke bedrijfstakken in de periode 19601992. De vraag was telkens welke rol de betrokken (vak)bonden daarbij speelden en welk effect dat had
op de in die jaren bestaande spanningsrelatie Noord-Nederland - Den Haag.
In hoofdstuk VIII wordt verslag gedaan van een onderzoek onder een specifieke groep Noordelijke
vakbondskaderleden. Om te kijken in hoeverre het algemene vakcentralebeleid ook gedragen werd
en wordt door de eigen achterban is dit aparte deelonderzoek opgezet. Dit deelonderzoek heeft de
vorm gekregen van een enquête onder ondernemingsraadsleden van grotere ondernemingen in NoordNederland. Hen is gevraagd naar hun kijk op de rol van de vakbeweging in de regio.
Hoofdstuk IX is enerzijds gewijd aan ideeën en daden van de regionale vakbeweging in de periode
1960-1992 rond de ontwikkeling van de regio Noord-Nederland. Anderzijds wordt in dit hoofdstuk
aandacht besteed aan de ontwikkeling van de onderlinge relaties tussen enkele belangrijke regionale
actoren in diezelfde tijdsperiode.
In hoofdstuk X wordt een terugblik gegeven op het gehele onderzoeksproces. De gestelde vragen
worden zo goed mogelijk beantwoord en getracht wordt een of enkele overall-conclusies te trekken.
Afgesloten wordt met het signaleren van een aantal actuele maatschappelijke ontwikkelingen, de regio en
de vakbeweging betreffende, en het doen van enkele aanbevelingen, zowel ten aanzien van (eventueel)
regionaal beleid van de (rijks)overheid, als van het beleid van de vakbeweging in de regio’s.
En logischerwijs moet daar dan ook nog iets over regio’s gezegd worden, in het bijzonder over de regio
Noord-Nederland.
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3.4

Conceptueel model

Om de probleemstelling van het gehele onderzoeksproject nog wat nader te verduidelijken, volgt hier
een conceptueel model. Het geeft de onderlinge posities weer van de in deze studie gebruikte begrippen
en de processen die zich tussen die fenomenen kunnen voordoen. De navolgende figuur (Figuur 3.2)
kan misschien het beste van onder naar boven gelezen worden.
=

Wat regio-type betreft is uitgegaan van de traditionele industrie-regio. Dat past beter op de situatie
van Noord-Nederland dan de andere twee typen: de structuur- zwakke regio en de bloeiende regio.
Albers definieert de traditionele industrieregio als volgt: hoog ontwikkelingsniveau, dominantie
van de industrie, sociaal-economische stagnatie en een hoge werkloosheid.

=

Er is sprake van een regio met weinig of met een uitgesproken regionale identiteit.

=

De sociaal-economische problemen kunnen zo hoog oplopen, dat in een regio met een uitgesproken
eigen identiteit een sociale beweging groeit, gericht op het versterken, vernieuwen, verzelfstandigen
enz. van de regio, om zelf de regionale problemen te kunnen oplossen. In een regio met slechts een
vrij beperkte regionale identiteit zal het de vakbeweging zijn die zich op de sectorale problemen
stort in een poging iets te redden van de economische structuur van de regio.

=

Naarmate de spanningen oplopen komt meer en meer de politiek in zicht. Waar het een regio
met een grote mate van regionale identiteit betreft kan de politieke bemoeienis ertoe leiden dat,
door politieke veranderingen door te voeren en extra economische impulsen toe te zeggen, de rust
weerkeert. Leidt de politieke bemoeienis niet tot een afnemen van de spanningen, dan groeit de
sociale beweging mogelijk uit tot een sociaal conflict.

=

De politieke interventie bij de sectorale problemen in een regio met slechts een beperkte regionale
idenditeit, leidt haast als vanzelf tot enkele herstructureringsprocessen, waarbij werkgevens,
politiek en vakbeweging tezamen acceptabele oplossingen formuleren die de druk in de regio van
de ketel halen. Lukt het niet in één keer, dan mogelijk in twee.

=

De regio waarin een heus sociaal conflict is ontstaan is niet gemakkelijk tot bedaren te brengen.
Het conflict kan worden opgelost doordat er beperkte veranderingen in de staatkundige verhoudingen
worden aangebracht, waarin de economische problemen gezamenlijk worden aangepakt en waarbij
de regionale actoren het eens kunnen worden over de middellange termijnontwikkeling van de
regio. Toch gaat het dan om het ontstaan van een patstelling dan wel een zeer wankel compromis.

=

Er kan ook een einde aan het conflict komen doordat er een revolutionair nieuwe situatie wordt
geschapen. De regio krijgt bijvoorbeeld een veel grotere mate van autonomie en middelen om zelf een
economisch ontwikkelingsbeleid te voeren. Nieuwe machthebbers nemen de verantwoordelijkheid
voor het wel en wee van de regio over.

=

Het conflict kan ook ontaarden in een terugval van de verhoudingen. Dat zou heel wel gepaard
kunnen gaan met vormen van repressie. Hoe dat uiteindelijk uitpakt kan moeilijk van te voren
aangegeven worden.
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Fig. 3.2 Conceptueel model:
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Hoofdstuk IV De regio Noord-Nederland

1.1

Inleiding

Of Noord-Nederland in de periode 1960-1992 als een samenhangende regio kan worden beschouwd
en of er sprake is van een hang naar meer autonomie, is nog maar de vraag. Centraal kenmerk daarvan
moet dan zijn het vóórkomen van een breed gedragen eigen identiteit, met daarenboven een openlijke
claim op meer autonomie. Laten we ons in eerste instantie beperken tot dat eerste aspect, het al dan
niet bestaan van een noordelijke identiteit. Op het eerste gezicht lijkt er eerder sprake te zijn van drie
afzonderlijke identiteiten: een Friese, een Groningse en een Drentse.
Carola Simon (SIMON, 2004) geeft aan dat op twee manieren over streekidentiteiten kan worden
gedacht, namelijk op een essentialistische of een constructivistische wijze. De eerste denkwijze gaat er
van uit dat identiteit een vanzelfsprekend, statisch en homogeen gegeven is. Toevallige en veranderende
omstandigheden en relaties gebaseerd op macht of sociale interacties worden niet erkend. De tweede
denkwijze erkent deze juist wel en stelt dat streekidentiteiten onderhevig zijn aan veranderingen en
voortdurend in ontwikkeling zijn, mede ook omdat de binding van mensen met streken kan veranderen.
Een streek heeft dan ook niet een identiteit, maar verschillende. De constructivistische benadering maakt
duidelijk dat streekidentiteiten niet los kunnen worden gezien van de betekenissen en de functies die in
bepaalde situaties door actoren worden toegekend aan een bepaald soort gedrag. ‘Streekidentiteiten zijn
context afhankelijk’, stelt Simons. Zij kiest in haar onderzoek nadrukkelijk voor de constructivistische
benadering. Een voorbeeld dat wij gaarne volgen.
De constructivistische benadering biedt in elk geval ruimte voor het co-existeren van meerdere elkaar
al dan niet overlappende streekidentiteiten. Het manifeste karakter van provinciale identiteiten sluit dus
geenszins het bestaan van een noordelijke identiteit uit.
Wat Noord-Nederland betreft, is er sinds 1945 vooral op sociaal-economisch terrein sprake van een
zekere samengroei van de drie noordelijke provincies. Daardoor ondervinden de voordien dominante,
provinciale contexten ten minste enige concurrentie van een groeiende, meer noordelijke context. Die
noordelijke samengroei stimuleert vervolgens nadrukkelijk verdere, noordelijke identiteitsvorming.
De afzonderlijke provinciale identiteiten in Noord-Nederland leiden zo nu en dan tot het nodige
geharrewar. Zo botsen het onderdrukte, Friese nationalisme en de eigengereide Groninger mentaliteit
nog wel eens met elkaar, met als gevolg de nodige wederzijdse animositeit en het belemmeren van de
verdere ontwikkeling van een noordelijke identiteit.
De vraag kan ook gesteld worden of de drie noordelijke provincies al dan niet tezamen een enigszins
afwijkend deel van Nederland als geheel vormen. In dat geval wordt door niet-noorderlingen het
voorkomen van een gemeenschappelijk noordelijke identiteit als vanzelfsprekend aangenomen, al hoeft
dat door de noorderlingen zelf niet zo direct gevoeld te worden.
In de in 1991 verschenen bundel opstellen ter gelegenheid van het afscheid van de historicus M.G.Buist
als hoogleraar in Groningen roepen de drie redacteuren, K. van Berkel, H. Boels en W.R.H. Koops, de
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vraag op of Noord-Nederland een van de rest van Nederland te onderscheiden entiteit is. (BUIST et al,
1991) In hun gezamenlijke inleiding zeggen zij daarover:14
“De (twee eeuwen) natievorming is niet overal gelijkmatig verlopen; in de ene streek heeft
het lokale kader meer weerstand geboden tegen het nationale kader dan in andere streken.
Ook heeft de natievorming niet overal tot dezelfde resultaten geleid. Een gebied dat ondanks
twee eeuwen centralisatie en uniformering nog altijd een herkenbare en als zodanig gevoelde
eigenheid ten toon spreidt, is het Noorden, waarmee hier de provincies Groningen, Friesland en
Drenthe bedoeld worden. Hoewel de verschillen tussen deze provincies onderling ook bepaald
niet te verwaarlozen zijn (men denke aan de taalverschillen of aan het verschil tussen klei en
zand), blijkt keer op keer het Noorden over een zelfbewustzijn te beschikken, dat het een eigen
positie tegenover de rest van het land doet innemen.”
Uit het voorgaande kan de (voorlopige) conclusie getrokken worden, dat er voldoende aangrijpingspunten
zijn om Noord-Nederland als een bijzondere, samenhangende en eigenstandige regio te beschouwen.
Noord-Nederland is dan een herkenbaar ‘social construct’15, waaraan ook de nodige identiteiten
kunnen worden toegeschreven. Overigens betekent dat niet dat er geen ruimte meer zou zijn voor de
afzonderlijke, noordelijke provincies om eveneens als herkenbare ‘social constructs’ vorm te kunnen
geven aan de eigen, provinciale identiteiten. Ook is de mogelijkheid om de onderlinge verschillen tussen
de Noordelijke provincies te accentueren en daarmee de noordelijke gezamenlijkheid te ondermijnen
minstens even groot als de mogelijkheid om de gezamenlijke kenmerken van het Noorden als geheel
juist te accentueren, bijvoorbeeld om ruimte te scheppen voor het verder uitgroeien van Noordelijke
eenheid.
Vanaf 1945 groeit er voor de drie Noordelijke provincies in toenemende mate een gezamenlijke
context, waarbinnen er sprake is van een zekere convergentie van hun ontwikkeling. Zo ontwikkelt
zich langzaam aan het idee van een regio Noord-Nederland, oftewel ‘het Noorden des Lands’.
In dit hoofdstuk, in het bijzonder in paragraaf 4.2, wordt het onderzoek naar die groeiende, noordelijke
samenhang doorgezet.
In paragraaf 4.3 wordt de gezamenlijke na-oorlogse ervaring van de drie noordelijke provincies
onderzocht aan de hand van een analyse van het regionaal beleid van de rijksoverheid en van de
betrokkenheid van de noordelijke provincies daarbij.
In paragraaf 4.4 wordt vervolgens een (nog steeds voorzichtig) antwoord gegeven op de in 4.1 en in
hoofdstuk 3.2 gestelde vraag of Noord-Nederland vandaag de dag als een in alle opzichten geïntegreerde
regio kan worden beschouwd.

4.2

Bestaat Noord-Nederland wel?

Noord-Nederland?
Begin twintigste eeuw bestond Noord-Nederland eigenlijk nog niet. Groningen, Fryslân en Drenthe
waren op dat moment al bijna honderd jaar provincies van het Koninkrijk der Nederlanden. Hun
gewestelijke autonomie hadden zij aan het begin van de Franse tijd moeten opgeven (KUIPER, 2002).
Na de bijna volledige culturele integratie van het Noorden binnen dat Koninkrijk, in de eerste helft
14
15

Van Berkel, Boels en Koops (red.), Nederland en het Noorden, 1991, pagina ix
Bij de constructivistische methode wordt er van uit gegaan dat de streekidentiteiten sociale constructies
zijn en dat actoren met verschillende doelstellingen verschillende identiteiten toekennen aan een streek of
regio.
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van de negentiende eeuw (BOEKHOLT, 1991), zette zich in de tweede helft van die eeuw ook een
verdere economische integratie door, zij het, dat zich in Groningen aanvankelijk nog een aanzet tot
een eigen industriële “take-off” manifesteerde (KOOY, 1986 en ZANEN, 2000). Afgezien van dit
laatste was vanaf 1875 de overheersende trend, dat de drie Noordelijke provincies zich steeds meer
ontwikkelden tot een soort periferie van West-Nederland. En dat in een periode dat deze noordelijke
streken juist verder ‘ontsloten’ werden door de aanleg van nieuwe rijksstraatwegen en door de bouw
van het nieuwe, nationale spoorwegnet (KOOIJ, 1998). De ‘relatieve’ afstand (bijvoorbeeld uitgedrukt
in de benodigde reistijd om van Groningen naar Den Haag te komen) tussen Noord- en West-Nederland
nam af. Tegelijkertijd werd het Noorden steeds minder belangrijk voor de nationale economie en kwam
het gevoelsmatig steeds ‘verder af’ te liggen van het economisch centrum van Nederland, waarvan het
tot in de tweede helft van de negentiende eeuw zelf nog behoorde.
(DE VRIES, 1998).
Gemeenschappelijke ervaringen sindsdien, het aflopen van de turfwinning, de mechanisatie van de
landbouw en - in het verlengde van beide - de structureel hoge werkloosheid, maakten dat de drie
Noordelijke provincies zich in het eerste kwart van de twintigste eeuw in het geheel van de Nederlandse
staat wat ongemakkelijk voelden. Zeker toen de aanvankelijk perspectiefvolle industrialisatie van vooral
de provincie Groningen vanaf 1920 bleek te stagneren. Vervolgens drukte ook de crisispolitiek van Colijn,
met zijn vernederende werkverschaffing, relatief zwaar op een groot deel van de noordelijke bevolking.
Toen dan na de Tweede Wereldoorlog de werkloosheid zich in deze streken bleef manifesteren (ondanks
de forse, jaarlijkse vertrekoverschotten ten gunste van het Westen en het Zuiden en ondanks het op
gang komen van een redelijk omvangrijke, industriële ontwikkeling in een aantal zwakke noordelijke
deelregio’s - denk aan Emmen, Drachten en Delfzijl - begon zich iets van een gezamenlijk gevoel van
regionale achterstelling te ontwikkelen. In 1947 werd bijvoorbeeld in Bakkeveen een conferentie van de
‘randprovincies’ georganiseerd. Thema’s daar waren: het tegengaan van het centralisme in Nederland
en de betekenis van regionalisme. (HOOGSTRATEN, 1983, blz. 40). De drie noordelijke provincies
trokken in de loop van de jaren vijftig al snel hun conclusies uit de nieuwe, na-oorlogse ontwikkelingen.
Zij richtten tezamen in 1957 een lobbyclub op: de Bestuurscommissie Noorden des Lands (BCN).
Aanleiding daartoe was de publicatie van de rijksnota “Het Westen en overig Nederland”, waarop
zij gezamenlijk wilden reageren. Die nieuwe samenwerking leverde in 1958 een eigen nota op: “Het
Noorden in Nederland”, in 1960 gevolgd door “De toekomst van het Noorden des Lands”.
Niet alleen wat de bestuurders betrof, maar ook meer in het algemeen, leidde het achterblijven van
de ontwikkeling van Noord-Nederland en de inadequate reacties daarop van de rijksoverheid tot een
groeiende spanning tussen het landsdeel Noord en de Haagse politiek.
Taalstrijd en het ontstaan van regionalistische politieke stromingen
Een nieuw element in de noordelijke politiek was de opkomst van regionalistische politieke formaties.
In Friesland was al vanaf eind jaren veertig sprake van een rivival van de Friese Beweging. Met name
het principiële optreden in 1951 van de PvdA’er Fedde Schurer, toen hoofdredacteur van de Friese
Koerier, die door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld werd omdat hij weigerde Nederlands te
spreken, leidde tot een opleving van de Friese taalbeweging. In samenhang met zijn opstelling voor
het gerecht was er tijdens de betreffende zitting sprake van een demonstratie van sympathisanten van
Schurer voor het gerechtsgebouw. De Leeuwarder politie greep hard in en joeg de demonstranten uit
elkaar. ‘Kneppel Freed’ (‘knuppel-vrijdag’) was geboren, evenals een golf van sympathie voor de zaak
van de Friese taal. De taalbeweging nam in Friesland vervolgens een snelle vlucht. Men richtte zich
vooreerst vooral op het realiseren van praktische zaken als het verplicht stellen van het vak Fries in
het basisonderwijs en het gebruik van het Fries in de rechtzaal en in het bestuurlijk verkeer. Dat ging
de jongeren in die beweging niet snel genoeg. In 1962 richtte een drietal van hen de FNP, de Fryske
Nasjonale Partij, op, die na verloop van tijd zowel op het lokale als op het provinciale vlak de nodige
aanhang wist te verwerven.
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Van een Groninger (taal)beweging was direct na de oorlog nauwelijks sprake. De toen actuele kwestie
van de “doorbraak” wist alle progressieve geesten in die provincie te vangen. Het ging er om te trachten
de tot dan toe bestaande scheidslijnen tussen de verschillende groepen progressieve politici op te heffen
en tot een nieuwe politieke formatie te komen. De discussies waren fel. Met name binnen de SDAP,
een van de direct betrokken stromingen, kon men moeilijk afscheid nemen van de oude, vertrouwde
vormen en gedachten.16 De toch doorgezette doorbraak bleek, zeker ook in de provincie Groningen, geen
doorslaand succes. De nieuwe PvdA kwam bij de eerste na-oorlogse verkiezingen in 1946 slecht uit de
verf en het was vooral de CPN die profiteerde van de meer linkse orientatie van de Groninger kiezers.
Nadat gedurende het eerste gedeelte van de Koude Oorlog (vanaf 1947 tot de relatieve ontspanning
eind jaren zestig) de CPN nagenoeg was verdwenen en de PvdA nogal nadrukkelijk als regeringspartij
opereerde, kwam er vooreerst vanuit het Noorden nauwelijks nog een eigen, regionaal geluid naar
voren. Pas rond 1960, met de opstart van de BCN, de oprichting van de FNP en het voorzichtig
ontwaken van de regionale vakbeweging, kwam daar heel langzaam verandering in. Eind jaren zestig
veranderde de situatie nog verder. De CPN wist in de provincie Groningen onder leiding van Fré Meis
zelfs een heuse nabloeiperiode te bewerkstelligen. In het nieuwe politieke klimaat was er in potentie
nu ook in Groningen, in navolging van Friesland (met de oprichting van de FNP) ruimte voor een
onafhankelijke, regionale (taal)partij. In januari 1974 (VOERMAN, 1987) werd de Grunneger Bond
opgericht. Voorzitter “Haarm Maaijer”, zoals hij zichzelf noemde, slaagde er met zijn beweging evenwel
niet in om als politieke stroming door te breken.17 Waarschijnlijk vanwege de grote Anklang van Meis
- Meis behaalde in 1970 een eclatante verkiezingsoverwinning bij de provinciale Statenverkiezingen
(de CPN ging van twee naar acht zetels in de Groninger Staten) – bleek de electorale ruimte voor de
Grunnegerbond in die periode te beperkt.
Het ontstaan van een specifiek op het Noorden gericht regionaal beleid
Na de Tweede Wereldoorlog besloot de nationale overheid, vooral als gevolg van de participatie
van SDAP/PvdA in de regering, te starten met een voortvarende politiek van wederopbouw, dat wil
zeggen van herstel en vernieuwing van de nationale economie. Maar de bemoeienis van de politiek
met de economie bleek blijvend te zijn. Vooreerst leidde dat, na de periode van wederopbouw, tot het
publiceren in de periode 1949-1963, van een achttal achtereenvolgende industrialisatienota’s. Mede
door de nauwe betrokkenheid van de nationale overheid met de industriele ontwikkeling kwam er ook
daadwerkelijk een proces van verdere industrialisatie op gang. Ook het Noorden wist aanvankelijk
van deze nieuwe industrialisatie mee te profiteren. Al gauw bleek evenwel, dat die ontwikkeling zich
16
17

O. Knottnerus schrijft over ‘de omstreden doorbraak’ in hoofdstuk 10 van “Een eeuw socialisme en
arbeidersbeweging in Groningen”, 1986
In Friesland groeide de FNP, na zijn verrassende start begin jaren zestig, langzaam door, met als voorlopig
hoogtepunt het behalen van zeven Statenzetels in 2003. In 2007 liep dat aantal terug tot vijf, maar dat was
vooral te wijten aan het beperktere aantal beschikbare zetels.
In Drenthe werd in 1990 de Onafhankelijke Partij Drenthe (OPD) opgericht. Deze partij behaalde in 1991
een zetel, in 1995 twee zetels en in 1999 drie zetels in de Provinciale Staten van Drenthe. Door onderlinge
twisten splitste deze partij zich in 2002 in twee delen, waarna er in 2003 twee regionalistische partijen aan
de Statenverkiezingen meededen (de OPD en Drents Belang). Beide kregen een zetel. In 2007 verloren
deze beide partijen hun zetel (mede door de vermindering van het aantal Statenzetels).
De noordelijke, regionalistische stroming ‘Nieuw FoArum’ ontstond in 1997. Enkele sympathisanten van
die stroming, afkomstig uit de provincie Groningen, startten in die provincie in 1998/1999 met de politieke
formatie De Groningers. Zij wisten in 1999 net niet door te dringen in de Provinciale Staten. In 2002 werd
vanuit Nieuw FoArum een nieuw initiatief genomen met de oprichting van de Partij voor het Noorden. In
2003 veroverde die partij twee zetels in de Provinciale Staten van Groningen. In 2007 werd dat een zetel
(ook vanwege de terugval van het aantal Statenzetels). In Friesland en Drenthe, waar de Partij voor het
Noorden in dat jaar ook meedeed aan de Statenverkiezingen, werden geen zetels behaald.
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voornamelijk in West-Nederland doorzette en er daarmee in de andere regio’s sprake was van een
groeiende achterstand. De sterk groeiende vraag naar arbeidskrachten in West-Nederland leidde ook
tot een omvangrijke, van Noord-Nederland uitgaande migratie richting het Westen (zie tabel 4.13).
Ondanks die uitgaande migratie bleef de werkloosheid in het Noorden (relatief) hoog. Het tekort aan
emplooi in het Noorden bleef daardoor lange tijd de grote push-factor achter die uitgaande migratie.
Wat ‘het kapitaal’ betrof, oefende de stormachtige ontwikkeling van de Randstad ook aantrekkingskracht
uit. Doordat enerzijds Noordelijke bedrijven door landelijke concerns werden overgenomen en
anderzijds enkele belangrijke bedrijven vanuit Noord-Nederland geheel of gedeeltelijk naar het Westen
verhuisden (bijvoorbeeld KSH, Lijempf, Wolters-Noordhoff en Douwe Egberts), was er sprake van een
noorderlijk verlies aan kapitaal.
Teleurstellingen en niet-uitgekomen verwachtingen
Tegenover deze verschraling van de economische bedrijvigheid stonden de vrij omvangrijke impulsen,
voortkomend uit de redelijk geslaagde industrialisatie-inspanningen. Het ging daarbij evenwel veelal om
de vestiging van filialen van grote Nederlandse of zelfs multi-nationale ondernemingen (zoals Philips
en AKZO). Er was daarmee sprake van een toenemende “filialisering” van de regionale economie. Dat
had tot gevolg, dat de industriële productie in de noordelijke regio in veel directere zin afhankelijk
werd van de economische gang van zaken elders: in tijden van conjuncturele tegenspoed werden - haast
als vanzelfsprekend - de productiefilialen in de regio ingekrompen. Daardoor kon die toenemende
filialisering ook beschouwd worden als een verzwakking van de Noordelijke economische structuur.
Toen de impuls van het na-oorlogse industrialisatiebeleid halverwege de jaren zestig was uitgewerkt,
werd alom een nieuwe impuls verwacht van de in diezelfde periode op te starten exploitatie van de
grote aardgasvoorkomens in Slochteren en omgeving. Dat pakte anders uit. Het Noorden wist slechts
beperkt te profiteren van de aardgasbaten. Afgezien van de vestigingen van Aldel en van het huidige
Kollo in Delfzijl ontstond de nieuwe industriële werkgelegenheid op basis van het (hoogcalorische)
aardgas voornamelijk in de Rijnmond en in Zuid Limburg.18 Via pijpleidingen werd het aardgas snel
en efficient naar elders getransporteerd. De NAM (50% Shell en 50% Esso), de Gasunie (50% NAM,
40% DSM en 10% Nederlandse staat) en vooral ook ’s rijks schatkist profiteerden bovenmatig van
deze nieuwe bodemvondst. De plotselinge rijkdom van de nationale overheid, zoveel werd er wel aan
het aardgas verdiend, werd in die periode niet aangewend voor een versterking van de economische
structuur van Noord-Nederland, noch die van Nederland als geheel. De nieuwe rijkdom werd besteed
aan het uitbouwen van een wel zeer genereus nationaal stelsel van sociale zekerheid (in het buitenland
in de jaren zeventig aangeduid als de ‘Dutch disease’). Tegen de verwachting van veel noordelijke
bestuurders in leidden de aardgasvondsten niet tot een snelle uitbreiding van noordelijke industrie.
Wel vestigen zich de hoofdkantoren van de NAM (Assen) en de Gasunie (Groningen) - niet dan nadat
daarvoor zeer hard geknokt had moeten worden – in het Noorden. Al met al was men in het Noorden
met al die gasvondsten niet veel opgeschoten.

18

In de achtste industrialisatienota, 1963, staat op blz. 81: “Het in het Noorden aangetoonde aardgas biedt
een welkome basis voor de verdere uitbouw van de industriële structuur aldaar. De aanwezigheid van deze
grondstof, alsmede het feit dat 25 miljard m3 is gereserveerd voor nieuwe industriële projecten, voor welke
de beschikbaarheid van aardgas tegen een adequate prijs een voorwaarde is om in Nederland tot realisatie
te komen, vergemakkelijkt immers de vestiging van bepaalde basisindustrieën in dit landsdeel.”
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4.3

Noord-Nederland, voorwerp van regionaal ontwikkelingsbeleid

Om de opstelling van de rijksoverheid beter te begrijpen, kan het beste haar eigen regionaal beleid
onderzocht worden. Juist ook uiteengelegd in een aantal duidelijk te herkennen periodes. De
ontwikkeling van het door de rijksoverheid gevoerde regionaal beleid, gericht op het versterken van de
economie van Noord-Nederland (en van andere regio’s), wordt dan een spiegel van de feitelijke sociaaleconomische ontwikkelingen.
Hieronder willen we systematisch die te onderscheiden periodes analyseren.
4.3.1
Eerste periode, 1945-1950: wederopbouw
Nederland kwam geschonden uit de oorlog. Van de vooroorlogse productiecapaciteit was 40% verloren
gegaan als gevolg van verwoestingen en plunderingen, 5% van de woningvoorraad was verwoest en er
was een algehele schaarste aan goederen. (MINISTERIE EZ, 1950)
De eerste naoorlogse regering bestond uit een partijencoalitie die al vlak voor de oorlog was ontstaan en
waarbinnen sociaal-democratische planningsgedachten en het katholieke corporatieve gedachtengoed
elkaar min of meer hadden gevonden. De directe bemoeienis van de staat met de economie stond
buiten kijf. Wel werd er een hevig gevecht geleverd over de vraag of de staat zelf de planning van de
productie ter hand zou nemen of dat ten principale de economie in handen moest blijven van particuliere
ondernemers, c.q. hun geldschieters, waarbij de staat slechts voorwaardenscheppend aanwezig zou
zijn.
Na felle discussies en nadat de eerste naoorlogse verkiezingen de net opgerichte PvdA niet de verwachte
verkiezingsoverwinning hadden bezorgd en de confessionelen onverwacht sterk uit de stembus
kwamen, werd het pleit beslecht ten gunste van de tweede optie. (DE LIAGRE BÖHL, NEKKERS,
SLOT, 1981) De PvdA legde zich daarbij neer in de wetenschap dat in elk geval wel een, wat wij nu een
Keynesiaanse conjunctuurpolitiek noemen, gevoerd zou gaan worden. Alleen al daardoor was er sprake
van een radikaal ander beleid dan het monetaire aanpassingsbeleid van de regeringen-Colijn in de jaren
dertig. De regering nam als het ware verantwoordelijkheid voor het uitbannen van werkloosheid.
Aan de orde was in eerste instantie het herstel van de vooroorlogse productiecapaciteit, het bouwen van
nieuwe woningen - ter compensatie van het in de oorlog verloren gegane woningbestand en om de snel
groeiende bevolking huisvesting te kunnen bieden - en het zoeken naar een nieuwe grondslag voor de
economie. Met name het steeds definitiever wordende verlies van Indonesië noopte tot een nog verdere
ombouw van Nederland van een handelsnatie tot een modern industrieland. ‘Industrialisatie’ werd dan
ook al gauw het algemene parool. In 1949 zag de eerste Industrialisatienota het licht.
Het karakter van deze staatsbemoeienis met de economische ontwikkeling kan het beste worden
beschreven als een soort indicatieve planning: de gewenste ontwikkeling van de industrie werd
aangegeven, alsmede de overheidsmaatregelen die er op gericht waren om zo’n ontwikkeling een
maximale kans van slagen te geven, d.w.z. het scheppen van het gewenste ‘industriële klimaat’. (DE
LIAGRE BÖHL, NEKKERS, SLOT, 1981) De kern van die overheidsbemoeienis werd gevormd door
een straffe en strakke loonpolitiek, waardoor de startende industrie, die zich vooral op de export diende
te richten, kon werken met relatief lage lonen.
Die opbouwfase werd in eerste instantie getekend door schaarste aan productiemiddelen en –materialen,
alsook door een daarmee samenhangende, negatieve betalingsbalans. Omstreeks 1947 was Nederland
ongeveer failliet. De Marshall-hulp bood uitkomst en maakte de overbrugging mogelijk naar een
periode die, achteraf gezien, gekenmerkt werd door groeiende exporten van de tot een zekere bloei
komende industrie.
Ook Noord-Nederland kwam enigszins gehavend uit de oorlog. Zo was het centrum van de stad
Groningen tijdens de bevrijdingsgevechten deels verwoest, terwijl grote gebieden van de provincie
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Groningen onder water stonden. In het gehele land, dus ook in het Noorden, waren fabrieken door de
Duitsers ontmanteld. Bovendien was er sprake van een vrij algehele ontreddering.
Z.O.Drenthe had, merkwaardigerwijs, in zekere zin ook enigszins kunnen profiteren van de
oorlogsomstandigheden. De algehele schaarste aan energie had geleid tot een onverwachte na-bloei
periode van de turfwinning. Tijdelijk was in deze regio de vooroorlogse arbeidsreserve, die als gevolg
van het aflopen van de vervening was opgelopen tot zo’n vijf duizend man, gewoon verdwenen.
Dat veranderde na de oorlog weer snel: werkloosheid en armoede deden opnieuw op grote schaal
hun intrede. Z.O.Drenthe werd alras door iedereen als probleemgebied erkend en na veel vijven
en zessen werd in 1951 in de Tweede Kamer een ‘welvaartsplan voor Z.O.Drenthe’ vastgesteld.
(HOOGSTRATEN,1983)
En daarmee was er in Nederland in feite ook een begin gemaakt met een door de rijksoverheid gedragen
regionaal sociaal-economisch beleid. Inmiddels was al wel gebleken dat de globale bemoeienis van
de overheid met de zich ontwikkelende industrie niet overal tot een beduidende stijging van de
vraag naar arbeidskrachten leidde. Er ontstonden meerdere gebieden met een ten opzichte van het
landelijk gemiddelde vrij hoge werkloosheid, zeker in die streken waar de uitstoot van arbeidskrachten
uit de landbouw relatief groot was en de industrialisatie nog niet erg wilde vlotten. Het idee om dan
maar premies te verstrekken aan mensen die wilden verhuizen naar elders deed opgeld en werd tot
beleid verheven, maar dat bleek al snel lang niet afdoende. Het precedent – het vaststellen van een
welvaartsplan voor een sociaal-economische zwakke regio (Z.O.Drenthe) – opende alras de weg voor de
totstandkoming van een uitgebreider regionaal beleid. Er kwamen uiteindelijk ontwikkelingsplannen
voor een achttal in sociaal-economisch opzicht achterblijvende regio’s, zij het dat die plannen van een
minder ingrijpende aard waren dan het plan voor Z.O.Drenthe. Van de acht ontwikkelingsgebieden
lagen er, naast Z.O.Drenthe, nog drie in Noord-Nederland, namelijk Zuid-West-Groningen, OostGroningen en het oostelijk deel van de provincie Friesland. Niet alleen bleek het Noorden de meeste
probleemgebieden te kennen, ook was voor de daar opgezette ontwikkelingsplannen het meeste geld
nodig (in verband met duurdere ontsluitingen vanwege de grotere oppervlakten en vanwege de relatief
extra hoge werkloosheid in die regio’s).
In Groningen was, als eerder reeds vermeld, al in 1936 de NETO (Noordelijke economische en
technologische organisatie) opgericht. Aanvankelijk was die organisatie bedoeld om werkzaam te zijn
voor de drie Noordelijke provincies. Toen het er op aan kwam gingen Friesland en Drenthe in deze
hun eigen weg. In Drenthe werd direct na de oorlog Opbouw Drenthe opgericht, alras gesplitst in een
sociale en een economische poot (naast Opbouw Drenthe werd het Drents Economisch Technologisch
Instituut - het DETI - opgericht). Ook in Fryslân wilde men op dit vlak aan de slag, vandaar dat in 1946
het Economisch-Technologisch Instituut Friesland (ETIF) werd opgericht.
Daarmee lag de betrokkenheid van de Noordelijke provinciale besturen bij het voor hun eigen gebieden
te ontwikkelen regionaal-sociaal-economisch beleid voor de hand, al signaleert P. van Hoogstraten, dat
het welvaartsplan voor Z.O.Drenthe nog een volledig centralistische aangelegenheid was.19
4.3.2
Tweede periode, 1950-1969: industrialisatie, kernenbeleid, loonexplosie
De economie van Nederland nam in deze periode een hoge vlucht. Het globale sociaal-economische
stimuleringsbeleid van de diverse regeringen begon vrucht te dragen. De echt grote groei van de
productie en van het aantal industriële arbeidsplaatsen bleek zich echter voor te doen in slechts een
beperkt aantal sectoren, namelijk in de chemische industrie, de metaalnijverheid en de bouwnijverheid.
Kijkt men naar de periode 1948-1957, dan blijkt de groei in industriële werkgelegenheid voor 77%
19

Pieter van Hoogstraten vermoedt, zie pagina 39, dat de gecentraliseerde beslisstructuur (belichaamd in een
stuurgroep louter bestaande uit vertegenwoordigers van de betrokken ministeries) gezien moet worden
tegen de achtergrond van het nationale debat over de te voeren industriepolitiek. Doelmatigheid van het
beleid stond voorop en dat mocht niet door sociale, niet-marktconforme overwegingen worden beïnvloed.
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voor rekening te zijn gekomen van deze drie sectoren. Ten opzichte van de overall-economische groei
van de industriële sector in die periode van + 21,84% was de groei in de genoemde sectoren inderdaad
behoorlijk groot: de chemie + 66%, de metaalnijverheid + 36,91%, bouwnijverheid + 30,49%.
(MINISTERIE EZ, 1963)
De industriele werkgelegenheidscijfers over de periode 1950-1962 in Noord-Nederland (zie tabel
4.1) geven een beduidende groei aan. Met name de procentuele groei van de industrie in Friesland en
Drenthe is in die periode opvallend. Groningen blijft daarbij duidelijk achter.
Tabel 4.1 Procent. groei van de industr. werkgelegenheid + abs.aantal werkn.; per provincie.

Groningen
Fryslân
Drenthe
Nederland

stijging in %
periode 50-62

personeelsbezetting x 1000
sept. 1950
sept. 1959

sept. 1962

20,5
55,8
73,8
18,2

32,0
19.3
13,5
937,5

38,8
30,4
24,2
1.102,9

35,5
25,3
18,7
1.059,8

Bron: Zevende en achtste nota inzake de industrialisatie van Nederland, Den Haag 1960 en 1963

Eind jaren zestig kwam de vestiging van nieuwe bedrijven in geheel Noord-Nederland min of meer tot
stilstand. De hoop dat de gevonden aardgasvoorraden nieuwe industrieën zouden aantrekken was toen
al (op enkele uitzonderingen na) ijdel gebleken.
Wat in tabel 4.1 niet goed zichtbaar wordt, zijn de conjunctuurbewegingen. Zowel in 1952 als in 1957
was er sprake van een ernstige terugval van de conjunctuur, die ook ogenblikkelijk de werkloosheid,
tot schrik van iedereen, deed toenemen. (zie tabel 4.2) In 1952 was het argument voor de ingestelde
bestedingsbeperking de dreigende oververhitting van de economie als gevolg van de Korea-crisis. Ook
de in 1957 door de regering afgekondigde bestedingsbeperking stuwde de werkloosheid ogenblikkelijk
op.
Tabel 4.2 Procentuele werkloosheid in diverse regio’s in 1950, 1952 en 1957
1950

1952

1957

Provincie Groningen	  3,6	  6,9	  3,7
Z.W.Groningen	  2,2	  5,6	  4,2
Oostelijk Groningen	  6,6
11,1	  7,7
Provincie Fryslân	  3,1	  6,1	  4,3
Oostelijk Fryslân	  3,9	  8,2	  5,9
Provincie Drenthe	  6,5	  8,7	  6,8
Z.O.Drenthe
15,5
15,4
11,0
N.O.Overijssel	  2,9	  6,8	  4,4
Nederland	  2,5	  4,3	  1,5
Bron:

Zesde industrialisatienota, Ministerie van EZ, Staatsuitgeverij, Den Haag, 1958, tabel VII,
blz. 80 en Achtste industrialisatienota, Min. EZ, Staatsuitgeverij, Den Haag, 1963, bijlage
VI, blz.146
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De relatief jonge Nederlandse industrie kon in eerste instantie goed op de snel expanderende
wereldvraag naar goederen en diensten inspelen. Nederland concentreerde zich in die periode enerzijds
op internationale dienstverlening en anderzijds op het industrieel verwerken van grondstoffen, met
vooral productie van halffabricaten. De internationale concurrentiepositie was daarbij gebaseerd op een
goed, maar vooral ook op een goedkoop product. Voorwaarde om dat te kunnen leveren was een stricte
beheersing van de arbeidskosten. En met de centraal geleide loonpolitiek was daar in Nederland vanaf
1945 tot 1963 inderdaad sprake van.
Maar ook het voornoemde type industriële productie kende zijn (economische) grenzen. Zo ontstond er
eind jaren vijftig een tekort aan arbeidskrachten, in het bijzonder in het Westen des Lands. Dat leidde
enerzijds tot een zekere decentralisatie van industriële activiteiten van vooral grotere ondernemingen
(Philips, ENKA, e.d.), in het bijzonder ook vanuit de Randstad naar de meer perifeer gelegen regio’s
van Nederland. Anderzijds vormde dat tekort voor vele bedrijven aanleiding om arbeidskrachten vanuit
vooral de Mediterrane landen (aanvankelijk vooral vanuit Spanje en Italië en later ook vanuit Marokko
en Turkije) naar Nederland te ‘importeren’.
Het relatief ruime arbeidsaanbod in Noord-Nederland en het verruimde premiebeleid na 195820 leidden,
toen de economie weer fors aantrok, tot een snelle toename van het aantal bedrijfsvestigingen in
het Noorden. Achtergrond van dat verruimde regionaal beleid was de gedachte om de economische
bedrijvigheid meer over het gehele land te spreiden. Onder druk van de krapte op de arbeidsmarkt in het
Westen en de zich tegelijkertijd manifesterende congestieproblematiek (o.a. het tekort aan woningen)
werd voor de eerste keer een spreidingsbeleid geformuleerd. Dat leek in deze periode zelfs te gaan
slagen. Bij wijze van illustratie volgt hierna een overzicht van de aantallen nieuwe bedrijfsvestigingen
over de periode 1959-1962 die in aanmerking kwamen voor BIO-premiëring:
Het bleek dat in de periode 1959 t/m 1962 de provincies Noord-Brabant en Limburg veel ‘overloop’
kregen uit ‘overig Nederland’ (tezamen 27 bedrijfsvestigingen, wat goed was voor 3.163 arbeidsplaatsen);
maar dat gold ook enigszins voor Overijssel (12 vestigingen) en Fryslân (11 vestigingen). Het Noorden
als geheel scoorde in deze periode beter dan de andere regio’s, wat de overplaatsing van bedrijven
vanuit het Westen betrof. (Zie tabel 4.3).			

20

Na 1958 werd het regionaal beleid uitgebreid. Naast de oorspronkelijke ontwikkelingsgebieden werden
ook de andere gebieden met een negatief migratie-saldo, de zogenaamde “expulsie-gebieden”, onder de
werkingsssfeer van dat regionaal beleid gebracht. Deze verruiming en tegelijkertijd ook intensivering (per
20 april 1959 treedt de nieuwe, verruimde subsidieregeling Bevordering Industriële Ontwikkeling –BIO- in
werking) is vooral ingegeven door de noodzaak om een verdere concentratie van bevolking en economische
activiteiten in het Westen van Nederland te voorkomen.

57

opmaak-definitief.indd 57

07-01-2009 11:16:17

Tabel 4.3 Nieuwe vestigingen waarvoor premie ingevolge de regeling “Bevordering Industrialisatie
Ontwikkelingskernen” werd toegezegd, respect. uitgekeerd, verdeeld naar herkomst en aantal
daarmee gerealiseerde arbeidsplaatsen (periode 20 april 1959 t/m 31 december 1962)
Herkomst

Buitenland

Westen van Ned.

Overig Nederl.

Totaal

Provincie

aantal arbeidspl.

aantal arbeidspl.

aantal arbeidspl.

aantal arbeidspl.

Groningen	  5	  826	  10	  531	  6
1.290	  21	  2.629
Friesland	  2	  134	  25
2.474
11	  850	  38	  3.458
Drenthe	  4	  255	  27
1.836	  -	    -	  31	  2.091
Overijssel	  4	  747	  17
1.243
12	  457	  33	  2.447
N.Holland	  -	     -	   4	  393	  1	   15	   5	   912
Zeeland	  2	  524	   4	  713	  5	  604	  11	  1.841
N.Brabant	  2	  872	   9
1.358
12
1.427	  23	  3.657
Limburg	  3	  569	   4	  178
15
1.736	  22	  2.483
Totaal
Bron:

22

3.927

100

8.708

62

6.379

184

19.014

Achtste industrialisatienota, Staatsuitgeverij, Den Haag, 1963, bijlage IV en V

De groei van de industrie in Noord-Nederland gedurende de periode 1959-1962 was evenwel niet
volledig te danken aan de hiervoor beschreven ‘overloop’, maar voor ongeveer de helft ook aan de groei
van de bestaande bedrijvigheid. De personeelssterkte in de industrie loopt (zie nogmaals tabel 4.1) in
de periode september 1959-september 1962 in Noord-Nederland in z’n totaliteit, met bijna 14.000, op
tot 93.300 personen.
In de daaropvolgende periode is er, voornamelijk in het Westen van Nederland, krapte op de arbeidsmarkt.
Het leidt tot het ronselen van gastarbeiders en de uitbetaling van zwarte lonen, dat wil zeggen lonen
boven het contractueel overeengekomen loonniveau. En daarmee werd de centraal geleide loonpolitiek
ondermijnd. In 1964 volgde als gevolg daarvan een loonexplosie, die ook direct het einde van het strak
gereguleerde loonbeleid betekende.
In de loop van de jaren zestig steeg de prijs van arbeid in Nederland vervolgens sneller dan die in de
ons omringende landen, waardoor de internationale concurrentiekracht van de Nederlandse economie
zichtbaar werd ondermijnd. Tegelijkertijd veranderde in die periode ook de vraag naar goederen, wat
noopte tot het opstarten van meer kapitaalintensieve productiewijzen. Het gehele productie-apparaat
moest als het ware op de schop. Maar zoiets geschiedde niet één, twee, drie. Wel viel na 1964 de groei
van het aantal industriële arbeidsplaatsen stil, ook in Noord-Nederland.
Tegelijkertijd zette de uitstoot van arbeidskrachten uit de landbouw, een proces dat al van het begin
van de twintigste eeuw gaande was, zich in de loop van de jaren vijftig en zestig versneld door. (Zie
tabel 4.4) Deze ontwikkeling was in Noord-Nederland ingrijpender dan landelijk, zoals blijkt uit het
procentuele verschil van de terugloop aan arbeidsplaatsen in de landbouw in de periode 1964-1970
tussen Noord-Nederland (27%) en Nederland als geheel (16%). Groningen is het meest extreem: 33%.
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Tabel 4.4 Uitstoot van arbeidskrachten uit de landbouw per provincie;
periodes ‘58-’64 en ‘64-’70
aantal arb.pl.
in 1958

aantal arb.pl.
in 1964

teruggang
aantal arb.pl.
abs. procent.* in 1970

Gron.	  32.000	  23.000	  9.000
Frysl.	  38.000	  30.000	  8.000
Drenthe	  33.000	  27.000	  6.000
Noorden
103.000	  80.000
23.000
Nederl.
483.000
396.000
87.000

teruggang
abs. procent.*

28%	  15.300	  7.700
21%	  23.600	  6.400
18%	  20.200	  6.800
22%	  59.100
21.000
18%
329.000
67.000

33%
21%
25%
27%
16%

* t.o.v. de voorafgaande periode
Bronnen: P. van Hoogstraten, De ontwikkeling van het regionaal beleid in Nederland 1949-1977,
Nijmegen, 1983, tabel III 10, blz. 82 CBS en interim-rapport ISP, EZ, 1975, Den Haag, blz. 43 en 45

Door het relatief nog ruime aanbod aan arbeidskrachten in Noord-Nederland bleef daar het proces van
het tot stand komen van nieuwe bedrijfsvestigingen zich aanvankelijk nog aarzelend doorzetten. Het
in de gehele periode 1956-1969 vrijkomen van arbeidskrachten uit de landbouw en uit de traditionele
Noordelijke bedrijfstakken (en de, mede daardoor, relatief hoog blijvende werkloosheid) vormde op
zich een positieve vestigingsfactor in die periode.
De nieuw gevestigde industriële ondernemingen bleken overigens niet altijd een lang leven beschoren.
Zo werden in Groningen, in de periode 1955-1971 totaal 138 ondernemingen aangetrokken, waarvan
er binnen deze periode 26 de poorten al weer sloten. In diezelfde periode gingen er daarnaast 114
ondernemingen dicht die daar reeds voor 1955 gevestigd waren. Het saldo met betrekking tot het aantal
ontstane en verdwenen bedrijven in de provincie Groningen komt daarmee voor die periode uit op
nul.
Van de nieuwe vestigers waren het vooral de grote, nationaal (en internationaal) opererende
ondernemingen die veel nieuwe arbeidsplaatsen schiepen. Zo werd één derde van het aantal vanaf
1945 tot 1971 in Noord-Nederland totstandgekomen arbeidsplaatsen geecreëerd door Philips, AKZO
of Shell.
4.3.3
De derde periode (1969-1982): intensieve groei, spreidingsbeleid, sectorbeleid
en het idee van integraal ontwikkelingsbeleid
Intensieve groei
Halverwege de jaren zestig vindt de omslag plaats van een tot dan vooral ‘extensieve’ industriële groei
naar een meer ‘intensieve’ groei.
Werd de ‘extensieve’ groei vooral gekenmerkt door toenemende productievolumina en groeiende
aantallen daarbij betrokken werknemers, bij de ‘intensieve’ groei gaat het om nieuwe producten en
nieuwe productietechnieken en eerder om besparing op de aantallen aangestelde werknemers dan op
een toename.
In deze periode is de vraag naar nieuwe machines e.d. groot. Verder vragen die nieuwe technieken
ook om nieuwe organisatievormen. Zo blijken op dat moment grotere ondernemingen beter aan de
nieuwe eisen te kunnen voldoen dan kleinere. Een neiging tot schaalvergroting is het gevolg, mede
vanuit de noodzaak voor individuele bedrijven om meer greep op de markt te krijgen. Om zowel de
investeringen als de kapitaalsconcentraties te kunnen bekostigen dienen bedrijven in toenemende mate
vreemd vermogen aan te trekken, wat vooral ook tot een groeiende afhankelijkheid van het bankwezen
leidt. (FORTUYN, 1983)
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Het industriële landschap in Noord-Nederland heeft zich dan vanaf 1960 ontwikkeld als aangegeven
in tabel 4.5.
Tabel 4.5

Aantal arbeidsplaatsen in de industrie in Noord Nederland 1960-1973

	  1960	   1965	   1970	   1973
Steen en aardewerk	  4.054	   4.254	   3.869	   3.934
Grafische nijverheid	  3.179	   3.762	   4.027	   3.962
Chemische nijverheid	  5.063	   6.269	   6.566	   6.830
Houtnijverheid	  5.519	   6.325	   5.818	   5.528
Kleding- en reiniging	  8.742	  11.231	   8.254	   6.524
Leer en rubber	  1.703	   1.788	   1.436	   1.293
Metaalnijverheid
24.635	  34.206	  39.592	  39.685
Papierindustrie 	  5.114	   5.672	   4.986	   4.665
Textielindustrie 	  6.065	   8.268	   8.734	   8.018
Voedings- en genotsm. Industrie
20.921	  21.896	  21.866	  21.118
Totaal

84.995

103.671

105.148

101.557

Bron: interim-rapport van de werkgroep economische ontwikkeling van het ISP, 1975

Herkenbaar in tabel 4.5 is de geweldige groei van het aantal arbeidssplaatsen in de metaalnijverheid en
het blijvend hoge aantal in de voedings- en genotmiddelenindustrie. Ook herkenbaar is de aanvankelijke
bloei en later het beginnende verval van de confectie-industrie. De textielindustrie komt in de eerste
periode nog fors opzetten, maar stabiliseert dan. De chemische industrie groeit de gehele periode door,
maar de grootste groei lag toch al voor 1960.
Per saldo neemt het aantal industriële arbeidsplaatsen na 1970 in Noord-Nederland weer af.
De werkgelegenheidsstructuur in Noord-Nederland, over alle sectoren bezien, ontwikkelt zich tussen
1960 en 1970 als aangegeven in tabel 4.6.
In die periode blijkt er sprake te zijn van een spectaculaire groei in de commerciële dienstensector,
zij het dat die ontwikkeling in het Noorden wat vertraagd op gang komt. Procentueel gezien groeit
het aandeel van de (commerciële) dienstensector in Noord-Nederland in deze periode met 4%, tegen
landelijk 6%. Het is in het Noorden de industrie die in die periode procentueel nog steeds groeit, en dat
zelfs met 5%. Daarna is er evenwel sprake van krimp, zoals we reeds demonstreerden. Landelijk neemt
al in deze periode het aandeel van de industrie in de werkgelegenheid weer af, van 44% tot 43% (al
betekent dat in die periode nog wel een groei van het absolute aantal banen in die sector, namelijk van
1.628.000 naar 1.775.000).
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Tabel 4.6 Absolute en procentuele opbouw van het arbeidsvolume* in Noord-Nederland naar
sectoren** in 1960 en 1970
		
		
Landbouw
Industrie
Diensten

Totaal

*
**

Groningen
Abs. Proc.

Fryslân
Abs. Proc.

Drenthe
Abs. Proc.

Noord-Ned.
Abs. Proc.

Nederl.
Abs. Proc.

1960	  26,0   17,3	  36,0   25,6	  31,0   32,6	  93,0   24,1	  465   12,6
1970	  15,3   10,3	  23,6   17,0	  20,2   19,8	  59,1   15,1	   329    8,0
1960	  61,6   41,0	  49,9   35,5	  35,5   37,4
147,0   38,1
1.628   44,1
1970	  66,7   44,1	  58,2   42,0	  45,4   44,6
170,0   43,5
1.775   43,0
1960	  62,3   41,2	  54,6   38,9	  28,5   30,0
145,4   37,7
1.599   43,3
1970	  69,3   45,8	  56,9   41,0	  36,3   35,6
162,5   41,5
2.027   49,1
1960
1970

149,9 100
153,3 100

140,5 100	  95,0 100
138,7 100
101,9 100

385,4 100
391,9 100

3.692 100
4.130 100

loontrekkenden + zelfstandigen (x 1000)
exclusief de overheid

Bronnen: CBS en interim-rapport ISP, EZ, 1975, Den Haag, blz. 43 en 45

Uit tabel 4.6 blijkt ook heel duidelijk de relatief nog belangrijke positie van de landbouw in NoordNederland, zowel in 1960 als in 1970. Weliswaar zakt het procentuele aandeel in de werkgelegenheid
ook in het Noorden spectaculair, het blijft toch nog wel bijna twee keer zo groot als in Nederland als
geheel (in 1970 ruim 15% tegen landelijk 8,0%).
Landelijk wordt al in 1970 bijna de helft van de werkgelegenheid (buiten de overheid om) in de
dienstensector gerealiseerd. Dat zou je kunnen aanduiden als de overgang naar de post-industriële
maatschappij of ten minste naar een economie die gedomineerd wordt door dienstverlening. In NoordNederland zet die ontwikkeling – zij het enigszins vertraagd – zich eveneens door.
Vanaf halverwege de jaren zestig tot aan de oliecrisis in 1973 is er sprake van een ongekend grote groei
van de wereldhandel. De uitbreiding, zowel van die internationale handel als van de wereldmarkt als
zodanig noopt tot herstructurering van de internationale productieverhoudingen, zeker als zich nieuwe
spelers op die markt aandienen (zoals Japan, Taiwan en Zuid-Korea). Naast de shift van arbeidsintensief
naar kapitaalsintensief, vanwege het in Nederland relatief gestegen loonpeil, treedt nu ook een verdere
verschuiving op van de productie van halffabricaten naar meer ‘sophisticated products’, noodzakelijk
vanwege die veranderende internationale concurrentieverhoudingen.
De hiervoor geduide invloeden werken in de diverse branches zeer verschillend uit. Naast elkaar treden
op: sterke groei, stabiliteit, stagnatie en neergang. De sectorstructuur-problematiek neemt in betekenis
toe. Daar waar in regio’s concentraties van bepaalde bedrijfstakken bestaan, ontstaat een relatie tussen
regionale en sectorale problemen. Zo ontstaat er bijvoorbeeld een crisis in de confectie-industrie. Die
bedrijfstak biedt tot dan in de stad Groningen aan enkele duizenden mensen werk en daarenboven ook nog
eens aan vele honderden in het oostelijk deel van de provincie Fryslân en in Oostelijk-Groningen. Ook
de strokarton-industrie, met een sterke concentratie in Oost-Groningen en de noordelijke scheepsbouw
(‘Werfgroep V’) krijgen met crisisverschijnselen en herstructureringsperikelen te maken.
Spreidingsbeleid, de eerste aanzetten
De hoop op een versnelde industriele ontplooiing in en van het Noorden flakkerde begin jaren zestig
weer op. West-Nederland kreeg vanaf het begin der jaren zestig in toenemende mate te maken met
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nieuwe vormen van congestie (smog, files en woningnood), terwijl zich aldaar ook nog eens een
tekort aan arbeidskrachten manifesteerde. De rijksoverheid overwoog, als antwoord op deze nieuwe
verschijnselen, een beleid te ontwikkelen gericht op de spreiding van de Nederlandse bevolking en van
de bedrijvigheid over het gehele nationale grondgebied. Noord-Nederland was daarbij prominent in
beeld. Een intensief “spreidingsbeleid” zou drie-kwart miljoen extra inwoners naar dit landsdeel moeten
brengen, waarvoor dan ook werk, woonruimte en voorzieningen zouden moeten worden gecreëerd. De
ambitieuze rijksplannen werden vastgelegd in de Tweede Nota voor de Ruimtelijke Ordening (1966).
De uitwerking zou in de daaropvolgende jaren zijn beslag moeten krijgen. Bestuurlijk Noord-Nederland
was in voor dit rijksbeleid en keek halsreikend uit naar de concretisering ervan. In de praktijk van alle
dag bleek de rijksoverheid evenwel niet bereid feitelijk in te grijpen in de economische ontwikkeling.
De bovenmatige groei van de Randstad en vooral ook de snelle groei van veel industriële bedrijvigheid
in de Rijnmond, wist men niet tegen te gaan. Laat staan dat men in staat bleek om die groei richting
Noord-Nederland te geleiden. Verder werd er fors geïnvesteerd in de randstedelijke infrastructuur en in
de woningbouw aldaar, om toch ook op die wijze de nijpende problemen het hoofd te kunnen bieden.
De door alle rijksnota’s in het Noorden toch opnieuw gewekte verwachtingen ten aanzien van de
verdere industriele ontwikkeling, verdwenen - met het feitelijk uitblijven van een doeltreffend
ontwikkelingsbeleid – al snel weer. Deze keer groeiden de frustraties fors. Men begon zich in het
Noorden in toenemende mate achtergesteld te voelen. Tussen Noord-Nederland en de rijksoverheid
ontstond in samenhang daarmee, in toenemende mate, een conflictueuze relatie. De zo oplopende
spanningen kunnen heel goed ook beschreven worden in termen van een ‘sociaal conflict’.
In het kader van het bestrijden van de oververhitting van de economie, vindt vanaf 1969 een beperking
van de staatsuitgaven plaats, onder andere wat het regionaal beleid betreft. Voor het Noorden pakt dat
veranderende regionaal beleid de daaropvolgende jaren nog redelijk gunstig uit. Voor grote delen van
het land wordt het regionaal beleid afgeschaft. Alleen Noord-Nederland en Zuid-Limburg kunnen vanaf
dat moment nog profiteren van een nationaal geformuleerd regionaal beleid. Overigens valt het de
rijksoverheid gemakkelijk om het regionaal beleid gericht op Noord-Nederland landelijk te verkopen
als het nieuwe spreidings- en anti-congestiebeleid voor West-Nederland (in het bijzonder ook voor
het Rijnmondgebied)21. De Rotterdamse havenstaking in 1970, gevolgd door de fl. 400,--acties in
de gehele Nederlandse industrie, toont de oververhitting van de economie en de arbeidsmarkt in het
Rijnmondgebied. Tegelijkertijd is er in die regio sprake van een alarmerende toename van de smog.
Dat alles maakt de geesten rijp voor het idee van een ingrijpend spreidingsbeleid. Het rijksbeleid wordt,
eigenlijk al vanaf 1966 (De Tweede nota Ruimtelijke Ordening), in woorden heel nadrukkelijk gericht
op het realiseren van een evenwichtiger verdeling van de bedrijvigheid over het gehele Nederlandse
grondgebied.
Kon het overeind houden van het regionaal beleid voor Noord-Nederland landelijk heel wel worden
verdedigd met een beroep op de nieuwe spreidingsfilosofie, in het Noorden betekende het continueren
van het regionaal beleid tegelijkertijd het pareren van de sociale onrust zoals die in de periode 19681972 vooral in de provincie Groningen de kop op stak. (ZANEN, 1973)
Het spreidingsbeleid, zoals dat grofweg tussen 1959 en 1982 gevoerd is, heeft al met al zonder twijfel
een positief effect gehad op de Noordelijke economie, zowel wat de industriële ontwikkeling als wat
de groei van de dienstensector betreft. Daarmee heeft het er zeker toe bijgedragen dat de uittocht van
noorderlingen op zoek naar werk in de Randstad, verminderde. Feitelijk is er in de periode 1970-1980
voor het eerst in de twintigste eeuw sprake van een vestigingsoverschot. Dit feit was waarschijnlijk mede
te danken aan de sociale zekerheidswetgeving, die mensen niet meer dwong om bij werkloosheid (of
21

Denk aan de Selectieve Investeringsregeling (SIR), waarbij in de Rijnmond ten aanzien van nieuwe
bedrijfsvestigingen een regiem van vergunningen en heffingen ging gelden, en aan het idee van de spreiding
van Rijksdiensten naar in het bijzonder Noord-Nederland en Zuid-Limburg.
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gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid) wel aanwezig passend werk in een ander landsdeel te aanvaarden.
De verruimde pensioenen maken het in die periode bovendien mogelijk, dat er een migratiestroom van
ouderen van West-Nederland naar Noord-Nederland (vooral naar Friesland en Drenthe) op gang komt
(VERGOOSSEN,1983); het zogenoemde ‘Drenthenieren’.
Om deze structurele verandering te demonstreren volgt hier een overzicht van de na-oorlogse
migratiecijfers. (zie tabel 4.7)
Tabel 4.7 gemiddeld vijfjaarlijks vertrek-/vestigingsoverschot van N.-Nederland
Periode

Vertrekoverschot

Vestigingsoverschot

1951 t/m 1955
12.900	    1956 t/m 1960	  8.800	    1961 t/m 1965	  1.328	    1966 t/m 1970	   174	    1971 t/m 1975	     6.851
1976 t/m 1980	     0	    0
1981 t/m 1985	  1.100	    1986 t/m 1990	  3.000	    1991 t/m 1995	     1.900
1996 t/m 1999	     3.700
Bronnen:

- arbeidsmarktbeschrijvingen van de DBA’s voor Gr., Frysl. en Dr.
- jaarverslag 1976/1977 FNV-district Noord, Groningen 1977
- statistische jaarboeken voor het Noorden

Na 1977 dalen de gemiddelde vestigingsoverschotten per jaar voor het Noorden evenwel toch weer.
Vanaf 1984 is er zelfs opnieuw een periode van een jaar of acht waarin het Noorden per saldo inwoners
verliest aan de rest van Nederland. Dankzij de vrij gunstige cijfers voor Drenthe, vanaf het begin van de
jaren zestig, valt het noordelijk bevolkingsverlies qua aantallen evenwel nog mee. Na 1990 trekt de boel
weer wat aan en is er sprake van positieve migratie-saldi, al blijven ze vooralsnog beperkt in omvang.
Sectorproblematiek
Sinds eind jaren zeventig kampt de Nederlandse economie met stagnatie en inflatie. Die situatie, die
zich begin jaren zeventig al enigszins voorzichtig aankondigde (de eerste oliecrisis) zette zich eind
jaren zeventig pas goed door. Tussen 1973 en 1977 was er nog steeds sprake van economische groei. In
de periode 1977-1979 beginnen de internationale, structurele problemen (de tweede oliecrisis) zich te
verdiepen. In Nederland begint dan ook de economische groei stil te vallen.
De daaropvolgende recessieperiode treft in Nederland met name de bedrijfstakken die tot dat moment
tot de trekpaarden van de economie behoren: de chemie, de olieraffinage, de machinebouw en de
electrotechnische industrie. Voor het Noorden betekent dat onder andere het niet doorgaan van een
DSM-vestiging in de Eemshaven, aarzelingen in de scheepsbouw en de tendens tot inkrimping van
vooral filiaalbedrijven, zoals bijvoorbeeld bij de vele Philipsvestigingen. Dit laatste is nieuw. Het
blijkt dat reorganisaties en reallocaties van bedrijvigheid nu ook plaatsvinden bij de nog vrij jonge
Noordelijke vestigingen van diverse multi-nationale ondernemingen, bijvoorbeeld bij Danlon en Enka
in Z.O.Drenthe en bij Philips in Stadskanaal en Sneek. Er is sprake van saneringen en inkrimping van
delen van de productie. Daarmee blijkt er een nieuwe onevenwichtigheid de Noordelijke industriële
structuur te zijn binnengeslopen.
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Nog een andere zwakte van de Noordelijke bedrijvigheid wordt blootgelegd. Sinds de oorlog konden
veel van de in de landbouw vrijkomende arbeidskrachten werk vinden in de bouwnijverheid. In het
Noorden is die sector feitelijk lange tijd relatief oververtegenwoordigd geweest. Dat kon heel lang
zonder problemen, ook omdat de bouwvakkers vanuit het Noorden ook werk aanpakten in NoordDuitsland, in de polders en in de Randstad. Maar bij forse, conjuncturele tegenslagen in Duitsland en/of
Nederland, zoals in deze periode, blijkt de werkloosheid in de bouw telkens extra hoog op te lopen.
Dat de landbouw in areaal en in aantal werkzamen terugloopt was al veel langer het geval. Maar nu dienen
ook de traditionele op de landbouw gebaseerde industrieën zich verder aan de nieuwe omstandigheden
aan te passen. Een verdere herstructurering in de kartonindustrie, de aardappelmeelindustrie, de
zuivelindustrie en de suikerindustrie zet zich in deze periode door. Ondertussen zijn voorheen vooral in
de provincie Groningen sterke sectoren als de confectie-industrie en de steenindustrie al min of meer
verdwenen. Alleen de kleine, gespecialiseerde scheepsbouw houdt in die jaren, met moeite, stand.
Met de werkloosheid gaat het eind jaren zeventig/begin jaren tachtig, als gevolg van al deze
ontwikkelingen, opnieuw helemaal fout (zie tabel 4.8). Niet alleen loopt de werkloosheid dramatisch
hoog op, ook komt er, per saldo, weer een uitstroom van Noorderlingen naar elders op gang. Daaruit
blijkt, dat het tot op dat moment gevoerde spreidingsbeleid in elk geval niet afdoende soulaas had
geboden en bood.
De noodzaak tot een voortgezet regionaal-economisch beleid gericht op Noord-Nederland was voor
iedereen zo duidelijk als wat. De rijksoverheid bleek vervolgens bereid een gericht regionaal beleid
naar het Noorden te continueren. Een tweede reden waarom de rijksoverheid toch bereid bleek het
regionaal beleid voort te zetten, was de gespannen sociale situatie in Noord-Nederland. Had in 1979
het door het rijk geformuleerde regionaal beleid naar het Noorden (het Integraal Structuurplan - ISP) in
de drie noordelijke provincies al een zuinig onthaal gekregen,22 toen er ook nog continuiteitsproblemen
ontstonden in een aantal direct met het regionaal beleid verbonden bedrijven, het spiksplinter nieuwe
kartonbedrijf OKTO en de Philips-vestigingen in Oost-Groningen, kwamen de gemoederen opnieuw
nogal heftig in beweging. Dit keer was het de regionale vakbeweging die de bevolking wist te mobiliseren.
Onder andere vond er op 8 februari 1980 een grote demonstratie plaats in de stad Groningen. Enkele
duizenden werknemers gaven gehoor aan de oproep van de vakbeweging om het werk die middag
te staken en om naar Groningen te komen om te demonstreren. Mede vanwege de openlijke steun
van de landelijke vakbeweging aan deze regionale acties bleek het rijk bereid die sociale onrust af
te kopen. Besloten werd een rijksdienst, de archief selectie dienst, in Oost-Groningen te vestigen (al
was die aanvankelijk Zwolle toebedacht). Verder werd de Investeringspremie voor nieuwe of zich
uitbreidende bedrijven (de IPR) op het hoogst mogelijke niveau gebracht en werd het werkingsgebied
ervan uitgebreid (met Delfzijl e.o.). In een landelijke TV-toespraak beloofde premier Van Agt ook nog
dat zich in Oost-Groningen een tiental instrumentenfabrieken zou vestigen. Dit pakket aan maatregelen
plus een gecontroleerde afbouw van het bedrijf OKTO en het verzachten van de reorganisaties bij
Philips bleek inderdaad voldoende om de druk van de ketel te halen. In hoofdstuk V, paragraaf 5.2
wordt nader op deze sociale onrust ingegaan.
Een nieuw soort regionaal beleid: integraal ontwikkelingsbeleid
Bij het nieuwe, integrale ontwikkelingsbeleid gaat het niet meer om het klakkeloos voortzetten van
in de eerdere fasen van het regionaal beleid beproefde instrumenten. Stond bijvoorbeeld begin jaren
zeventig de poging om enige sturing aan de, vooral industriële expansie te geven (via de stimulering
22

Het in 1979 uitgekomen ISP stond in het teken van de landelijke politieke koerswijzgingen. Het
bezuinigingspakket Bestek ’81 van de nieuwe regering Van Agt-I betekende voor Noord-Nederland een
flink verlies aan ( deels aanvullende) werkgelegenheid. De nieuwe impulsen vanuit het ISP konden qua
volume zo ongeveer weggestreept worden tegen de gevolgen van Bestek ’81.
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van industriële vestigingen in het Noorden en Limburg en het afremmen van industriële expansie in
vooral het Rijnmondgebied) op de voorgrond, eind jaren zeventig wordt die poging tot afremming in
het Westen weer verlaten, wat samenhing met de nu ook in het Westen plaatsvindende inkrimpingen
van grote bedrijven (zoals bijvoorbeeld in de kunststofindustrie) en met de herstructurering van gehele
bedrijfstakken (bijvoorbeeld in de scheepsbouw). Voor wat de verdere ontwikkeling van het Noorden
betreft werden de kaarten nu meer gezet op een directe versterking van de economische structuur met
behulp van een nieuw instrument, de in 1974 opgerichte Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij
(NOM). Deze instelling beoogt ‘de versterking van de economische structuur en de werkgelegenheid’
te bevorderen. De eerste jaren van zijn functioneren legt de NOM het accent zeer nadrukkelijk bij
de eerste doelstelling, wat tot de nodige conflicten met de vakbeweging leidt. In de periode daarna
komt er meer oog, zeker bij te herstructureren bedrijven, voor het zo mogelijk eveneens handhaven en
versterken van de werkgelegenheid. Verder verschuift de aandacht zich ook meer naar zich nieuw in
het Noorden te vestigen bedrijven. Een uitgekiend acquisitiebeleid moet tot nieuwe bedrijfsvestigingen
in het Noorden leiden. Daarnaast ontstaat er ook meer aandacht voor begeleiding van (door)startende
ondernemingen en voor het bevorderen van samenwerkingsprojecten tussen noordelijke bedrijven in
dezelfde branches. De omvang van de participaties van de NOM in bedrijven moet daarbij voortaan in
principe beneden de 50% blijven.
De spreiding van rijksdiensten, als instrument voor het regionaal beleid, wordt - in elk geval wat de
PTT betreft - in deze tweede helft van de jaren zeventig herbevestigd. Maar ook dit sturingsinstrument
komt, gezien de ook in het Westen optredende economische problemen, steeds moeilijker te liggen.
De investeringspremie-regeling blijft vooralsnog wel bestaan, al geldt ze niet meer voor alle gemeentes
in het Noorden. Tegen de tendens tot inkrimping van het regionaal beleid in wordt voor enkele regio’s
(namelijk Oost-Groningen en het Eemsmondgebied) begin jaren tachtig de mogelijkheid geopend
tot het verlenen van de maximaal door Europa toegestane omvang aan investeringspremies. Dit als
antwoord op de bijna-opstand van het Noorden tegen Den Haag, begin 1980.
Ondertussen wordt gewerkt aan het voorbereiden van een nieuwe, meer integrale vorm van regionaal
beleid. Niet alleen het stimuleren van economische bedrijvigheid wordt doel van het regionaal beleid,
maar alle ministeries moeten zich inspannen om een bijdrage te verlenen aan het versterken van de
sociaal-economische en sociaal-culturele structuur.
Dat dat nodig blijft, blijkt wel uit de hardnekkig hoge werkloosheid in de noordelijke provincies (al is
die inmiddels ook in het gehele land op een hoger plan komen te liggen). (Zie tabel 4.8) De regionale
component van de werkloosheid is tussen 1972 en 1982 zelfs nog verder opgelopen, voor Groningen
bijvoorbeeld van (4,4% - 2,9%=) 1,5% in 1972 tot (14,3% - 11,0%=) 3,3% in 1982.
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Tabel 4.8 Werkloosheid per provincie (geregistreerde arbeidsreserve in procenten van de
afhankelijke beroepsbevolking (mannen en vrouwen)
Gebieden

1972

1975

1977

1979

1982

Groningen
Fryslân
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
N.Holland
Z.Holland
Zeeland
N.Brabant
Limburg
Nederland

4,4
3,9
5,2
3,4
2,5
1,9
2,4
2,4
3,9
3,5
3,3
2,9

6,5
7,2
9,3
6,4
5,5
2,6
3,4
3,2
4,3
7,1
8,4
5,0

8,2
7,3
8,5
5,9
5,6
3,0
3,9
4,4
4,8
7,3
9,8
5,6

7,0
14,3
4,6
13,9
4,8
13,1
4,0
12,4
4,3
12,2
2,9	  8,0
3,3	  9,0
3,8	  9,0
4,9	  8,2
5,4
12,9
8,2
14,3
4,5
11,0

Bronnen: P. van Hoogstraten, 1983; blz. 230 en Sociale maandstatistieken CBS

Het werken met ontwikkelingskernen, als brandpunten voor nieuwe bedrijvigheid, wordt in dat nieuwe,
integrale streven losgelaten. Het Noorden als geheel mag zich vanaf dat moment verheugen in extra
belangstelling van zo ongeveer alle beleidsdepartementen. Ook wordt als essentieel voor de nieuwe,
integrale aanpak gezien, dat de verschillende overheden nu gezamenlijk gaan optrekken. Er komt een
stuurgroep die het totstandkomen van een Integraal Structuurplan (Noorden des Lands) moet gaan
voorbereiden.
Nadat in 1977 de uitgangspunten voor de sociaal-economische aspecten van het nieuwe structuurplan
publiekelijk ter discussie zijn gesteld, waardoor er enige hoop op een daadkrachtige aanpak ontstaat,
is er sprake van teleurstelling als de nieuwe regering (Van Agt-I) twee jaar later het Integraal Structuur
Plan presenteert. Eruit valt op te maken23, dat alle verwachte positieve effecten van het voor het Noorden
nieuw af te spreken beleid tezamen net voldoende zullen zijn om de verwachte negatieve effecten van
Bestek ’81, het landelijke beleids/bezuinigingsplan van die nieuwe regering, op sociaal-economisch
terrein te compenseren.
De Noordelijke vakbeweging ziet in 1979, aan de vooravond van de publicatie van dat ISP, de bui
al hangen. Op 3 mei 1979 presenteert het FNV-district Noord zelf cijfers over de ontwikkeling van
de werkgelegenheid in Noord-Nederland over de periode 1972-1977, alsook over de verwachtingen
omtrent een verdere achteruitgang van de werkgelegenheid in alle sectoren na 1979, bij ongewijzigd
overheidsbeleid.
Het totaal aantal arbeidsplaatsen in Groningen in de betreffende periode bleek te zijn gedaald met
2.250, dat wil zeggen met 1,2%. In Fryslân was er over diezelfde periode sprake van saldo nul. Slechts
in Drenthe was er sprake van een redelijke groei (+ 9.030 arbeidsplaatsen, oftewel 7,4%).
Het FNV-district spreekt als verwachting uit, dat er gedurende de periode 1979-1981 sprake zal zijn
van een dramatische achteruitgang van de werkgelegenheid. (FNV-NOORD, 1979) Volgens de FNV
stonden er op dat moment (3 mei 1979) in Groningen 5.775, in Fryslân 3.000 en in Drenthe 2.540
arbeidsplaatsen op de tocht, voornamelijk in de industrie. En dat terwijl diezelfde industriële sector
ook in de periode 1972-1977 al dramatische verliezen, qua aantal arbeidsplaatsen, had laten zien: in
23

‘Bar en Boos’, FNV-district Noord, 1979
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Groningen - 10.565 arbeidsplaatsen, oftewel -19%, in Fryslân - 10.780 arbeidsplaatsen oftewel -21%
en in Drenthe - 5.775 arbeidsplaatsen, oftewel -15%.
Tegenover die drastische teruggang in de industrie staan dan tegelijkertijd wel spectaculaire groeicijfers
voor de werkgelegenheid in de dienstensector. Maar de dramatische teruggang van de werkgelegenheid
in de industrie kan niet anders dan leiden tot een periode met verhoogde, sociale spanningen.
Wat de dienstensector betreft, vindt de grote groei aan arbeidsplaatsen in Noord-Nederland overigens
voornamelijk plaats in de kwartaire, door de overheid bepaalde dienstensector (openbaar bestuur,
defensie, sociale verzekering, onderwijs, gezondheids- en veterinaire diensten). Dat betekent op het
vlak van de werkgelegenheidsontwikkeling een toenemende afhankelijkheid van het Noorden van het
gevoerde rijksbeleid.
In 1980 wordt dan eindelijk het ISP-beleid, enigszins moeizaam en onder een niet al te gunstig gesternte,
opgestart.
4.3.4
De vierde periode: het ISP, de ‘Noordelijke polder’
In 1979 komt het eerste ISP-rapport uit. Het Noorden krijgt voortaan te maken met zo ongeveer het
gehele kabinet. Het ISP wordt een overeenkomst tussen Noord-Nederland en de rijksoverheid in volle
breedte. Gezien de samenloop van de drastische bezuinigingsoperaties van de rijksoverheid en het
nieuw geformuleerde regionaal beleid gericht op het Noorden, bleek, als gezegd, het nieuwe Integrale
Structuurplan qua doelstelling een teleurstelling. Wat met de ene hand wordt gegeven (ISP), wordt
met de andere hand (Bestek ’81) weer genomen. De regionale vakbeweging ageert tegen dit nieuwe
ISP-beleid. De Provinciale Staten van Groningen, Fryslân en Drenthe gaan dan ook slechts aarzelend
akkoord met de nieuwe plannen. De Groninger Staten “nemen er slechts kennis van”. Toch wordt door
de intensief samenwerkende overheden getracht het beste uit dat nieuwe ISP-beleid te halen.
Vooreerst blijft de achterstand in economische ontwikkeling van Noord-Nederland ten opzichte van
die van Nederland als geheel nog steeds aanzienlijk. Uit een studie van de FNEI (de Federatie van
Noordelijke Economische Instituten) over de betekenis van de kwartaire sector voor Noord-Nederland
blijkt, dat er per duizend inwoners in 1982 in Nederland als geheel 285 arbeidsplaatsen in de kwartaire
sector zijn. In Noord-Nederland zijn dat er ‘slechts’ 238. Met name Fryslân en Drenthe blijken
achterop te lopen, met respectievelijk 224 en 227 banen per duizend inwoners. Groningen neemt een
middenpositie in met 263 banen. (LANGEVELDE VAN, PIEK EN PLUIM, 1982 en 1985) Dit rapport
onderzoekt ook de werkgelegenheidsstructuur van alle grotere plaatsen in het Noorden. Het blijkt dat
met name Emmen wat het aandeel van de werkgelegenheid in de commerciële dienstensector betreft in
vergelijking met het Noorden of met Nederland als geheel ver achterloopt.
De verdere overall conclusies van dat rapport luiden:
-

-

het Noorden is relatief dun bevolkt en de verstedelijking is beperkt. Bovendien is de noordelijke
bevolkingsomvang beperkt en door de decentrale ligging is de informatievoorziening zodanig, dat
niet effectief geconcurreerd kan worden met de centra van “hogere orde”, als het gaat om de gunst
van de nationale en internationale dienstverlenende bedrijven
de minimale marktomvang wordt in het Noorden des Lands moeilijker gerealiseerd, omdat het
inkomen per huishouden in 1981 ongeveer 6% lager ligt dan in Nederland. (CBS, 1984)
de filiaalstructuur van de noordelijke economie werkt belemmerend op de ontwikkeling van
de stuwende dienstverlenende bedrijven. De grote zakelijke transacties, waarbij vaak een zeer
intensief contact is vereist tussen opdrachtgever en uitvoerend commercieel bedrijf, verlopen
doorgaans via hoofdkantoren, inkoopcentrales, rijksoverheidsinstellingen, enz., die veelal in het
Westen zijn gevestigd. De grote afstand tot de belangrijkste opdrachtgevers werkt sterk in het
nadeel van de Noordelijke, stuwende, commerciële dienstverlenende bedrijven.
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Een regionaal beleid toegespitst op het Noorden blijkt dus uiterst nodig. Alleen is er sprake van zich
wijzigende omstandigheden. Niet alleen in het Noorden loopt de werkloosheid fors omhoog, dat is
vanaf 1979/1980 in geheel Nederland het geval, waardoor er - in absolute zin - in het Westen veel meer
werklozen zijn dan in het Noorden. Een economisch stimuleringsbeleid moet zich dus haast wel op het
gehele land, op alle regio’s richten, of gewoon worden afgebouwd.
Even had het er daarbij inderdaad op geleken dat het speciale beleid naar het Noorden (dus ondanks de
ISP-filosofie) ten onder zou gaan. Illustratief daarvoor leek te zijn de weigering van de rijksoverheid
eind 1979/begin 1980 om de hypermoderne kartonfabriek OKTO in Winschoten nog verder te
financieren en er zo’n 150 hoogwaardige arbeidsplaatsen dreigden weg te vallen. Dan komt NoordNederland evenwel in opstand. Die opstand, hoe kort ook, leidt tot een onverwachte herbevestiging
door de nationale overheid van haar streven om een speciaal ontwikkelingsbeleid voor het Noorden te
realiseren. Zelfs al min of meer teruggeschroefde beleidselementen als de spreiding van rijksdiensten
en het maximaal premiëren van nieuwe bedrijfsvestigingen worden daarbij overhaast van stal gehaald.
Aan het implementeren van het ISP wordt door alle partijen vervolgens ijverig gewerkt. Wel wordt
er in de daaropvolgende periode ook nadrukkelijk gezocht naar nieuwe invalshoeken. Was landelijk
de commissie-Wagner al wegbereider voor nieuwe, nationale aandacht voor de industrie, in NoordNederland doet een door de Bestuurscommissie Noorden des Lands (BCN) ingestelde commissieGoudswaard vergelijkbare aanbevelingen. Dat leidt ook tot een vernieuwde aanpak van het ISP-beleid
(ISP-II), onder andere doordat de regio daarvoor dan zelf meer verantwoordelijkheid neemt of wil
nemen. Zo claimen de noordelijke provincies bevoegdheid met betrekking tot het uitvoering geven
aan het IPR-beleid, bij uitbreiding en vestiging van nieuwe bedrijven en weten zij te bereiken dat er in
ISP-kader een aantal projectcommissies komen die, redenerend vanuit het integrale ontwikkelingsplan,
systematisch nieuwe projecten op economisch terrein gaan ontwikkelen, om daarmee een versnelde
ontwikkeling van Noord-Nederland mogelijk te maken.
Overeenkomstig de systematische samenspraak die in 1982 op nationaal niveau is ontstaan tussen
werkgevers- en werknemersorganisaties (het Akkoord van Wassenaar, zie verderop), ontstaat er ook
in Noord-Nederland een nieuwe samenspraak tussen regionale bestuurders en de vertegenwoordigers
van regionale werkgevers- en werknemersorganisaties. Dat leidt, als uitvloeisel van het op 29 augustus
1985 tussen die partijen overeengekomen ‘Akkoord van Beetsterzwaag’, tot de oprichting van het
‘Besturen Overleg Noord-Nederland’ (BON).
Het ISP heeft ook in zijn tweede (1982 t/m 1984) en derde fase (1985 t/m 1987) onder een ongelukkig
gesternte moeten opereren. De algemene politieke situatie en de economische ontwikkelingen gedurende
de jaren tachtig maakten, dat het profijt van het regionaal beleid uiterst beperkt bleef, al heeft het
misschien een diepere crisis helpen voorkomen.
De feitelijke werkloosheidsontwikkeling in de periode daarna, van 1987 tot en met 1995 (zie tabel
4.9), maakt evenwel, dat het regionaal beleid voor het Noorden toch weer wordt doorgezet. De
regionale component van de werkloosheid, de procentuele afwijking van het Noorden ten opzichte
van het nationaal gemiddelde, is sinds halverwege de jaren tachtig opnieuw opgelopen tot 2,5%. Dat
nationale gemiddelde is overigens weer fors gedaald (in 1982 betrof dat 11%, tegen 7% in 1995). Deze
combinatie van feiten, een gedaald gemiddeld niveau van werkloosheid voor het gehele land en een
weer toegenomen regionale component voor Noord-Nederland, maakt het blijven voeren van regionaal
beleid door de rijksoverheid ten opzichte van het Noorden inderdaad opportuun.
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Tabel 4.9 Ontwikkeling van de geregistreerde werkloosheid 1987-1995 (absoluut x 1000 en in %
van de beroepsbevolking)
Groningen

Friesland

Drenthe

Noorden

Nederland

jaar

abs.

abs.

abs.

%

bs.

Abs.

%

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

25
12,0
26
12,6
25
12,5
23
10,9
19	  8,9
19	  8,5
22
10,3
25
11,4
26
11,8

7,4
8,4
6,8
6,1
5,4
6,2
6,9
8,0
7,2

57	  9,6
60
10,2
55	  9,4
50	  8,3
45	  7,2
46	  7,2
55	  8,9
62	  9,8
62	  9,4

456
453
407
358
334
336
415
486
464

7,9
7,7
6,9
5,9
5,4
5,3
6,5
7,5
7,0

%

%

20	  9,4
12
20	  9,5
14
19	  8,8
11
17	  8,0
10
17	  7,4	  9
16	  6,9
11
21	  9,5
12
23
10,1
14
22	  9,2
14

%

Bron: statistisch jaarboek voor het Noorden, FRW-RUG, K. van K.’s, 1996

Wel is er sprake van meer indirect beleid, vergeleken met de periode jaren zeventig/begin jaren
tachtig, al blijft de IPR als instrument overeind.24 De uitvoering van dat instrument wordt zelfs
gedecentraliseerd. De drie Noordelijke provincies geven deels apart, deels gezamenlijk invulling aan
deze nieuwe verantwoordelijkheid, door elk provinciale verordeningen daaromtrent vast te stellen. Het
rijk, overigens geadviseerd door de NOM, blijft wel zelf de grotere projecten (bij investeringen van
meer dan fl 4 miljoen) behandelen.
Landelijk gaat de nationale overheid vanaf het begin van de jaren tachtig een steeds nadrukkelijker
bezuinigingsbeleid voeren en maakt zij een begin met het versoberen van de sociale zekerheid (allereerst
was daarbij de Ziektewet aan bod). Aan de sterk gestegen werkloosheid wordt niets gedaan, behoudens
het bevorderen van ‘onbetaalde arbeid’, iets waartegen de vakbeweging, in het bijzonder die in NoordNederland, zich heftig verzet.
In het groeiende anti-vakbondsklimaat, in het bijzonder wat de rijksoverheid betreft, wenden de
landelijke vakcentrales zich in 1982 in arren moede tot de werkgevers en komen in het ‘Akkoord
van Wassenaar’ overeen de loonkostenontwikkeling in Nederland te bevriezen, ter bevordering van
de winstgevendheid van het bedrijfsleven. Daartegenover kan dan gewerkt worden aan een verdere
doorvoering van diverse vormen van arbeidstijdverkorting. Bij de vakbeweging leeft de hoop, dat als de
winstgevendheid voor de werkgevers hersteld zal zijn, deze geneigd zullen zijn om, zowel in samenhang
met dat proces van arbeidstijdverkorting als vanwege de verwachte nieuwe investeringen, weer meer
mensen in dienst zullen worden genomen. Na enige jaren volhouden lijkt dit gezamenlijk optrekken van
werkgevers en werknemers in Nederland inderdaad tot het relatief vlot overwinnen van de economische
malaise te hebben geleid. Het tot ‘poldermodel’ gedoopte Nederlandse samenwerkingsbeleid krijgt in
die periode, Europees gezien, alom lof toegezwaaid.
Ondertussen wordt door de diverse, achtereenvolgende Nederlandse regeringen een forse
bezuinigingspolitiek doorgezet. Zo zijn in 1983 de pijlen gericht op de ambtenarensalarissen en op de
uitkeringen van werklozen en arbeidsongeschikten.De eersten moeten een deel van hun vakantiegeld
inleveren. Ook neemt heel geleidelijk aan het idee van de noodzaak van het als rijksoverheid voeren van
regionaal beleid af. Een neo-liberaal beleid, waarbij juist de sterke bedrijven vrij baan zouden moeten
24

Een aardig overzichtsartikel omtrent de portee van het in Nederland gevoerde regionaal beleid is te vinden
in het artikel van Van Dijk en Pellenbarg in het boek ‘Liber amicorum Jan van Bremen’ (Groningen, 2002)
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krijgen en steun aan zwakkere bedrijven en regio’s als verspilling wordt beschouwd, begint meer en
meer aan terrein te winnen.
Ook in Noord-Nederland begon dat liberale beleid meer en meer ingang te vinden, zoals onder
andere ook blijkt uit de aanbevelingen van de door het Besturenoverleg Noord ingestelde commissieGoudswaard. Deze commissie opent wel weer de weg voor een nieuwe oriëntatie op de industrie
als belangrijke drager voor de economie van Noord-Nederland. Maar het beleid zou voortaan alleen
nog maar gericht moeten zijn op nieuwe, kansrijke projecten en niet op het overeind houden van
‘verouderde bedrijvigheid’.
De feitelijke sociaal-economische ontwikkeling maakt daarentegen voortzetting van op het Noorden
gericht regionaal economisch beleid hard nodig. In de zesjaarsperiode 1988-1993 blijkt de hernieuwde
groei in Nederland onevenwichtig over de diverse regio’s te zijn verdeeld. Met name het Noorden loopt,
wat de banengroei betreft, achterop. Is er landelijk in die periode sprake van een werkgelegenheidsgroei
van 9,1%, in het Noorden betreft die slechts 7,7%, waarbij de provincie Groningen het minst scoort,
namelijk met slechts een groei van 5,9% over het genoemde tijdvak.
Inmiddels begint niet zozeer de spreidingsgedachte, maar wel het groeiende tekort aan ruimte, in het
bijzonder in het Westen, in toenemende mate de beleidsdicussie zowel in Den Haag als in NoordNederland te bepalen. Deze discussies lopen op nationaal niveau uiteindelijk uit op de omslag van
het decennialang gevoerde regionaal-economisch beleid naar een nieuw ruimtelijk economisch
beleid.25 Daarmee verliest het idee van regionaal-economisch beleid, het idee van het versterken van
achteroplopende regio’s, steeds meer terrein26. En eerder al verloor het beleid zijn oorspronkelijk vooral
ook sociale karakter (de nota’s heetten tot 1990 ‘nota’s regionaal sociaal-economisch beleid’.

4.4

Noord Nederland als nieuw beleidsniveau?

Noord-Nederland!
De hiervoor gestelde vraag of Noord-Nederland opgevat kan worden als één geïntegreerde regio, speelt
al lang en heeft in de loop van de tijd ook verschillende antwoorden gekregen.
In het algemeen zijn het de omstandigheden, zowel de sociaal-economische als de sociaal-culturele, die
bepalen of een regio door de eigen bevolking als een samenhangend geheel wordt gezien of niet. En dat
geldt uiteraard ook voor Noord-Nederland.
De sinds 1945 zich ontwikkelende gemeenschappelijke positie van de drie noordelijke provincies ten
opzichte van Den Haag is een vruchtbare voedingsbodem gebleken voor het besef van het hebben van
een gemeenschappelijk heden en mogelijk ook van een gemeenschappelijke toekomst.
Als er dan, zoals deze studie beweert, vanaf 1960 in Noord-Nederland sprake is van een snelle groei van
een ‘sociale beweging gericht tegen de achterstelling van Noord-Nederland’, dan moet de aanvankelijk
25

26

In 1995 publiceert het ministerie van economische zaken de beleidsnota ‘Ruimte voor regio’s’. In 1999
wordt de terminologie zelfs omgedraaid: de nieuwe nota heet dan ‘nota ruimtelijk-economisch beleid’. Het
ruimtelijke aspect, geredeneerd vanuit een nationale visie op actuele en toekomstige ruimtebehoefte, heeft
dan gezegevierd op de redenering van het versterken van specifieke regio’s, om die daardoor in staat te
stellen bestaande achterstanden in te lopen.
Vanuit Noord-Nederland tracht men vanaf 1996 bewust op de laatste ontwikkeling richting ruimtelijk
beleid in te spelen. Een expliciete inspanning om voor de laatste (langlopende) periode van regionaal beleid
nog bestaande achterstanden op sociaal-economisch terrein in te lopen, wordt verkocht als perfect passend
in een nieuw nationaal-ruimtelijk beleid: het Noorden biedt zich min of meer aan als overloopgebied
voor de Randstad, zowel qua ruimte voor bedrijven, alsook qua woongebied voor daarheen migrerende
Westerlingen en recreatie zoekende stedelingen.
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gestelde vraag welhaast positief beantwoord worden. Een ‘sociale beweging’, in dit geval de drager
van een ‘sociaal conflict’ van Noord-Nederland met Den Haag, veronderstelt het bestaan van een in het
gehele Noorden gevoelde samenhang, een noordelijke identiteit, al zijn er wel permanent spanningen
met de onderliggende provinciale identiteiten constateerbaar.
Dan is vervolgens aan de orde de vraag of Noord-Nederland in de loop der na-oorlogse jaren
enigerlei vorm van autonomie heeft weten te verwerven. Want alleen dan is er sprake van een nieuw
beleidsniveau, waar o.a. ook een vakbeweging actief mee te maken wil hebben. Lange tijd wordt
het aarzelende proces van decentralisatie, waarvan wel degelijk sprake is (denk aan de positie van
de Noordelijke provincies bij het Integraal Structuur Plan en bij de regie inzake het verstrekken
van Investeringspremies), min of meer ontkend. En dat heeft vooral te maken met de breed levende
ontkenning van het bestaan van landsdelige regio’s in Nederland als geheel. Nederland wordt dan
veelal gezien als één (Europese) regio. Het nationale overheidsbeleid heeft dan telkens de neiging zich
voornamelijk te richten op het versterken van de sterke punten van de nationale economie, met als
argumentatie dat daarmee de concurrentiepositie van de regio ‘Nederland als geheel’ versterkt wordt,
waarvan dan iedereen meeprofiteert. Het bestaan van een regionaal geprononceerde vakbeweging, die
politieke eisen stelt aan de diverse overheden, dus bijvoorbeeld ook aan de samenwerkende noordelijke
provincies, en die zijn leden regionaal mobiliseert, bijvoorbeeld in protest tegen het als onrechtvaardig
gevoelde overheidsbeleid of tegen dreigende massa-ontslagen, is dan vanuit het gezichtspunt van de
rijksoverheid, of zelfs vanuit dat van hoofdbesturen van centralistische vakbonden en vakcentrales, een
politieke dreiging.
Tegenover de voorgaande logica komt vanaf het begin van de jaren vijftig toch ook de logica van
het regionaal sociaal-economisch beleid te staan. Bij dit laatste gaat het erom achterblijvende regio’s
structureel te versterken, opdat geen welvaartsachterstanden ontstaan of blijven bestaan. Naast de
provincie Limburg, waar lange tijd gewerkt wordt aan het overkòmen van de ingrijpende gevolgen van
de mijnsluitingen (ten tijde van het kabinet-Cals in 1965 aangezegd door de toenmalige minister van
Economische Zaken, drs. J.M. Den Uyl), heeft het Noorden zich feitelijk vanaf het eerste welvaartsplan
voor Z.O.-Drenthe (1951) tot aan het Langman-Akkoord uit 1998 mogen verheugen in gerichte aandacht
van de rijksoverheid op het gebied van de versterking van de sociaal-economische structuur. Een groot
deel van deze periode (1981-1998) was Noord-Nederland zelfs de enige landsdelige regio in Nederland
die voor een zeker voorkeursbeleid ter zake in aanmerking kwam. Een regionaal geprononceerde
vakbeweging kan in een dergelijk klimaat een belangrijke steunpilaar zijn voor een voort te zetten
regionaal sociaal-economisch beleid, juist ook wanneer politieke verhoudingen een dergelijk beleid
dreigen te ondermijnen. De vraag is welke rol de regionale vakbeweging in Noord-Nederland in de
periode 1960-1992 feitelijk heeft gespeeld. Daaraan wordt in hoofdstuk VI en verder nadrukkelijk
aandacht besteed.
P. van Hoogstraten publiceert in 1983 een interessante studie over de ontwikkeling van het regionaal
beleid zoals dat in Nederland gevoerd is in de periode 1949-1977 (HOOGSTRATEN, VAN; 1983). Hij
komt tot de constatering, dat door de tijd heen een deel van het regionaal beleid vrij constant is geweest,
terwijl er daarnaast sprake was van een variabel deel, dat sterk afhing van de economische en politieke
omstandigheden. Het eerste betreft het voorwaardenscheppende infrastructuurbeleid en de diverse
premieregelingen voor bedrijfsvestigingen in de betreffende regio’s. Op basis van het variabele deel
onderscheidt hij een aantal periodes in het regionaal beleid: 1945-1951 (de voorbereidingsfase), 19511959 (het ontwikkelingsbeleid), 1959-1972 (het spreidingsbeleid) en 1972-1977 (beleidsintensivering).
Mogelijk kan deze reeks aangevuld worden met de periodes 1977-1979 (aanzetten tot integraal
ontwikkelingsbeleid, voorbereiding PNL voor Limburg en ISP voor Noord-Nederland), 1979-1990
(verdere uitbouw van het integraal structuurbeleid, toegespitst op alleen nog Noord-Nederland), 1990-
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1998 (de combinatie van Nederlands- en Europees integraal ontwikkelingsbeleid) en 1998-2010 (het
Langmanakkoord, het agreement inzake de afbouw op termijn van het regionaal beleid, na opheffing
van het faseverschil van de economische ontwikkeling tussen Noord-Nederland en Nederland als
geheel).
Zelfreflexie gedurende de periode van regionaal beleid
In de hele na-oorlogse periode was, in samenhang met de ontwikkeling van dat regionaal beleid, sprake
van een groeiend zelfbewustzijn van de steeds nauwer samenwerkende, Noordelijke provincies. NoordNederland kon dankzij de steun van het regionaal beleid van de rijksoverheid zijn eigen potenties
verder uitbouwen.
Deze studie concentreert zich op de periode 1960-1992, een periode waarin de Noordelijke provincies
tezamen optrekken om Haags- en Brussels ontwikkelingsbeleid los te peuteren, waarna zij bereid zijn
voor de uitvoering daarvan mee verantwoordelijkheid te dragen. Vanuit de nationale politiek is er zowel
impliciet als expliciet sprake van en zekere erkenning van Noord-Nederland als een eigenstandige
regio, die de nodige aandacht van de rijksoverheid behoeft. In de loop van die periode groeit inderdaad
ook de mede-verantwoordelijkheid van die noordelijke provincies voor het regionaal beleid. De
totstandkoming van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland in 1992 markeert het groeiende
politieke karakter van die noordelijke samenwerking.
Dus in de in beschouwing zijnde periode kan in elk geval Noord-Nederland tot op zekere hoogte als
een eigenstandige regio beschouwd worden. Bestuurlijk gezien betekent de noordelijke samenwerking
in die periode, dat deze regio zich tot een relatief belangwekkend handelingsniveau heeft ontwikkeld,
ook voor de vakbeweging.
Albers revisited
Albers27 stelt hierover in zijn algemeenheid, dat zijns inziens een versnelde ontwikkeling van zwakke
regio’s (hij heeft het dan over de economische infrastructuur) een taak is voor zowel de Europese Unie
als voor de afzonderlijke, nationale staten. Die taak is er eind twintigste eeuw niet gemakkelijker op
geworden, met het verdwenen zijn van het ijzeren gordijn, de toetreding van veel Oost-Europese landen
tot de Europese Unie en de toenemende globalisering. Deze nieuwe omstandigheden dwingen alle
betrokkenen tot het ontwikkelen van nieuwe strategische concepten. Albers duidt zelf enkele elementen
van zo’n nieuw ontwikkelingsbeleid aan. Volgens hem moet de nieuwe ontwikkelingspolitiek nauwer
aansluiten bij de lokale en regionale problemen en bij de bijzonderheden van de daar bestaande
structuren en juist mikken op het bevorderen van nieuwe ontwikkelingen vanuit het bestaande, endogene
ontwikkelingspotentieel.
Daarnaast moet volgens hem de betekenis van de participatie van de regionale actoren, juist ook met het
oog op het ontwikkelen van het al voorhanden ontwikkelingspotentieel, veel explicieter georganiseerd
worden. Weliswaar blijft het de taak van Europa en van de nationale overheden om via verschillende
vormen van herverdeling dat regionale ontwikkelingsbeleid financieel mogelijk te maken. Naar zijn
mening moet de verantwoordelijkheid om de beschikbaar komende middelen zinvol in te kunnen
zetten voor het creëren van maatregelen ter versterking van de regionale structuur evenwel veel
nadrukkelijker komen te liggen op het regionale niveau zelf. Bovendien meent hij, dat – los van de
financiële en competentieaspecten – niet alleen de regionale overheden, maar ook een veelvoudige en
vooral ook regionale betrokkenheid van zoveel mogelijk sociale actoren een wezenlijk element vormt
van een succesvol, regionaal ontwikkelingsbeleid. Hij heeft het dan over de expliciete betrokkenheid
van politieke partijen, van diverse regionale sociale en economische organisaties en heel nadrukkelijk
ook van de vakbeweging.
27

(ALBERS, 1995) blz. 146
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Of de diverse overheden daar ook zo over denken is nog maar de vraag; zeker wat de Nederlandse
overheid betreft.
Albers maakt in zijn studie onderscheid tussen perifere regio’s, traditionele industriële regio’s en
economisch bloeiende regio’s. En dan bestaan er ook nog diverse tussenvormen en is er sprake van
veranderende posities in de tijd.
De provincie Groningen kan voor wat de periode 1960-1992 betreft heel goed omschreven worden als een
traditionele, industriele regio. En dat geldt vanaf 1969 in toenemende mate ook voor Fryslân en Drenthe.
Toch past ook een andere omschrijving het Noorden (eigenlijk al vanaf halverwege de negentiende eeuw)
heel goed, namelijk als een regio die last krijgt van een steeds toenemende periferisering, een steeds
verderweg liggen van het “centrum” van het land: West-Nederland. Vanaf halverwege de negentiende
eeuw begint Noord-Nederland last te krijgen van een structurele verzwakking van haar economische
structuur als gevolg van de ontsluiting van Nederland met de nieuwe verkeersverbindingen: landwegen,
spoorwegen en nieuwe waterverbindingen). Deze nieuwe infrastructuur betekent voor de nationale
economie een kans tot schaalvergroting van bedrijvigheid.(PETER GROOTE, 2000) Noord-Nederland
kan nu zelfs ook vanuit West-Nederland bediend worden. De economie groeit de tweede helft van
de negentiende eeuw fors, ook noordelijk, maar met de magere periode in de jaren twintig begint
Noord-Nederland achterop te geraken. Deels betreft dat het achteroplopen bij de ontwikkeling van de
Randstad, deels zelfs het verliezen van bedrijvigheid aan het Westen.
Vanaf 1958, met de oprichting van de Bestuurscommissie Noorden des Lands (BCN), tot en met de
oprichting van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) in 1992, gaan de drie noordelijke
provincies steeds meer gezamenlijk optreden. Alleen zo kunnen zij die genoemde verzwakking van de
economische structuur tegengaan, menen zij. En zo groeit er meer politiek-bestuurlijke samenhang in
Noord-Nederland: een regio wordt geboren.
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Hoofdstuk V Een Sociaal Conflict?
de relatie Noord-NederlandDen 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
29

L.Rademakers, Benaderingen van collectief protest, 1993, pag. 13
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
31

R.Turner and L.Killian, Collective behavior, 1957, pag. 363
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 realisatiemogelijkheden).
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 Vendéecontrarevolutie 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 resourcemobilisatie-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.
2.
3.
4.

veranderingen in de basisvoorwaarden van het bestaan (bijvoorbeeld collectief ontslag of een snel
stijgende werkloosheid),
veranderingen in opvattingen, waarden, aspiraties en verwachtingen, als gevolg van meer algemene
maatschappelijke veranderingen
veranderingen in de mogelijkheden om tot collectieve actie over te gaan (omvang van de beweging,
ruimte voor organisatie, betere communicatie, groeiende ideologische samenhang)
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 oneissue-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
36
37

Zie bijvoorbeeld de achtste nota inzake de industrialisatie van Nederland, Den Haag, 1963, blz.6
Zie ‘Naar groter Eenheid’, Geschiedenis van het NVV, Amsterdam 1983, blz. 266
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 NoordNederland 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 OostGroningen); 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 NoordNederland’ 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 19601992 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
40

Zie voor een korte beschrijving van Nieuw FoArum één van de voetnoten in Hoofdstuk 4.2.
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 NoordNederland 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 coöperatievekritische 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.
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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 massabijeenkomsten, 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 massapsychologische 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 Kamercommissie voor Economische Zaken aan Oost-Groningen (zo’n tienduizend deelnemers), de FNVdemonstratie 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 ‘teachin’) 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 OostGroninger 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
45
46

Zie Le Bon, Psychologie des foules, 1895
Smelser, N.J., Theory of collective behavior, 1962
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 ‘poweroriented 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
48

‘co-habitation, de situatie in Frankrijk, waarbij een linkse president (Mitterand bijvoorbeeld) moest
samenwerken met een rechtse premier.
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 OKTOpersoneel 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 OostGroningen) 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
50

Zie Zanen in ‘Tegen de achterstelling van het Noorden’, in ‘Een eeuw ………’, 1996, blz. 247/248
Zie: Zanen (1973) “Noord-Nederland, een kolonie?”, blz. 65 en blz 93
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In Oost-Groningen staat de boel op scherp.
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
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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 vakcentraledistrictsbestuurders/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 NoordNederland 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..

102

opmaak-definitief.indd 102

07-01-2009 11:16:28

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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Hoofdstuk VI De regionale vakbeweging

6.1

Inleiding

Na de beschrijving in hoofdstuk IV van het fenomeen ‘Noord-Nederland’,
volgt nu een schets van het fenomeen ‘regionale vakbeweging’. Om goed zicht te kunnen krijgen op
de ontwikkeling van de regionale vakbeweging in Noord-Nederland is het nodig de nationale, sociaalculturele context waarvan zij deel uitmaakt, te schetsen. Dat gebeurt hieronder. We beperken ons daarbij
zoveel mogelijk tot de periode 1960-1992. Als plaatsbepaling volgt hier kort een beschrijving van de
uitgangssituatie rond 1960.
In de jaren vijftig, gedurende de wederopbouw, was er in Nederland sprake van de zogenoemde ‘geleide
loonpolitiek’. De vakbeweging schikte zich naar die politiek. De loonkosten werden kunstmatig laag
gehouden, waardoor Nederland goed kon concurreren op de internationale markten. De vakbeweging
stemde in met die geleide loonpolitiek, omdat de overheid daadwerkelijk, in tegenstelling tot voor de
oorlog, verantwoordelijkheid nam voor het streven naar een situatie van volledige werkgelegenheid. In
principe behoefde de vooroorlogse massawerkloosheid nooit meer terug te keren, waarmee een vurige
wens van de vakbeweging werd vervuld. De vakbeweging bleek zelfs bereid daarvoor nog verdergaande
concessies te doen. Zo verklaarde zij het voeren van loonacties als achterhaald en zag zij af van het
uitbouwen van haar eigen organisatie binnen de (grotere) bedrijven.
Deze vakbondspolitiek had tot gevolg dat voor de werknemers de noodzaak om zich te organiseren
steeds minder vanzelfsprekend werd. Op de loonontwikkeling hadden de leden geen invloed meer
en lokaal en regionaal was de vakbeweging nauwelijks nog zichtbaar. De lokale activiteiten van
de vakbeweging droogden op tot nog slechts gezamenlijke ledenwerfacties. Er was sprake van een
toenemende verwijdering tussen de leden en de bestuurders, tussen leiding en leden.
Vanaf 1960 begon er langzaamaan verandering te komen in de hiervoor geschetste verhoudingen.

6.2

Vernieuwing na 1960

In de na-oorlogse periode werd de sleur in het vakbondsleven slechts zelden doorbroken. De staking
in 1952 bij de Ommelanden in Groningen, waar de bedrijfsleiding zich niets aan centrale afspraken
gelegen wilde laten liggen, was bijzonder. Maar tevens betrof dit een eerste aanwijzing van hernieuwd
vakbondsleven.
In 1960 breekt voor het eerst na de oorlog weer een grote landelijke, door de vakbeweging geleide
staking uit en wel in de bouwsector. Het gaat om een ingewikkeld conflict, dat meer gericht is tegen de
regering dan tegen de werkgevers. Het eindelijk weer mobiliseren van de leden werkte voor die bond
als een bevrijding. Zeker toen het conflict door de bouwbonden werd gewonnen. Dankzij dit conflict
verdween dan ook het na-oorlogse stakingstaboe.
Dat ook in de metaal een vernieuwing van het vakbondswerk nodig was, bleek uit een ophefmakend
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onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. (LULOFS & DIJKSTRA, 1967) Dat onderzoek wees
uit, dat jonge metaalbewerkers hun oren nauwelijks nog lieten hangen naar hun vakbond. Hun directe
omgeving (en daar schitterde de bond nu juist door afwezigheid) bleek veel bepalender te zijn voor hun
gedrag (binnen de lokale arbeidsverhoudingen) dan de bond. Een duidelijker uiting van de gegroeide
afstand tussen leiding en leden kon moeilijk gegeven worden.
In 1963 veranderden de sociaal-economische verhoudingen in Nederland drastisch. Er was in dat jaar
sprake van een loonexplosie. De vele jaren kunstmatig laag gehouden lonen lieten zich niet langer
beheersen. Achtergrond daarvan was, dat na 1957 het Nederlandse bedrijfsleven geleidelijk aan weer
begonnen was met het investeren in nieuwe technologieën. Als gevolg daarvan ontstond er een snel
groeiende vraag naar goed geschoolde arbeidskrachten. Die toenemende krapte op de arbeidsmarkt
leidde al snel tot concurrentie tussen de ondernemers bij het werven van geschoold personeel. Door
de algehele economische groei waren er (met name in de snel groeiende Randstad) ook nauwelijks
nog ongeschoolde arbeidskrachten vrij beschikbaar om aan de behoefte aan extra personeel te
kunnen voldoen. Noch de vestiging van filiaalbedrijven van grote ondernemingen in de noordelijke
achterstandsregio’s, noch het op grote schaal werven van ‘gastarbeiders’ in de mediterrane landen
(in eerste instantie uit Spanje en Italië) bood voldoende soelaas. In het Westen ontstond als gevolg
van die spanningen op de arbeidsmarkt het fenomeen van ‘de zwarte lonen’: er kwamen steeds meer
koppelbazen op de arbeidsmarkt, waardoor de opwaartse druk op de lonen nog verder toenam.
In 1963 bleek het systeem van de geleide loonpolitiek daardoor niet meer houdbaar. Een ware loongolf
overspoelde het land.
Mede als gevolg daarvan kwamen in de daaropvolgende jaren de onderhandelingen over de
arbeidsvoorwaarden steeds nadrukkelijker op het niveau van de bedrijfstakken te liggen. En
daarmee ontstond er binnen die bedrijfstakken ook weer enige ruimte voor ‘beweging’. Om toch de
loonontwikkeling op de een of andere wijze te ‘beheersen’ ontstond het idee om op nationaal niveau
jaarlijks tussen overheid (werkgevers) en vakbeweging een maximaal toelaatbare loonstijging uit te
onderhandelen. Dat betekende dat binnen de vakbeweging daarover vooraf ook standpunten dienden
te worden ontwikkeld. En dat dwong de vakbeweging als het ware om ook de eigen interne structuren
en machtsverhoudingen ter discussie te stellen. De gedeeltelijke verschuiving van de discussies over
de loonontwikkelingen van het centrale niveau naar het bedrijfstakniveau betekende namelijk ook een
toegenomen invloed van de ‘autonome’ vakbonden op de telkens initieel te stellen looneis.
Was de Nederlandse vakbeweging direct na de oorlog, (voor wat het principe van organisatie betreft),
overgestapt van het werken met traditionele vakbonden (‘crafts unions’) op de bedrijfsgewijze
organisatievorm, (met daarboven de nationale vakcentrales52), nu - met het verzwakken van de positie
van de vakcentrales - dreigde opnieuw het gevaar van een versplintering van de vakbondsmacht. Een
mogelijk antwoord zou kunnen zijn, stelde in 1968 de toenmalige voorzitter van het NVV, André Kloos,
om het aloude idee van een eenheidsvakbeweging, dat wil zeggen het ineengeschoven zijn van alle
vakbonden binnen de vakcentrale, weer leven in te blazen. Hij motiveerde dat als volgt:

52

Met die toen doorgevoerde organisatorische aanpak was voorkomen dat de vakbondsmacht in de steeds
groter groeiende bedrijven nog verder zou versplinteren. Waren voor de oorlog meerdere, bij dezelfde
vakcentrale aangesloten vakbonden actief in één en hetzelfde bedrijf, het ‘nieuwe’ systeem ging er van
uit, dat alle werknemers binnen een bedrijf die zich wilden organiseren, dat deden bij dezelfde vakbond.
Daarmee werd een maximale bundeling van de georganiseerden bereikt, waardoor de vakbeweging ook
werkelijk als vertegenwoordiger van het personeel in de diverse sectoren kon optreden. Dit alles overigens
afgezien van de verdeeldheid als gevolg van de verzuiling, (denk aan het NVV, het NKV en het CNV).
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“De maatschappij is in ontwikkeling: bedrijfstakken expanderen, andere krimpen in, sommige
zijn tot verdwijnen gedoemd. Als we de futurologen mogen geloven, is deze ontwikkeling
nog maar in haar beginfase. Als het juist is, dat er thans een technische versnelling in onze
maatschappij optreedt, dan moeten we verwachten, dat het switchen van mensen van de ene
bedrijfstak naar de andere, van het ene beroep naar het andere, in versterkte mate zal voorkomen.
Deze ontwikkeling vormt de achtergrond van ons denken over een structuur waarmee wij ons
richten op de toekomst. Wij dienen ons af te vragen of, tegen die achtergrond gezien, de huidige
– statisch gedachte, want uitgaande van de bestaande bedrijfstakken – organisatievorm kan
worden gehandhaafd.”
Hoewel Kloos het in 1969 niet redde binnen de toenmalige verhoudingen van het NVV, ontstond
er vanaf dat moment toch wel degelijk enige beweging in de organisatorische verhoudingen binnen
het NVV (even later ook gevolgd door ontwikkelingen binnen het CNV en het NKV). In enkele
bedrijfstakken fuseerden sommige, nauw aan elkaar verwante NVV-bonden tot grotere eenheden: de
Bouw-en Houtbond, de Voedingsbond en de Industriebond.
Het was vooral de Industriebond-NVV die vanaf zijn start per 1 januari 1972 een dominante rol
binnen het NVV-verband opeiste. Met het overkoepelende Verbondsbestuur werd een venijnige
competentiestrijd uitgevochten, wat onder andere leidde tot het aftreden van NVV-voorzitter Harry ter
Heide. Ook ideologisch werd door de Industriebond de confrontatie gezocht, door namelijk de kwestie
van het socialistisch perspectief, dat in 1971 net uit de statuten van het NVV was verwijderd, opnieuw
op de agenda te plaatsen. Dat geschiedde via de publicatie van een tweetal spraakmakende brochures:
‘Fijn is anders’ en ‘Breien met een rode draad’. Resultaat van dit alles was hoe dan ook, dat de bonden
het binnen het NVV meer voor het zeggen kregen.
Het belangrijkste gevolg van deze verschuivende verhoudingen was waarschijnlijk wel de professionele
uitbouw van de diverse bondsapparaten. Het bijzondere daarbij was, dat dit verschijnsel niet tot
het landelijk niveau beperkt bleef, maar ook op regionaal niveau doorgevoerd werd. Er ontstonden
bondsdistricten met eigen kantoren. En ook het aantal professionele bondsdistrictsbestuurders nam
snel toe.
De hiervoor gesignaleerde ontwikkelingen binnen de vakbeweging hingen ook nauw samen met de
meer algemene maatschappelijke ontwikkelingen sinds het begin van de jaren zestig. Zo voerden
in 1963 het NVV en de pas opgerichte Studentenvakbeweging enkele orienterende gesprekken
over mogelijke vormen van samenwerking. NVV’ers en studenten konden elkaar goed vinden in
het idee van arbeiderszelfbestuur, zoals dat toen ook binnen de vakbeweging aan de orde was. Er
ontstond een discussiegroep waaraan vanuit de vakbeweging o.a. P. van Gorkum (CNV), J. v.d. Doef
(NKV) en H. Wallenburg (NVV) deelnemen. Al snel werden zij versterkt met H. Bode, S. Poppe, H.
Hugenholtz en D. Visser. Nadat zich binnen de studentenbeweging, na de Maagdenhuisbezetting in
Amsterdam in 1969, een brede radicalisering aftekende, groeiden vakbeweging en studentenbeweging
weer uiteen. De studentenbeweging liep uiteindelijk min of meer dood in de CPN. Binnen de
vakbeweging namen de diskussies, onder andere over verdere vormen van democratisering, ook van
ook de eigen organisaties, ondertussen steeds duidelijker vormen aan. Een plotselinge uitdaging van de
vakbeweging ontstond toen de communist Fré Meis eerst in Noord-Nederland (vanaf 1969) en daarna
in 1970 in de Rotterdamse haven, als het ware naast de vakbeweging, stakingsacties voor behoud van
arbeidsplaatsen (in de strokartonsector in Oost-Groningen) en voor hoger loon (in de Rotterdamse
haven) leidde. De vakbeweging werd opnieuw gedwongen aandacht te schenken aan de radicalisering
van de eigen achterban. En daarmee ontstond er ook meer ruimte voor de werkgroep ‘Maatschappij
Kritische Vakbeweging’. De startconferenties van die werkgroep vonden plaats in mei/juni 1970 bij de
Woodbrookers in Bentveld en in de Horst in Driebergen. Enkele honderden geïnteresseerden namen
daaraan deel. Van de vakbonden werd democratisering geëist: zeggenschap in bond en bedrijf (‘Baas
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in eigen Bond’ en ‘Baas in eigen Bedrijf’). Veel van die wensen moesten volgens de congresgangers
gerealiseerd worden in de regio’s en niet op centraal niveau. De definitieve oprichting van de werkgroep
vond plaats in oktober van dat jaar. De besturen van de drie vakcentrales openden noodgedwongen de
discussie met deze leden over het door hen aan de orde gestelde. Alle discussies en activiteiten vloeiden
in 1973 binnen het NVV samen tot het besluit om het discussieproject ‘Vakbeweging en Maatschappij’
op te zetten. Dit grootschalige project schiep, achteraf gezien, binnen het NVV het noodzakelijke,
inhoudelijke draagvlak om enkele jaren later een federatie en zelfs een fusie met het NKV te kunnen
aangaan.
De nieuwe, open geest bevorderde in hoge mate ook de verdere uitbouw van het nieuw ontdekte
districtsniveau. Het thema ‘democratisering’ bood de vakbeweging, zowel de bonden als de vakcentrales,
als het ware een kans om via de nieuwgevormde districten de ontstane kloof tussen ‘leiding en leden’
te overbruggen en ruimte te bieden aan een verdere democratisering. Binnen de vakcentrale NVV
ging dat vooreerst om een provinciale bundeling van lokale NVV-afdelingen. Het Verbondsbestuur
verplichtte zich om op de halfjaarlijks te organiseren districtsvergaderingen vertegenwoordigd te zijn,
om aldaar het gesprek met de verzamelde NVV-afdelingen aan te gaan. Die discussies konden zowel
lokale, regionale, landelijke, als soms zelfs ook internationale zaken betreffen. Het district kon bij die
gelegenheden officiële uitspraken doen, waarop het Verbondsbestuur dan nadien schriftelijk reageerde.
Daarmee verkregen de NVV-afdelingen/NVV-districten een zekere invloed op de beleidsontwikkeling
van het landelijke NVV. Het NVV-congres in 1969 besloot bij de discussie over organisatorische
vernieuwing van de vakcentrale inderdaad tot het instelling van vakcentrale-districten.53 Dat enkele
bonden in deze de vakcentrale reeds waren voorgegaan had ook te maken met de snelle maatschappelijke
ontwikkelingen in de jaren zestig. Zo had de steeds gebruikelijker scheiding van wonen en werken
sommige bonden al gedwongen tot het instellen van soms bovenlokale structuren: tot grote afdelingen
of zelfs tot districten zoder afdelingen (zoals de Vervoersbond NVV).
Binnen de vakcentrales werd gelijktijdig gezocht naar methoden en structuren om de kaderleden nauwer te
betrekken bij discussies over nieuwe thema’s zoals de groeiende milieu-problematiek, de Derde Wereldproblematiek en de regionaal sociaal-economische problematiek. De nieuw gevormde vakcentraledistricten leken zich goed te lenen voor het oppakken van die nieuwe thema’s. Door de doorgevoerde
democratisering waren ook veel meer kaderleden actief geworden. Al die nieuwe maatschappelijke
vraagstukken bepaalden ook mee het nieuwe beeld van de vakbeweging: zij groeide in die periode uit
tot een ‘brede maatschappelijke beweging’. De meningsvorming binnen die brede beweging kon niet
meer beperkt blijven tot het bundelen van de opvattingen van de centrale bondsbesturen. Het bleek
noodzakelijk ook de mening van de kaderleden op alle niveaus daarbij te betrekken. De eenmaal op
gangkomende democratiseringsgolf vroeg als het ware om een steeds verdere invulling van de nieuw
ingestelde structuren. Zo kregen ook de nieuwe NVV-districten eigen, gekozen districtsbesturen. En
daarin speelden al snel de kaderleden daarin een overheersende rol.
Opvallend was overigens wel, dat het ontstaan van regionale vakbondsstructuren in Nederland in die
periode parallel bleek te lopen met ontwikkelingen in andere Europese landen. De vergelijkende studie
van D. Albers uit 1995 (ALBERS, 1995) toonde dat goed aan. Deze studie had zelfs als titel: “Über
die Aneignung eines neuen gewerkschaftlichen Arbeitsfeldes”. Het wilde inderdaad zicht krijgen op
het opereren van de vakbeweging op het sinds de oorlog steeds ruimere, nieuwe speelveld: de regio.
Het door hem gekozen motto voor zijn boek luidde dan ook: “In den Regionen für die Regionen
Europa’s”.
53

Het scheppen van dit nieuwe districtsniveau betekende zowel binnen de afzonderljke bonden als bij de
vakcentrale het gelijktijdige verlies van een deel van de zelfstandigheid van de plaatselijke afdelingen. Als
gevolg daarvan verzwakten de samenwerkingsverbanden op lokaal niveau (de vroegere bestuurdersbonden,
die vanaf dat moment afdelingen werden genoemd).
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In 1980 ‘kantelden’, als gevolg van de toenmalige economische crisis, de machtsverhoudingen in het
Nederlandse arbeidsbestel. (REYNAERTS,1985) De sfeer van Reagonomics en Thatcherisme sloop
ook Nederland binnen en dwong de vakbeweging in het defensief. Tot en met de PvdA werd het neoliberale programma van privatisering, liberalisering, deregulering, flexibilisering en individualisering
omhelst en mee vorm gegeven. De economische malaise vanaf 1979 zette de vakbeweging, met veel
ledenverlies en een dalende organisatiegraad, toch al onder grote druk. De politieke sfeer begin jaren
tachtig zette de vakbeweging vervolgens haast buiten spel.
De aanwezigheid van de vakbeweging in de bedrijven, met enerzijds de ondernemingsraden en anderzijds
de in sommige branches en bedrijven sinds 1969 langzaam gegroeide eigen vakbondsstructuren
(bedrijfscontactmannen en bedrijfsledengroepen), vormde vooralsnog hier en daar een basis voor
toekomstige, nieuwe machtsvorming. De noodzaak om een sterke machtspositie binnen de bedrijven
op te bouwen werd inderdaad ook als urgent ervaren.
Klandermans en Visser zeggen naar aanleiding van deze ontwikkelingen (KLANDERMANS &
VISSER, 1995):
“de vakbond binnen de arbeidssituatie (de ‘interne vakbond’), wordt na 1980 steeds belangrijker,
maar de vakbond heeft moeite de noodzakelijke omslag in zijn beleid en zijn organisatorische
opbouw te maken. Niet alleen een traditie van honderd jaar centralisme, ook het feit dat de grote
problemen op de arbeidssmarkt (stijgende en blijvend hoge werkloosheid, bedrijfssluitingen,
herstructureringen of zelfs sluiting van gehele bedrijfstakken) alle aandacht en creativiteit van
de bestuurders vergen, bemoeilijkt een radicale koerswending bij de vakbonden.”
Naast die bedrijfsinterne aanwezigheid boden de sinds 1970 ontstane regionale structuren van zowel
de bonden als van de vakcentrales de vakbeweging in beginsel ook enig houvast. Om met D. Albers
te spreken: “ die Aneignung eines neuen gewerkschaftlichen Arbeidsfeldes” bood in beginsel de
vakbeweging een nieuw werkterrein en de mogelijkheid tot groei en bloei. De toenemende betekenis
van de rol van regio’s in veel landen van de zich snel ontplooiende Europese Unie, vormde daarbij de
basis voor zo’n eventuele nieuwe vakbondsorientatie.

6.3

Oog voor de regio? Sociale wetenschappers over de
Nederlandse vakbeweging

Er is de afgelopen vijfentwintig jaar vrij veel onderzoek gedaan naar rol en positie van de vakbeweging
in Nederland. Het debat over de vakbeweging gedurende de jaren tachtig werd bepaald door de
vraag of deze beweging zichzelf wellicht had overleefd en ze daardoor overbodig was geworden. De
dramatische teruggang in ledental en organisatiegraad (en daarmee ook van haar maatschappelijke
invloed) wekte de verwondering van veel sociale wetenschappers en leidde tot een behoorlijke paniek
binnen de vakbondsgelederen zelf. Een aantal onderzoeken en beleidsnotities uit de periode 1985-1995
houdt zich met die structurele problemen van de vakbeweging bezig en concentreert zich op mogelijk
succesvolle, nieuwe vakbondsstrategieën.
Het boek van Teulings, Leijnse en Van Waarden (De nieuwe vakbondsstrategie, 1981) beschrijft
eigenlijk nog de discussie uit de periode die aan de genoemde periode vooraf gaat, een periode waarin
de vakbeweging in Nederland juist op het toppunt van haar macht verkeert. Het gaat in die discussies
om de vraag in hoeverre de vakbeweging echt werk gaat maken van het versterken van haar positie in
de bedrijven. Dat onderwerp betreft dus vooral het perspectief van de afzonderlijke bedrijfstakbonden
binnen de bedrijven. Helaas komt de meer algemene positie van de vakbeweging in de regio (zowel wat
de vakcentrales als wat de afzonderlijke bedrijfsbonden betreft) in deze interessante studie überhaupt
niet aan de orde.
De vakcentrale FNV komt in 1987 met de beleidsnotitie FNV-2000, waarin zij de problemen waarmee zij
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als vakcentrale de voorgaande periode te kampen had (onder andere ook nijpende financiële problemen)
analyseert en zij nieuwe beleidslijnen uitzet. Opvallend is, dat de regio als strategisch beleidsniveau
in die nota ongenoemd blijft en als kader voor het organiseren van activiteiten slechts zeer zijdelings
wordt besproken. In de passage over ‘de vakbeweging in de buurt’ wordt overigens wel gepleit voor
een duidelijker aanwezigheid van de vakbeweging in de directe leefsituatie van werknemers. Dat wordt
vervolgens evenwel ingevuld met ideeën omtrent de uitbouw van de individuele dienstverlening en
het tot stand brengen van ‘vakbondswinkels’. Over het regionale werk wordt uitsluitend opgemerkt,
dat dat zal worden vernieuwd, door een groter accent te leggen op de individuele dienstverlening ter
ondersteuning van de FNV-bonden. Alleen bij de uitwerking van het nieuwe beleid ten aanzien van
uitkeringsgerechtigden is er nadrukkelijk aandacht voor de positie en mogelijkheden van de FNVdistricten, alhoewel de tegelijkertijd aangekondigde landelijke sturing van die werkzaamheden door
het secretariaat uitkeringsgerechtigden weinig ruimte lijkt te bieden voor eigensoortige invullingen
per regio.
In hetzelfde jaar 1987, als een soort aanvulling op en invulling van FNV-2000, komt de Bouw- en
Houtbond FNV met het boekje ‘Het nieuwe huis van de arbeid’. In feite betreft dit een bundel opstellen.
De diverse auteurs onderschrijven de teneur van FNV-2000, het advies om herkenbaar aanwezig te
zijn in de woon- en werkomgeving en het meer rekening willen houden met de verscheidenheid in het
werknemersbestand. Zij achten het – in tegenstelling tot de auteurs van FNV-2000 - uitgesloten dat,
met de discussies daarover, niet tegelijkertijd ook opnieuw structuur en strategie van de vakbeweging
aan de orde zullen komen. Maar bij de diverse auteurs komt de regio als strategisch beleidsniveau niet
of nauwelijks aan de orde. In zijn interessante, historische bijdrage aan deze bundel wijst Ger Harmsen
wel op de vroegere betekenis van de lokale bestuurdersbonden. Sinds 1971 zijn die bestuurdersbonden
in FNV-verband omgevormd tot plaatselijke afdelingen, waarvan Harmsen voorzichtig stelt, dat zij ‘van
belang zouden kunnen zijn binnen de conceptie van een brede vakbeweging en bij het democratiseren
van de gehele organisatiestructuur van de vakbeweging zelf. In de bijdrage van L. Hartveld en J.
Sprenger aan de genoemde bundel komt de regio iets meer aan bod. Deze beide auteurs stellen, dat,
naast het belang van een beter herkenbare, individuele dienstverlening in de woonomgeving van de
werknemers het versterken van de vakbeweging in de regio niet alleen de individuele dienstverlening
betreft, maar ook de collectieve belangenbehartiging. Helaas geven zij aan deze benadering geen
verdere uitwerking.
Een vergelijkbaar pleidooi voor het versterken van het regionale beleidsniveau, en daar iets verder
uitgewerkt, is te vinden in het artikel ‘De FNV en het werken aan werk’ in het juli/augustusnummer
1987 van het wetenschappelijk tijdschrift van de PvdA, Socialisme en Democratie. (CLERX, INJA
en ZANEN, 1987) Deze auteurs zien een combinatie van geografische en sectorale decentralisatie
als een antwoord op de met name door de werkgevers nagestreefde decentralisatie van uitsluitend
het arbeidsvoorwaardenbeleid. Het gaat Clerx c.s. vooral om een gedecentraliseerd arbeidsmarkt- en
werkgelegenheidsbeleid, met ook een kans op een versterkte participatie van de regionale kaderleden.
De auteurs zien het door hun bepleite beleid als een aanvulling op de bedrijfsgerichte en sectoraanpak
van FNV-2000.
L. van der Laan komt in zijn studie ‘Een regionaal economische analyse van de vakbondsparticipatie
in Nederland’ (LAAN, VAN DER; 1990), tot zijn eigen verrassing tot de conclusie, dat om het al-ofniet lid worden van een bond beter te kunnen begrijpen, de toepassing van analytische technieken54
noodzakelijkerwijs aangevuld moet worden met regionaal-historische beschrijvingen van de context
van de vakbondsparticpatie en de sociale strijd in de diverse regio’s. Hij verwijst daarbij naar Clark
54

Van der Laan onderzoekt de ruimtelijke variatie in vakbondsparticipatie met behulp van factoranalyse, waarbij hij twee belangrijke verklarende factoren onderscheidt: de regionale spreiding van de
stedelijkheidsfactor en de regionale spreiding van de factor politiek-economische positie.
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en Johnston (CLARK&JOHNSTON, 1987), die ook aangeven, dat de vakbondsparticipatie alleen kan
worden begrepen vanuit een sociaal-ruimtelijke context.
Deze opmerkingen tezamen vormen als het ware een indirecte erkenning van het strategisch belang van
de regio voor de vakbeweging.
In het veertiende jaarboek voor democratisch socialisme uit 199355, dat in zijn geheel is gewijd aan de
toekomst van de vakbeweging, komt slechts in één van de zes artikelen de regio enigszins en dan nog
slechts zijdelings in beeld, namelijk in het artikel van J. Stoof over ‘Decentralisatie of Marginalisering’.
Zijn decentralisatie betreft louter het toenemende belang van de positie van vakbondskaderleden binnen
bedrijven, in het bijzonder in de relatie vakbeweging-lokale ondernemingsraad. Het gaat hem daarbij
vooral om de invloed van de eigenaardigheden van het Nederlandse maatschappelijk-politieke bestel
(de verzuiling) op de arbeidsverhoudingen. Hij spreekt dan over een extreem diffuus beeld. Een tweede
oorzaak van dat diffuse karakter van de arbeidsverhoudingen in Nederland meent hij te vinden in de
pas laat op gang komende industrialisatie in Nederland. Eigenlijk heeft zich, volgens hem, pas in de
loop van de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw in Nederland als geheel een lichte vorm van
een industriële mentaliteit ontwikkeld. Per regio zijn er dan op dit punt vooralsnog grote verschillen,
samenhangend met de mate van het geindustrialiseerd zijn. Bij deze nieuwe mentaliteit behoort zijns
inziens ook het vakbondswerk in de bedrijven. Voor de vakbeweging betekent dit niets meer of minder
dan een nieuwe fase in haar ontwikkeling. Haar invloed op de maatschappelijke ontwikkelingen in het
algemeen is met de groei van die industriele mentaliteit nadrukkelijk toegenomen. Een in het kader van
deze studie belangrijk aspect is, dat vooral ook de regionaal-historische context bepaalt welke positie
de vakbeweging in de afzonderlijke regio’s vervolgens inneemt.
Een interessante poging om via empirische weg meer inzicht te verkrijgen in de vraag waarom werknemers
lid worden van een bond en dat al dan niet ook blijven, wordt gedaan door A. v.d. Berg (BERG, VAN
DEN; 1995). In haar boek ‘Trade union growth and decline in the Netherlands’ beperkt zij haar onderzoek
tot de formulering van een model, op basis van de rationele keuzetheorie, waarin lidmaatschap in
relatie tot hetgeen de bond te bieden heeft, wordt onderzocht. Relevant is daarbij, dunkt mij, dat de
Nederlandse vakbeweging altijd drie doelen na heeft gestreefd: emancipatie van de arbeidersklasse,
collectieve belangenbehartiging van de beroepsbevolking en individuele belangenbehartiging van de
leden. De strijd samenhangend met de twee eerst genoemde doelstellingen heeft zich bijna volledig
op nationaal-politiek niveau afgespeeld, namelijk in de strijd rond de totstandkoming van adequate
arbeidswetgeving. Deze strijd veronderstelt slechts een beperkte actieve vakbondsaanwezigheid in de
bedrijven en in de regio’s. De na-oorlogse ingroei van de vakbeweging in het staatsbestel56 en het in
die periode wegebben van de loonstrijd, betekenden een verdere marginalisering van het (regionale)
vakbondsleven.
Ook het idee van medezeggenschap van werknemers op ondernemingsniveau bleef lange tijd buiten de
orde. In die sfeer kan het al dan niet lid worden van een vakbond inderdaad vrij goed bestudeerd worden
met behulp van onderzoek op basis van de rationele-keuze-theorie. Voor de periode na 1963 gaat dat
mijns inziens steeds minder op. Hooguit kan de keuze van wèlke bond men al dan niet lid wordt,
daarmee verklaard worden. En passant verwijst A. van den Berg nog naar een andere verklaringstheorie,
de ‘interactionistische’ theorie. Niet zozeer rationele overwegingen bepalen volgens die theorie dan het
al dan niet lid worden van een bond, maar meer de sociale omgeving. Mensen worden lid uit traditie of
conventie, of worden daartoe aangezet door een hoge organisatiegraad in hun bedrijf, of door contacten
55
56

Dit veertiende jaarboek voor het democratisch socialisme is getiteld “De toekomst van de vakbeweging” en
is uitgegeven door de Wiardi Beckman Stichting, AP, Amsterdam, 1993.
Het begrip “ingroei van de vakbeweging in de bestaande (kapitalistische) verhoudingen” is afkomstig van
Fr. De Jong Edz.in zijn boek “Om de plaats van de arbeid”, uitgekomen in 1956 ter gelegenheid van het
vijftigjarig bestaan van het NVV.
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met de vakbond op de werkvloer. Hierbij zou gemakkelijk ook gewezen kunnen worden op de meer
algemene presentie van de vakbeweging in een land of regio. Als de vakbeweging regionaal als een
vanzelfsprekende, maatschappelijke actor gezien wordt, maakt dat het lid worden van een vakbond
tot een vanzelfsprekend zaak. Wellicht vormt de regionale differentiatie van de organisatiegraad een
goede graadmeter voor de maatschappelijke acceptatie en invloed van de vakbeweging in de diverse
Nederlandse regio’s. Bij de faculteit der ruimtelijke wetenschappen (FRW, Rijksuniversiteit Groningen)
is een kaart van Nederland ontwikkeld met exact die informatie (zie figuur 6.1). De organisatiegraad
van de werknemers is daarbij per provincie aangegeven.
De in 1995 verschenen studie ‘De vakbeweging na 2000’ (COENEN-red.,1995) heeft ook nauwelijks
oog voor de regionale dimensie van het vakbondswerk. Slechts twee artikelen uit deze bundel zijn
deels wèl relevant voor ons onderzoek naar de betekenis van het regionale niveau van de vakbeweging.
In een daarvan behandelt B. Valkenburg de ledenparticipatie in de vakbeweging. Hij constateert in
de loop van de jaren zeventig een verbreding van het vakbondsbeleid. De FNV duidt zichzelf in
die periode zelfs aan als ‘brede’ vakbeweging. Dat blijkt directe consequenties te hebben voor de
ledenparticipatie. Steeds meer leden worden actief. Die ontwikkeling wordt nadrukkelijk versterkt
door de tegelijkertijd plaatsvindende democratisering van de vakbeweging. De vakbeweging wil in
die periode een echte democratische beweging zijn. Naast de materiële belangenbehartiging van, voor
en door de werkenden, veelal op ondernemingsniveau (1), wil zij ook opkomen voor bredere sociaaleconomische en sociaal-politieke belangen van, voor en door zowel werkenden als niet-werkenden
(2). De vakbeweging definieert in samenhang daarmee dan ook nog enkele specifieke doelgroepen,
waaraan zij extra aandacht wil gaan besteden (3).
Hoewel dit artikel daar niet op in gaat, vloeit ook het ontstaan van het vakcentraledistrictenwerk, zoals
dat na 1970 gestalte krijgt, direct voort uit de eerste twee hiervoor genoemde punten. De vormgeving
van punt drie, het doelgroepenbeleid, ondergraaft daarentegen op termijn het districtenwerk weer.
De vanuit de landelijke FNV georganiseerde aandacht voor die nieuwe doelgroepen (werklozen,
vrouwen, uitkeringsgerechtigden, middel- en hoger personeel en allochtonen) krijgt al snel vorm
met de oprichting van landelijke secretariaten. En deze secretariaten laten zich al spoedig in met de
gang van zaken in de districten. Deze landelijk aangestuurde bemoeienis gaat ten koste van het verder
uitbouwen van het districtenwerk tot een democratische onderbouw van het nationale vakbondswerk.
Deze spanning komt ook in de bundel van H. Coenen tot uiting, namelijk daar waar R. van Berkel een
aantal beleidsaanbevelingen doet ter versterking van de maatschappelijke positie van de vakcentrales.
Hij wijst op de binnen de overheid op gang gekomen discussie over functionele decentralisatie vanuit
het rijksniveau naar provincies en gemeenten. Zo lijkt de positie van gemeentebesturen in zaken
rondom de sociale zekerheid aan betekenis te winnen. Daar lijken ook nieuwe kansen te ontstaan voor
vooral individuele belangenbehartiging door de vakbeweging, stelt hij. Van Berkel is in het bijzonder
geïnteresseerd in het uitkeringsgerechtigdenwerk. Vanuit die invalshoek vindt hij dat de nieuw gevormde
districten en de in de jaren zeventig en tachtig ook versterkte plaatselijke vakcentrale-afdelingen eerder
een rem op deze ontwikkeling zijn, dan dat ze de vakbeweging op dit nieuwe domein vooruit helpen.
Hij trekt een parallel tussen de landelijke decentralisatie van het arbeidsvoorwaardenbeleid en de
daarmee samenhangende structurele veranderingen binnen de vakcentrales enerzijds en de noodzaak
om de diverse doelgroepen regionaal en lokaal structureel meer ruimte te geven (om die door hem
gesignaleerde nieuwe kansen te kunnen grijpen) anderzijds. Hiermee wordt dus een theoretische
onderbouwing geleverd voor een eventuele afbouw van de lokale en regionale vakcentraleorganen.
Voordat we zullen nagaan hoe de regionale context in Nederland van invloed is op de ontwikkeling van
de vakbeweging en omgekeerd de vakbeweging inwerkt op specifieke regionale omstandigheden, is het
zaak nog wat nader stil te staan bij de vakbeweging als sociale beweging.
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Figuur 6.1

113

opmaak-definitief.indd 113

07-01-2009 11:16:34

Twee goed vergelijkbare publicaties maken het mogelijk zicht te krijgen op de verschuivende rol en
positie van de vakbeweging in het na-oorlogse Nederland. Deze studies zijn‘De vakbeweging in de
welvaartsstaat‘ van M. v.d. Vall, gepubliceerd in 1963, en ‘De vakbeweging na de welvaartsstaat’,
onder redactie van B. Klandermans en J. Visser, gepubliceerd in 1995. In beide gevallen gaat het om
een empirische studie naar de gevolgen van de veranderingen in staat, maatschappij en vakbeweging
op de verhouding van vakbondsleden tot hun organisatie. Bestudeerd worden recruteringsvermogen,
bindingskracht, opzet van het vrijwilligerswerk en het protestgedrag van de vakbeweging. In het
verlengde daarvan kan dan mogelijk duidelijk worden wat dat alles betekent voor de bijdrage van de
vakbeweging en zijn leden aan de besturing van maatschappij en onderneming in dit land.
Het eerste onderzoek is gehouden in 1960, midden in de afronding van de wederopbouw en aan het begin
van de uitbouw van de welvaartsstaat. Die welvaartsstaat rust op drie, op nationaal niveau gedefinieerde
en functionerende peilers: solidariteit, sociale rechtvaardigheid en volledige werkgelegenheid.
(SCHUYT, 1991) Tot op zekere hoogte vond de besluitvorming over de opbouw van die welvaartsstaat
volledig autonoom, in een volstrekt nationale context plaats. Achteraf gezien was dat alleen mogelijk
doordat er sprake was van voldoende breedte-investeringen, werklust en loonmatiging en daarmee van
economische groei (en mogelijkheden tot export). Aan die voorwaarden werd in de periode 1945 tot
aan 1963 min of meer voldaan. En ook daarna kon die vrij autonome uitbouw van de verzorgingsstaat,
met dank aan de bijdrage van de Noordelijke aardgaswinning aan de nationale economie, met enige
moeite worden volgehouden. En wel tot ongeveer halverwege de jaren zeventig. De positieve bijdrage
van de vakbeweging aan de industrialisatie van Nederland na 1945 en meer algemeen aan de opbouw
van een staat van welvaart en verzorging, is onomstreden en oogst ook buiten de eigen kring alle lof.
(WINDMULLER, 1970)
Het onderzoek van Van der Vall betreft een grootschalige enquete onder de Nederlandse werknemers.
Het is bovendien zo opgezet, dat het zich tot op zekere hoogte goed laat herhalen.
En dat is precies wat Klandermans en Visser in 1993 doen, in overigens een totaal ander tijdsgewricht.
In 1960 is de vakbeweging één van de invloedrijkste organisaties op nationaal niveau. Zij geldt als een
alom erkende partner in de nationale welvaarts- en productiviteitscoalitie. (VISSER, 1987) Wel staat
zij dan vrij ver af van de leden57, maar zij kan zich zo’n afstandelijk gedrag permitteren, omdat zij min
of meer de zekerheid heeft, dat de staat zich verantwoordelijk weet voor volledige werkgelegenheid
en voor sociale zorg en –zekerheid voor alle burgers. Aan het strakke, centrale loonbeleid komt begin
jaren zestig door de dan plaatsvindende loonexplosie vrij plotseling een einde. In feite worden de
lonen aan de nieuwe sociaal-economische omstandigheden aangepast (krapte op de arbeidsmarkt
en een optrekken van de lonen naar een West-Europees niveau). De vakbeweging gaat slechts
aarzelend mee in deze nieuwe ontwikkeling. Zo blijft zij aarzelen tussen het voortzetten van een zo
centraal mogelijk arbeidsvoorwaardenbeleid (te realiseren tezamen met de nationale politiek) èn het
scheppen van meer ruimte voor de afzonderlijke bedrijfstakken, d.w.z. een wat meer gedecentraliseerd
arbeidsvoorwaardenbeleid. Die spagaat leidt in de loop van de jaren zestig tot een steeds grotere onrust
onder de leden. Het al sinds de jaren vijftig geconstateerde probleem van de gegroeide afstand tussen
‘leiding en leden’ en de afwezigheid van de vakbeweging in de bedrijven (en in de regio’s) wordt in

57

Zie het artikel van S. v.d. Velden in ‘Onvoltooid Verleden’, kwartaalblad voor de geschiedenis van sociale
bewegingen (nr. 20, december 2004) over een staking uit 1951 bij het aannemersbedrijf NV Boele en
Van Eesteren, werkzaam op het terrein van de Hoogovens te IJmuiden. Deze vanuit de BVD-archieven
gereconstrueerde actie, laat goed de positie van de “Unie-bonden”, de bonden aangesloten bij de erkende
vakcentrales, zien. Ondanks hun opstelling, zij trachten van buitenaf de staking te voorkomen en later te
breken, draait de staking uiteindelijk op een overwinning uit (het teniet doen van 85 ontslagen). Waren er
wel goede contacten geweest tussen Uniebonden en kaderleden, dan was, volgens de BVD-infiltrant, een
staking überhaupt niet nodig geweest.
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toenemende mate als problematisch ervaren, vooral ook in reactie op de groeiende instabiliteit van de
arbeidsverhoudingen als gevolg van enerzijds die krapte op een aantal deelarbeidsmarkten (bijvoorbeeld
in de Rotterdamse havens) en anderzijds het vooralsnog aarzelend, maar als zeer schokkend ervaren
op gang komen van een proces van sluitingen, fusies, reorganisaties en overnames in het bedrijfsleven
(en ook – in enkele regio’s - de groeiende frustraties over toegenomen regionale achterstanden). Het
vakbondsbeleid begint in samenhang daarmee te radicaliseren.
Voor wat de vakbeweging als regionale actor betreft, opkomst en neergang daarvan vallen eigenlijk
precies binnen deze periode (1960-1993). Daarom is het misschien begrijpelijk, dat in het onderzoek
van Klandermans en Visser uit 1993 de aandacht voor dat regionale vakbonds- en vakcentraleniveau
bijna volledig onbesproken blijft. Waar Albers58 het over de regio heeft als strategisch belangrijk, nieuw
beleidsniveau, waar alle ruimte aan het ontstaan is voor nieuwe vormen van vakbondsactie en –agitatie,
wordt in de studie van Klandermans en Visser aan dit onderwerp voorbij gegaan.
Mogelijk moet de verklaring voor deze blinde vlek bij de Nederlandse vakbondsonderzoekers gezocht
worden in het ook bij hen ontbreken van het besef dat binnen een nationale staat als Nederland er wel
degelijk regio’s bestaan.
Regio’s die te kampen hebben met specifieke sociaal-economisch problemen vragen wel degelijk
om (extra) aandacht. En het is waarschijnlijk niet toevallig dat dat veelal gaat om regio’s met een
uitgesproken eigen identiteit. Ook lijkt het waarschijnlijk dat de vakbeweging in dergelijke regio’s
een meer uitgesproken regionaal beleid voert dan de vakbeweging in het Westen en het centrum van
Nederland.
Wat Klandermans en Visser wel heel nauwkeurig onderzoeken is, wat zij noemen, de vakbondsparticipatie
van werknemers en dat dan als een bundel van dynamische processen. Het gaat om het al dan niet lid/
kaderlid worden, het al dan niet bedanken, het al dan niet deelnemen aan vakbondsacties, het al dan niet
op de bond stemmen bij ondernemingsraadsverkiezingen, enz. en om de veranderingen daarvan door
de tijd. Dat laatste was, als gezegd, vooral mogelijk dankzij het voorhanden zijn van het onderzoek van
Van der Vall (VALL, VAN DER, 1963).
De gedaalde organisatiegraad (van 40% naar 28%) valt volgens Klandermans en Visser voor een groot
deel te verklaren uit verschuivingen op de arbeidsmarkt (de traditionele groep kostwinners die in 1960
nog bijna de gehele beroepsbevolking uitmaakt, is dan - omstreeks 1990 - teruggezakt naar een aandeel
daarin van slechts 44%. De meerderheid - 56% - van de werknemers bestaat dan al uit part-timers,
uit mensen afkomstig uit gezinnen met meerdere inkomens, uit gehuwde en ongehuwde vrouwen en
uit arbeidsongeschikten. Al die categorieën blijken ondervertegenwoordigd te zijn in het ledenbestand
van de vakbeweging en dat geldt nog sterker voor de samenstelling van de groep kaderleden. Een
afzonderlijk probleem is de gedaalde organisatiegraad onder jongeren. Een feit is, dat de eerste
jaren in het arbeidsproces in hoge mate bepalen of iemand vakbondslid wordt ja of nee. Het aantal
jongeren dat zich in die eerste drie jaar organiseert, zakt dus weg, o.a. ook doordat die entree verloopt
via deeltijdbaantjes en/of het uitzendwezen. Ook de verschuiving in de economie van voornamelijk
handarbeid naar hoofdarbeid heeft de vakbeweging parten gespeeld. De industrie, met een traditioneel
hoge organisatiegraad, werd en wordt in toenemende mate verdrongen door de dienstensector, met
een veel lagere organisatiegraad. Nog een aspect ten nadele van het vanzelfsprekende vermogen
van vakbonden om mensen als lid te winnen is de opkomst van het midden- en kleinbedrijf en het
verdwijnen, of in omvang geweldig afnemen van veel grote productiebedrijven. Klandermans en Visser
beweren dat de drastische val van de organisatiegraad nauwelijks iets te maken heeft met de houding
58

Albers zijn Europa-brede studie spitst zich juist toe op dat regionale niveau. Hij onderzoekt de mogelijkheden
van de vakbeweging in diverse soorten regio’s en hij onderzoekt de bijdrage van de regionale vakbeweging
aan de opkomst van de regio als een nieuw besturingsniveau in Europa. (ALBERS, 1995)
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van werknemers in het algemeen tegenover de vakbeweging. Ook de ongeorganiseerden waarderen de
rol van de vakbeweging onveranderd positief en stemmen bijvoorbeeld bij OR-verkiezingen in grote
getale (60%) op vakbondskandidaten. Uitkomst van het onderzoek van Kladdermans en Visser is o.a.,
dat de aan- of afwezigheid van de vakbeweging in een bedrijf van doorslaggevende betekenis lijkt
te zijn voor de mate waarin zij er in slaagt de groei van zo’n bedrijf ook gepaard te laten gaan met
ook eigen ledengroei. Verder blijkt het stimuleren van participatie van groot belang te zijn voor de
aantrekkelijkheid van een vakbond. Het vakbondslidmaatschap is ook aantrekkelijk omdat het kansen op
participatie biedt. Voorwaarde is dan wel dat de vakbond in het bedrijf of in de eigen woongemeenschap
zichtbaar aanwezig is.
Naast organisatiegraad en de aanwezigheid in het bedrijf (of in de regio) zijn ook de algemeen politieke
verhoudingen en de economische conjunctuur-cyclus bepalend voor de sterkte van vakbonden c.q. de
vakbeweging. Deze laatste twee factoren zaten na 1980 lange tijd behoorlijk tegen. De vakbeweging
raakte daardoor in een neerwaartse spiraal verzeild. Pas met de grote demonstratie in Amsterdam op het
Museumplein in 1988 kondigt Johan Stekelenburg de herrijzenis van de vakbeweging aan.
Zowel bij het lid worden als bij het bedanken spelen de sociale omgeving (gezin, buurt) en het
vakbondsklimaat in het bedrijf waar men werkt een grote rol. Ook het lid blijven is in hoge mate
afhankelijk van de binding die de leden gevoelen met hun organisatie. Vaak blijkt de oorzaak van veel
bedankjes te liggen in de geringe binding die leden met hun vakbond hebben en/of in de afwezigheid
van directe contacten met hun organisatie.
In de periode die ligt tussen de beide onderzoeken neemt de rol en betekenis van de kaderleden binnen het
vakbondswerk toe. De versterkte positie van de ondernemingsraden, het geleidelijk gestalte krijgen van
het vakbondswerk in het bedrijf, de decentralisatie van de arbeidsverhoudingen en de democratisering
van de vakbeweging, maakten de noodzaak van het doen van een toenemend beroep van de vakbonden
op de eigen kaderleden noodzakelijk.
In het model dat de onderzoekers ontwikkelden om iets over vakbondsparticipatie te kunnen zeggen,
spelen de kans op het lid worden, de opzegkans, de kans om kaderlid te worden, de intentie om op te
zeggen als kaderlid en de kans op actiebereidheid een belangrijke rol. Die kansen blijken een functie te
zijn van waargenomen kosten en baten, die op hun beurt weer bepaald worden door factoren zoals binding
aan de vakbond en contacten met de vakbond en evaluatie van die contacten, van het lidmaatschap, van
de vakbond, van de actiedoelen, enz. “Voor het feitelijk gedrag”, stellen de onderzoekers, “is dan nog
een concrete aanleiding nodig in de vorm van een externe gebeurtenis, een conflict, een als slecht
ervaren dienstverlening, een vraag om te participeren, een oproep om actie te voeren, of om op een
vakbondslijst te stemmen, en dergelijke. Dit alles wijst er op, dat vakbonden niet moeten gaan zitten
wachten tot de mensen naar hen toekomen. Ze moeten zelf de gebeurtenissen creëren waardoor mensen
over de streep te trekken zijn voor wat betreft het lid worden, het actievoeren, enz..
Een laatste element uit het onderzoek van Klandermans en Visser wat aandacht behoeft, is, waar zij
plotseling toch even iets over het lokale niveau zeggen. Zij stellen59,
“dat keer op keer is bewezen dat de aanwezigheid van de vakbond op plaatselijk niveau van
levensbelang is, of het nu de afdelings- of de bedrijfslijn betreft.”
Zelfs bij deze passage vergeten de onderzoekers de positie te noemen van de vakcentrale-afdelingen
en de meer algemeen maatschappelijke positie van de vakbeweging, zowel regionaal als landelijk. Ook
bij hen is het bestaan van regio’s en het strategisch belang daarvan voor de vakbeweging blijkbaar een
blinde vlek. Uiteindelijk erkennen zij dan toch nog het belang van de plaatselijke situatie voor het al
dan niet lid worden, lid zijn en lid blijven van de vakbond.
59

Zie blz. 194 van De vakbeweging na de welvaartsstaat van B. Kladdermans en J. Visser (KLADDERMANS
& VISSER, 1995)
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6.4

Betekenis van de vakbeweging voor de regio en vice versa:
voorbeeld Noord-Nederland, 1960-1992

Type regionale vakbeweging
Uit de vorige paragraaf komt naar voren, dat de regio noch door de daar besproken sociale wetenschappers,
noch consequent door de Nederlandse vakcentrales gezien wordt als een belangrijk (nieuw) domein,
met voor de vakbeweging strategische betekenis. Achtergrond van dit vrij algemene ontbreken van
aandacht voor de regio moet haast wel zijn, dat de betrokkenen expliciet of impliciet uitgaan van de
gedachte, dat er in Nederland geen regio’s bestaan of, indien dat wel erkend wordt, dat zij op voorhand
van mening zijn, dat de betekenis daarvan voor de ontwikkeling van de vakbeweging zeer gering is en
omgekeerd, dat de vakbeweging van weinig betekenis is voor de verdere ontwikkeling van regio’s.
Deze studie gaat er van uit dat Nederland tenminste één regio kent die in een heleboel opzichten afwijkt
van Nederland als geheel. Dat betreft dan Noord-Nederland. Noord-Nederland heeft in de periode 19601992 ook in toenemende mate de vorm aangenomen van een echt landsdeel, inclusief een beginnende,
politieke structuur en inclusief een groeiende hang naar meer zeggenschap over de eigen toekomst.
Natuurlijk heeft deze regio, naar zijn aard, ook invloed op de ontwikkeling van de aldaar opererende,
regionale actoren, waaronder de vakbeweging. Voorzover er in een regio sprake is van uitgesproken
regionale sectoren van bedrijvigheid, bijvoorbeeld blijkend uit op dat niveau af te sluiten collectieve
arbeidsovereenkomsten, bepaalt die regio mee het karakter van de daarbij direct betrokken vakbonden
en worden die vakbonden in de loop van de ontwikkeling van die sectoren (in deze specifieke regio) mee
gevormd door hun eigen verleden van actie en strijd. Een vakbond zal gegeven de specifieke ervaringen
met de bedrijven in deze regio op een andere wijze op ontwikkelingen reageren dan in andere regio’s.
Binnen de economische geografie wordt een dergelijke specifieke relatie aangeduid met het begrip
‘path-dependency’. Naarmate een regio zich nadrukkelijker ontwikkelt tot een overheidsniveau waarop
strategische beslissingen worden genomen over de ontwikkeling van de economische infrastructuur en
er sprake is van indringende bemoeienis van deze overheden met het wel en wee van de bestaande en
de mogelijke vestiging van nieuwe bedrijven, wordt de in die regio opererende regionale vakbeweging
– als beweging van de georganiseerde werknemers – steeds nadrukkelijker beinvloed.
In Hoofdstuk III wordt gesproken over typen regio’s en typen regionale vakbewegingen. Louter werken
met (Ideaal)typen doet echter onrecht aan de dynamiek van maatschappelijke organisaties. Hiervoor
werd uiteengezet dat ook de ontwikkeling van de regio Noord-Nederland in de periode 1960-1992
invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de regionale vakbeweging. Er is altijd sprake van een
bepaalde mate van ‘embeddedness’, wat wil zeggen dat de wijze van optreden van de vakbeweging in
een bepaalde regio mee wordt bepaald door haar relatie met andere regionale actoren, door de ervaringen
in het verleden opgedaan en door de relatieve sterkte qua organisatiegraad van de werknemers.
Gesteld kan worden dat aan het begin van de genoemde periode de regionale vakbeweging in NoordNederland als zodanig nog nauwelijks bestond. De Nederlandse vakcentrales zijn in die periode alle te
beschouwen als bundeling van een aantal strak centralistische vakbonden. Het regionale en lokale niveau
zijn lange tijd beschouwd als zijnde van zeer beperkte betekenis. In feite voldeden de vakcentrales zo
rond 1960 bijna volledig aan het Noord-Europese vakbondsmodel(type).60
Halverwege die periode – zeg van 1975-1985 - kan de Noord-Nederlandse vakbeweging misschien wel
beter beschreven worden als een tussenvorm van dat Noord-Europese en het Romaanse vakbondsmodel.
De regionale vakcentrales bemoeien zich nadrukkelijk met de regionale sociaal-economische
ontwikkeling. In een enkel geval botsen ze daarbij met de eigen vakbonden. De competentieconcurrentie
60

Tegenover het Noord-Europese vakbondstype plaatst Albers het Romaanse type, waarbinnen in beginsel
uitgegaan wordt van het primaat van de regionale organen van de vakcentrales en de onderschikking per
regio van de vakbonden aan die centrales.
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die als gevolg daarvan optreedt, leidt tot de nodige spanningen en tegenstellingen. In Noord-Nederland,
anders dan in de andere delen van het land, wordt nadrukkelijk overwogen om de regionale vakcentrale
(we hebben het nu over het NVV en later de FNV), te versterken qua menskracht en qua competentie
en om haar een coördinerende rol toe te delen, waar het de vakbondsbemoeienis met bedrijven
met structurele problemen betreft. Een regionale vakbeweging van het Romaanse-type is daarmee
nadrukkelijk in wording. Ook worden aangeboden of afgedwongen posities (bijvoorbeeld het zitting
nemen in de Raad van Commissarissen van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij - NOM) in het
kader van het regionaal beleid bezet door de vakcentralebestuurders, soms met aanvullende participatie
door de regionale vakbondscollega’s.
Aan het eind van de periode 1960-1992 heeft niet alleen toch het Noord-Europese vakbondsmodel
gezegevierd (zo worden de kaderleden die vanuit de plaatselijke vakcentrales zitting hebben in de
districtsbesturen daaruit verwijderd), maar is men nog verder doorgeschoten. Alle lokale en regionale
vakbondsstructuren zijn dan opgedoekt.
De vakbeweging als regionale actor heeft opgehouden te bestaan.
Enerzijds had ontwaken van de vakbeweging in de jaren zestig en anderzijds het in de jaren zeventig
op nationaal niveau opstarten van zowel het bedrijvenwerk als het districtenwerk boden net voldoende
ruimte voor de Noord-Nederlandse vakbeweging om zo’n uitgesproken rol te spelen in het sociale
conflict met Den Haag. Zo was de nieuwe kadervorming en het echt mobiliseren van de leden ter
ondersteuning van de activiteiten rondom het FNV-plan voor het Noorden een unieke, noordelijke
aangelegenheid.
Het ontwaken van de vakbeweging in de jaren zestig
De via de geleide loonpolitiek in Nederland jarenlang kunstmatig laag gehouden lonen (een van
de voorwaarden voor de succesvolle wederopbouw) laten zich eind jaren vijftig steeds moeilijker
beheersen. Na 1957 zijn de bedrijven geleidelijk aan weer in nieuwe technologie gaan investeren.
Daardoor ontstaat er een groeiende vraag naar goedgeschoolde arbeidskrachten. De, als gevolg daarvan
groeiende krapte op de arbeidsmarkt leidt tot een toenemende concurrentie tussen de ondernemers bij
het werven van personeel. Ook ongeschoolde arbeidskrachten zijn op de arbeidsmarkt nauwelijks meer
voorhanden. Zelfs het op grote schaal werven van ongeschoolde gastarbeiders uit mediterrane landen
biedt onvoldoende soelaas. Het fenomeen zwarte lonen ontstaat, mede vanwege de komst van steeds
meer koppelbazen. Daardoor wordt de druk op de lonen nog verder vergroot, totdat in 1963 de zaak niet
meer is te houden. De geleide loonpolitiek wordt als het ware volledig weggevaagd. Uiteraard blijkt de
regering de daarop volgende jaren toch pogen greep te krijgen op de loonontwikkeling. In plaats van
het vroegere, volledig gecentraliseerde loonbeleid gaat het nu om het streven van regering, werkgeversen werknemersorganisaties om het decentrale, dat wil zeggen in de afzonderlijke bedrijfstakken te
voeren loonbeleid bij voorbaat zo goed mogelijk te coordineren. Differentiatie tussen bedrijfstakken
wordt nu mogelijk. Ook ontstaan er veel meer afzonderlijke berdrijfs-CAO’en (denk aan Philips, Shell,
Hoogovens, e.d.).
Binnen de vakbeweging heeft de gedeeltelijke verschuiving van de onderhandelingen van het centrale
naar het bedrijfstakniveau automatisch een toenemende invloed van de afzonderlijke vakbonden op het
arbeidsvoorwaardenbeleid tot gevolg. En daarmee ontstaat er ook binnen de bedrijfstakken weer enige
ruimte voor beweging. Een vroeg voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de staking voor hoger loon in de
strokartonsector in 1965. Die sector is in hoge mate geconcentreerd in Oost-Groningen. Het is één
van de sectoren waaraan in hoofdstuk VII nader aandacht wordt besteed. Een ander voorbeeld is de
Rotterdamse havenstaking in 1970, waarbij de erkende vakbonden buiten spel stonden.
De hiervoor genoemde ontwikkelingen hebben binnen de vakbeweging (we volgen vooral de
ontwikkelingen binnen het NVV/de FNV, maar feitelijk vertonen de andere vakcentrales – NKV,
CNV en MHP allemaal overeenkomstig gedrag) ook een verschuiving in de positie van de bonden ten
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opzichte van de vakcentrale tot gevolg. De vraag doemt op hoe, gegeven de ruimte voor bedrijfstakken
om zelf invulling te geven aan de arbeidsvoorwaarden, toch de op enig moment op centraal niveau
gewenste ontwikkeling te realiseren valt. Binnen het NVV leidt dat tot een discussie over de aanpassing
van de eigen structuren. Het aloude idee van het tot stand brengen van een eenheidsvakbeweging, dat
wil zeggen het ineen schuiven van alle bonden, doet opnieuw opgeld. Andre Kloos, de toenmalige
voorzitter van het NVV, is in 1968 de vertolker van dat standpunt. Dat vergaande idee sneuvelt
vooralsnog in 1969, al komt er wel beweging in de organisatorische opbouw van het NVV. Enkele
groepen vakbonden die elkaar in meerdere sectoren regelmatig ontmoeten, besluiten wel tot fusie
over te gaan om hun gezamenlijke positie in die bedrijven/bedrijfstakken te versterken. Zo ontstaan
de Bouw- en Houbond-NVV, de Voedingsbond-NVV en iets later ook de Industriebond-NVV. Het
is vooral de Industriebond-NVV die vanaf zijn start per 1 januari 1972 een dominante rol binnen het
NVV-Verbond speelt. Met het Verbondsbestuur van het NVV strijdt de Industriebond over diverse
competentiekwesties. Ook ideologisch zoekt de Industriebond de confrontatie. Het draait daarbij om de
kwestie van het socialistisch perspectief, dat net in 1971 uit de statuten van het NVV was verwijderd.
De Industriebond zet dat punt opnieuw op de agenda met het publiceren van twee spraakmakende
beleidsnotities: “Fijn is anders” en “Breien met een rode draad”. Er groeien hoe dan ook nieuwe
verhoudingen tussen bonden en vakcentrales, waarbij de bonden het meer voor het zeggen krijgen. De
belangrijkste verandering in die periode is wellicht de professionele uitbouw van de bondsapparaten.
En het bijzondere van deze professionalisering is, dat ze zich niet beperkt tot het landelijke niveau, maar
ook op het regionaal niveau doorgevoerd wordt. Er ontstaan bondsdistricten met eigen districtskantoren
en met vaak meerdere regionale bestuurders. Ook worden nieuwe, regionale bestuursorganen in het
leven geroepen. De hiervoor genoemde nieuwe verhoudingen tussen bonden en vakcentrales gelden in
potentie uiteraard ook voor de ontwikkeling van het districtenwerk, maar regionale afwijkingen lijken
mogelijk.
In elk geval heeft het regionaal werk van het NVV/FNVin Noord-Nederland (en in iets mindere mate ook
het districtenwerk in Limburg) gedurende twee decennia een nieuwe dimensie van het vakbondswerk
ontdekt en geëxploiteerd: het optreden als regionale actor in het belang van de toekomst van de leden
en hun gezinnen in de eigen regio.
Bedrijvenwerk en districtenwerk
De ontwikkeling van het districtenwerk van bonden en centrales kent diverse, wezenlijke en soms
tegenstrijdige aspecten. Daarom willen wij, eerst ten principale en vervolgens aan de hand van de
ontplooiing van het districtenwerk in Noord-Nederland, het een en ander nog wat nauwkeuriger
beschrijven.
Maar eerst iets over het bedrijvenwerk. Halverwege de jaren zestig laat de Metaalbond NVV een
onderzoek doen door de rijksuniversiteit Groningen onder de werknemers uit de metaalindustrie in de
provincie Groningen.61 Dat onderzoek wijst uit, dat jonge metaalarbeiders zich in hun gedrag binnen
de gegeven arbeidsverhoudingen niet tot nauwelijks laten leiden door de opvattingen van hun vakbond.
Opvattingen in hun directe omgeving, waar de bond nu juist door afwezigheid schittert, zijn veel meer
bepalend voor hun (werknemers)gedrag. Zij zeggen zelfs zonodig bereid te zijn om aan wilde stakingen
deel te nemen, dat dan mede als een daad van protest tegen het ingedutte karakter van hun bond.
Voor de vakbeweging ontstaat daarmee een dilemma: moet het sinds de oorlog gevoerde beleid om
organisatorisch niet aanwezig te zijn in de bedrijven (als een soort consessie ter compensatie van het door
de overheid voeren van een geleide loon- en prijspolitiek en van een actieve werkloosheidsbestrijding)
worden voortgezet of moet een nieuwe koers worden ingeslagen en moet de bond zichzelf ook binnen
de bedrijven weer organiseren. Dat vooral ook om de geconstateerde ‘kloof tussen leiding en leden’ te
61
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overbruggen (met als risico groeiende spanningen tussen de bond en de werkgevers62. De metaalbond
kiest expliciet voor het ontwikkelen van het zogenoemde bedrijvenwerk. Binnen de bedrijven
worden bedrijfscontactmannen aangewezen en in de grotere bedrijven wordt direct al gewerkt met
bedrijfsafdelingen.
Uiteraard bracht deze omwenteling, juist ook binnen de bond, de nodige spanningen met zich mee. Tot
dat moment waren alle leden van de Metaalbond ingedeeld in plaatselijke afdelingen. Nu ontstond
er naast die A-lijn plotseling ook een B-lijn. Een deel van de leden, namelijk zij die in de grotere
bedrijven werkten, wordt dan lid van zo’n bedrijfsafdeling. En daarmee wordt de positie van de gewone,
plaatselijke afdelingen ondermijnd. Daartegenover staat dat binnen de bedrijven de bond weer zichtbaar
wordt. Ook het mobiliseren van de leden voor acties kan nu van binnenuit de bedrijven geschieden. Er
komt hoe dan ook meer leven in de brouwerij.
De hiervoor genoemde metaalsector bestaat in Fryslân en Groningen vooral uit de scheepsbouw. Deze
bedrijfstak is zodanig interessant, dat ze hierna, in Hoofdstuk VII, één van de onderwerpen van nadere
analyse is.
Het idee van het meer betrekken van de leden bij de gang van zaken speelt ook een rol bij de landelijke
discussie over het instellen van NVV-districten. Het gaat opnieuw om een provinciale bundeling van
de NVV-afdelingen, enigszins ter compensatie van het verlies aan invloed van die plaatselijke organen
op het nationale vakbondsgebeuren. Het Verbondsbestuur verplicht zich tweemaal per jaar (via de
districtsbestuurders) een ‘districtsvergadering’ uit te schrijven. Daar zal telkens een van de leden van
het Verbondsbestuur in gesprek treden met de verzamelde NVV-afdelingen. De discussies die er gevoerd
worden, kunnen zowel regionale, nationale of zelfs internationale vraagstukken betreffen. Die discussies
kunnen ook leiden tot officiele uitspraken van de districtsvergaderingen, waarop het Verbondsbestuur
zichzelf verplicht heeft schriftelijk te zullen reageren. Daarmee ontstaat er weer enige, zij het een
indirecte invloed vanuit de NVV-afdelingen/NVV-districten op het nationale vakbondsbeleid.
Zo komt de vakbeweging vanaf eind jaren zestig langzaam aan weer enigszins in beweging. In
Noord-Nederland blijkt dat bijvoorbeeld al uit de grote opkomst bij de in Groningen georganiseerde
kaderbijeenkomst van NVV en NKV op 27 januari 1968 in Groningen (enkele honderden kaderleden
namen daaraan deel). Het onderwerp van die bijeenkomst betreft de stijgende werkloosheid in het
Noorden. Ook wordt op 25 mei van dat jaar vanuit het Noorden goed deelgenomen aan de demonstratieve
bijeenkomst van de drie vakcentrales over datzefde onderwerp te Utrecht.
Maar het is tot na de krachtmeting met de communist Fré Meis, een krachtmeting die duurt van
1969 tot 1972, dat de regionale vakbeweging (bonden en vakcentrales tezamen) echt op stoom
komt. Meis had door zijn succesvolle acties in de strokarton in 1969 een sterk mobiliserend effect op
vooral het NVV. Samen met het NKV en CNV spant het NVV zich in om een goed antwoord op die
acties te formuleren. Het gaat om het scheppen van een nieuw perspectief voor het Noorden en om
het daarvoor mobiliseren van de leden. Meis behaalt bij de Statenverkiezingen van maart 1970 een
eclatante verkiezingsoverwinning. De CPN stijgt van 4% naar 15%, wat goed is voor een stijging
van het zeteltal van twee naar acht. Dit wordt het Meis-effect genoemd. De landelijke politiek toont
zich gechoqueerd, maar ook het Verbondsbestuur van het NVV komt geschrokken bijeen. Men vreest
de communistische invloed en besluit tot een nu ook landelijk gedragen, actieve campagne voor het
tot stand komen van een veel sterker sociaal-economisch ontwikkelingsbeleid voor Noord-Nederland.
De vakbeweging moet weer de motor worden van de beweging tegen de achterstelling van NoordNederland, een beweging die even door Meis gekaapt lijkt. Onder de directe coaching van een lid van
62
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benoemde bedrijfscontactman.
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het Verbondsbestuur, vice-voorzitter Adri de Boon, wordt een NVV-district Noord in het leven geroepen.
Daarmee wordt vooruit gelopen op de al op handen zijnde instelling van NVV-districten in het gehele
land, waartoe op het congres in 1969 besloten was. Het Noorden wordt tot experimenteergebied voor
deze nieuwe structuur verklaard. Het idee is nu, dat in Noord-Nederland de reeds bestaande werkgroep
van bondsdistrictsbestuurders het optreden van de verschillende vakbonden bij bedrijfsproblemen gaat
coördineren. T. Arends van de net gevormde Industriebond-NVV is op dat moment voorzitter van
die werkgroep. Hij moet trachten, aanvankelijk terzijde gestaan door Adri de Boon, leiding te geven
aan deze nieuwe politiek. Deze ontwikkeling staat evenwel haaks op de landelijke ontwikkelingen,
waarbij de vakbonden juist een sterkere positie ten opzichte van de vakcentrales hebben verworven.
Dat leidt tot de nodige spanningen. Die spanningen worden duidelijk in de reacties van een aantal
bondsdistrictsbestuurders op het uitkomen van de brochure ‘Hoge Noorden, Lage Lonen’, van het
wetenschappelijk instituut van de drie vakcentrales. De brochure wordt na een hoop heisa gewoon
weggemoffeld. Ondanks dat is iedereen het er over eens, dat inzake de noordelijke sociaal-economische
problematiek actie moet worden ondernomen. Het mobiliseren van de leden is daarbij direct aan de
orde. Zij moeten een eigen antwoord kunnen geven op de uitdaging van Fré Meis, die in die periode
overal in Groningerland opduikt om onvrede te kanaliseren en acties voor te bereiden.
Zowel uit de kring van de bestuurdersbonden/NVV-afdelingen in de drie noordelijke provincies, als uit
de kring van de lokale vakbondsafdelingen in het Noorden worden kaderleden gerekruteerd om opgeleid
te worden tot ‘actieleider’. Vanuit een eerste selectie van 57 kaderleden wordt uiteindelijk een groep
van 17 actieleiders uitgekozen. Voor hen worden speciale scholingscursussen georganiseerd. Bonden,
vakcentrales en nieuw gerekruteerde kaderleden stellen tezamen een ‘Plan voor het Noorden’ op (zie
bijlage 5: FNV Plan voor het Noorden, 1970). Een visie van de vakbeweging op de noodzakelijke
sociaal-economische ontwikkeling van het Noorden en het daartoe noodzakelijke overheidsbeleid.
Het wordt in april 1970 vastgesteld en onder grote publieke- en media-belangstelling aangeboden aan
de regering. De nieuw gerecruteerde actieleiders beginnen al snel binnen de bestaande verhoudingen
enige invloed te verwerven (overigens lang niet altijd zonder tegenstand). Zij zijn vervolgens wel de
aangewezen kaderleden om in het nieuw te vormen NVV-districtsbestuur een nadrukkelijke rol te
spelen. Tegelijkertijd met de opbouw van het nieuwe vakcentraledistrict wordt ook, met de aanstelling
van twee extra bestuurders, de bestuurskracht verder uitgebouwd.
Zomer 1970 breekt er een grote staking uit in Rotterdam. Het in toenemende mate optreden van
koppelbazen heeft de in het verleden opgebouwde loonstructuren volledig onderuit gehaald. De
havenwerkers zijn boos en zijn bereid onder welke vlag dan ook de strijd met de werkgevers aan te
gaan. De maoistische beweging KEN-ml (kommunistische eenheidsbeweging Nederland - marxistischleninistisch) heeft van den beginne de leiding. Door hun extreme eisen dreigt de staking in een impasse
te geraken. Dan duikt actieleider en CPN-voorman uit het Noorden Fré Meis plotseling op. Meis weet,
door meer realistische eisen te stellen, de staking weer in gang te krijgen. Maar ook hem lukt het
niet de zaak goed af te ronden. De regering dient bij het parlement een voorstel in om een loon- en
prijsmaatregel in te voeren, mede om de stakingen te helpen beëindigen. Overal waar tot dan sprake is
van het optreden van koppelbazen mag door de werkgevers een eenmalig bedrag van fl. 400,- netto aan
de reguliere werknemers worden uitgekeerd. De vervoersvakbonden en de vakcentrales eisen vervolgens
die uitkering overal in den lande. En met succes, al kost dat nog de nodige, korte stakingsacties.
In het Noorden zien met name de bondsdistrictsbestuurders met genoegen dat Meis door de CPN in
hoge mate landelijk ingezet wordt. Naast het stakingsavontuur in Rotterdam komt hij in het Dagelijks
Bestuur van de CPN en even later wordt hij een van de belangrijkste kandidaten voor het Tweede
Kamer-lidmaatschap.
In het overleg, zomer 1970, tussen alle noordelijke (vakcentrale- en bonds) districtsbestuurders en het
Verbondsbestuur van het NVV in Zwolle blijkt dat er onvrede bestaat over het beleid om het NVVdistrict coördinerende bevoegdheden te geven ten aanzien van eventuele herstructureringsoperaties in
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noordelijke bedrijven. De bondsdistrictsbestuurders hebben het gevoel dat de dreiging van Meis in het
Noorden alweer wat wegebt. Beter is als de vakbonden hun regionale en landelijke structuren verder
versterken. Bijvoorbeeld om uit de hand gelopen conflicten als in de Rotterdamse haven het hoofd te
kunnen bieden.
De toch al langer bestaande urgentie om een radikale doorbraak van eventueel achterhaalde
vakbondsstructuren door te voeren (op het NVV-congres van 1969 afgewezen) bleek ook in deze kring
tanende. Wel kwamen bonden en vakcentrale overeen dat voorlopig nog alle hens aan dek moesten
blijven bij structurele bedrijfsproblemen in het Noorden. Dat betekende dat de vakcentrale bij dat soort
problemen voorlopig toch een nadrukkelijke rol zou blijven spelen.
Op 19 november 1970 vindt de startvergadering van het NVV-districtsbestuur plaats. Inleider is NVVvoorzitter Kloos. Hij geeft het startsein voor de organisatie van de grote NVV/NKV-demonstratie van
17 april 1971, die van de dat jaar nieuw te vormen regering een gericht stimuleringsbeleid naar het
Noorden eist.
Bij de vormgeving van het nieuwe districtsbestuur heeft zich inmiddels een soortement van gevecht
om de zeggenschap afgespeeld, namelijk tussen de professionele bondsdistrictsbestuurders enerzijds
en de onbezoldigde kaderleden (de nieuwe actieleiders) anderzijds. Deze laatste groep wint vooreerst.
Er kunnen uiteindelijk slechts vijf bondsdistrictsbestuurders in dat bestuur zitting nemen. En dan niet
namens hun bond, maar a titre personnel. Daartegenover zitten er dan vijftien onbezoldigde kaderleden
afkomstig uit de plaatselijke NVV-afdelingen in Noord-Nederland.
De start van het nieuwe district is hoopvol. De demonstratie op 17 april 1971 voldoet aan de
verwachtingen (opkomst, aandacht in de media, aandacht van het kabinet – mede in verband met de
toen aanstaande Kamerverkiezingen). De vakbeweging presenteert zich als belangrijke regionale actor.
Het Plan voor het Noorden maakt onderdeel uit van het gemeenschappelijke actieprogramma van
de drie landelijke vakcentrales. Met dat actieprogramma wordt ook vanuit het Noorden de landelijk
politiek tegemoet getreden.
In de zomer van 1971 houden Tinus Arends en Adri de Boon namens de vakcentrale en Gerrit Kok
vanuit de textiel- en confectiebond De Eendracht zich, gegeven de afgesproken verhoudingen, intensief
bezig met de structurele problemen in de confectie. Ondanks Meis en anderen laat het NVV de leiding
in deze strijd tegen de afbouw van die bedrijfstak niet meer uit de handen glippen. Er zal wel bij enkele
van de vestigingen van de Groninger Kleding Unie sprake zijn van een sanering van arbeidsplaatsen.
Maar dat wordt geen koude sanering. Er wordt met behulp van het ministerie van Sociale Zaken een
stichting herplaatsing Groninger confectie-industrie opgezet. Zoals de naam van die regeling al zegt,
er komt niemand zomaar meer op straat te staan. Specifieke bemiddeling, aanvullende scholing en
een tijdelijk dienstverband met die stichting moeten de afbouw van arbeidsplaatsen in deze sector
acceptabel maken. In combinatie met de acties voor het Plan voor het Noorden lukt dat. Ook deze
confectiesector is in deze studie onderwerp van nadere analyse. Zie daartoe Hoofdstuk VII.
In bijna alle vakbonden groeit het idee van het bedrijvenwerk. Het meest vergaand daarbij is de
Vervoersbond, die gewoon al zijn plaatselijke afdelingen (de a-lijn) afschaft. Voor de rol van de
vakbeweging als actor in de regio acht de Vervoersbond de vakcentrale-structuren het meest aangewezen.
Het andere uiterste wordt gevormd door de Voedingsbond en de Bouwbond. Niet alleen spelen deze
bonden een nadrukkelijke rol in de sociale zekerheid in hun eigen sector (werkloosheidsuitkeringen en
vakantiebonnenverstrekking), maar daarmee samenhangend blijven zij grote waarde hechten aan hun
a-lijn. Wel kennen deze beide bonden ook nog bijzondere noordelijke kenmerken. Wat de Bouwsector
betreft is er in het Noorden vooral sprake van een veelheid aan kleine bedrijven. Pas veel later lukt
het om bij enkele grote bouwbedrijven ook het bedrijvenwerk (in relatie meestal met het ontstaan
van ondernemingsraden) te introduceren. Wat de Voedingsbond betreft springt er een sector in het
Noorden uit. Het betreft de zuivelsector. Aanvankelijk gaat het in deze sector om een groot aantal
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kleine, zelfstandige zuivelfabrieken (coöperaties), waartegenover de zuivelbond een veelheid aan
kleine, plaatselijke bondsafdelingen stelt. Met de snelle ontwikkeling van de zuivelsector tot slechts
enkele bedrijven kiest de Voedingsbond voor de belangenbehartiging via de b-lijn. De a-lijn bljft wel
bestaan, maar de zuivelmensen spelen daar dan geen grote rol meer in. De zuivelsector is toch ook weer
zo typisch Noord-Nederlands, dat ze voorwerp van verdergaande analyse is in hoofdstuk VII.
Zelfs bij de bonden die het sterkst vasthouden aan de a-lijn afdelingen zie je nieuwe –b-lijn-structuren
groeien. Zolang de bonden er zelf ook districtsorganen op na houden, waar naast de nieuwe zich
ontwikkelende b-lijn ook de plaatselijke afdelingen (de a-lijn) deel van uitmaken is dat vruchtbaar voor
zowel het gezamenlijke lokale vakcentralewerk als voor het NVV/FNV-districtenwerk. De extreme
positie van de Vervoersbond betekent dat hun plaatselijke kaderleden in de lucht hangen en geen
duidelijke groep meer vertegenwoordigen. Tot begin jaren tachtig is dat ongeveer de situatie. Daarna
zakt de positie van de a-lijn-afdelingen steeds verder weg of ondergaan de a-afdelingen een zodanige
opschaling dat ze geen relaties meer hebben met de plaatselijke FNV-afdelingen. Al die ontwikkelingen
betekenen ook, dat de plaatselijke vakcentrale- afdelingen aan bloedarmoede beginnen te leiden.
Het wordt al met al steeds moeilijker om de noordelijke vakbeweging als eenduidige, regionale actor te
organiseren. De coordinerende taak van het FNV-district verdwijnt haast als vanzelf, in het bijzonder
ook vanwege het activistische optreden van in het bijzonder de Industriebond-FNV, die met een reeks
bedrijfsbezettingen goed de spanning op de noordelijke ketel houdt en geen ruimte meer afstaat aan
politieke partijen als de CPN of de PvdA, zeker niet meer na de ervaringen met de bezetting van het
confectiebedrijf Seriös in Nieuweschans in 197563. Er ontstaan ook steeds meer conflicten tussen de
bezoldigde districtsbestuurders van bonden en vakcentrales. Met name de Industriebond-NVV heeft
direct vanaf haar oprichting (1972) moeite met de nieuwe rol van de vakcenrale. Dat draagt bij tot het
vertrek van Tinus Arends in 1973. Het lukt de nieuwe werkgelegenheidscoördinator Henk Muller niet
om een coördinerende positie te behouden. Hij wordt slechts systematisch geïnformeerd over de door de
Industriebond eigenmachtig reeds genomen besluiten. De spanningen lopen halverwege de jaren zeventig
nog verder op als Ton de Hoog, het districtshoofd van de Industriebond in Groningen, de leider is van
een bezettingsactie bij het bedrijf Noord-Ned te Winschoten, terwijl Henk Muller als commissaris van
de NOM achter de directie van de NOM staat, waar het er om gaat om een deel van de werkgelegenheid
van dat bedrijf te behouden door een ander deel af te bouwen. Begin 1980 ontstaat er weer een conflict
tussen de vakcentrale en de Industriebond rond het massiefkartonbedrijf OKTO. Bij die kwestie gelukt
het uiteindelijk nog wel weer om de rijen te sluiten. Het wordt zelfs één van de hoogtepunten van
het optreden van de regionale vakbeweging in Noord-Nederland. Ondergronds groeien de rivaliteiten
evenwel steeds verder. Exemplarisch daarvoor is de ruzie rond de sanering van de aardappelmeelsector,
waar Industriebond en FNV-district Noord tegenover elkaar staan. In het eerste bedrijf van deze affaire
wil het FNV-district actie voeren, tezamen met gemeenten, werkgevers, de provincie, en anderen, ter
voorkoming van een massa-ontslag bij het bedrijf AVEBE. Om interne (landelijke) redenen krijgt het
Industriebondsdistrict Groningen geen toestemming om actie te voeren. In het tweede bedrijf, als de
regionale spanningen als het ware al weer wat zijn weggeëbt, wil de Industriebond plotseling wel
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Seriös is een van de laatste vestigingen van de voormalige Groninger Kleding Unie. Als dat bedrijf
(opnieuw) gesloten dreigt te worden, tracht de Industriebond uit alle macht om politieke support voor
het openhouden van dat bedrijf. Zij vangen nul op het request, al zit er op dat moment (1975) ook een
progressief kabinet in Den Haag en een links program-college in de Staten van Groningen. Maar dan besluit
het gewestbestuur van de PvdA tot een bedrijfsbezetting. Meis, die al op de loer lag, doet ook mee. Na
een spannende week biedt het ministerie van Sociale Zaken alsnog ruimte voor een oplossing: Serios mag
blijven produceren,maar dan wel onder de vleugels van de Sociale Werkvoorziening. De Industriebond is
boos dat de politiek nu wel over de brug wenst te komen en heeft kritiek op de oplossing (‘onder de vleugels
van de WSW’).
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actie. Samen met het district Drenthe organiseert het Industriebondsdistrict Groningen op een zaterdag
vlak voor Sinterklaas een demonstratie. Het FNV-district toont zich met enige tegenzin solidair en
demonstreert mee. De leus van die demonstratie is : ‘Zetmeel in het Noorden!” Het succes qua opkomst
houdt niet over. In het derde bedrijf is er sprake van een bezetting van het voorlichtingscentrum van
AVEBE, de laatst overgebleven aardappelmeelfabrikant. De Industriebond verwijt het FNV-districtNoord, dat deze zich niet te allen tijde achter het Industriebondsbeleid opstelt. De Industriebond miskent
daarmee het karakter van het FNV-district Noord als regionale actor. De Industriebond kiest voor het
absolute primaat van de sectorale boven de regionale vakbeweging. Uiteindelijk lopen de acties met een
sisser af omdat AVEBE gesteund wordt door de rijksoverheid.
Overigens wordt ook deze typisch Gronings-Drentse aardappelmeelsector in hoofdstuk VII nader
geanalyseerd. Het gaat dan om de laatst overgebleven aardappelmeelproducent, maar wel een grote.
Voor de regio Oost-Groningen/Gronings-Drentse Veenkolonien is dit een uiterst belangrijk bedrijf,
vanwege zijn agrarische grondstoffen, zijn interessante produkt-innovaties, het verschaffen van veel
afgeleide werkgelegenheid (truckers), enz.
Betekenis van de vakbeweging voor de regio
Wanneer de vakbeweging in een bepaalde regio voldoet aan de kenmerken van het idealtypische
Romaanse vakbewegingsmodel, dan kan ze zich optimaal ontwikkelen als een van de regionale
actoren. Als er vervolgens sprake is van een regio met een behoorlijke mate van autonomie en/of met
een uitgesproken gevoel van eigen identiteit, dan zal deze regionale actor haast als vanzelf mee die
regionale identiteit gaan bepalen en mee de politieke koers van de regio gaan bepalen.
Is dit niet het geval dan zou een regionale vakbeweging, indien de omstandigheden daar aanleiding
toe zouden geven, bijvoorbeeld bij ernstige regionale werkloosheidsproblemen of oude industriesectoren met stagnatieverschijnselen, toch kunnen helpen om die problemen te helpen oplossen of door
middel van sectorale gevechten te trachten de ontwikkelingen vakbondsvriendelijk te maken (behoud
van werkgelegenheid, aanrekken van nieuwe industrie- of dienstverlenende bedrijven, innovatie bij de
bestaande bedrijven, hogere lonen en meer mogelijkheden tot scholing en ontplooing).
In het Romaanse vakbewegingsmodel spelen vakbonden uiteraard een belangrijke rol, maar dan
ondergeschikt aan de regionale vakcentrale. De vakcentrale is dan echt de plek waar de regionale
vakbonden elkaar informeren over lopende acties. Waar wordt afgewogen of en zo ja hoe andere bonden
danwel alle bonden tezamen in actie kunnen steunen.
In de diverse regionale organen kunnen leden van het regionale vakcentrale-bestuur (en dat zijn dan
vertegenwoordigers van de aangesloten bonden) heel goed de mening van alle leden, oftewel de
gevoelens van de factor arbeid in z’n geheel, naar voren brengen.
De inbreng van de vakbewegingsvertegenwoordigers in de organen van de sociale en politieke gremia
van de regio kan kwalitatief groot zijn indien de landelijke vakcentrales investeren in deze regionale
vakcenrales (met het aanstellen van bestuurders, het zorgen voor goede huisvesting en het verschaffen
van ruime budgetten, bijvoorbeeld door het kunnen behouden van een deel van de contributieopbrengsten).
Het Noord-Europese vakbewegingsmodel, met het primaat van de bonden boven de lichte vormen van
samenwerking binnen de vakcentrales, betekent haast automatisch de afwezigheid in de regio’s, tenzij
het om regio’s met een sterke eigen identiteit gaat en er sprake is van een grote mate van autonomie.
In dat geval lijkt (her)vorming van de bonden naar de schaal van zo’n autonome regio onontkoombaar,
wil een vakbond zaken kunnen doen voor zijn leden en wil er in die regio sprake kunnen zijn van
rechtvaardige en goede sociale verhoudingen.
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Hoe zit dat nou in Noord-Nederland?
In Noord-Nederland is er sprake geweest van ontwikkelingen richting het ontstaan van een Romaans
vakbondstype. Daaraan voorafgaand deden alle bonden in de eigen sector(en) zo ongeveer alles wat
ze nuttig achtten. Hoe het feitelijke optreden van bonden en vakcentrales in die regio is geweest bij
een aantal diepingrijpende herstructureringsprocessen in een aantal typische noordelijke bedrijfstakken
wordt in hoofdstuk VII verder onderzocht. Daarbij wordt getracht nader zicht te verkrijgen op de regio
Noord-Nederland en op de regionale vakbeweging, in het bijzonder in hun onderlinge relatie. Om dat
goed te kunnen onderzoeken lijkt een nadere vraagstelling nodig. Welnu, die is geformuleerd en luidt
als volgt:
Welke invloed had de regionale vakbeweging in Noord-Nederland in de periode 1960-1992 op
de toen in die regio plaatsvindende, ingrijpende herstructureringsprocessen?
Dat is nu precies wat we met ons onderzoek naar de gang van zaken rond enkele dramatische
herstruktureringsprocessen rond enkele typische, noordelijke bedrijfstakken trachten te achterhalen.
In hoofdstuk VIII wordt verslag gedaan van een tweede onderzoek. Dit keer onder voorzitters en leden
van ondernemingsraden van de grotere bedrijven in Noord-Nederland. De vraagstelling was:
Hoe wordt er in Noord-Nederland aangekeken tegen de rol en betekenis van de regionale
vakbeweging?
Met medewerking van deze wel heel bijzondere groep Noord-Nederlanders willen we die vraag trachten
te beantwoorden.
In hoofdstuk IX wordt dan de onderlinge relatie tussen de diverse regionale actoren nagegaan. Wie
speelden een leidende rol in het gepostuleerde sociale conflict tussen Noord-Nederland en Den Haag?
In Hoofdstuk X tenslotte wordt alles samengevat en worden er enkele conclusies getrokken.
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Hoofdstuk VII Bedrijfstak-analyses

7.1

Inleiding

Begin jaren zestig komt er een einde aan de geleide loonpolitiek in Nederland. Het kunstmatig laag
houden van de lonen stuit op de groeiende vraag naar personeel en een beginnende krapte op de
arbeidsmarkt. Sommige werkgevers gaan boven-CAO-lonen betalen. Daarmee wordt de opwaartse
druk op de lonen zo groot, dat een forse verhoging van het loonpeil onvermijdelijk wordt. In 1963 vindt
dan over de gehele breedte van de economie een aanpassing van het loonpeil plaats, waarbij achteraf
gesproken wordt van een loonexplosie.
Het jarenlange voordeel van lagere lonen dan die in de ons omringende landen gaat dan verloren.
Arbeidsintensieve bedrijven krijgen het de daarop volgende jaren daardoor steeds moeilijker. Zij
worden gedwongen nieuwe, arbeidsbesparende methoden in hun productieprocessen te introduceren.
Tegelijkertijd is er, vanaf halverwege de jaren zestig tot aan de oliecrisis in 1973, sprake van een zich
doorzettende, ongekende groei van de wereldmarkt. Als andere groeit ook de Nederlandse economie
als kool, ondanks de hiervoor genoemde problemen. De uitbreiding van de wereldmarkt en de
wereldhandel leidt na verloop van tijd als vanzelf tot een zekere herstructurering van de internationale
productieverhoudingen. De Nederlandse industrie is tot dan toe vooral sterk in de grootschalige
productie van bulk-goederen, dat wil zeggen intermediaire goederen, geproduceerd in bedrijven met
een hoge procesvaardigheid, maar met slechts een beperkte ‘engineeringsvaardigheid’. De toenemende
internationale concurrentie tast veelal de winstgevendheid van dat soort bulkproductie aan. Bedrijven
zijn gedwongen om ten minste deels om te schakelen naar de productie van eindproducten.
In de ene bedrijfstak heeft men grotere problemen met de omschakeling en de noodzakelijke nieuwe
oriëntaties dan in de andere. En daarmee breekt er een periode aan van herstructurering van gehele
sectoren.
Daar waar in regio’s concentraties zijn van bepaalde bedrijfstakken, ontstaat er een relatie tussen
regionale en sectorale problemen.
Dat is bijvoorbeeld het geval met de confectie-industrie in Noord-Nederland. Die bedrijfstak kent een
sterke concentratie in de stad Groningen en biedt daar aan enkele duizenden mensen werk. Rondom
de stad, in Oost-Groningen, in Oostelijk Friesland en in Drenthe (Hoogeveen) zijn er daarenboven ook
nog productiefilialen gevestigd.
Ook de strokartonindustrie, met een sterke concentratie in Oost-Groningen, begint met
crisisverschijnselen te maken te krijgen. Daarnaast raakt de Groninger en Friese scheepsbouw, als
deelsector (Werfgroep V)64, betrokken bij de algehele herstructurering in de Nederlandse scheepsbouw.
Al deze herstructureringsverschijnselen leiden tot grote sociale onrust. Alle door de werknemers in
de loop van twee decennia verworven sociale zekerheden lijken plotsklaps op de tocht te staan en
vanzelfsprekende perspectieven zijn verdwenen.
64

In het kader van de herstructurering van de Nederlandse scheepsbouw, wordt gewerkt met een vijftal
subsectoren. De Gronings-Friese, binnendijkse scheepswerven worden als ‘Werfgroep V’ aangeduid. Deze
werfgroep komt als laatste van de vijf aan snee.
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In deze onrustige tijden groeien ook de verschillen in economische ontwikkeling tussen de diverse
regio’s nog weer flink. De naoorlogse industrialisatiegolf is in Noord-Nederland begin jaren zestig
al weer min of meer stilgevallen. De nieuw gevestigde bedrijven blijken zo rond 1970 zelf ook
conjunctuurgevoelig te zijn en veroorzaken uiteindelijk eerder een extra instabiliteit in de regio dan
een versterking van de regionale economische structuur. In een dergelijke context van regionale
instabiliteit en sectorale herstructurering kan de bewering van D. Albers (ALBERS, 1995)65, dat de
vakbeweging een samenbindende kracht in een regio kan zijn, juist door haar bemoeienis met processen
van herstructurering, goed onderzocht en getoetst worden. En ook in de dynamische concentratietheorie
van De Jong (DE JONG, 1981) kan heel goed een variabele ‘vakbeweging’ worden ingebouwd. Het is
dan mede het optreden van de vakbeweging dat bepaalt welke concrete keuzes bedrijven maken met
betrekking tot bijvoorbeeld fusies, samenwerkingsverbanden en inkrimpingen.
Ook kan, als sectorale en regionale problemen tezamen komen, de (rijks)overheid gedwongen worden,
mede door druk vanuit de vakbeweging, zich te verhouden tot de in een regio spelende herstructureringsproblemen. Het optreden van regionale actoren, in het bijzonder ook van de vakbeweging, kan in dat
soort situaties zelfs bepalend zijn voor de verdere regionale (en sectorale) ontwikkeling.

7.2

De hypothese

In Hoofdstuk III staat de probleemstelling van het onderhanden onderzoek reeds aangegeven. In
paragraaf 3.2 wordt die probleemstelling als volgt omschreven:
“welke invloed had de regionale vakbeweging in Noord-Nederland in de periode 1960-1992 op
de totstandkoming van het regionaal ontwikkelingsbeleid en welke invloed zou een regionale
vakbeweging in de toekomst op dat terrein ten principale kunnen hebben”.
In paragraaf 3.3 van dat hoofdstuk wordt aangegeven hoe die probleemstelling in onderdelen is
uiteengerafeld. In hoofdstuk IV wordt de regio Noord-Nederland, de plaats waar de invloed van de
vakbeweging tot gelding zou moeten komen, geanalyseerd. In hoofdstuk VI wordt ingegaan op de
beïnvloeding door de vakbeweging van de ontwikkeling van de maatschappij, zowel in het algemeen
als meer specifiek in de regio’s, te bestuderen in de regio Noord-Nederland. De vraag wordt daarbij
gesteld of de regionale vakbeweging als een samenbindende kracht in de regio fungeert, in het bijzonder
met betrekking tot sectorale herstructurerings-processen, bij de loonontwikkeling en bij de vormgeving
van het regionaal sociaal-economisch ontwikkelingsbeleid.
Over de loonontwikkeling schrijven we in hoofdstuk VIII, daar waar uiteen wordt gezet hoe voorzitters
van ondernemingsraden van de grotere bedrijven in Noord-Nederland daarover denken.
Wat de invloed van de vakbeweging op de totstandkoming en ontwikkeling van het regionaal
ontwikkelingsbeleid betreft, daarop komen we terug in hoofdstuk IX.
In dit hoofdstuk concentreren we ons op rol en invloed van de vakbeweging bij een aantal diep
ingrijpende sectorale herstructureringsprocessen.
D. Albers (ALBERS, 1995) beweert, dat de vakbeweging in een bepaalde regio, juist door de
bijzondere rol die zij speelt bij diep ingrijpende sectorale herstructurerings-processen, in principe tot
een samenbindende kracht kan uitgroeien. De vraag of dat feitelijk ook het geval is, hangt af van
het specifieke karakter van een regionale vakbeweging, van haar concrete optreden, in het bijzonder
bij sectorale herstructureringen, in een bepaalde periode en van het (politieke) effect daarvan. Dit
onderzoek spitst zich toe op de regio Noord-Nederland, in het bijzonder op de periode 1960-1992. In
65

Zie ook hoofdstuk II, paragraaf 2.4: ‘de herstructurering sinds 1970’
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die periode vonden er inderdaad in die regio een aantal ingrijpende sectorale herstructureringsprocessen
plaats.
In die periode is er overigens binnen de Nederlandse vakbeweging zelf ook sprake van een
‘herstructurering’. Met name rond 1970 vinden er een aantal fusies tussen vakbonden plaats en worden
in het verlengde daarvan herstructureringen in hun wijze van werken doorgevoerd. Die reorganisaties
beogen een slagvaardiger optreden van die bonden mogelijk te maken, in het bijzonder ook in de regio’s
en in de bedrijven. Dit betreft onder andere de Industriebond NVV, de Bouw- en Houtbond NVV en
de Voedingsbond NVV. In de tweede helft van de jaren zeventig werd de ontwikkeling nog gevolgd
door de fusies tussen de NVV- en NKV-bonden in de verschillende branches. Het werden alle FNVbonden.
De situatie was in Noord-Nederland voor de vakbeweging extra ingewikkeld, omdat zich daar
rond 1970 plotseling ingrijpende sectorale problemen manifesteerden, die zich vermengden met de
algemene, regionale achterstandsproblematiek. Die dubbele problematiek stelde de vakbeweging
in deze regio voor grote problemen. Daar ligt dan ook de basis voor de vorming in die periode van
een nieuw vakcentraledistrict met in potentie coördinerende bevoegdheden met betrekking tot alle
vakbondsoptreden in de bedrijven. En dat geldt ook voor de extra beleidsmatige en organisatorische
aandacht van de landelijke vakbeweging voor de sociaal-economische ontwikkeling van NoordNederland.
In dit hoofdstuk gaan we in het bijzonder in op het feitelijk gedrag van die regionale vakbeweging bij
de regionale herstructureringsprocessen die door de bedrijfssectoren enerzijds en de politiek anderzijds
in gang werden gezet. De daarmee samenhangende redenering van Albers kan, wat Noord-Nederland in
de periode 1960-1992 betreft, verwoord worden in de vorm van de volgende, te toetsen hypothese:
“De vakbeweging in Noord-Nederland heeft zich in de periode 1960-1992, door zijn directe en
indirecte bemoeienis met een aantal diepingrijpende sectorale herstructureringsprocessen in
toenemende mate tot een samenbindende kracht in de regio ontwikkeld.”

7.3

Analyse-methode

Bij het toetsen van deze, hiervoor geformuleerde hypothese wordt gebruik gemaakt van een
kwalitatieve methode. Daarenboven was er aanvankelijk voor gekozen om rond bedrijven die te maken
hadden gekregen met grote reorganisaties, massa-ontslagen, sluitingen en dergelijke, te onderzoeken
op welke wijze de vakbeweging daarbij was betrokken en in welke mate zo’n bedrijfsprobleem al
dan niet uitgegroeid was tot een politieke kwestie. De onderzoekers wilden vervolgens dan alleen
die bedrijfskwesties in de steekproef opnemen die aanleiding waren geworden tot één of meerdere
hoofdredactionele commentaren in tenminste een van de noordelijke, regionale kranten (Nieuwsblad
van het Noorden, Drentse en Asser Courant, Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en Winschoter
Courant). Bij die zo geselecteerde bedrijven kon dan vervolgens het vakbondsoptreden rond die
‘smaakmakende’ bedrijven worden bestudeerd. Al gauw bleek deze taakstelling te ambitieus. De
centrale informatiebron zou bestaan uit de fiches van de regionale dagbladen, zoals die onder andere
beschikbaar zijn in de Groninger Archieven. Gezien het grote tijdsbeslag van die onderzoeksmethode
en de relatief grote aantallen kommentaren - ook als de vakbeweging niet direct betrokken was - deed
de onderzoekers besluiten om van deze methode af te zien.
Vervolgens werd besloten een andere invalshoek te kiezen. De eerder al (paragraaf 4.2) bestudeerde
clusters van bedrijvigheid boden wellicht een beter uitgangspunt voor het te plegen onderzoek. Met
problemen in gehele sectoren van bedrijvigheid waren de vakbonden zo goed als altijd wel nadrukkelijk
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betrokken. En zo switchten we van de meest smaakmakende ‘individuele’ bedrijfskwesties naar de
meest spraakmakende sectorale ontwikkelingen66. In sectoren waarbij om wat voor reden dan ook in de
onderzoeksperiode sprake was geweest van diep ingrijpende herstructureringen, kon het gedrag van de
betrokken bonden meestal heel goed bestudeerd worden en kon ook worden nagegaan of de vakcentrales
bij de ontwikkelingen in zo’n sector betrokken geraakten. Om het optreden van de vakbeweging in
die verschillende sectorale ontwikkelingen goed te kunnen vergelijken was het noodzakelijk bij de
beschrijving daarvan systematisch te werk te gaan. Ook dienden telkens dezelfde aspecten de revue te
passeren. Per sector kon dan nagegaan worden hoe de zaken er, wat die aspecten betrof, voorstonden
en nu voorstaan.
De navolgende aspecten kregen daarbij bij elke te bestuderen sector aandacht:
A. de algemene situatie in de sector
B. aanzetten tot een sectorale herstructurering
C. uitgangspositie vakbonden in de betreffende sector
D. uitgangspositie werkgevers(organisatie) in de betreffende sector
E. het herstructureringsplan
F. verloop van de herstructurering
G. het uiteindelijk resultaat.
Per aspect zijn een aantal vragen geformuleerd. Met behulp van deze vragen is over elk van de gekozen
sectoren informatie verzameld.
De archieven van het NVV/FNV-district Noord en van het toenmalige noordelijke district van de
Industriebond-FNV bleken de nodige informatie te bevatten. Ook de achtergrondartikelen over
de gepubliceerde kwesties in vooral de regionale pers boden een schat aan informatie. Zie voor de
ontwikkelde vraagstelling bijlage 1.
Met behulp van die informatiebronnen is vervolgens per geselecteerde sector een schets gemaakt
van het verloop van de herstructurering en van de betrokkenheid van de vakbeweging (vakbonden en
vakcentrales) daarbij.
Om na te gaan of het vakbondsoptreden in die geselecteerde gevallen gezien kon worden als
samenbindend in de regio, was het nodig per aspect tenminste één vraag te selecteren die op dit punt een
positieve, neutrale danwel een negatieve score toe zou staan. Het ging daarmee om het creëren van een
reeks driepuntsschalen. Indien in een bepaalde sector op al deze vragen, die alle betrekking hadden op
de omstandigheden rond en het verloop van het herstructureringsproces, positief gescoord zou worden,
stond vast dat de vakbeweging in die sector en de omgeving daarvan een samenbindende kracht was
geweest en veel positieve invloed had gehad op de ontwikkeling van de regio in het algemeen. Indien
op één of meerdere van deze uitgekozen vragen neutraal of negatief gescoord zou worden, dan had dat
betekend, dat het vakbondsoptreden in die sector en in de regio in het algemeen slechts in beperkte mate
van invloed was geweest.
In z’n algemeenheid kan nu gesteld worden dat, als de vakbeweging in een bepaalde periode, bijvoorbeeld
in de periode 1960-1992, bij alle spraakmakende herstructureringsprocessen maximaal scoorde, de
centrale onderzoekshypothese zou zijn geconfirmeerd. Naarmate vaker neutraal of negatief zou worden
gescoord, zou dat betekenen, dat de samenbindende rol van de vakbeweging in zo’n regio minder
prominent was, waarmee de centrale onderzoekshypothese, tenminste deels zou zijn gefalsifieerd. Door
cijfers toe te kennen aan de behaalde totaalscores per sector en ook voor alle sectoren tezamen, zou
het wellicht mogelijk zijn om over de centrale onderzoekshypothese nog iets concretere uitspraken te
doen. In paragraaf 7.6 wordt, in tabel 7.1, aangegeven hoe in de geselecteerde sectoren op de negen
variabelen is gescoord. Met behulp van die tabel kan vervolgens de in paragraaf 7.2 ontwikkelde
hypothese geconfirmeerd, dan wel gefalsifieerd worden.
66

Voor de keuze van de sectoren, zie paragraaf 7.4
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7.4

Keuze van sectoren

In hoofdstuk IV is een schets gegeven van de economische structuur van Noord-Nederland. Aandacht
ging daarbij uit naar de noordelijke aanzetten tot clustervorming (zie in paragraaf 4.2 de alinea over
‘economische structuur’).
De conclusie van die paragraaf was, dat op noordelijk niveau, overigens met enige reserve, rond het jaar
2000 de navolgende (aanzetten tot) clusters konden worden onderscheiden:
-

agro-business (aardappelmeel en zuivel) en voedingsmiddelenindustrie
scheepsbouw en de belendende metaalnijverheid, plus rederijen e.d.
kartonnage- en verpakkingsindustrie
chemie
bio-medische industrie en medische apparatuur
beroepsgoederenvervoer
toerisme en recreatie.

Bij de keuze van de in dit onderzoek te analyseren sectoren, inclusief het daarbij in het geding zijnde
vakbondsoptreden, gaan wij in principe uit van de hierboven genoemde sectoren: dat wil zeggen, van
de sectoren met clusterpotentie.
Overigens vallen voor ons doel de sectoren waar in de periode 1960-1992 in de regio Noord-Nederland
geen sectorale herstructureringen hebben plaatsgevonden direct af. Dat betreft achtereenvolgens de
chemie, de bio-medische industrie en de medische apparatuur, het beroepsgoederenvervoer en toerisme
en recreatie.
Ook aan reorganisaties bij afzonderlijke bedrijven en de rol van de vakbeweging daarbij, (denk
bijvoorbeeld aan de gang van zaken bij Enka en bij Danlon in Emmen of bij Philips in Sneek en in
Stadskanaal) gaan we in dit onderzoek voorbij, omdat daarbij meestal niet de kern van de economische
en sociale structuur van de regio bloot wordt gelegd, maar slechts de sociale verhoudingen in één
onderneming (waarbij het dan vaak ook nog filialen van niet in het Noorden gevestigde concerns
betreft).
Eén sector die in 2000 niet meer als cluster genoemd wordt (op zich terecht, zij was anno 2000 al
geheel uit Noord-Nederland verdwenen), is toch relevant voor het onderzoek naar het optreden van de
vakbeweging bij sectorale herstructurerings-processen, namelijk de confectie-industrie. Gezien zijn
omvang, alleen al in de stad Groningen ging het in 1970 nog om zo’n 6.000 arbeidsplaatsen, kan deze
industriële sector in dit onderzoek niet achterwege gelaten worden.
Al met al concentreren we ons nu verder, gegeven de hiervoor gemaakte keuzes, op de navolgende
sectoren:
Strokarton
Confectie
Aardappelmeel
Scheepsbouw
Zuivel
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7.5

De herstructureringen

Per bestudeerde sector zijn 29 vragen gesteld. De verkregen antwoorden geven een beeld van de
ontwikkelingsgang aldaar, gedurende de periode 1960-1992 en dat naar de zeven algemene aspecten
(zie voor het volledige overzicht van de vragen bijlage 1). En bij die beschrijving is er speciale aandacht
voor de rol van de vakbeweging. Ook wordt een eventueel verband met het in die periode oplaaiende
conflict Noord-Nederland-Den Haag onderzocht.
Karton-industrie
A. Algemene situatie in de sector
De 19 kartonbedrijven vormen rond 1960 tezamen één van de steunpilaren van de werkgelegenheidsstructuur in Oost-Groningen. Er werken dan ongeveer 3.000 mensen in die sector. Op dat moment
maakt zij, met haar grondstof stro, nadrukkelijk nog deel uit van het Noordelijke agro-industriële
complex.
Na een aantal onverwachte bedrijfssluitingen eind jaren zestig, wordt het na 1970 door de (regionale)
politiek niet meer acceptabel geacht dat er in deze sector een verdere, koude sanering plaatsvindt.
B. Aanzetten tot een sectorale herstructurering
In 1969 - na de staking67 - groeit ook bij de werkgevers de bereidheid om te komen tot een sectorale
herstructurering. In 1972 verschijnt in dat kader het structuurrapport massief karton-industrie. Het
duurt dan nog tot 1976 voordat het ministerie van EZ met de instelling van de Beleidscommissie
Massiefkartonindustrie (BMI) een begin maakt met deze sectorale herstructurering.
C. Uitgangspositie vakbonden in deze sector
Er is sprake van een hoge organisatiegraad. Er is ook sprake van strijdbaarheid en van actie-ervaring
bij de werknemers. De staking van 1965 geldt daarbij als voorbeeld. Overigens sluimert er een conflict
tussen de betrokken vakbonden en het zich ontwikkelende fenomeen “de gezamenlijke actiecomité’s”
(de ‘stoottroepen’ van Fré Meis tijdens en na de (wilde) kartonstaking van 1969)68.
D. Uitgangspositie werkgevers(organisatie)
Op basis van het structuurrapport uit 1972 zijn de werkgevers min of meer bereid mee te werken aan
een sectorherstructurering. Overigens staat de ontwikkeling van het prestigeproject OKTO haaks op
die opstelling.

67

68

Bedoeld wordt de ‘wilde’ staking in 1969 onder leiding van Fré Meis, die gedurende vijf weken een
groeiend aantal kartonbedrijven plat wist te leggen, dat wil zeggen dat dit alleen de maandagen betrof, dus
één dag staken per week. Het ging Meis en het door hem geformeerde actiecomité om een aanvullende
looneis, bovenop de net afgesloten nieuwe CAO. De betrokken vakbonden hadden zichzelf daarmee buiten
spel gezet. Alom werd deze staking gezien als het eindelijk in en door Noord-Nederland in actie komen
tegen de achterstelling van dit landsdeel door Den Haag. De staking had succes. Meis werd enkele maanden
later, bij de Provinciale Statenverkiezingen van 1970, beloond met een klinkende verkiezingsoverwinning
(het Fré Meis-effect). Zie Zanen, 2003, blz. 212 t/m 215 en blz. 342
De wijze van opereren van Fré Meis in de periode 1968-1980 doet denken aan de vooroorlogse Rode
Vakbonds Oppositie, een toen door de CPN gepraktiseerde vakbondsstrategie, waarbij zij hun achterban
opriepen wel lid te worden van het NVV (de betreffende NVV-vakbond), maar in verzet te komen tegen
de ‘reactionaire, sociaal-democratische vakbondsbestuurders’. De CPN trachtte in de bedrijven daartoe
oppositionele groepen te vormen, zoals in 1969 de actie-comité’s in de karton-industrie.
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E. Het herstructureringsplan
Er heerst in de provincie Groningen rond 1975 een algemeen gevoelen dat de herstructurering in
deze sector door moet gaan, waarbij zoveel mogelijk het behoud van werkgelegenheid moet worden
nagestreefd en een soepele herplaatsing van werknemers die hun arbeidsplaats verliezen, moet
worden gegarandeerd. Uiteindelijk wordt daartoe een speciale commissie, de commissie Hermas
(Herstructurering Massiefkartonindustrie), ingesteld. Deze moet toezien op de uitvoering van de
overeengekomen herplaatsingsregeling.
De geplande herstructurering omvat uiteindelijk een modernisering van de productieprocessen, een
reductie van de totale productiecapaciteit van zowel de karton- als de papiersector met 20% , het
creëren van betere arbeidsomstandigheden, het overstappen van de grondstof stro op oud-papier; en een
verdere personeelsreductie van 25% (naar uiteindelijk 2200 werknemers)
F. Het verloop van de herstructurering
Eind 1979 wordt een succesvolle herstructurering in de kartonindustrie bedreigd door een mogelijk
faillissement van het hypermoderne golfkartonbedrijf OKTO. Het gevaar bestaat dat dit bedrijf vanuit
een faillissement wordt opgekocht om vervolgens concurrerend massiefkarton te gaan produceren. Dat
zou de doodsteek van de sectorherstructurering worden.
De Industriebond-FNV opereert daarin dan ook zeer omzichtig. Pas in 1980 wordt samen met de
vakcentrale actie gevoerd tegen de sluiting van OKTO. Voorwaarde tot die gezamenlijke actie is dat
het bedrijf OKTO hoe dan ook slechts ‘onder dezelfde productievoorwaarden’ kan blijven produceren.
Mocht het bedrijf alsnog failliet gaan, dan zou het stilgelegd moeten worden (“in de mottenballen
gelegd moeten worden”) of zelfs moeten worden afgebroken.
G. Uiteindelijk resultaat
Al met al kan over een geslaagde herstructurering gesproken worden. Een aantal qua productieproces en
arbeidsomstandigheden vrij “achterlijke” bedrijven werd gesloten. Twee grote concerns (KNP-Kappa
en Bührmann-Tetterode) namen bijna alle resterende bedrijven over. De Halm in Hoogkerk bleef buiten
die concentratie en kwam in eerste instantie op zichzelf te staan, al diende het wegens de gewenste
sectorale capaciteitsreductie op termijn te sluiten. In Appingedam bleef De Eendracht als zelfstandig
bedrijf voortbestaan. Binnen de gehele sector vond vervolgens een modernisering van de productie
plaats. Ook werd de afvalwaterproblematiek opgelost (door wat de grondstof betreft van stro over te
stappen op oud papier). Verder vond slechts een beperkte vermindering van het aantal arbeidsplaatsen
plaats (tot uiteindelijk 2.300 arbeidsplaatsen in 1981).
Wel is er sprake van een ‘periferisering’ van de vestigingsplek van deze bedrijfstak. De nieuwe grondstof
wordt van elders aangevoerd en een groot deel van de afzet gaat naar elders.
De totstandkoming van het herstructureringsbeleid in de kartonindustrie hangt zonder enige twijfel
samen met het verloop van het sociaal-conflict Noord-Nederland – Den Haag.69
In het verloop van de herstructurering in deze sector is er ook sprake van nieuw beleid van de kant van
Den Haag. Dat betreft onder andere de financiering van de feitelijke herstructurering, de modernisering
van de productieprocessen en de sociaal-verantwoorde herplaatsing van de werknemers van de te
sluiten bedrijven.
Confectie
A. Algemene situatie in de sector
De confectie-industrie is in de na-oorlogse periode in de stad Groningen één van de belangrijkste
werkgelegenheidssectoren, in het bijzonder voor ongeschoolde, veelal ongetrouwde vrouwen. Rond
69

Zie bijvoorbeeld de studie van J.J. van der Werff ‘Industrie en regio’, 1989, blz. 205
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1970 betreft dat 6.000 arbeidsplaatsen in de stad, plus nog enkele honderden in Oostelijk Friesland,
Oost-Groningen en Hoogeveen.
De na-oorlogse afzetmarkt wordt voornamelijk gevormd door de gewone Nederlandse detailhandel
(60%) en de grootwinkelbedrijven (20%). Er is weinig vervlechting met de regio; de grondstoffen (vooral
textiel) komen van elders (Twente en Noord-Brabant). Toch vestigden zich wel enkele toeleverende
bedrijven in de regio, zoals de ritsluitingenfabriek Optilon in Winschoten en Nieuw-Buinen.
In 1960 wordt de Stijlgroep Groningen gevormd door een zestal ondernemingen. In 1967 ontstaat er
onderlinge verdeeldheid en valt de Stijlgroep uiteen. In 1969 ontstaat er een nieuw samenwerkingsverband:
de Groninger Kleding Unie (GKU).
Inmiddels groeit de concurrentie vanuit lage-lonen-landen, zoals bijvoorbeeld uit Tunesië. Sommige
Nederlandse ondernemers zien wel wat in het verplaatsen van hun eigen productie naar aldaar.
B. Aanzetten tot een sectorale herstructurering
Bij de GKU start in 1970 op aandrang van de vakbeweging een perspectievenonderzoek. Aanleiding is
ondermeer het vervallen bij dat bedrijf van 100 indirecte arbeidsplaatsen.
In 1972 volgen er nieuwe financiële problemen. Opnieuw vindt een bedrijfsdoorlichting plaats; ditmaal
door Urwick International. Hun advies luidt: sluiting van de filialen in Nieuweschans, Hoogeveen,
Tilburg en Voorst en samenvoegen van de twee Groninger ateliers (en dat kwam in feite neer op het
herscheppen van het vroegere bedrijf Muller).
C. Uitgangspositie vakbonden in deze sector
De vakbeweging vecht in deze sector sinds 1970 tegen koude saneringen en voor sociale regelingen,
dat wil zeggen voor herplaatsings-, dan wel afvloeingsregelingen. Die opstelling leidt, in het politieke
klimaat van die periode tot het in het leven roepen van de stichting herplaatsing werknemers Groninger
confectie-industrie: een buitengewone sociale bemoeienis van de rijksoverheid, in casu van het
ministerie van Sociale Zaken.
D. Uitgangspositie werkgevers(organisatie)
De samenhang tussen de werkgevers begint snel af te brokkelen. Aanvang jaren zeventig begint de
sector zelfs te wankelen: in 1973 sluit Van Dam (Groningen) en in 1974 Grol (ook Groningen). De
vakbeweging laat daarna in deze sector het perspectief op het behoud van werkgelegenheid vallen. Hun
nieuwe strategie wordt: streven naar het behoud van een strategisch minimum aan confectieindustrie in
Groningen en een sociaal acceptabele afvloeiing van het dan nog aanwezige personeel.
E en F. Het ‘herstructureringsplan’ en het verloop van de ‘herstructurering’
De afbraak is niet meer te houden. Het gaat niet meer om ‘herstructurering’, de gehele sector wordt in
Noord-Nederland domweg afgebouwd, met uitzondering van Nijkans in Nieuweschans (waarvoor, na
een bezettingsactie door de regionale PvdA samen met de CPN, uiteindelijk een bijzondere constructie
‘onder de paraplu van de sociale werkvoorziening’ wordt gecreëerd). Daarmee blijft er tijdelijk nog iets
van confectie-productie bestaan, al is dit niet wat de vakbeweging onder een ‘strategisch minimum’
verstond. Er is daar helemaal geen sprake van vernieuwing, innovatie, upgrading en moderne arbeidsvoorwaarden.
Uiteindelijk resten er nog slechts enkele (import)bedrijven, wier productie voornamelijk in Polen
plaatsvindt.
G. Resultaat en waardering
De vakbeweging was er waarschijnlijk te laat bij om nog iets van deze bedrijfstak te kunnen redden.
Behalve in Noord-Nederland speelde deze problematiek ook elders in het land, waardoor er ook niet
automatisch een specifiek regionaal sectorbeleid van de grond kwam. Uiteindelijk bleek de poging om
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in deze sector in Groningen een strategisch minimum te laten overleven gedoemd te mislukken. Was
die strategie in 1970 ingezet, dan had dat mogelijk nog wel iets opgeleverd, zoals de ontwikkelingen in
Duistland hebben uitgewezen.
Omdat het hoogtepunt van het ineenstorten van deze sector precies plaatsvond op het moment dat het
conflict Noord-Nederland – Den Haag flink was opgelaaid en niet alleen de betrokken vakbonden,
maar ook de vakcentrales en de regionale en de landelijke politiek zich met deze problematiek
bemoeiden, ontstond er toch iets van een nieuw, specifiek regionaal beleid, in dit geval van een soort
arbeidsmarktbeleid: de werknemers/sters konden niet zomaar op straat gezet worden, zij werden
actief naar ander werk bemiddeld, al dan niet in de confectie of kwamen te vallen onder een soort
afvloeiingsregeling.
Aardappelmeelindustrie
A. Algemene situatie in de sector
In deze sector hebben we, feitelijk al vanaf het begin van de bestudeerde periode (1960-1990), te
maken met enerzijds een groep steeds nauwer samenwerkende coöperatieve ondernemingen en met
anderzijds het concern Scholten, als eindpunt van een fusieontwikkeling van een flink aantal vooral
aardappelmeelverwerkende bedrijven.
De eerstgenoemde groep bedrijven opereert in AVEBE-verband (AVEBE staat voor: coöperatieve
vereniging aardappelmeel, verkoopbureau voor aangesloten coöperaties). AVEBE wil aan het begin
van de bestudeerde periode een ‘voorwaartse beweging’70 in de bedrijfskolom maken. Dat wil zeggen
dat zij niet meer alleen aardappelmeel wil produceren, maar nu ook aardappelmeelderivaten. AVEBE
neemt daartoe in 1962 DWM - Duintjer, Wilkens en Meihuizen – over. Daarmee beheerst zij in één
klap 59% van de derivatenproductie. In 1964 vinden er ook enkele fusies plaats van constituerende
coöperaties. Er zijn er daarvan dan nog elf over.
Het bedrijf Scholten streeft in diezelfde periode zowel een ‘horizontale beweging in de bedrijfskolom’
(dat wil zeggen dat zij naast de grondstof aardappelmeel ook over andere grondstoffen, zoals maïsen tapioca-meel, wil kunnen beschikken), als een verdere ‘internationalisering’ na. Beide bewegingen
betekenen een afzwakking van de regionale binding.
De aardappelmeelsector is vooral belangrijk voor de werkgelegenheid in de Gronings-Drentse
Veenkoloniën. Het gaat daarbij om 2.100 directe arbeidsplaatsen en vele indirecte; daarenboven is
er sprake van een nauwe samenhang met de Noordelijke landbouw: duizenden boeren leveren hun
aardappels aan deze verwerkende industrie. Al met al gaat het bij deze sector om een onmisbare
steunpilaar voor de sociaal-economische structuur van het gebied
B. Aanzetten tot een sectorale herstructurering
Scholten gaat in 1965 een fusie aan met maïs- en merkartikelenproducent Honig NV. Daarmee ontstaat
KSH, een nationaal concern. Dit bedrijf probeert al snel voet aan de grond te krijgen in de suikerhandel
in Nederland.
In 1970 is er sprake van een verdere integratie van de leden-coöperaties van AVEBE. In feite gaan
ze alle op in AVEBE, dat daarmee evenals Scholten tot een geïntegreerd concern uitgroeit. AVEBE
tracht daarna dan ook, net als Scholten, greep te krijgen op ondernemingen in de suikersector en in de
maïszetmeelproductie, overigens zonder veel succes.
Ook KSH heeft weinig succes. In 1973 lukt het haar niet een meerderheidsbelang te verwerven in
CSM. Door al deze manouevres geraakt KSH in 1975 in financiële problemen. Al snel balanceert het
concern op de rand van de afgrond. Desintegratie van het bedrijf staat voor de deur. In 1978 wordt de
70

De hier gebezigde terminologie is ontleend aan Jos van der Werff, zoals deze die bezigt in zijn boek
‘Industrie en regio’, 1989
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zetmeelpoot van KSH toegevoegd aan die van AVEBE, waarmee de aardappelmeelsector in NoordNederland dan nog slechts uit één bedrijf bestaat.
Aan de orde komt dan het pareren van de nieuwe Wet Verontreiniging Oppervlaktewater: in 1969 moet
gezuiverd worden, anders komen er hoge heffingen voor het lozen van het ongezuiverde, eiwirrijke
afvalwater door de smeerpijp naar de Dollard. In 1976 wordt daartoe een zogenoemd ‘Basisplan’
vastgesteld. Dat plan gaat vooral over het in de fabriek in ‘Oostermoer’ in Gasselternijveen terugwinnen
van eiwitten en het daarmede tegelijkertijd ‘produceren’ van schoon proceswater.
C. Uitgangspositie vakbonden bij de herstructurering
Bezorgdheid ontstaat omtrent het verlies aan werkgelegenheid vanwege de sluiting van meerdere
AVEBE-productielokaties (zij willen van tien naar drie lokaties). Wel wordt in dat kader overwogen
over te gaan op een volcontinue bedrijfsvoering, met de daartoe dan noodzakelijke vorming van een
vijfploegensysteem. Het personeelsbestand zou daarmee op 2.100 personen kunnen blijven.
D. Uitgangspositie werkgevers(organisatie)
AVEBE kondigt in 1980 het opschorten aan van de voorgenomen milieu-investeringen. De aanleiding
daartoe is van financiële aard. De voor de eiwitterugwinning benodigde energie legt een te zware
financiële claim op het bedrijf (mee oorzaak daarvan zijn de hoge energietarieven als gevolg van de
tweede, internationale energiecrisis).
Dit alles leidt tot een intensievere aandacht van AVEBE voor het eventueel ‘profijtelijk’ ingrijpen
in de eigen productieprocessen. Aan de orde komen daarbij: personeelsreductie, langere campagnes,
anaerobe vergisting in plaats van de hyperfiltratiemethode bij de eiwitterugwinning, enz.
E. Het herstructureringsplan
AVEBE doet een appèl op de overheid om mee te helpen bij de noodzakelijke schuldsanering (daarbij
gaat het om de verdere sluiting van een aantal fabrieken en de optimalisering van de productie van de
resterende bedrijven). AVEBE vraagt het rijk een bedrag van fl. 250 miljoen. In het dan voorliggende
plan moeten er ook nog eens 465 werknemers worden ontslagen.
F. Het verloop van de herstructurering
De betrokken vakbonden zijn uiteraard niet enthousiast en aarzelen om voor zo’n reorganisatie actie te
voeren. Toch ontstaat er in de loop van 1980 rond AVEBE een steeds aan kracht toenemende beweging
ter behoud van het aardappelmeelconcern. Deze coalitie van regio, boeren en werkgevers, ter redding
van AVEBE, koerst vooralsnog af op een halve oplossing. Met name de werknemers dreigen de lasten
van de reorganisatie te moeten gaan dragen, namelijk in de vorm van het vervallen van arbeidsplaatsen
en kortingen op de lonen.
Het FNV-district Noord kan niet anders dan wel deelnemen aan de ontstane regionale beweging, al geeft
dat de nodige wrijving met de direct betrokken bonden (naast de marginale positie van de betreffende
CNV- en MHP-bond, ging het in dit geval om twee districten van de Industriebond FNV: Groningen
en Drenthe).
De betrokken bonden kiezen uiteindelijk toch voor een voorzichtige mobilisatie van de leden. Zo
organiseren ze eind november 1980 een nog niet zo succesvolle demonstratie in Veendam onder de
leuze: ‘zetmeel voor het Noorden’. Uiteraard doen de vakcentrales daar dan aan mee.
Het rijk is bereid de gevraagde fl. 250 miljoen op tafel te leggen, uiteraard onder de nodige condities
(waaronder het, een jaar later doorvoeren van nog een tweede fase van de in gang gezette herstructurering).
In 1981 komt die tweede fase van de herstructurering inderdaad aan de orde; onder andere moeten er
nog eens 530 arbeidsplaatsen komen te vervallen. De maat bij de vakbeweging is dan vol, met een snel
escalerend conflict tussen de direct betrokken vakbonden en de directie als gevolg. De ruzie loopt zo
hoog op, dat de bonden een bezettingsactie van het hoofdkantoor van AVEBE organiseren. Mede door
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die druk is er uiteindelijk sprake van een bijstelling van de sociale paragraaf van de herstructurering: er
zullen geen gedwongen ontslagen vallen en voor de direct betrokken werknemers komt er een transferen eventueel een outplacement-regeling.
G. Uiteindelijk resultaat en waardering
Zo blijft AVEBE overeind dankzij de steun van het rijk, van de boeren en van de werknemers;
allen betalen mee aan het saneringsplan en de provincie draagt bij aan de kosten van de verdere
zuiveringsoperaties (onder andere door het opschorten en uiteindelijk laten vallen van de achterstallige
lozingsaanslagen).
Van de 3.300 arbeidsplaatsen blijven er, blijkt na verloop van tijd, zo’n 2000 over.
Mede vanwege het sociale conflict Noord-Nederland - Den Haag, dat begin 1980 opnieuw hoog
oploopt, en mede dankzij de mobilisatie van geheel Oost-Groningen is de rijksoverheid uiteindelijk
bereid het concern AVEBE te helpen om de problemen te overwinnen.
Ook in deze sector is het gelukt een moderne industrie op te bouwen. Gezien de Europese ontwikkelingen,
wat de interventieprijzen voor aardappelen en aardappelzetmeel betreft, is continuïteit voor AVEBE
dankzij de herstructurering op termijn niet zeker, maar wel waarschijnlijker geworden. AVEBE blijft
vooralsnog een belangrijk bedrijf in de Gronings-Drentse Veenkoloniën.
Zuivelindustrie
A. Algemene situatie in de sector
Twee omvangrijke en allround zuivelconcerns bepalen in het begin van de bestudeerde periode (19601990) het beeld van deze sector: enerzijds is dat CCF-Frico (met een totaalpakket aan zuivelprodukten
en als concern sterk geïnternationaliseerd, zowel qua productie-locaties, als qua afzet) en anderzijds is
dat DOMO-Bedum (wel allround qua productenpakket - poeder, kaas en vele andere zuivelproducten
- maar als concern niet geïnternationaliseerd en zonder eigen verkooporganisatie voor boter en kaas.
DOMO-Bedum verkoopt zijn boter en kaas via de Nationale Coöperatieve Zuivelcoöperatie, NCZ.).
Naast deze twee gote concerns is er aan het begin van de bestudeerde periode nog één ander particulier
concern, namelijk Lijempf, dat op dat moment in een overlevingsstrijd verkeert. De zwakte van dit
concern is vooral te wijten aan de te smalle basis qua producten, waardoor het niet in staat was tussen
de diverse aanwendingsmogelijkheden van melk te switchen.
B. Aanzetten tot een sectorale herstructurering
Direct voorafgaande aan de bestudeerde periode hielden nog steeds vele tientallen lokale zuivelcoöperaties
in het gehele Noorden er eigen fabriekjes op na. De meesten waren overigens ook aangesloten bij de
topcoöperaties CCF, Frico en Domo. In 1970 waren er nog 84 zelfstandige lokale coöperaties met een
eigen melkfabriek over; in 1985 nog 43; en in 1995 nog slechts 19. Wat de werkgelegenheid betreft was
de zuivelindustrie een belangrijke sector: er werkten daar in 1970 zo’n 7.500 werknemers.
Vanaf het begin van de jaren zestig moesten de hiervoor genoemde concerns zich een weg banen door
een woud van eerst nationale en later internationale prijsvormingsregels en van interventieprijzen en
restituties. In 1963 trad de eerste EEG-marktordening voor melk- en zuivelprodukten in werking en in
1968 was de voorgenomen, interne, Europese harmonisatie helemaal rond.
De zuivelsector vormde tot dan, als gezegd, met zijn vele kleine verwerkingsfabriekjes, zo ongeveer
de ruggegraat van de plattelandeconomie van Noord-Nederland. Dat karakter begint zij in die periode
langzaamaan te verliezen (zie de sluiting van de vele melkfabriekjes), al blijft zij nauw verbonden met
de agrarische sector. In 1985 leveren totaal nog 12.800 veehouders in Noord-Nederland ‘dagelijks’ hun
melk aan de verwerkende industrie.
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C. Uitgangspositie vakbonden bij de herstructurering
De snel toenemende (geografische) concentratie van de melkverwerking, schept in toenemende mate
problemen voor de werknemers. De bonden willen herplaatsingsgaranties voor de werknemers van de
kleinere, te sluiten zuivelfabrieken: ‘de mensen moeten met de melk mee’. Er ontstaat enige onrust.
In 1986 breken er zelfs stakingen uit: voor een goede (landelijke) CAO en tegen teveel flexibilisering
en tegen dreigende, gedwongen ontslagen bij de noordelijke werkgevers. En ook in 1992 breekt een
staking uit. Bij Friesland Frico Domo, zoals het grote noordelijke concern dan heet; gaat het opnieuw
om de landelijke CAO in combinatie met specifieke noordelijke punten, zoals het verzet tegen de
dreigende sluiting van twee fabrieken, zonder dat daar garanties op herplaatsing zijn geboden. Deze
laatste staking leidt uiteindelijk tot een voor alle partijen acceptabele oplossing. Maar de positie van de
bonden is er niet sterker op geworden.
D. Uitgangspositie werkgevers(organisaties) bij de herstructurering
De zuivelsector in Nederland kent een hoge mate van gepolitiseerde prijsvorming en valt daarnaast ook
onder velerlei soorten reglementering. Na de onderschikking aan de nationale en later aan de Europese
landbouwpolitiek, krijgt deze sector sinds 1984 ook weer te maken met de afbouw van die Europese
landbouwpolitiek. De overproductie van zuivelproducten moet een halt worden toegeroepen. Dat wordt
gedaan door de invoering van nieuwe quota-regelingen en door de superheffing (de boete als men
meer melk produceert dan het aan elk bedrijf toegestane maximale melk-quotum). De noodzaak om de
voortdurende wisselingen in de vele voorschriften soepel te kunnen opvangen, dwingt de verwerkende
industrie tot een verdere aaneensluiting.
E. Het herstructureringsplan
In Noord-Nederland ontstaat er vanuit die aandrang rond 1980 een nieuwe herstructureringsdoelstelling:
de vorming van één noordelijke zuivelgigant, waarin DOMO en Frico tezamen opgaan. Deze nieuwe
combinatie ziet het levenslicht onder de naam “Noord Nederland”. Ze kan en gaat vervolgens ook de
CCF controleren..
F. Het verloop van de herstructurering
Het uiteindelijk resultaat van de ‘herstructurering’ is, dat er één groot noordelijk zuivelconcern - Frisian
Dairy Foods - ontstaat..
Het aantal werknemers in deze sector is in de periode 1970-1985 met ongeveer 25% afgenomen tot
zo’n 5.500 personen.
De ontwikkelingsgang van deze sector lijkt nauwelijks beïnvloed te zijn door het sociaal conflict
Noord-Nederland – Den Haag. De specifieke bedrijfstakproblematiek speelde al voorafgaande aan de
hier onderzochte periode (1960-1992) en ook daarna. Ten tijde van het hoogtepunt van het voornoemde
sociaal conflict staan de verhoudingen in die sector niet echt op scherp. Er ligt op dat moment in de
sector ook geen prangende problematiek die als explosief kan worden beoordeeld en waarvoor dringend
een specifieke oplossing moest worden gevonden.
De bonden in die sector hadden ook geen behoefte aan het inschakelen van de vakcentrales, noch aan
een specifiek Haags beleid. Wel profiteert hun eis ‘de werknemers moeten met de melk mee’ van de
algehele wat gespannen relatie Noord-Nederland – Den Haag. Je kunt maar beter geen trammelant
hebben, denken de werkgevers.
G. Uiteindelijk resultaat en waardering
In 1997 weet het nieuwe concern “Noord-Nederland” zich nog verder te versterken door te fuseren met
De Zuid-Oost Hoek, de Twee Provinciën en Coberco.
Daarmee is een groot allround concern ontstaan, dat verondersteld wordt tegen een stootje te kunnen.
De fusie met Coberco betekent overigens een (geografische)schaalvergroting die niet meer bevat kan
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worden met specifiek op het Noorden gericht regionaal beleid. Doordat deze bedrijfstak zeer nauw
verbonden was en is met de landbouw en met de Europese landbouwpolitiek bestond er vanuit de
sociale verhoudingen in die sector geen vanzelfsprekende hang naar aansluiting bij het sociale conflict
Noord-Nederland-Den Haag. Feiteljk ontstond er na 1980 een zekere verwijdering tussen de betrokken
vakbonden (Voedingsbonden) en de vakcentrale-districten.
Scheepsbouw
A. Algemene situatie in de sector
Langs de kanalen in Groningen en Friesland en in een aantal noordelijke havenplaatsen zijn sinds
jaar en dag scheepswerven gevestigd. Deze werven bouwen voornamelijk schepen voor de kleine
handelsvaart.
Het gaat daarbij halverwege de jaren zeventig om 14 werven aangesloten bij de scheepsbouwvereniging
Conoship; 5 werven aangesloten bij scheepsbouwvereniging Nescos en nog 5 losse werven; totaal zo’n
24 werven, waar ongeveer 2.100 man direct hun brood verdienen (700 bij 14 de Conoship-werven, 700
bij 5 Nescos-werven en nog eens 700 bij de niet georganiseerde werven).
Naast het aangesloten zijn bij Conoship (dit verband biedt steun bij inkoop, acquisitie en
staalverwerking) of NESCOS (grote bedrijven, onderlinge steun bij buitenlandacquisitie en het
aankopen van staal) zijn al deze werven ook nog eens aangesloten bij de scheepvaartvereniging
Hoogezand. Dat is de werkgeversorganisatie in Noord-Nederland die met de vakbonden onderhandelt
over de arbeidsvoorwaarden, de vakopleidingen, enz.
Overigens zijn sinds 1972 de staalbewerkingswerkzaamheden ondergebracht bij Centraal Staal,
waarmee de onderlinge samenhang in de sector werd versterkt.
B. Aanzetten tot een sectorale herstructurering
Sinds 1962 is er sprake van stagnatie in de coasterbouw wegens wereldwijde overproductie. De
scheepsbouwconjunctuur trekt nog wel weer aan in de periode 1964-1970, maar in de eerste helft
van de jaren zeventig krijgt de sector te maken met toenemende internationale concurrentie (in eerste
instantie vanuit Japan). Dat noopt in de periode 1975-1979 tot een proces van herstructurering van
de gehele Nederlandse scheepsbouw. Binnen die scheepsbouwsector vormen de noordelijke werven
tezamen een aparte groep, werfgroep V genoemd.
C. Uitgangspositie vakbonden bij de herstructurering
De grilligheid en onwilligheid van de afzonderlijke ondernemers maakten het voor de vakbeweging
moeilijk vruchtbaar mee te doen aan de herstructurering in deze bedrijfstak, al zaten ze wel in de
begeleidingscommissie van werfgroep V. De vakbonden pleitten voor de integrale uitvoering van de in
het kader van werfgroep V geformuleerde plannen, zeker toen de Conoship-werven niet wilden fuseren.
De vakbonden steunden expliciet de totstandkoming van Cono Industry Group (CIG), een soort holding
van toeleveranciers.
D. Uitgangspositie werkgevers (organisatie) bij de herstructurering
De herstructurering van de scheepsbouwsector als zodanig ging uit van de nationale overheid; werfgroep
V kwam als laatste aan de beurt, op een moment dat de schwung van de herstructurering al weer een
beetje was weggezakt.
E. Het herstructureringsplan
De herstructureringsplannen behelsden voor werfgroep V enerzijds een 20% capaciteitsreductie en
anderzijds het, langs de weg van fusies, creëren van één of hooguit twee Noordelijke werfgroepen. In
het laatste geval zou het dan gaan om de holdings Conoship-Amels en Nescos. Ook ontstond het idee
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van een buitendijkse werf, om ook iets grotere schepen (breder dan 16 meter) te kunnen bouwen. Zowel
in Friesland als in Groningen aasde men op realisering van dat laatste plan. Uiteindelijk bleek dit plan
de splijtzwam tussen de Groninger en de Friese scheepsbouwers te zijn.
F. Het verloop van de herstructurering
In 1978 dreigt vrij plotseling de werf van de gebroeders Suurmeyer in de problemen te geraken. Ontslag
dreigt voor zestig man. In die situatie rustig filosoferen over de meest gewenste herstructurering
kan natuurlijk niet. Een grote kadervergadering, opgezet ter ondersteuning van het idee van de
totstandkoming van een holding Conoship-Amels, wordt onverwacht geconfronteerd met het bericht
dat de werf van Suurmeyer in de problemen zit en mogelijk op vrij korte termijn zal moeten sluiten.
Uit protest trekken de bonden zich daarop terug uit de begeleidingscommissie van de herstructurering
van werfgroep V. Dat om druk te zetten op het ministerie van Economische Zaken (en dat van Sociale
Zaken) om voor de betrokken zestig werknemers een bijzondere regeling te treffen. Het faillissement
wordt op 1 juni 1979 uitgesproken, ondanks alle bemoeienissen van derden. Mede vanwege de opnieuw
toenemende spanning tussen Noord-Nederland en Den Haag wil men landelijk alsnog een pleister op
de zere wonde plakken: per 10 augustus laat EZ alsnog aan de sociale beleidingscommissie weten, dat
er inderdaad een bijzondere regeling voor de werknemers van Suurmeyer is getroffen.
Eind 1979 blijkt de herstructurering van werfgroep V toch mislukt, nadat nu op hun beurt de werkgevers
zich uit de begeleidingscommissie terugtrekken.. Woede heerst daarover bij de vakbeweging. De
Industriebonden oefenen druk uit op de regionale en de landelijke overheden om toch betrokken te
blijven bij deze sector. De tot op dat moment, al sinds 1967 verleende steun (in de vorm van een
renteoverbruggingsregeling) is volstrekt onvoldoende om de bedrijfstak in de benen te houden. Medio
1980 komt de rijksoverheid inderdaad over de brug met een generieke steunmaatregel: bij elk afgesloten
nieuwbouwcontract wordt door EZ een subsidie verleend. Dat werkt. Er is weer werk aan de winkel
op de werven.
G. Uiteindelijk resultaat en waardering
Ondanks het mislukken van de bedrijfstakherstructurering, hebben de inspanningen om zo’n proces
tot een goed einde te brengen heilzaam gewerkt. Toen de werkgevers zich terugtrokken, dorst de
rijksoverheid zich niet uit deze sector terug te trekken. Mede in het licht van de toenemende politieke
spanningen rondom de relatie Noord-Nederland-Den Haag, kwam de rijksoverheid flink over de brug,
waarmee een proces van koude sanering in de scheepsbouwsector kon worden afgewend.
Zelfs blijkt er in de periode 1980-1985 in de structuur van de noordelijke scheepsbouw toch weer beweging
te zitten, mede vanwege de (financiële) problemen bij Niestern-Sanders. In die omstandigheden wordt
Cono Industriegroep NV omgevormd tot de Central Industry Group NV , mede dankzij de actieve,
groeiende participatie van de NOM in deze sector. De NOM neemt vervolgens ook deel, vanaf 1985 in
de Friese variant van de buitendijkse werf: de Frisian Shipyards CV, die in 1992 wordt omgezet in
de Frisian Shipyards Welgelegen BV.		
Het lijkt er op, dat de noordelijke scheepsbouw, onder druk van een actieve regionale vakbeweging,
mede door het actief ingrijpen van rijk en NOM in 1979 als zodanig behouden is gebleven. In 2006
wordt de scheepsbouw nog steeds als één van de noordelijke sleutelsectoren gezien. Het kan verkeren.
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7.6

Confirmatie of falsificatie van de hypothese

Van de in de vorige paragraaf gehanteerde vragen71 - waarmee de vijf afzonderlijke sectorale
herstructureringsprocessen werden geanalyseerd - lenen zich slechts enkele voor een meer kwantitatieve
benadering.
Zoals in paragraaf 7.3 reeds werd gesteld, kan bij een negental van die vragen aangegeven worden of
daar wel of niet, dan wel slechts gedeeltelijk aan de kwantificeerbaarheid is voldaan, uit te drukken
met een plusteken, een minteken of een plus-min-teken (wat staat voor de waarde 1, respectievelijk
0 en 0,5). Het gaat bij deze vragen om een ‘meting’ van die variabelen die bepalen of de hypothese
geconfirmeerd dan wel gefalsifieerd kan worden.
De hypothese luidde en luidt als volgt:
De vakbeweging in Noord-Nederland heeft zich in de periode 1960-1992, door zijn directe en
indirecte bemoeienis met een aantal diepingrijpende sectorale herstructureringsprocessen in
toenemende mate tot een samenbindende kracht in de regio ontwikkeld.
De negen te benutten vragen waren en zijn de volgende:
1.

Betekenis van de sector voor de regio (2); (omvang sector, aantal bedrijven, concentratie in de
regio):
groot, beperkt, klein?
2. Hoe heeft het werknemersbestand zich ontwikkeld tussen 1960 en 1992 (6);
			
gegroeid of stabiel gebleven, beperkt verminderd, fors verminderd?
3. Was de aard van de herstructurering specifiek voor de regio (8);
			
ja, enigszins, nee?
4. Speelde het gevecht om de herstructurering zich af tussen 1970 en 1980 (10); (de periode van het
conflict Noord-Nederland-Den Haag):
ja, ook, nee?
5. Is de organisatiegraad van de vakbeweging in de sector groot (12);
			
ja (> 60%), gaat (40% à 60%), nee (< 40%)?
6. Is de actiebereidheid in de sector in de betreffende periode groot (13);
			
ja (gestaakt), beperkt (alleen korte acties), nee (geen acties gevoerd)?
7. Kreeg het conflict ook een algemeen karakter: is naast de vakbond ook de vakcentrale er bij
betrokken geweest (15);
ja, slechts op afstand, nee?
8. Is er sprake van een duidelijke verwevenheid van de sectorherstructurering met het sociale conflict
Noord-Nederland-Den Haag in de periode 1970-1980 (28);
			
nadrukkelijk, zijdelings, nauwelijks?
9. Is er nieuw sectoraal of regionaal beleid ontwikkeld (29);
ja, niet echt, nee?
De getallen achter de hiervoor geformuleerde vragen tussen haakjes verwijzen naar de nummers van de
vragenlijst, zoals die in bijlage 1 staat weergegeven.
Wij hanteren bij de meting ten behoeve van de samenstelling van tabel 7.1 nu verder als vraagnummers
1 tot en met 9, zoals hierboven reeds aangduid.
Per vraag kan de te behalen score zijn: 1(+), 0,5(+) of 0 (-)
Wat tabel 7.1 betreft, daar ontstaat per geanalyseerde sector een score van maximaal negen keer een +
(met als maximale waarde dus 9). Om van die per sector behaalde scores een soort rapportcijfers - op
een schaal van 0 tot 10 - te maken, moeten de per sector behaalde scores vermenigvuldigd worden met
een factor 10/9.
71

Zie bijlage 1
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In tabel 7.1 is, in de meest rechtse kolom, het resultaat te zien.
							
Het uiteindelijke resultaat van de ‘meting’ is samengevat in tabel 7.1
Tabel 7.1 Vakbondsoptreden bij sectorale herstructureringsprocessen in Noord-Nederland ten
tijde van het sociaal conflict met Den Haag
vraag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
										
										
sector							

score per
sector

Karton

+

+

+

+

+

+

+

+

+

9

Confectie

+

-

-

+

-

+

+

+

+

5	  5,6

Aardappelmeel

+

+

+

+

+

+

+

+

+

8,5	  9,4

Scheepsbouw

+

+

+

+

+

+

-

+

+

6,5	  7,2

+

+

+

+

+

-

-

-

5	  5,6

3,5

3,5	  5

3,5

4

2

3,5

4		  6,8

7

7

7

8

4

7

8

Zuivel
+
		
score per vraag	  5
		
x2
10

10

x 10
9
10

7,6

Is de vakbeweging een samenbindende kracht geweest in de onderzochte periode (1960-1992)? En zo
ja, was dat in het bijzonder ook te danken aan de rol die de diverse vakbonden speelden bij een aantal
diepingrijpende herstructureringsprocessen in de regio? Ziedaar de vragen die aanleiding waren om de
hiervoorgaande bedrijfstakanalyses te maken.
1.

In de kartonsector, in het bijzonder na 1970, is de regionale politiek door de vakbeweging nauw
betrokken bij de herstructureringsproblematiek. De sector vormde het toneel voor het oplaaien
van het sociaal conflict Noord-Nederland – Den Haag en later het onderwerp van een geslaagde
sectorale herstucturering. Den Haag toonde zich van zijn meest betrokken kant. De werkgevers
werden uiteindelijk gedwongen hun toekomst indringend onder ogen te zien. Dat leidde tot hun
terugtreden en tot de omvorming van de sector tot twee grote concerns. Er is blijvend, aan de tijd
aangepaste werkgelegenheid ontstaan, waarmee de sector nog steeds een belangrijke bijdrage aan
de sociale structuur van vooral Oost-Groningen levert. Het gaat hier dus om een echte Noordelijke,
want Groninger bedrijfstak, al is de binding met de regio verzwakt (oud-papier als grondstof in
plaats van stro).

2.

In de confectie was de vakbeweging te laat actief betrokken om een substantieel deel van deze
bedrijfstak te kunnen behouden voor Noord-Nederland. Wel kwam de regionale politiek op scherp
te staan, met als hoogtepunt de bezetting van Seriös te Nieuweschans, iets waar de bonden overigens
niet blij mee waren. De rijksoverheid kwam over de brug met een toegespitst arbeidsmarktbeleid,
wat de pijn van de teloorgang van de confectie deed verzachten. De confectie is niet meer in
Noord-Nederland.
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3.

In de aardappelmeelsector wist de vakbeweging de regionale politiek af en toe op scherp te
zetten, al lag het soms ook andersom. Uiteindelijk werd de herstructurering, die eigenlijk al
begon met het overnemen van de aardappelmeelpoot van KSH door AVEBE, op een redelijke
wijze afgerond. Iedereen deed mee: boeren, werknemers, provincie en de directie en uiteindelijk
ook de rijksoverheid. De verhouding vakbeweging-werkgevers was verworden tot de relatie
vakbeweging-AVEBE. De lotgevallen van dat ene concern bepalen nu de toekomst van de sector.
Gezien het veranderende landbouwbeleid van Europa staat het concern nog het nodige te wachten.
Tot nu toe is AVEBE nog steeds een belangrijke werkgever, in het bijzonder in Oost-Groningen en
de Gronings- en Drentse Veenkoloniën. En dat is in een heleboel opzichten mede te danken aan het
opereren van de vakbonden, al werden die soms teveel gestuurd door hun landelijke besognes. Een
echte noordelijke bedrijfstak met een ongewisse toekomst, maar zeker met ontwikkelingskansen,
ziedaar wat Noord-Nederland in deze rest.

4.

In de scheepsbouw kwam in de tweede helft van de zeventiger jaren eveneens een herstructurering
aan snee. De vakbeweging wist, met steun van de rijksoverheid, dat herstructureringsproces op
gang te krijgen. De werkgevers bleven evenwel onberekenbaar, al schikten zij zich uiteindelijk
in de wat meer samenhangende verhoudingen. Het rijk kwam, ondanks het niet echt slagen
van de herstructurering mede na aandrang vanuit het Noorden de scheepsbouw tegemoet. De
werkgelegenheid bleef redelijk behouden, al is het cyclische karakter voor de afzonderlijke
werven altijd weer een probleem. Al met al is een belangrijke Noordelijke maakindustrie behouden
gebleven. Ook hier rest een goed ingebedde bedrijfstak. Door actieve betrokkenheid van de diverse
overheden en het gaande houden van het gesprek tussen alle scheepsbouwers en de vakbeweging,
heeft de scheepsbouw in Noord-Nederland zeker nog toekomst.

5.

In de zuivelindustrie was een vrij autonoom proces gaande, meer in reactie op het Brusselse
landbouwbeleid, dan bepaald door de toestand van de bedrijven in het Noorden zelf. De
totstandkoming van twee en later één groot zuivelconcern, waaraan de vakbeweging gaarne zijn
medewerking verleende, maakte de sector flexibel genoeg om op veranderende politieke en ook
markttechnische ontwikkelingen in te spelen. De vakbeweging wist de hele ontwikkelingsgang van
vele tientallen kleine zuivelfabriekjes naar enkele grote productielokaties van de twee concerns
sociaal acceptabel te doen verlopen, door permanent het beginsel ‘de mensen moeten met de melk
mee’ vol te houden.
De invoering van de superheffing en de melkquota dreigde in de jaren tachtig de zuivelbranche
stevig te zullen raken. De verdere schaalvergroting van het Noordelijke en later zelfs NoordOostelijke zuivelconcern maakte dat ze die onzekerheden (bij de grondstofleverantie) goed wist te
pareren.
Als het bedrijf en een sterke daarin actief opererende vakbond elkaar blijven verstaan, kan deze
zuivelindustrie nog zeer lang de Noordelijke economie stutten.

Al met al kreeg het sectorale vakbondsoptreden gemiddeld slechts een magere 6,8 als rapportcijfer (zie
tabel 7.1). Het optreden in de karton bleek uiteindelijk goed/voldoende te zijn (in tabel 7.1 werd zelfs
een 10 gescoord). Maar het gezamenlijke vakbondsoptreden in de confectie (schoolcijfer 5,6) en de
zuivel (eveneens 5,6) liet veel te wensen over.
De vakbonden, betrokken bij de verschillende branches (achtereenvolgens de Algemene Nederlandse
Bond van Textielarbeiders(-sters) de Eendracht, de Algemene Bedrijfsgroepen Centrale, de Algemene
Nederlandse Metaalbewerkersbond, de Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond, de
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Industriebond NVV, de Voedingsbond NVV, de Industriebond FNV en de Voedingsbond FNV72) hebben
in de onderzochte periode, naast hun sectorale rol ook nog een input in de regionale vakcentralestructuren
gehad. Met name in de periode 1968-1982 heeft die vakcentrale een nauwe bemoeienis gehad met het
sociale conflict tussen Noord-Nederland en Den Haag (zie hoofstuk V).
Voor die vakcentrale geldt dat zij in toenemende mate
de regionale politiek op scherp wist te zetten,
met succes het rijk wist te betrekken bij zowel sectorale als algemene, sociale problemen in NoordNederland (al kostte dat telkens weer de nodige moeite),
in toenemende mate een bondgenootschap aan wist te gaan met de centrale werkgeversorganisaties
(uitmondend in het convenant van Beetsterzwaag in 198573 en de daaruit voortvloeiende instelling
van de sociaal-economische adviesraad Noord-Nederland – de SEAN – begin jaren negentig),
haar steun aan enkele vakbonden (bijvoorbeeld in de kartonherstructurering) goed wist vorm te
geven,
haar bestuurlijke betrokkenheid bij bedrijfstak-ontwikkelingen, met het betrachten van een
duidelijke distantie, duidelijk wist vorm te geven, bijvoorbeeld bij de herplaatsing van werknemers
in de confectie en de kartonindustrie en bij haar participatie vanaf 1976 in de NOM,
haar algemene beleid gericht op behoud van werkgelegenheid en op het scheppen van nieuwe
kansen redelijk uit de verf kwam, zowel in de diverse bestuurlijke verbanden, als via het mobiliseren
van de eigen achterban (denk aan de grote manifestaties in 1971 en in 1980) en de invloed daarvan
op de politieke besluitvorming.
Dat had overigens allemaal beter gekund. Zoals uit tabel 7.1 blijkt verdient de regionale vakbeweging
met haar optreden een 7,6 als rapportcijfer. Het waren een flink aantal belangrijke regionale
bedrijfssectoren, die in de jaren zeventig te maken kregen met structurele problemen. Dat die
herstructureringsprocessen in dezelfde periode tot hun ontknoping kwamen, maakte dat de sectorale
vakbondsposities via acties werden versterkt. Het vakcentrale-optreden versterkte de positie van de
afzonderlijke bonden nadrukkelijk. Het mede door de vakcentrales gevoede politieke karakter van de
achterstellingsproblematiek maakte dat er een echt sociaal conflict ontstond dat ook zijn eigen dynamiek
kende. Overigens heeft de vakbeweging vele kansen laten liggen. Zoals uit tabel 7.1 blijkt heeft het
met name geschort aan een goede samenwerking tussen bonden en vakcentrales. Een rapportcijfer
4 (zie tabel 7.1, vraag 8) is wel zeer mager. Behoudens in de karton was de relatie van de bonden
met de vakcentrales in hun acties rondom de herstructurering van hun sectoren, minimaal. Met als
gevolg communicatieproblemen, ruzie, afzonderlijke, soms tegengestelde benaderingen van sectorale
en regionale problemen en verwarring bij de leden.
Voorzichtig mag de conclusie getrokken worden dat ten aanzien van de samenhang in en de sociaaleconomische ontwikkeling van Noord-Nederland de vakbeweging als geheel in de periode 19601992 inderdaad een samenbindende rol heeft gespeeld. Door het actieve optreden van de bonden
in de onderzochte sectoren (in de karton na een valse start, in de confectie eigenlijk wat te laat, in
de aardappelmeel binnen een veel bredere beweging, in de scheepsbouw systematisch bouwend
aan perspectief en in de zuivel consequent de ingezette sociale benadering doorzettend) zijn deze
industrieën, behoudens de confectie, in dit landsdeel op een hoger plan gekomen, zowel technologisch
als sociaal-maatschappelijk. De vorming van één Noordelijk vakcentrale-district heeft bovendien
binnen de vakbeweging het inzicht in de samenhang van Noord-Nederland op sociaal, cultureel en
72

73

Gezien de krachtsverhoudingen in Noord-Nederland tussen enerzijds de NVV/FNV-bonden en anderzijds
de katholieke en de christelijke bonden is in deze studie gekozen voor het exclusief bestuderen van de
NVV/FNV-bonden en - vakcentrale
Zie ZANEN, ‘Macht en Onmacht’, 2003, blz.217
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economisch terrein aanzienlijk bevorderd. Een inzicht dat zij heeft trachten te delen met vele andere
maatschappelijke organisaties en de regionale politiek. In een ontwakende ‘beweging tegen de
achterstelling van Noord-Nederland’ bleek de noordelijke vakbeweging een duidelijke rol te spelen.
Het lag evenwel volgens velen niet op háár weg om die politieke invalshoek verder vorm te geven. Dat
blijft evenwel een belangwekkende opgave. Een sterke regionale vakbeweging versterkt immers de
positie van de regio tegenover de centrale regering, zeker in landen die centralistisch van aard zijn. Dat
is in Nederland het geval. En dus zou de vakbeweging er goed aan doen zelf ook in de eigen regionale
structuren te investeren. Dat betekent invloed uitoefenen op de sociaal-economische ontwikkeling van
de eigen regio en daarmee het plegen van een perfecte vorm van belangenbehartiging van de leden en
van de factor arbeid in het algemeen.

7.7

Afsluiting

In dit hoofdstuk is ingegaan op de rol van de vakbeweging rond enkele regionale bedrijfstakherstructureringen. Die herstructureringen speelden allemaal in de jaren zeventig van de vorige eeuw. De
vakbeweging ontplooide noodgedwongen grote activiteit. Toen de sectorale problematiek zich begon te
mengen met de regionale achterstandsproblematiek, kregen alle sociaal-economische ontwikkelingen een
politieke lading. Ongewild werd de regionale vakbeweging in de loop van de jaren zeventig tot één van
de centrale actoren in wat de ‘beweging tegen de achterstelling van Noord-Nederland’ wordt genoemd.
Het vertrekpunt vormde daarbij de rol van de betrokken bonden bij de herstructureringsprocessen in de
vijf uitgekozen sectoren. Maar de relatie met de algemene situatie van Noord-Nederland maakte, dat er
ook aandacht was voor de meer algemene positie van de vakbeweging.
In hoofdstuk VIII willen we nagaan hoe, achteraf, een speciale groep kaderleden van de vakbeweging
aankijkt tegen dat optreden van bonden en vakcentrale in de periode 1960-1992. Het betreft
ondernemingsraadsleden van grotere, noordelijke ondernemingen. De vraag aan hen is, bij welke
ontwikkelingen in Noord-Nederland de rol van de vakbeweging bepalend is geweest. Op welke terreinen
zien zij ook vandaag nog het belang van het optreden van vooral de regionale vakbeweging? Bij het
schrijven van dit hoofdstuk kon gebruik gemaakt worden van informatie die vrijkwam in het kader
van een leeronderzoek van de faculteit der ruimtelijke wetenschappen (FRW) van de Rijksuniversiteit
Groningen. Dat onderzoeksproject, ‘Vakbond en Bedrijf’ genaamd, werd door Jouke van Dijk en Teun
Jan Zanen begeleid.
											
In hoofdstuk IX wordt nagegaan welke rol de belangrijkste actoren in het conflict met Den Haag
speelden en hoe ze zich onderling verhielden.
Hoofdstuk X biedt de conclusies van deze studie. Per in hoofdstuk III opgeworpen vraag worden in dit
hoofdstuk de bevindingen beknopt samengevat. En daarmee kan dan een overall conclusie getrokken
worden.
Tenslotte resteren in hoofdstuk XI dan nog enkele, mogelijk prikkelende opmerkingen en wat suggesties
voor nader onderzoek.						
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Hoofdstuk VIII Vakbond en Bedrijf
visie van de geënquêteerde
OR-leden

8.1

Inleiding

Er zijn noorderlingen die enerzijds goed zicht hebben op de ontwikkeling van het bedrijf waar zij
werken en anderzijds ook op het opereren van de vakbeweging in de regio. We hebben het over de leden
van ondernemingsraden van de grotere bedrijven in Noord-Nederland. De ontwikkeling van een in een
bepaalde regio gevestigd grootbedrijf heeft een directe invloed op de sociaal-economische ontwikkeling
van die regio van vestiging. Economische groei van een regio, onder andere tot uiting komend in de
groei van de werkgelegenheid en daarmee ook in de groei van de welvaart meer in het algemeen, wordt
in hoge mate bepaald door de in die regio aanwezige grote(re) bedrijven.74 De overheid tracht vanaf
eind jaren veertig via het scheppen van voor bedrijven gunstige randvoorwaarden de vestiging en de
ontplooiing van ondernemingen in bepaalde, wat zwakkere regio’s positief te beïnvloeden. De eventuele
vestiging van nieuwe en de ontwikkeling van reeds aanwezige grote(re) bedrijven is uiteraard, naast
dit voorwaardenscheppend beleid van de overheid, van nog veel meer factoren en omstandigheden
afhankelijk.
Eén van die andere factoren is het optreden, in de regio, van de vakbeweging. Zij kan wel degelijk
invloed uitoefenen op de ontwikkeling van de lonen en daarmee op de arbeidskosten. Soms wordt er
zelfs voor gepleit om het loonniveau in zwakkere regio’s bewust lager te houden dan in economisch
sterke regio’s75. Een dergelijk streven is de vakbeweging ten ene male vreemd, al zal er in een situatie
van veel werkloosheid tegenover een situatie van een gespannen arbeidmarkt, buiten de officiele
lonen om, toch wel sprake zijn van loonverschillen. Alleen indien een regio in meerdere opzichten als
een autonome regio functioneert, valt te verwachten dat de vakbeweging onder voorwaarden bereid
is mee te werken aan een van het centrale beleid afwijkend arbeidsvoorwaardenbeleid. Het loon- en
arbeidsmarktbeleid kan dan, onder bijzondere omstandigheden, ook een specifieke regionale invulling
krijgen76. Ook in bijzondere situaties, bijvoorbeeld bij fusies of reorganisaties van bedrijven, speelt de
vakbeweging een vaak indringende rol en is zij soms bereid (tijdelijk) genoegen te nemen met lagere
lonen. Hoe dan ook, de vakbeweging is één van de actoren die in de regio op sociaal-economisch

74

75
76

In de economische geografie wordt daar inmiddels wel iets genuanceerder over gedacht. De groeipooltheorie,
waarbij er van uitgegaan wordt dat een grootbedrijf dat zich in een regio vestigt in zijn kielzog ook
vestigingen van andere bedrijven uitlokt,geldt maar ten dele en is allang aangevuld met andere theorieen.
Zie bijvoorbeeld het pleidooi van A. van Witteloostuijn en J. Oosterhaven voor regionale loondifferentiatie
(in: “Van eigenwijsheid naar eigen wijsheid”, Groningen, 2006; zie de noot op pagina 44)
Het was minister W. Albeda die eind jaren zeventig in Noord-Nederland de mogelijkheden tot het maken
van regionale loon- en arbeidsmarktafspraken (RAMA’s) kwam aftasten. Het centralistische karakter van
de vakbeweging maakte, dat - zeker wat het loonniveau betrof - onmogelijk. Ook het ontbreken van een
goede derde partij, te weten een min of meer autonoom Noord-Nederlands bestuur, maakte dat in het nieuw
te formuleren Integraal Structuur Plan, slechts een beperkt aantal (bedrijfstaks-) arbeidsmarktprojecten
werd benoemd.
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terrein een rol speelt. Waarbij, naast het loonbeleid, het bijvoorbeeld gaat om het beïnvloeden van het
sociaal-economisch beleid van de diverse overheden.
Van de opvattingen van ondernemingsraadsleden van grotere bedrijven in Noord-Nederland over de
mate waarin de vakbeweging invloed uitoefent op de sociaal-economische ontwikkeling van een regio
heeft in 1996 een leeronderzoek plaatsgevonden bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de
Rijksuniversiteit Groningen, onder begeleiding van Jouke van Dijk en Teun Jan Zanen.77 De resultaten
van het toen gepleegde onderzoek,’ Vakbond en Bedrijf ‘ geheten, liggen nu mee ten grondslag aan dit
hoofdstuk.

8.2

Opzet onderzoek ‘Vakbond en Bedrijf’

Binnen de organisatie van een bedrijf is het vooral de algemene directie die het beleid voor de
onderneming uitzet. De directie bepaalt hoe het bedrijf moet functioneren en hoe het bedrijf reageert op
de omgeving. Binnen de organisatie wordt de algemene directie uiteraard in zijn keuzes ook beinvloed
door de werknemers. Uit een onderzoek van de Nederlandse vereniging voor management is gebleken,
dat de stem van de werknemers zelfs zwaarder weegt dan de stem van lokale overheden. Van de
ondervraagde managers gaf 65% aan, dat ze bij strategische besluiten nadrukkelijk rekening houdt met
de wensen en verwachtingen van de werknemers. (Intermediair, 6-2-1996)
De stem van de werknemers binnen het bedrijf wordt in beginsel vertolkt door de ondernemingsraad.
De ondernemingsraad heeft daarmee zowel een formele (wet op de OR) als een informele invloed op
de algemene directie. De meeste ondernemingsraadsleden zijn ook lid van een vakbond. Zowel in het
contact tussen vakbonden en OR-leden als in het directe contact van de vakbonden met de algemene
directie kan de vakbeweging daarom een zekere (directe en indirecte) invloed uitoefenen op de gang
van zaken binnen een bedrijf, in het bijzonder als het gaat om strategische beslissingen (bijvoorbeeld
bij reorganisaties.)
De mening van OR-leden
In het onderzoek ‘Vakbond en Bedrijf ‘ wordt de mening van OR-leden gevraagd over het optreden van
de regionale vakbeweging, zowel in het heden -1996 - als in de periode 1960-1992. Wij zijn vooral op
zoek naar de opvatting van OR-leden over welke invloed het optreden van de regionale vakbeweging
had op de ontwikkeling van regio’s in het algemeen en op die van Noord-Nederland in het bijzonder.
De focus is dan gericht op de periode 1960-1992. Een visie ex-post van een groep geinterviewden,
in dit geval zittende ondernemingsraadsleden, kan wel degelijk als relevant beschouwd worden. Je
mag, als het om de periode 1960-1992 gaat, van de OR-leden in 1996 een wat meer bezonken oordeel
verwachten over die voorgaande periode, zeker van de al wat langer zittende OR-leden en in het
bijzonder ook van de huidige voorzitters. Als zodanig zullen we de informatie van de geïnterviewden
dan ook behandelen.
Andersom kan de vraag gesteld worden of, wat de op een vakbondslijst gekozenen betreft, de afstand
van die OR-leden ten opzichte van de bond die hen kandideerde niet te klein is, waardoor hun mening
wel heel erg gekleurd kan zijn, wat mogelijk leidt tot ‘sociaal wenselijke’ antwoorden. De vraag is dus:
hoe intensief is de relatie tussen OR en vakbond(en)?
Daar is onderzoek naar gedaan. In 2003/2004 hebben de bladen Zeggenschap en OndernemingsRaad
een enquête gehouden rond die relatie. Onder de titel “Partners met rug naar elkaar” worden in
Zeggenschap van maart 2004 de uitkomsten van die enquête besproken door Aldo Dikker. Het contact
77

De deelnemende studenten waren: J.T. van Beek, F. ten Bloemendal, G.J. ten Hoor, M.J.C. Hoornenborg
en E.J. Liewes.
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tussen OR-leden en vakbondsbestuurders blijkt beperkt: 29% van de OR‘en heeft nooit contact met
hun vakbondsbestuurders, 34% slechts één à twee keer per jaar. 54% van de vakbondsbestuurders zou
overigens wel meer contact willen hebben met hun OR-leden. Liefst met de gehele OR, maar eventueel
ook wel alleen met de eigen fractie. Het zou dan in de eerste plaats moeten gaan om ingrijpende
zaken als reorganisaties, sociale plannen, fusies en overnames (zegt 89% van de ondervraagde
districtsbestuurders), in de tweede plaats over de decentrale invulling van CAO-afspraken (zegt 68% van
de districtsbestuurders) en in de derde en vierde en vijfde plaats respectievelijk over belangenbehartiging
(41%), over acties/stakingen (26%) en over de relaties met het management (21%).
Het partnerschap OR-vakbond, zo blijkt uit dit onderzoek, is in potentie wel aanwezig. In sectorale
crisissituaties, bijvoorbeeld zoals die in het vorige hoofdstuk zijn behandeld, kan dat partnerschap
natuurlijk gauw tot een intensiever leven worden gewekt. Naast de wettelijk vastgelegde betrokkenheid
van de bonden bij reorganisaties of fusies kan de invloed van de vakbeweging drastisch opgevoerd
worden door in die genoemde situaties samen op te trekken met de betreffende OR(’en).
Vraagstelling onderzoek ‘Vakbond en Bedrijf’
De vraagstelling van het onderzoek ‘Vakbond en Bedrijf ‘ is dezelfde als de vraagstelling zoals die in
Hoofdstuk III, paragraaf 3.2 van deze studie is ontwikkeld. (Zie aldaar vraag 5).
Deze vraagstelling luidt als volgt:
Hoe wordt in Noord-Nederland aangekeken tegen de rol en de betekenis van de regionale
vakbeweging?
Deze vraag is in het onderzoek ‘Vakbond en Bedrijf’ nader geoperationaliseerd. Er is voor gekozen om
de vragen toe te spitsen op invloedsrelaties en op hoe OR-voorzitters en gewone OR-leden daar tegen
aankijken.
De navolgende invloedsrelaties zijn daarbij onderscheiden:
1. invloed van grotere bedrijven op de sociaal-economiche ontwikkeling van regio’s
2. rechtstreekse invloed van de vakbeweging op de besluitvorming binnen een bedrijf
3. invloed van de ondernemingsraad op de besluitvorming binnen een bedrijf
4. invloed van de vakbeweging op de ondernemingsraad.
5. invloed van de overheid op een bedrijf
6. invloed van de vakbeweging op de overheid
Voor het huidige onderzoek zijn met name de punten 2, 4 en 6 van belang. Daar zullen we onze aandacht
dan ook verder toe beperken.
De geselecteerde bedrijven
Aanvankelijk was beoogd alleen bedrijven met meer dan 500 werknemers in dat onderzoek te
betrekken. Al gauw bleek dat daarmee een onevenwichtige verdeling naar zowel bedrijfstak als naar
vestigings(sub)regio zou ontstaan. Bovendien zou het aantal te interviewen personen dan wat laag zijn
uitvallen. Daarom is er voor gekozen om het onderzoek te richten op Noord-Nederlandse bedrijven met
in het jaar 1996 meer dan 200 werknemers.
Verder is bij de bepaling van de te benaderen bedrijven bewust voorbij gegaan aan de ondernemings- en
medezeggenschapsraden uit de sfeer van de overheid en de semi-overheid. Uiteraard hebben ook de leden
van die ondernemingsraden zicht op de ontwikkelingen binnen de eigen instelling en de betrokkenheid
van de vakbeweging daarbij, maar beslissingen over de vestiging van overheidinstellingen in een regio
en de duurzaamheid daarvan is meer een politieke dan een economische kwestie.
Bij particuliere ondernemingen daarentegen ziet een (potentiele) ondernemer op een bepaald moment
winstkansen. Dat kan voor hem voldoende reden zijn om te besluiten een bedrijf te starten of een
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bestaand bedrijf uit te breiden. Afhankelijk van zijn kijk op de verdere mogelijkheden en zijn feitelijke
ondernemersgedrag, heeft zo’n bedrijf in de regio van vestiging al dan niet een productieve toekomst.
Hierbij gaat het vooral om de economische aspecten van het ondernemen.En daarbij wordt er, zoals
wij zagen wel degelijk ook rekening gehouden met de opvattingen van het personeel en daarachter de
opvattingen van de bij een bedrijf betrokken vakbonden.
Uiteindelijk zijn er totaal 41 bedrijven geselecteerd, namelijk 13 in Friesland en 14 in zowel Groningen
als Drenthe. (Voor de lijst met geselecteerde bedrijven zie bijlage 2).
De ondervraagden
In dit onderzoek was het de bedoeling de mening te verkrijgen van alle 485 OR-leden, werkzaam
bij de 41 geselecteerde bedrijven, over de invloed van regionale vakbeweging op de ontwikkeling
van de regio. Speciale belangstelling ging daarbij uit naar concrete ervaringen van de geënquêteerden
met het optreden van de regionale vakbeweging in relatie tot de ontwikkelingsgang van hun ‘eigen’
bedrijf. Van sommige van die bedrijven was en is bekend, dat zij meer of minder intensief te maken
hebben gehad met de lokale en regionale overheden.. In de meeste gevallen waren daar dan ook de
regionale vakbonden bij betrokken. In enkele gevallen leidde dat tot het nodige tumult en tot ook
de betrokkenheid van de regionale en landelijke politiek en - wat de vakbeweging betreft - met de
overkoepelende vakcentrales. Aan de geënquêteerde OR-leden werd daarom ook gevraagd hoe zij,
de huidige OR-leden, aankeken tegen het optreden van de vakbonden/vakbeweging in de regio in het
algemeen.
De leden van de ondernemingsraden van de geselecteerde bedrijven werden schriftelijk geënquêteerd.
De daarbij gebruikte vragenlijst is als bijlage bijgevoegd. (zie bijlage 3).
Los van en in de tijd voorafgaande aan de schriftelijke enquête onder de betrokken OR-leden zijn er
diepte-interviews afgenomen met de 41 voorzitters van de betreffende ondernemingsraden. De voor die
interviews gehanteerde vragenlijst is eveneens als bijlage aan deze studie toegevoegd (zie bijlage 4).
Aan de OR-voorzitters zijn achtereenvolgens vragen gesteld over henzelf en over ‘hun’ bedrijf, over
de positie van de OR in het bedrijf, over de ontwikkeling van ‘hun’ bedrijf de afgelopen jaren, over de
ontwikkeling van Noord-Nederland en over de rol en de invloed van de vakbeweging in de regio.

8.3

Resultaten

Totaal werden er dus 41 bezoeken gebracht aan grote(re) bedrijven in Noord-Nederland. In deze
bedrijven waren in het totaal 458 OR-leden in functie. Al die ondernemingsraadsleden is een
enquêteformulier uitgereikt dan wel toegestuurd. Van die uitgereikte enquête-formulieren zijn er 141
ingevuld teruggekomen. Dat wil zeggen dat de respons uiteindelijk ietsje groter is geworden dan 30%.
Dat is een vrij magere, nog net acceptabele respons te noemen.
Vooraf al was gebleken, dat van alle 458 OR-leden, de totale populatie, slechts 10% vrouw is. Vrouwen
zijn daarmee ondervertegenwoordigd, omdat 25% van de werknemers in de 41 betrokken bedrijven
van het vrouwelijk geslacht is. Een mogelijke verklaring van deze ondervertegenwoordiging is, dat
vrouwen verhoudingsgewijs vaker in deeltijd werken en daardoor een minder grote binding hebben met
‘hun’ bedrijf, danwel dat zij daarvoor onvoldoende tijd en mogelijkheden hebben (vooral ook vanwege
hun dubbele belasting: werk en huishouding).
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Enquête-uitkomsten
Uit de verdeling naar leeftijd van de respondenten blijkt, dat vooral de wat oudere werknemers zitting
nemen in de OR. De categorie 46-55-jarigen is de grootste met 36% van deze 458 OR-leden. De
categorie daaronder (van 36 tot 45 jaar) betreft 33%. En onder de respondenten bevond er zich slechts
één OR-lid dat jonger was dan 25 jaar.
Er is sprake van een vrij grote doorstroming van leden van ondernemingsraden: 44% van de respondenten
zit nog slechts minder dan drie jaar in de OR en voor hen is de huidige zittingsperiode ook hun eerste.
Het grootste deel van de ondervraagde OR-leden is lid van een vakbond (77%). Dat komt ook overeen
met het gegeven dat de organisatiegraad bij de geselecteerde bedrijven ook hoog ligt, namelijk op
gemiddeld 46%. Wel blijkt er dus toch ook een duidelijke groep niet bij een bond georganiseerde ORleden te zijn; en dat betreft dan 23% oftewel bijna een kwart van de OR-leden.
Van de 41 ondervraagde OR-voorzitters zijn er 30 lid van de FNV, 3 lid van het CNV en 2 lid van
de MHP. Dat betekent dat zes voorzitters ongeorganiseerd zijn, danwel hun bondslidmaatschap niet
hebben willen bekendmaken.
Volgens acht van de OR-voorzitters kleurt de vakbondsachtergrond van de OR-leden de standpuntbepaling
in de OR. Volgens 28 andere voorzitters is daar in hun ondernemingsraden geen of nauwelijks sprake
van.
.
Invloed van de vakbeweging op de besluitvorming binnen de grote(re) bedrijven
In de 41 geselecteerde bedrijven blijkt nogal eens sprake te zijn geweest van meer of minder ingrijpende
bedrijfscrises. De 41 OR-voorzitters gaven aan, dat zich gedurende hun voorzitterschap de volgende
situaties hadden voorgedaan:
- dreigend faillissement
6
x
- reorganisatie
35
x
- fusie/overname
23
x
- herstructurering
21
x
- uitbreiding
25
x
- verplaatsing
16
x
Verder werden nog genoemd: het aangaan van een joint venture (2x), het afstoten van een deel van het
bedrijf en een beursgang.
In de schriftelijke enquête onder de OR-leden is gevraagd welke mate van invloed naar hun mening de
vakbeweging in dergelijke situaties heeft of had kunnen hebben. De beantwoording van die vraag staat
weergegeven in tabel 8.1.
Tabel 8.1 Mate van invloed van de vakbeweging volgens OR-leden
(in percentages van alle respondenten)
Hoe groot is de invloed van de
vakbond geweest bij:

klein

matig

groot

Dreigend faillissement
Reorganisatie
Fusie/Overname
Herstructurering
Uitbreiding
Verplaatsing

24 %
30 %
41 %
34 %
59 %
48 %

38 %
39 %
31 %
41 %
29 %
30 %

38 %
32 %
28 %
25 %
12 %
22 %
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De invloed van de vakbeweging is volgens de OR-leden het grootst bij een dreigend faillissement en
het kleinst bij een uitbreiding van het bedrijf.
Over het algemeen wordt de invloed van de vakbonden in de verschillende situaties door de OR-leden
niet als groot ingeschat. Zelfs in een toch voor de werknemers duidelijke noodsituatie als een dreigend
faillissement, vindt slechts 38 % van de respondenten de invloed van de vakbond groot. In andere,
minder bedreigende situaties, waar er tenminste voor de betrokken vakbonden meer mogelijkheden tot
het behalen van enig resultaat zijn, wordt de invloed van de bond evenwel nog lager ingeschat.
Aan de hand van situaties die zich recentelijk hebben voorgedaan, kunnen we (zie tabel 8.2) kijken naar
de betrokkenheid van de vakbonden, van hun relatie t.a.v. die kwestie met de ondernemingsraad en of
er acties zijn geweest (onder leiding van de OR of de bond):
Tabel 8.2 De rol van de vakbond bij recente bedrijfskwesties
aantal rol vakbond
bedrijfs		
kwesties
		
Dreigend faillissement
Reorganisatie
Fusie/overname
Herstructurering
Uitbreiding
Verplaatsing

ja

nee

	  6	  3	  3
35
25
10
23
19	  4
21
14	  7
25	  9
16
16
10	  6

meningsverschillen
OR-vakbond		

gevoerde
acties

ja

nee		

ja

nee

1	  5		
7
28		
3
20		
1
20		
1
24		
2
14		

2
4
1
2
0
1

2
3
0
1
1
1

In tabel 8.1 bleek al, dat volgens de OR-leden de betrokkenheid van de vakbeweging bij hun bedrijf als
het om een uitbreiding gaat, het meest beperkt is.Uit tabel 8.2 blijkt nu, dat de vakbond in de meeste
gevallen (16 van de 25 gevallen), naar de mening van de OR-leden, bij uitbreidingskwesties inderdaad
geen rol speelt.
De invloed van de vakbonden bij een dreigend faillissement wordt door de OR-leden vrij groot ingeschat
(3 van de 6 gevallen), wat wel overeenkomt met de relatief hoge score in tabel 8.1 (namelijk 38 %).
Hierbij moet aangetekend worden, dat deze situatie zich slechts bij zes van de bezochte bedrijven heeft
voorgedaan. Het ligt voor de hand dat het bij een faillissement voor vakbonden minder goed mogelijk
is om aansprekende resultaten te boeken.
Opvallend is verder, dat hoewel de invloed bij reorganisaties niet hoog wordt ingeschat (tabel 8.1), de
vakbonden in de meeste gevallen wel een rol hebben gespeeld. Bij reorganisaties is er ook het vaakst
sprake geweest van meningsverschillen tussen vakbonden en ondernemingsraden (7 op 28, oftewel in
een kwart van de gevallen is daarvan sprake geweest).
Bij fusies en overnames is het verschil tussen de door de OR-leden geschatte invloed en de daadwerkelijke
rol van de bonden zelfs nog groter.
Over het algemeen zou men, gezien het aantal keren dat de vakbonden volgens de OR-voorzitters van
de geselecteerde bedrijven een rol bij de verschillende situaties hebben gespeeld, kunnen concluderen,
dat de invoed van de vakbeweging door de OR-leden te laag wordt ingeschat. Het zou evenwel ook zo
kunnen zijn, dat de vakbonden in de verschillende situaties wel vaak een rol hebben gespeeld, maar dat
deze rol slechts bescheiden is geweest en daarmee de daadwerkelijke invloed dus ook beperkt.
Uit het beperkte aantal meningsverschillen tussen de OR en de vakbonden kan men afleiden, dat de
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relatie tussen de OR en de vakbonden over het algemeen goed is. Deze relatie bespraken we al in
paragraaf 8.1. Ook de relatie tussen de directie van het bedrijf en de ondernemingsraad en de relatie
tussen directie en vakbonden lijken goed, gezien het geringe aantal acties dat zich in de afgelopen periode
heeft voorgedaan. Alleen reorganisaties lijken gevoelig voor meningsverschillen en protestacties.
Op de vraag of de vakbond zich meer met het bedrijf zou moeten bemoeien, antwoordt 60% van de
OR-leden negatief. OR-leden die lid zijn van een vakbond, wensen wel iets vaker meer bemoeienis van
de vakbonden met ‘hun’ bedrijf dan niet-leden.
44% van de OR/vakbondsleden wil meer invloed van de bonden, terwijl slechts 20% van de OR/nietvakbondsleden dat wenst. Opvallend is echter, dat zelfs bij de OR/vakbondsleden de meerderheid niet
meer invloed van de vakbonden binnen het bedrijf wenst. Zo close wil men dus blijkbaar toch ook niet
worden.
Invloed vakbeweging op de OR
In de enquête werd gevraagd in hoeverre het standpunt van de OR-leden bij verschillende situaties
beinvloed wordt door de betrokken vakbonden. Het blijkt, dat de vakbonden de meeste invloed
uitoefenen bij een gedeeltelijke sluiting of de sanering van een bedrijf. Bijna 60% van de geënquêteerde
OR-leden laat zich bij zo’n gebeurtenis door de vakbond beïnvloeden. Andere situaties waarop de
vakbonden veel invloed hebben, zijn: het afsluiten van de VUT-regelingen en overnames of fusies van
bedrijven. Hierbij laat respectievelijk ruim 50% en ruim 40% van de OR-leden zich door hun vakbond
beïnvloeden.
Op het gebied van het doen van investeringen en het feitelijk besturen van de onderneming, hebben
vakbonden volgens de OR-leden de minste invloed.
Bij een nadere analyse van de antwoorden kan vastgesteld worden, dat leden van een vakbond zich
meer laten beïnvloeden door de vakbond dan niet-leden, wat nogal voor de hand ligt. Wel opvallend is,
dat ook niet-leden zich vaak laten beïnvloeden door de betrokken vakbonden, vooral bij gedeeltelijke
sluitingen van bedrijven, overname-kwesties en arbeidsomstandigheden-kwesties.
De OR is er om de belangen van het bedrijf te behartigen. De taak van de vakbond is het om op te komen
voor de belangen van haar leden. Daarmee komen de taken van OR en vakbonden grotendeels overeen.
Soms blijken de belangen van de OR evenwel toch anders te liggen dan de belangen van de vakbonden
(zie bijvoorbeeld de zeven gevallen waarin OR en vakbonden verschilden in hun opvatting over een
door het bedrijf voorgenomen reorganisatie). Goed overleg tussen de vakbonden en elke afzonderlijke
ondernemingsraad lijkt dan ook van groot belang. Veertien van de 41 OR-voorzitters geven echter aan
nauwelijks contact te hebben met (hun) vakbondsbestuurder(s). Dit betekent, dat in ruim 40% van de
geselecteerde bedrijven er vrijwel nooit overleg is (of nodig is ?) tussen OR en vakbonden.
Uiteraard zijn de OR en de vakbonden het lang niet altijd volledig met elkaar eens. Wel probeerde men
in die situaties via overleg tot consensus te komen. Het komt echter ook voor dat de OR een beslissing
neemt waarmee de vakbonden het niet eens zijn. Een kwart (10 van de 41) van de voorzitters gaf aan,
dat dat in hun bedrijf wel eens het geval is geweest. De OR ging in die gevallen haar eigen weg, zelfs
toen bleek dat de vakbonden een andere mening waren toegedaan. In vrijwel al deze gevallen, zo
stelden de voorzitters, achtten de ondernemingsraden dat de OR op dat moment beter in staat was om
te kunnen beoordelen wat in de gegeven omstandigheden het beste was voor het bedrijf en dus indirect
ook voor het personeel.
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Bij deze meningsgeschillen ging het om de volgende zaken:
arbeidstijdverkorting
sociaal plan
reorganisatie
CAO
detachering
compensatie voor scholing
prestatiebeloning
regeling voor overwerk.
In al deze gevallen had de vakbond een mening die niet overeen kwam met die van de OR-leden.
Het kan zijn, dat bonden in dat soort situaties meer algemeen maatschappelijke wenselijkheden in het
geding brengen, terwijl de OR’en zich voornamelijk op bedrijfsinterne zaken richten, alhoewel dat uit
de opsomming van het soort onderwerpen waarover meningsverschillen bestonden, nauwelijks blijkt.
Invloed vakbeweging op de (regionale)overheid, wat het regionaal beleid betreft
Zoals al eerder vermeld, voerde de centrale overheid tot voor kort een beleid om de economische
verschillen tussen de regio’s zo veel mogelijk te verkleinen78. Dit regionaal beleid was in het bijzonder
gericht op Noord-Nederland. De voorzitters van de ondernemingsraden van de geselecteerde bedrijven
zijn maar matig bekend met dit regionaal beleid. Ze weten vaak wel dat het er is, maar kunnen niet
zeggen wat het beleid nu eigenlijk inhoudt. Twaalf voorzitters gaven zelfs aan totaal niet met dat beleid
bekend te zijn. Via hen zicht te krijgen op de invloed van de vakbeweging op de overheid wordt dus
moeilijk. Slechts indirect kan uit de beantwoording van de overige vragen mogelijk nog iets van de
gezochte informatie naar voren komen.
De Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NV NOM) is een belangrijk instrument van het regionaal
beleid. Zestien OR-voorzitters konden vertellen dat hun bedrijf wel eens iets met de NOM te maken had
gehad. Van de overige voorzitters konden vijf deze vraag niet beantwoorden. Alles bij elkaar komt dat
er dus op neer dat ongeveer de helft van de bedrijven in elk geval via de NOM wel eens in aanraking is
gekomen met het regionaal beleid.
Een ander onderdeel van het regionaal beleid vormen de (investerings)subsidies voor bedrijven. Van de
geselecteerde bedrijven maakten in elk geval vier bedrijven (een kleine 10 %) gebruik van subsidies.
De andere 37 voorzitters hadden geen kijk op het door hun bedrijf al dan niet ontvangen hebben van
subsidies.
Ondanks het feit dat ongeveer de helft van de geselecteerde bedrijven gebruik hebben gemaakt of
nog steeds maken van de diensten van de NOM en/of genieten van subsidies, vinden slechts dertien
voorzitters (ongeveer 30%) dat het regonaal beleid een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan de
ontwikkeling van hun ‘eigen’ bedrijf. Uit deze cijfers kan geconcludeerd worden, dat veel voorzitters
van ondernemingsraden slecht geïnformeerd zijn over de mogelijkheden van de NOM ook voor de
eigen onderneming en bijvoorbeeld over de verkrijgbaarheid van (regionale)investeringssubsidies.
Gevraagd naar de bijdrage van het regionale beleid op de ontwikkeling van Noord-Nederland in z’n
algemeenheid, blijkt, dat toch wel meer voorzitters van mening zijn, dat het regionaal beleid een
78

In 2003 is door het eerste kabinet-Balkenende de aanval op dat beleid ingezet. De overheid wilde alleen
nog maar projecten steunen die zich al bewezen hadden als invloedrijk en innovatief, ongeacht de regio
waar zo’n project gevestigd was (EZ-nota ‘Pieken in de Delta’, Den Haag 2005). Het regionaal beleid van
de rijksoverheid richting Noord-Nederland heeft er inmiddels aan moeten geloven. Den Haag verloor het
evenwel nog van de Europese Commissie. Het Europees regionaal beleid blijft deze beleidsperiode (20072013) nog overeind.
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wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van Noord-Nederland levert en heeft geleverd. De (positieve)
invloed van het regionaal beleid wordt daarmee door de OR-voorzitters dus groter ingeschat op andere
bedrijven dan op het ‘eigen’ bedrijf.
Zowel aan de voorzitters als aan de OR-leden is gevraagd hoe groot zij de invloed van de
vakbeweging inschatten op besluiten die samenhangen met het regionaal beleid, zoals besluiten over
infrastructuurprojecten of besluitvorming omtrent investerings- en premieregelingen (zoals de IPR).
De overzichten van de reacties van enerzijds de OR-voorzitters en anderzijds van alle schriftelijk geenquêteerde OR-leden worden hieronder weergegeven in de figuren 8.1 en 8.2
Figuur 8.1 Hoe groot schat u de invloed van de vakbeweging in de volgende situaties?

(meningen van de OR-voorzitters)
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Figuur 8.2 Hoe groot schat u de invloed van de vakbeweging in de volgende situaties?

(meningen van de geënquêteerde OR-leden)

Als eerste valt op, dat de invloed van de vakbond door de voorzitters duidelijk hoger wordt ingeschat
dan door de leden van de OR’en. De invloed van de vakbeweging wordt door beide groepen het grootst
geschat bij besluiten omtrent de gemeentelijke arbeidsmarkt en bij besluiten van de arbeidsbureaus79.
De invloed van de vakbeweging op de overige beleidsterreinen wordt door de OR-leden niet al te groot
ingeschat. De OR-voorzitters dichten de vakbeweging nog wel een redelijke mate van invloed toe op
investeringsbesluiten van de NOM en op besluiten omtrent investerings- en premie-regelingen.
Al met al kan men stellen, dat de invloed van de vakbeweging op het regionale beleid door de ORvoorzitters en de OR-leden niet al te groot wordt ingeschat. Dit geldt ook voor de besluitvorming bij de
NOM, hetgeen opvallend is, gezien het feit dat de vakbeweging daar duidelijk medezeggenschap heeft,
namelijk in de Raad van Commissarissen. Het lijkt waarschijnlijk dat de nauwe betrokkenheid van de
79

In 1990 trad de vakbeweging toe tot het tripartite bestuur van arbeidsvoorziening, tot dan een onderdeel
van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In feite was er de beleidsperiode ’90-‘94
sprake van een zodanig vergaande vorm van decentralisatie, dat in feite de Regionale Besturen voor de
Arbeidsvoorziening het beleid, elk voor de eigen regio, bepaalden. In Noord-Nederland was, conform het
landelijke FNV-beleid gekozen voor RBA’s per provincie. Deze nieuwe besturen grepen de kans om het
functioneren van met name de arbeidsbureaus fors aan te pakken. Helaas bleek Den Haag in de loop van
die eerste beleidsperode alweer af te willen van die vergaande, tripartite, gedecentraliseerde bestuursvorm.
Het totale budget van Arbeidsvoorziening werd voor de volgende periode met zo’n 30% gekort en het
landelijk bestuur kneep vervolgens de regio’s af. De grote invloed van de regionale vakbeweging (en van de
regionale werkgeversorganisaties en de vertegenwoordigers van de gemeentes) op de arbeidsvoorziening
begon daarmee alweer te tanen.
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vakbeweging bij de NOM bij veel respondenten gewoon niet of nauwelijks bekend is. Het valt ook op
dat er weinig verschillen zijn tussen de meningen hieromtrent van de groep vakbondsleden en de
groep niet-vakbondsleden.
De vraag is of dit om een opinie gaat of over onwetenheid. Feitelijk hebben twaalf van de 41 ORvoorzitters aangegeven geen weet te hebben van het bestaan en functioneren van het regionaal beleid
van rijk en provincies.
Het beeld dat hier oprijst is, dat ondernemingsraadsleden zodanig worden opgeslokt door hun bedrijf,
dat zij nauwelijks meer oog hebben voor het meer algemene optreden van de vakbonden (waarvan de
meesten overigens wel lid zijn en waarmee ze ook af en toe van doen hebben, bijvoorbeeld bij CAOonderhandelingen en/of vakbondsacties).
Toch acht 60% van de OR-leden de invoed van de vakbonden op hun bedrijf vrij groot (zie tabel 8.3)
en in elk geval groter dan de invloed van andere organisaties, instellingen en overheden. Daaruit blijkt
dat zij de vakbeweging toch wel een belangrijke rol in de regio toedichten.
En dat geldt ook als het er op aan komt, als een bedrijf failliet dreigt te gaan. Ook dan blijkt de
vakbeweging een van de weinige regionale actoren te zijn waarvan zij steun verwachten (zie tabel
8.4).
Deze laatste opinies wijzen in hun algemeenheid toch wel op een zekere erkenning van de vakbeweging
als een belangrijke regionale actor in de regio, al is dat voor de OR-leden toch vooral een ‘ver van mijn
bedshow’.
Figuur 8.3 Invloed instanties op de ontwikkeling van het bedrijf

(meningen van de geënquêteerde OR-leden)

157

opmaak-definitief.indd 157

07-01-2009 11:16:42

Figuur 8.4 Verwachte steun van instanties bij dreigend faillissement bedrijf

(meningen van de geënquêteerde OR-leden)

8.4

Tenslotte

De vakbeweging speelt een zekere rol bij een aantal bijzondere bedrijfssituaties, zoals bij faillissementen,
overnames en fusies. Dat is vooral ook het geval bij grotere bedrijven. De verwachtingen omtrent de
mogelijkheden van de vakbeweging tot beïnvloeding van de gang van zaken in die bijzondere situaties,
lijken hoger te zijn gespannen, dan de praktische mogelijkheden die de vakbonden in die situaties
hebben. Toch vindt 60% van de OR-leden, dat de vakbonden zich ‘niet meer dan nu’ met hun bedrijf
moeten bemoeien.
Door middel van de leden van de OR, die vaak lid zijn van een vakbond, heeft de vakbond – los van
die bijzondere situaties - toch ook een zekere invloed op de besluitvorming over belangrijke zaken
binnen de OR en daarmee binnen de onderneming. Zeventig procent van de voorzitters gaf echter
aan, dat de verschillende standpunten van de op de achtergrond opererende vakbonden tijdens de ORvergaderingen niet of nauwelijks naar voren komen. Er blijkt binnen de ondernemingsraden nauwelijks
te worden gewerkt met fracties. Meningsverschillen tussen OR (maar dan meestal als één geheel) en de
betrokken vakbonden komen overigens wel voor. Deze hebben meestal te maken met de bredere kijk
van de bonden op de in het bedrijf spelende problemen. De ondernemingsraden blijven bij dergelijke
problemen meestal strict redeneren binnen de gegeven bedrijfsverhoudingen.
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Hoofdstuk IX De vakbeweging en andere
regionale actoren

9.1

Inleiding

In hoofdstuk III zijn de te onderscheiden vraagstellingen voor dit onderzoeksproject als geheel
geformuleerd. De laatste te beantwoorden vraag, vraag 6, betrof de onderlinge verhouding tussen
de regionale actoren en de consequenties daarvan voor het verloop van het sociale conflict NoordNederland – Den Haag.
Die vraagstelling luidde als volgt:
Heeft de opstelling van de vakbeweging in Noord-Nederland (vakbonden en vakcentrales
tezamen) in de periode 1960-1992 geleid tot een krachtenbundeling van de diverse regionale
actoren? En zo ja, zijn daar dan successen mee geboekt?
Op de antwoorden op deze vragen wordt in de paragrafen 9.4 en 9.5 expliciet ingegaan. 		
Daaraan voorafgaande schetsen we nog eenmaal de ontwikkeling van de regio Noord-Nederland (in
paragraaf 9.2) en de aard van de regionale vakbeweging in Noord-Nederland (in paragraaf 9.3).

9.2

Noord Nederland als traditionele industrie-regio

Het in hoofdstuk III ontwikkelde conceptuele model schetst twee soorten ontwikkeling rond regionale,
sociaal-economische problemen in traditionele industrie-regio’s. De ene soort ontwikkeling ontstaat in
traditionele industrie-regio’s met een uitgesproken eigen identiteit; de andere in zulk soort regio’s met
juist een zeer beperkte eigen identiteit.
In hoofdstuk IV wordt geconcludeerd dat Noord-Nederland als geheel, zeker vanaf 1970, het beste
omschreven kan worden als een ‘traditionele industrie-regio’.
De te stellen vraag is dan in hoeverre er in Noord-Nederland sprake was en is van een sterke regionale
identiteit.
Wij hebben getracht die vraag te beantwoorden door enerzijds na te gaan in hoeverre de herstructurering
van de onderzochte sectoren politieke en/of anderssoortige spanningen met zich mee brachten en
anderzijds te onderzoeken welke sentimenten er ook een tiental jaren na die gebeurtenissen nog
naspeurbaar waren bij de bevolking van Noord-Nederland.
De zaak kan ook omgekeerd worden. Indien sectorale herstructureringsprocessen zich binnen de kaders
van die sectoren blijven afspelen en zulke processen niet ‘ontaarden’ in politieke conflicten, betekent
dat, dat de betreffende regio geen grote mate van regionale identiteit kent.
De vraag, of er in de periode 1960-1992 in deze traditionele industrie-regio sprake was van een
sterke Noord-Nederlandse identiteit, kan slechts aarzelend met ja beantwoord worden. Het zich
ontrollende sociale conflict met Den Haag doet wel zoiets vermoeden, maar de nader onderzochte
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De pre-Meis acties.

herstructurerinsprocessen leiden, misschien met uitzondering van de karton-industrie, niet tot het zich
echt doorzetten van de meeste onderzochte sectorale conflicten tot onderdelen van een overall sociaal
conflict. De sectorale problemen blijven als het ware binnen die sfeer hangen. Het hangt blijkbaar
af van het aanwezig zijn van potentiele politieke actoren en - zo die er zijn – van hun onderlinge
verhoudingen of er toevallig mogelijkheden zijn voor een sectorale crisis om zich te ontwikkelen tot
een conflict van hoger orde.
Dit betekent, dat, als er in een bepaalde periode geen sterke actoren betrokken zijn bij zich voordoende
sectorale herstructureringsprocessen en er op dat moment ook geen meer algemeen sociaal conflict
woedt, uitgroei van dat sectorale gebeuren tot ten minste een openlijk sectoraal conflict, zeer onzeker
en min of meer toevallig is.

9.3

Opkomst en neergang van een regionale vakbeweging,
1960-1992

Ontstaan en ontwikkeling
De groeiende aandacht voor de regionale werkgelegenheidsproblematiek was niet alleen een zaak van
de bezoldigde vakbondsdistrictsbestuurders. Integendeel, voor de regionale kaderleden van bonden
en vakcentrales was dit een steeds levendiger issue, in het bijzonder in Noord-Nederland. Zo werden
er in Noord-Nederland door het Verbondsbestuur van het NVV op14 en 28 januari en op 11 februari
1967 zogenoemde ‘werkersbijeenkomsten’ georganiseerd, waar de aandacht in het bijzonder uitging
naar de ontwikkeling van de werkloosheid in de drie noordelijke provincies. (JAARVERSLAG NVV-
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DISTRICT GRONINGEN-DRENTHE,1966-1967) Een jaar later, op 27 januari 1968 werd er door
de landelijke besturen van NVV en NKV in Groningen zelfs een regionaal werkgelegenheidscongres
georganiseerd. Op dit congres werd de reactie van de vakbeweging op de regeringsnota over de
ontwikkeling van het Noorden (januari 1968) vastgesteld.
Die reactie was zeer afwijzend. De teleurstelling groeide nog meer toen de behandeling van deze nota
in de Tweede Kamer in de loop van juni 1968 helemaal niets opleverde. De roep om actie was alom
aanwezig en was in het bijzonder ook te horen bij de noordelijke kaderleden. Er leek weer wat leven in
de brouwerij te komen. De vakbeweging zocht naar adequate vormen van demonstratie en betoging.
Toen vervolgens de nationale politiek het zo klaarblijkelijk liet afweten en in die periode tevens bekend
werd dat er in Oost-Groningen plotseling twee kartonbedrijven zomaar zouden sluiten, werd de roep
om actie steeds luider. Het was uiteindelijk in eerste instantie niet de vakbeweging die een de lont in
het kruitvat stak, maar de sinds een jaar in het Noorden teruggekeerde CPN-agitator Fré Meis. Een
enkele jaren durend gevecht tussen vakbeweging en CPN om de hegemonie in de ‘beweging tegen de
achterstelling van Noord-Nederland’ was het gevolg.
Pas in de loop van 1972 slaagde de vakbeweging er weer in om de leiding in die noordelijke beweging,
in elk geval wat de sociaal-economische kant betrof, weer enigszins in handen te krijgen. Dat was in het
bijzonder ook te danken aan de vorming per 1 januari 1972 van de Industriebond NVV. Deze fusie-bond80
koos, ook landelijk, voor een vrij radicale koers, aarzelend gevolgd door ook de andere bonden. In het
Noorden sneedt de Industriebond met een wat radikalere opstelling rond werkgelegenheidsvraagstukken
al gauw de bewegingsruimte voor Meis af. Zeker ook omdat de groeiende macht van de vakbeweging
toen, anders dan in de daaraan voorafgaande periode, gebaseerd werd op actie en strijd. Zowel het
ledental als de regionale organisatie van de bonden groeide snel.
Maar de aangesloten bonden, vooral ook landelijk, werden eigengereider. Ze vroegen zich bijvoorbeeld
openlijk af of de vakcentrales niet gewoon konden afslanken, om hen juist wat meer speelruimte te
bieden. Door de vakcentrales werd beweerd, dat de coördinatie van het vakbondsoptreden op nationaal,
maar soms ook op het regionale niveau, juist sterke centrale organisaties vereiste en dat daarenboven
de in betekenis toenemende vakcentrale-districten ook professioneel konden en moesten worden
uitgebouwd.
Romaans vakbondsmodel?
In hoofdstuk III, paragraaf 3.2 is de vraag gesteld of de vakbeweging in Noord-Nederland zijn
vrij zwakke structuren heeft kunnen uitbouwen tot een relatief sterke, regionale vakbeweging, die
zich in de betreffende periode ook op een aantal momenten als belangrijke actor in de regio heeft
gemanifesteerd.
Hoofdstuk V concludeert, dat er inderdaad in Noord-Nederland sprake is geweest van ontwikkelingen
binnen de regionale vakbeweging, waarbij eerder de met het ‘Romaanse vakbondstype’ samenhangende
kenmerken dominant leken te worden dan de typische kenmerken van het ‘Noord-Europese
vakbondstype’. In het Romaanse geval coördineert de regionale vakcentrale de diverse vakbonden,
zeker als het gaat om herstructureringsprocessen met vergaande gevolgen voor de betreffende regio.
In de vijf, in hoofdstuk VII onderzochte bedrijfstakken was tot op zekere hoogte inderdaad sprake
van een coördinerende rol van de vakcentrales, zij het in wisselende vorm en mate. De meeste
districtsbestuurders van de afzonderlijke vakbonden waren helemaal niet zo blij met die bemoeienis
van de vakcentrales. Zo mogelijk trachtten zij daar onder uit te komen (meestal gesteund door hun eigen
landelijke besturen).

80

De Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond, de Algemene Bedrijfsgroepencentrale en de Textiel- en
Confectiebond ‘De Eendracht’ vormden vanaf 1 januari 1972 de Industriebond-NVV.
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Het hoogtepunt voorbij
Zolang er sprake was van ledengroei was dit verschil van mening geen probleem en kon de noodzakelijk
geachte groei van zowel de bondsdistricten als de districten van de vakcentrales stap voor stap worden
doorgevoerd.Vanaf 1980, aan het begin van een periode van ledenverlies, begonnen die relatief grote
districtsorganisaties van bonden en vakcentrales een forse last te vormen, waardoor de discussies over
de relatie bonden-vakcentrales automatisch ook weer oplaaiden.
De ontwikkeling naar een meer Romaanse opbouw van de vakbeweging in Noord-Nederland begon,
onder invloed van die nieuwe structuurdiscussies te stagneren81. Heel langzaamaan, hernamen de
vakbonden weer hun vroegere posities in de bestuurlijke organen van de vakcentrales, in het bijzonder
in het districtsbestuur(1982) en in de halfjaarlijkse districtsvergaderingen (1992). Dat ging direct ten
koste van de positie van de vakcentrale-afdelingen en maakte een eind aan een groot deel van de net
veroverde democratisering van de besturen. De vakcentralebestuurders kwamen daarmee onder steeds
grotere (vaak meervoudige) druk van de regionale bondsdistrictsbestuurders te staan. Het nieuwe
karakter van de regionale vakcentrales, als belangrijke regionale actoren, ging niet direct verloren,
maar de koppeling met de meer algemene ‘beweging tegen de achterstelling van Noord-Nederland’
verdween op den duur weer uit zicht.

9.4

Verhouding regionale vakbeweging tot andere
regionale actoren

De regionale vakbeweging en de CPN
Hoewel de landelijke vakbeweging zich eind jaren zestig in toenemende mate druk maakte over de
structureel hoge werkloosheid in Noord-Nederland, bleek de aandacht van regering en parlement voor
het Noorden al weer weg te zakken. De doelstellingen van het ruimtelijke ordeningsbeleid (spreiding
van de bevolking en de bedrijvigheid over het gehele land) liet men varen. Daarmee kwam er van de
Tweede Nota over de ruimtelijke ordening (1966) en de nota ‘Ontwikkeling van het Noorden des Lands’
(1968) niets terecht. In het bijzonder in Noord-Nederland werd deze ontwikkeling gezien als een soort
verraad. In dat klimaat kwam het onverwachte bericht omtrent de sluiting van twee kartonfabrieken in
Oost-Groningen als een donderslag bij heldere hemel. Terugslag in plaats van de beloofde vooruitgang.
De kartonindustrie, een voor Oost-Groningen uiterst belangrijke bedrijfstak, dreigde te maken te krijgen
met koude saneringen en bedrijfssluitingen. Daartoe aangezet door een politiek breed samengesteld
Oost-Groninger jongeren-comitee demonstreerden al in mei 1968 een deel van de kartonarbeiders
tegen een dergelijke koude sanering in hun bedrijfstak. De CPN, in de persoon van de uit Amsterdam
teruggekeerde ex-EVC-bestuurder82 Fré Meis, zag in deze ontwikkelingen een mogelijkheid tot
vruchtbare agitatie voor de CPN. In 1968 kreeg Meis nog geen vat op de gedemonstreerde gevoelens
van onvrede. Toen echter het jaar daarop opnieuw twee kartonfabrieken dreigden te sluiten, zat de
spanning er direct goed in. Al langer werd er in de strokartonsector gesproken over de noodzaak van
81
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Landelijk was dat nog meer het geval. Aan het nut van lokale afdelingen werd plotseling getwijfeld en
de districten stelden eigenlijk ook niets voor, zo ongeveer was de algemene stemming. Zelfs binnen de
groep vakcentraledistrictsbestuurders had die mening postgevat. De eigenlijk nog maar net veroverde lichte
mate van regionale zelfstandigheid van de vakcentraledistricten werd, ook vanuit die eigen kring, met het
grootste gemak ingeleverd ten gunste van een strict uitvoerende taak op regionaal niveau. Slechts enkele
districten, waaronder het district Noord, vochten voor die lichte mate van zelfstandigheid, waardoor de
vakbeweging lokaal en regionaal een actor in het sociaal-economische en sociaal-culturele gebeuren kon
zijn.
Na de oorlog werd de Eenheidsvakcentrale opgericht. Het was een algemene vakcentrale en daarmee een
directe concurrent van het NVV. Toen dat NVV opnieuw tot bloei kwam, was het bestaansrecht van de
EVC min of meer verdwenen, temeer daar zij steeds meer verworden was tot een instrument van de CPN.
Halverwege de jaren zestig wordt de, in diverse delen uiteengevallen EVC opgeheven.
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een goed georganiseerde herstructurering, maar dat dreigde nu inderdaad te ontaarden in een koude
sanering, waarvan uiteraard de ongeschoolde fabrieksarbeiders de dupe zouden worden. Dat was
voor de betrokken vakbonden, in het bijzonder voor de ABC (Algemene Bedrijfsgroepen Centrale)
van het NVV, niet acceptabel. Een CAO, met slechts een geringe loonstijging, maar met wel enkele
afspraken over een mogelijk door te voeren herstructurering in de sector, werd begin 1969 afgesloten.
Vrij snel daarna bleken de kartonfabrikanten en de cooperatieve kartonbedrijven over 1968 redelijk
goed te hebben geboerd. Gesteld zou daarom kunnen worden, dat in die laatste CAO-onderhandelingen
door de bonden niet de maximaal haalbare loonstijging was binnengehaald. Wel hadden zij een stap
vooruit gedaan in het streven om als vakbonden enige greep te krijgen op de te verwachten sectorale
herstructurering. Op de ledenvergaderingen van de bonden over die toen nog af te sluiten CAO was er
al wel enige onvrede over de slechts geringe loonsverhoging. Maar in die fase bleken er - ondanks de
agitatie van communistische zijde - meerderheden te zijn voor het aanvaarden van het voorliggende
CAO-voorstel. Maar ook na het afsluiten van die CAO bleef die onvrede voortduren, gevoed vooral ook
door de CPN. En met het afsluiten van die nieuwe CAO, hadden de vakbonden zichzelf min of meer
buiten spel gezet. Vandaar dat er ruimte was voor een groep kartonarbeiders van de Union in Oude Pekela
om, buiten de bondsdistrictsbestuurders om, bij de directie nieuwe looneisen op tafel te leggen. Toen de
directie daar niet op reageerde, werd er een actiecomitee gevormd, dat direct een vergadering belegde.
Op die vergadering gaven 400 man acte de présence. Enerzijds werd besloten om een 24-uursstaking
te organiseren, die bij Union op 22 september 1969 ook doorgezet werd. Anderzijds werd besloten om
de ABC-districtsbestuurder Jan van der Laan te verzoeken namens de actievoerders te onderhandelen
met de directie. Van der Laan weigerde, na overleg met zijn hoofdbestuur, dat te doen. Daarop wendde
het stakingscomitee zich tot Fré Meis, die al enige tijd klaarstond om zijn eventuele kansen te grijpen.
Inmiddels waren er ook in enkele andere strokartonfabrieken actiecomitees gevormd. Op initiatief van
de CPN besloten die comitees gezamenlijk te vergaderen. Meis werd op die vergadering benoemd tot
‘adviseur van de gezamenlijke actiecomitees.’ Verder werd besloten tot een tweede stakingsdag. Op 29
september legden de arbeiders van negen kartonfabrieken het werk voor 24 uur neer. Na vijf weken en
vijf stakingsdagen werd door de stakers (geadviseerd door Meis) besloten in te gaan op het aanbod van
de directies om in ruil voor het opheffen van de partiële werkstaking in december alle werknemers een
uitkering ineens van fl. 200,- uit te betalen. De staking kwam daarmee ten einde, maar de Anklang die
deze staking in het gehele Noorden had, hield nog enkele jaren aan. En dat was temeer het geval nadat de
CPN bij de Statenverkiezingen in 1970 in de provincie Groningen een eclatante verkiezingsoverwinning
boekte (zij ging van twee naar acht zetels). Leiden was in last. De landelijke politiek kwam in beweging
en maakte alsnog aanstalten om een gericht regionaal ontwikkelingsbeleid voor het Noorden en in het
bijzonder voor Oost-Groningen vast te stellen. Maar ook de landelijke vakbeweging achtte het moment
daar om de eigen kaderleden te mobiliseren en om zich extra inspanningen te getroosten om druk op de
politiek uit te oefenen met als eis om nu eindelijk extra werk te maken van dat regionaal beleid gericht
op Noord-Nederland.
Direct na de kartonstaking fungeert Meis als een soort aanjager van de vakbeweging. Als adviseur van ‘de
gezamenlijke actiecomitees’ is hij een spookbeeld voor veel vakbondsbestuurders. Hij is in de provincie
Groningen een soort virtuele leider van de vooroorlogse Rode Vakbonds Oppositie (RVO) of van de
niet meer bestaande Eenheids Vak Centrale (de opvolger van de, in de oorlog onder andere door de CPN
opgerichte EVB). Met name begin jaren zeventig leent hij met graagte ontevreden vakbondskaderleden
een luisterend oor. Zijn devies is: wordt of blijf lid van het NVV, maar organiseer zelf de strijd. Een
(kader)vergadering met Meis, in welke bedrijfstak dan ook, deed in die jaren wonderen.
Het NVV-district ergerde zich in de periode 1970-1971 groen en geel aan de aandacht van de media voor
de “niet aan onze beweging verwante zogeheten aktiekomitees en wat dies meer zij”. “Deze komitees,
aktiekommissies, enz. dienden zich”, zo schrijft het eerste jaarverslag van het nieuwe NVV-district Noord,
”veelal aan als de spreekbuis van de werknemers, de bevolking, enz. De nieuwsmedia schroomden over
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het algemeen niet de veelal negatieve uitlatingen, akties, enz. – ook jegens de vakbeweging – uitputtend
te vermelden en van een menigmaal mogal weinig konstruktief – kommentaar te voorzien. Sensatie
vierde hoogtij.” Het verslag signaleert dat in de loop van 1971 het klimaat waarin de vakbeweging
moest opereren alweer aanzienlijk was opgeknapt, ook wat het krediet van de vakbeweging bij de
media betrof. Anders gezegd: begin zeventiger jaren bleek het eerder genoemde ‘Meis-effect’ weg te
ebben, al trachtte de CPN met de organisatie van de zogenoemde ‘Volkscongressen’ (de eerste vond
plaats in 1972) de door de CPN geïnspieerde regionale strijdvaardigheid op peil te houden. Het ging de
CPN daarbij meer om de versterking van de eigen organisatie, dan om het versterken van de ‘beweging
tegen de achterstelling van Noord-Nederland’. En dat was jammer, omdat er toen zowel in de Stad
Groningen als - iets later - in de provincie Groningen linkse programcolleges waren ontstaan. Politieke
partijen en vakbeweging hadden eendrachtig op kunnen trekken naar Den Haag. Veel noordelijke eisen
zouden naar alle waarschijnlijkheid veel sneller zijn ingewilligd. Ook hadden die volkscongressen
kunnen dienen als een radicale bedding voor de brede ‘Beweging tegen de achterstelling van NoordNederland’. Maar noch met de vakbeweging noch met andere regionale actoren (PvdA, werkgevers,
boeren, bestuurders in de BCN en bestuurlijke congsis’s als ‘de gezamenlijke gemeentebesturen van
Oost-Groningen’) werd contact gezocht.
Bij de Statenverkiezingen in de provincie Groningen in 1974 zakte als gevolg daarvan de CPN terug
naar vier zetels en vier jaar later zelfs weer terug naar twee zetels.
De regionale vakbeweging en de Partij van de Arbeid in Groningen
Begin jaren zeventig dook Meis hier en daar, veelal op uitnodiging van vakbondskaderleden, op om
wantoestanden aan de kaak te stellen. Zijn optreden had bijna altijd enig effect. Hij werd onder andere
gesignaleerd in achtereenvolgens de steenfabriek van Strating, de sigarenfabriek van Champ Clark,
de ritssluitingenfabriek Optilon in Winschoten en in de bouw. Ook trachtte hij een rol te spelen bij de
Groninger Kleding Unie, in de aardappelmeelindustrie, in de metaal, in de scheepsbouw en in 1975,
samen met de PvdA, bij het confectiebedrijf Seriös in Nieuweschans.
Wat deze actie bij Seriös betreft, moet gemeld worden, dat de met sluiting bedreigde confectiefabriek
in Nieuweschans al langer in de problemen zat. De Industriebond had al van alles geprobeerd om de
werkgelegenheid te behouden. Maar noch het Provinciaal Bestuur (op dat moment een links programcollege), noch de Tweede Kamer (met de PvdA’er Wierenga als voorzitter van de Kamercommissie van
Economische Zaken) konden iets uitrichten. Toen Meis vervolgens dreigde in beeld te komen, nam het
gewestelijke bestuur van de PvdA het besluit om het bedrijf te bezetten, desnoods samen met de CPN.
En dat geschiedde. Tot verbijstering van de vakbeweging (Industriebond en vakcentrale NVV) bleek
een PvdA-congsi (bestaande uit Hein Heering, Gedeputeerde van EZ, K. Wieringa, voorzitter van de
EZ-Kamercommissie en de voorzitter van het gewest Groningen van de PvdA, E. van Dijk) wel in staat
te regelen dat het kabinet zich bereid verklaarde mee te kunnen en te willen helpen aan het vinden van
een oplossing voor Seriös. Seriös bleef een confectiebedrijf, zij het onder de paraplu van de Sociale
Werkvoorziening in Oost-Groningen.
Ongeveer op dat moment besloot de Industriebond-NVV om bij bedrijven in moeilijkheden, in het
bijzonder wanneer er werkgelegenheid in het geding was, voortaan zelf ook tot verdergaande acties over
te gaan, bijvoorbeeld door bedrijfsbezettingen te organiseren. En inderdaad slaagde de Industriebond
NVV (later FNV) er vanaf 1975 in, om in de provincie Groningen Meis en de PvdA adequaat de pas af
te snijden. In de strijd voor het behoud van arbeidsplaatsen liep die bond voortaan voorop, zoals bleek
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uit een reeks bezettingsacties die de Industriebond in de periode 1976-1981 doorvoerde. (CUPERUS,
1982)83
De verhouding ‘regionale vakbeweging - PvdA’(in het bijzonder de PvdA-Groningen) was, na het
gezamenlijk evalueren van de Seriös affaire en met de afspraak om elkaar niet meer voor de voeten te
lopen, gedurende de periode 1975- begin jaren tachtig redelijk close. Aan beide kanten accepteerde men
voortaan elkaars rol bij sociaal-economische vraagstukken. Meis zou bij gelegenheid van de OKTOaffaire vakbondsbestuurders als K. Wolthers en T.J. Zanen daarom uitmaken voor ‘rechtse sociaaldemocraten’.
De regionale vakbeweging en nog enkele andere regionale actoren
Er zijn momenten dat ook de verenigde bestuurders, zeg maar de gezamenlijke colleges van Gedeputeerde
Staten van Groningen, Fryslân en Drenthe, konden worden beschouwd als regionale actoren. Hun daad
om in 1958 de Bestuurscommissie Noorden des Lands op te richten betekende impliciet de start van
het landsdeel Noord-Nederland.
De regionale vakbeweging had contact met deze bestuurders via de ‘adviescommissie BCN-Noordelijk
bedrijfsleven’.
Aan deze samenspraak werd ook vanuit werkgeverszijde deelgenomen. Vanaf 1968 leefde in die kring
een zeker besef van de noodzaak om zich regionaal te organiseren. Dat ging om de werkgeverscentrales,
de bundeling van de branch-organisaties. Aanleiding (ook daar, zou je kunnen zeggen) was de
succesvolle agitatie van Meis, in het bijzonder na de acties in de strokarton.
In Oost-Groningen ontstond de Streekraad. De gezamenlijke gemeentebesturen opereerden zo af en
toe als zelfstandige actor. Zo was het hun initiatief om in januari 1971 in Winschoten de Noodklok
te luiden (in aanwezigheid van zo’n tienduizend demonstranten). Maar ook ondersteunden ze acties
van de vakbeweging op 17 april 1971 in Groningen en namen ze tien jaar later ook deel aan de grote
manifestatie op 8 februari 1980 in Groningen, met in de Oosterpoort zo’n vierduizend demonstranten
en later op de middag een demonstratie van zo’n zeveneneenhalf tot tienduizend noorderlingen.
Ook de Tweede Kamerfractie van de PvdA wilde, toen ze niet in de regering zat, graag als een
soort ‘regionale actor’ beschouwd worden. Waren de verhoudingen in Groningen van de regionale
vakbeweging met de linkse politieke partijen duidelijk en min of meer gepacificeerd, met de landelijke
PvdA kwam het tot een felle botsing. Toen de gehele PvdA Tweede Kamerfractie, (in de oppositie
geraakt in 1977 na de mislukte formatie van het tweede kabinet Den Uyl, in 1981), zich in NoordNederland presenteerde, voelde de regionale vakbeweging in Noord-Nederland de PvdA-voorlieden
stevig aan de tand over hun relatie tot de achterstelling van Noord-Nederland, over het mede door Den
Uyl gevoerde regionaal beleid en over de beloftes die het kabinet in dat verband had gedaan, maar die
zij niet was nagekomen.
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- Noord-Nederlandse Machinefabriek, december 1976, Winschoten
- Ter Borg en Mensinga, 1977, machinefabriek, Leek
- Ten Horn, stoomketelfabriek, 1977, Veendam
- KSH-bedrijven in de provincie Groningen, 1978, o.a. Foxhol
- Noordelijke vezelverwerkende industrie, 1979, Hoogezand
- Texas Instruments, 1979, Winschoten
- Aardappelzetmeelconcern Avebe, 1980, Veendam
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9.5

Nog twee sectorale problemen

De OKTO-affaire
Interessant was ook de OKTO-affaire. Het Rijk dreigde de stekker uit de financieringstroom van
OKTO, een hypermodern, door haar zelf opgestart kartonbedrijf, te trekken. Dit prestigeproject van
voormalige regeringen stond op omvallen. Dat was natuurlijk in alle opzichten onacceptabel. De
Provinciale Staten van Groningen bijeen op 30 januari 1980 besloten tot een staking, een unicum
in de provinciale politiek. Zij schortten hun werkzaamheden op en stapten met z’n allen in een bus
richting Den Haag. De FNV greep toen, bij afwezigheid van de regionale politiek, de leiding in het
sluimerende conflict Noord-Nederland- Den Haag. Dat draaide uit op een semi-opstand. Acht februari
werd uitgeroepen tot aktie- en daarmee tot stakingsdag. Die dag vond er een grote manifestatie plaats
in de Oosterpoort te Groningen, met na afloop een nog veel grotere demonstratie (met o.a. Wim Kok,
nog als FNV-voorzitter, in de kop van de stoet) dwars door de stad Groningen. Net als in 1969/1970
leidde de korte, felle opstandigheid tot onverwachte daden van de regering. Werkgelegenheidsprojecten
werden toegezegd, alsook exra premies voor nieuwe bedrijfsvestigingen en de vestiging van een extra
rijksdienst (de archiefselectie dienst in Winschoten). Ook werd van rijkswege verhinderd dat OKTO, na
failliet te zijn verklaard alsnog (zonder schulden) zou kunnen gaan produceren in concurrentie met de
andere, net geherstructureerde kartonbedrijven in de regio: het schrikbeeld van de Industriebond-NVV.
Ondertussen diende zich halverwege 1980 alweer een nieuwe zaak aan: de dreigende teloorgang van
de AVEBE, de grote aardappelmeelfabrikant. Heel Oost-Groningen en Zuid-Oost Drenthe waren in
rep en roer. Natuurlijk kon de vakbeweging daarbij niet terzijde blijven staan. Het handelde hier om
een heus regionaal conflict tussen het Noorden en Den Haag. Ditmaal was de Industriebond FNV in
Noord-Nederland, door allerlei interne, landelijke discussies, niet in staat om adequaat te reageren.
Dat leidde tot een conflict tussen de Industriebond en de vakcentrale FNV. Het centralistische karakter

OKTO-open, Gaskraan dicht. Toon Beyes, Wim Kok en Teun Jan Zanen in de kop van de stoet.
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van de Industriebond bleek een obstakel te zijn voor de verdere ontplooiing van de ‘beweging tegen
de achterstelling van Noord-Nederland’. De vakcentrale FNV werd aanvankelijk zelfs verhinderd een
rol te spelen in het algemene protest tegen de dreigende teloorgang van dit voor de regio zo belangrijke
concern. Daarna volgde, wat de vakbeweging betrof, participatie op halve kracht.
Pas in een latere fase, eind 1980, kwam de Industriebond alsnog in beweging en bezette het hoofdkantoor
van de Avebe. In feite ging het toen al niet meer om het gezamenlijke gevecht voor het behoud van dit
concern voor Noord-Nederland, maar om de mate waarin ook de werknemers bereid zouden moeten zijn
om een deel van hun loon in te leveren om het concern te redden. Uiteindelijk zegde het rijk voldoende
steun toe om het boeren, werknemers en concern mogelijk te maken het concern te redden. Daarmee
werd het gevecht om de reorganisatie van een belangrijke sector alsnog redelijk positief afgerond. De
volledige samenvloeiing van een sectoraal, sociaal-economisch conflict met het sociale conflict tussen
Noord-Nederland en Den Haag kwam, vanwege die interne vakbewegingsproblemen, niet tot stand.

9.6

Conclusie

Iets voorafgaande aan dit gevecht rond Avebe en direct aansluitend bij de OKTO-affaire werd er in
de loop van 1980 tussen FNV-district Noord en de PvdA-gewesten Groningen, Friesland en Drenthe
nauw samengewerkt bij het ontwikkelen van een noordelijk werkgelegenheidsprogramma. Voordat dat
programma binnen de PvdA werd vastgesteld, werd daarvoor uitdrukkelijk instemming gezocht bij en
verkregen van de regionale vakbeweging. Hier ontstond als het ware een programmatische basis voor
de vorming van een echte, deels zelfstandige noordelijke regio.
De politieke verhoudingen in Nederland, maar ook die in de provincie Groningen, veranderden evenwel
snel. Waar in de provincie Groningen, na een periode van oppositie voeren als gevolg van interne
conflicten, de PvdA in 1980 tussentijds weer toetrad tot het college van GS en daarmee direct de
opstandigheid van dat nieuwe noordelijke PvdA-programma liet varen, stapte een jaar later de PvdA
ook landelijk weer in de regering (in het kabinet Van Agt-II).
Al snel raakten vakbeweging en politiek opnieuw van elkaar vervreemd, hetgeen al in 1981 landelijk tot
bittere gevechten leidde rond de voorgenomen inkrimping van de ziektewet, het begin van de afbouw
van de sociale zekerheid. Die gevechten vonden deels ook in Noord-Nederland plaats en frustreerden
daarmee als vanzelf de verdere ontwikkeling van ‘de beweging tegen de achterstelling van NoordNederland’.
Dat was nog meer het geval toen het door de PvdA gedomineerde regeringsbeleid inzette op het fenomeen
‘Werken met behoud van Uitkering’. Daarbij dreigden werklozen zonder loon en rechtspositie te werk
te worden gesteld. Onder de leuze “Betaalde Arbeid, geen Werkverschaffing”, voerde de regionale
vakbeweging, in het bijzonder het FNV-district Noord, actie tegen de lokale en regionale politiek (lees:
de PvdA).
De vraag of de opstelling van de vakbeweging in Noord-Nederland in de periode 1960-1992 mee geleid
heeft tot een krachtenbundeling van de diverse regionale actoren kan zeker met een ja beantwoord
worden. Voorwaarde is dan telkens wel, dat binnen de vakbeweging overeenstemming bestaat over het
te voeren beleid. Bij OKTO en bij AVEBE ontbrak aanvankelijk een dergelijke overeenstemming, al
dwong ook daar de bredere ‘beweging tegen de achterstelling van het Noord-Nederland’ de afzonderlijke
vakbondsgremia tot een gemeenschappelijk vakbondsoptreden.
Misschien kan ook wel de conclusie worden getrokken, dat een van de voorwaarden om als regionale
beweging maximaal succesvol te kunnen zijn is, dat de structuur van een van de belangrijkste dragende
actoren (de regionale vakbeweging) een zodanige dient te zijn, dat de vakcentrale-afdelingen en –
districten (zeker in tijden van actie) de nodige coördinerende bevoegdheden krijgen ten opzichte van
de afzonderlijke vakbonden.
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100 jaar sociaal democraten in Groningen, 1985. Twee ouwe knarren - Sake van der Ploeg (vakbondsman
bij uitstek) en Sicco Mansholt (partijman bij uitstek) - vieren het feest mee!
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Hoofdstuk X

10.1

Regio en vakbeweging
samenvattingen en conclusies

Inleiding

In hoofdstuk III staat de opzet van dit onderzoek beschreven. Daar is ook de aan dit onderzoek ten
grondslag liggende probleemstelling te vinden. Voor het gemak laten we die probleemstelling nog even
zien:
“welke invloed had de regionale vakbeweging in Noord-Nederland in de periode 1960-1992 op
de toen in die regio plaatsvindende, ingrijpende herstructureringsprocessen en welke maximale
invloed kan een regionale vakbeweging op vergelijkbare herstructureringsprocessen in de eigen
regio hebben?”
Afgeleid van deze probleemstelling en mede gestimuleerd door de conclusies van D. Albers in zijn
onderzoeksproject “in den Regionen für die Regionen Europas” zijn in deze studie uiteindelijk een
zestal onderzoeksvragen geformuleerd. Deze zes onderzoeksvragen herhalen wij hier ook, omdat ze in
dit samenvattende hoofdstuk stuk voor stuk zo goed mogelijk zullen worden beantwoord.
De zes vragen luiden als volgt:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Bestaat er een Noord-Nederlandse identiteit en is die gekoppeld aan een streven naar meer
regionale autonomie?
Was er in de periode 1960-1992 sprake van een ‘sociaal conflict’ tussen een ‘beweging tegen de
achterstelling van Noord-Nederland’ en ‘Den Haag’?
Heeft de vakbeweging in Noord-Nederland zijn vrij zwakke structuren kunnen uitbouwen tot
een relatief sterke regionale vakbeweging, die zich in de betreffende periode ook op een aantal
momenten als belangrijke actor heeft gemanifesteerd?
Welke rol speelt de regionale vakbeweging (bonden en vakcentrales) bij een aantal spraakmakende
herstructureringsprocessen in Noord-Nederland in de periode 1960-1992?
Hoe wordt in Noord-Nederland aangekeken tegen de rol en de betekenis van de regionale
vakbeweging?
Heeft de opstelling van de vakbeweging in Noord-Nederland (vakbonden en vakcentrales) in de
periode 1960-1992 mee geleid tot een krachtenbundeling van de diverse regionale actoren? En zo
ja, zijn daar dan successen mee geboekt?

10.2		Regionale identiteit en het streven naar meer autonomie		
De te beantwoorden vraag is of er een Noord-Nederlandse identiteit bestaat (in het bijzonder in de
periode 1960-1992) en zo ja, of daar dan een streven naar meer regionale autonomie mee samenhangt.
In hoofdstuk IV werd gememoreerd, dat het in het algemeen de omstandigheden zijn, zowel de sociaaleconomische als de sociaal-culturele, die bepalen of een regio door de eigen bevolking al dan niet als
een samenhangend geheel wordt gezien. En dat geldt uiteraard ook voor Noord-Nederland.
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Carola Simon schrijft over een iets verdergaand fenomeen: streekidentiteit. Zij gewaagt van twee soorten
benadering met betrekking tot streekidentiteit: een essentialistische en een constructivistische. De eerste
benadering gaat over identiteit als iets vanzelfsprekends, homogeens en statisch. De tweede benadering
stelt dat (streek)identiteiten aan voortdurende verandering onderhevig zijn, mede omdat de binding
van mensen met streken kan veranderen. In deze tweede benadering kan een streek ook verschillende
identiteiten hebben. Streekidentiteiten kunnen in die tweede benadering ook niet los gezien worden van
de betekenissen en de functies die in bepaalde situaties door actoren worden toegekend aan een bepaald
soort gedrag.
Een noordelijke identiteit behoeft in die benadering ook niet een Friese of een Groninger identiteit uit
te sluiten. In het conflict met Den Haag is er wel degelijk sprake van een noordelijke identiteit, waar
Den Haag zeker ook rekening mee houdt.
De sinds 1945 zich ontwikkelende, gemeenschappelijke positie van de drie noordelijke provincies ten
opzichte van Den Haag is een vruchtbare voedingsbodem gebleken voor het besef van het hebben van
een gemeenschappelijk heden en mogelijk ook van een gemeenschappelijke toekomst.
Als er dan, zoals deze studie beweert, vanaf 1960 in Noord-Nederland een ‘sociale beweging tegen
de achterstelling van Noord-Nederland’ ontstaat en groeit, dan moet de aanvankelijk gestelde vraag
over het al dan niet bestaan van een noordelijke identiteit positief beantwoord worden. Zeker als blijkt
dat deze ‘sociale beweging’ in de loop van de periode 1960-1992 uitgroeit tot een echte conflictpartij
in een regelrecht ‘sociaal conflict’ met Den Haag. Alleen al het deel uitmaken van een gezamenlijke
beweging, laat staan het mee partij zijn in een sociaal conflict, veronderstelt het bestaan van een breed
levende, noordelijke identiteit. Dat sluit overigens niet het bestaan van spanningen tussen enerzijds die
noordelijke identiteit en anderzijds de onderliggende provinciale identiteiten uit.
Vervolgens is dan de vraag aan de orde of Noord-Nederland in de loop der na-oorlogse jaren enigerlei
mate van autonomie heeft weten te verwerven. Een zekere mate van autonomie is nodig om als regio
zelf beleid te kunnen maken. En pas dan word je interessant voor diverse andere regionale actoren,
zoals bijvoorbeeld de regionale vakbeweging. Deze studie concentreert zich op de periode 19601992, een periode waarin de Noordelijke provincies tezamen optrekken om Haags- en Brussels
ontwikkelingsbeleid los te peuteren, waarbij zij zich telkenmale bereid tonen om voor de uitvoering
daarvan mee verantwoordelijkheid te dragen. En dat wordt door de nationale politiek (gestimuleerd door
het Europees regionaal beleid) beetje bij beetje toegestaan. Daarmee is er zowel impliciet als expliciet
sprake van een zekere erkenning van Noord-Nederland als een eigenstandige regio. De totstandkoming
van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland in 1992 markeert dat groeiende, politieke karakter
van die noordelijke samenwerking. Noord-Nederland kan vanaf dat moment tot op zekere hoogte
beschouwd worden als een eigenstandige, samenhangende regio. De noordelijke samenwerking
is daarmee ook uitgegroeid tot een relatief belangwekkend handelingsniveau, met ook voor andere
regionale actoren, zoals bijvoorbeeld voor de regionale vakbeweging, de nodige aangrijpingspunten.
Conclusie: er is in de periode 1960-1992 sprake van een steeds toenemend samen optrekken van de
drie noordelijke provincies. In samenhang daamee ontluikt er ook zoiets als een Noord-Nederlandse
identiteit. Mede daardoor ligt het voor de hand om, in het bbijzonder bij de beleidsbepaling en-uitvoering
op sociaal-economisch terrein, in toenemende mate te pleiten voor tenminste medezegenschap voor
deze nieuwe regio. Vanaf halverwege de jaren zeventig is daarvan ook daadwerkelijk sprake (denk
aan de participatie van de drie noordelijke provincies in de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij
(NOM), aan het Integraal Structuur Plan (ISP) en aan de Inverteringspremieregeling (IPR) bij
bedrijfsvestigingen en/of -uitbreidingen,
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10.3		Een sociaal conflict Noord-Nederland-Den Haag?
De hier te beantwoorden vraag is of er in de periode 1960-1992 sprake was van een ‘sociaal conflict’
tussen de ‘beweging tegen de achterstelling van Noord-Nederland’ en ‘Den Haag’.
Begin jaren zestig was er in Noord-Nederland sprake van grote verwachtingen op een structurele
verbetering van de noordelijke economische structuur. De grote uitstroom van jonge mensen op zoek
naar werk, zoals die sinds 1945 op gang was gekomen, begon wat af te nemen. Op Haags niveau werd
gesproken over een nieuw spreidingsbeleid ter ontlasting van de Randstad en ter versterking van de
economie in de andere delen van Nederland. Ook de net op gang komende exploitatie van de gasbel in
Slochteren deed de hoop op een verdere industrialisatie van het Noorden toenemen. En tenslotte stelde
de Tweede Nota voor de Ruimtelijke Ordening (1966) het Noorden een spoedige, versnelde sociaaleconomische ontwikkeling in het vooruitzicht.
Maar met het vallen van het kabinet Cals-Vondeling (1966) leken ook alle beleidsafspraken tussen
Noord-Nederland en Den Haag te zijn vervallen. De nota Ontwikkeling Noorden des Lands, die in de
loop van 1968 uitkwam, viel in het Noorden slecht; maar ook daarbuiten. Zo hadden de drie landelijke
vakcentrales op 26 februari van dat jaar op een kaderbijeenkomst te Assen de minister van Economische
Zaken (De Block, KVP) nog opgeroepen om als overheid nu eindelijk werk te maken van een op het
Noorden gericht regionaal beleid. Toen in dat najaar de beloofde nota uitkwam, toonden zij zich over de
inhoud zeer ontevreden. De frustraties over het feitelijk uitblijven van pogingen om het Noorden er, wat
zijn relatieve sociaal-economische achterstanden betreft, bovenop te helpen groeiden met de dag.
Anders dan in de eerste decennia na de oorlog leken de noorderlingen nu zelf ook iets meer bereid om
voor de eigen toekomst in beweging te komen. Er groeide iets van strijdbaarheid. Zo kwam men in
Oost-Groningen in 1966 massaal in beweging ter ondersteuning van de plannen voor de aanleg van
een Dollardkanaal. En in Leeuwarden vond, eveneens in 1966, een grote Fries/Groningse manifestatie
plaats, ter ondersteuning van de plannen voor de afsluiting van de Lauwerszee. Ook klonken er even
later protesten tegen de plannen voor de aanleg van een groot militair oefenterrein in Westerwolde.
Deze strijdbaarheid betrof vooralsnog volledig van elkaar geisoleerde zaken. Maar dat zou op korte
termijn veranderen.
Het rommelde al langer in de kartonindustrie en toen de betreffende vakbond, de ABC) feitelijk buiten
spel stond vanwege een net afgesloten CAO, zag de communist Meis zijn kans schoon om de onvrede
in activistische banen te leiden. De publieke opinie reageerde verrassend: “eindelijk actie en beweging,
eindelijk echt verzet tegen de achterstelling van het Noorden, eindelijk de vuist op tafel.
Op nationaal niveau schrok men van de acties van Meis. Men zag hem vooral als communist en
oproerkraaier. De angst voor oproer was zo groot, dat Den Haag echt in beweging kwam. Dat gold
evenwel ook voor het Noorden. Zo was de opkomst op de manifestatie bij het station in Winschoten op
14 januari 1971, bij gelegenheid van het bezoek van de Tweede Kamercommissie voor Economische
Zaken aan Oost-Groningen met een kleine tienduizend deelnemers uitzonderlijk groot. Meerdere
actoren hadden tot die demonstratie opgeroepen (gemeentebesturen, de gezamenlijke actie-comitees,
de vakbeweging, het comitee ‘Plan Kikkert Nooit’, en diverse politieke partijen). Eigenlijk was dit het
enige moment waarop alle onvrede zich manifesteerde in één gezamenlijke meeting. De potentiële
kracht was ter plekke voelbaar. Op 17 april 1971 deed de vakbeweging het in de stad Groningen nog
eens dunnetjes over, al miste die vakbondsdemonstratie het brede karakter van een bruisende regionale
volksbeweging.
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Effect hadden die grote demonstraties wel. De landelijke politieke partijen waren gedwongen zich
expliciet over het regionaal beleid naar het Noorden uit te spreken. Zij toonden zich bereid tot het op korte
termijn treffen van de nodige maatregelen. Om aan de gedemonstreerde gevoelens van de noorderlingen
en in het bijzonder van de Oost-Groningers tegemoet te komen werden concrete toezeggingen gedaan,
in eerste aanleg vervat in de beleidsnota van de commissie-Van der Peijl (1970). Het nieuwe kabinetBiesheuvel hield het evenwel niet lang vol, zodat pas in 1973 een volwaardig kabinet kon aanreden: het
kabinet-Den Uyl. De verwachtingen waren hooggespannen, zeker in het Noorden. De botsing tussen de
noordelijke verwachtingen omtrent een echt regionaal sociaal-economisch stimuleringsbeleid en het tot
dan toe gevoerde labbekakkerige regeringsbeleid, kende daarmee een kortstondige, verwachtingsvolle
pauze.
Bij een gevecht over waarden en/of over claims op status, macht en ook schaarse grondstoffen is er
enerzijds het sociale conflict met in dit geval Den Haag, anderzijds laait, juist in rustiger tussenfasen, de
onderlinge rivaliteit hoog op. Het is dan namelijk de inzet van de oppositionele conflict-partijen om de
door hen begeerde waarden op elkaar te veroveren. In het licht van de strijd tegen de echte tegenpartij
kan die onderlinge rivaliteit ook zo maar weer verdwijnen. Bovendien lijkt door alle groepen heen een
verschil te bestaan tussen mensen die coöperatief/kritisch danwel conflictueus kritisch zijn.
De onderzoekers Zanen en Van Schuur84 hebben op dit terrein enig onderzoekswerk gedaan. Zij zijn
nagegaan hoe noorderlingen tegen de verhouding Noord-Nederland ~ Den Haag aankijken. Er blijkt
veel onvrede te bestaan. De onderzoekers maken onderscheid tussen enerzijds ‘coöperatief/kritische’en anderzijds ‘conflictueus/kritische’ kritiek’. Als zij die twee begrippen plaatsen tegen de achtergrond
van de mate van ‘regionale trots’ van de respondenten, dan kan gezegd worden dat hoe groter de
regionale trots is bij noorderlingen, hoe vaker de respondenten een conflictueus/kritische houding
jegens Den Haag innemen.
Hier stoten we op een permanent fundament voor het periodiek manifest worden van het sociale conflict
Noord-Nederland ~ Den Haag.
In dit onderzoek komt ook nog de bijzondere positie van Fryslân in deze naar voren. Friezen zijn
trotser op hun eigen provincie dan op het noorden, terwijl Groningers en Drenten trotser zijn op hun
noordelijke afkomst dan op hun provinciale. 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 zij een echte
dubbele identiteit hebben. Bij de respondenten uit Groningen en Drenthe is trots op het Noorden wel
ondergeschikt aan de trots om Nederlander te zijn.
Conclusie: er kan heel goed gesproken worden over een in de periode 1960-1992 slepend en af en toe
oplaaiend ‘sociaal conflict’ tussen Noord-Nederland en Den Haag. Waarbij ‘Noord-Nederland’ een
gelegenheidscoalitie blijkt te zijn.(Daarbij zij aangetekend dat het in dit geval wel om een langjarige
‘aangelegenheid’ gaat.)

84

Zanen en Van Schuur onderzochten de mening van de Noorderlingen over een mogelijk optreden van een
wat radikalere politieke beweging dan de huidige noordelijke politici: Nieuw FoArum. De vraag was of
zo’n beweging in Noord-Nederland voldoende steun zou kunnen verwerven om in een keer in de Tweede
Kamer verkozen te kunnen worden. Dat bleek nog niet eens zoveel te schelen. Verder onderzochten Zanen
en Van Schuur ook de opvattingen van de noorderlingen over de relatie Noord-Nederland~Den Haag.
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10.4		De regionale vakbeweging als een van de
dragende conflictpartijen
De vraag blijft hangen hoe de vakbeweging in de regio zich, na de versterking in de jaren zeventig met
het opstarten van het districtenwerk, door de jaren tachtig heeft weten heen te slaan.
Klandermans en Visser, twee vakbondsonderzoekers, signaleren wel de sinds de jaren zeventig
noodzakelijke versterking van de vakbeweging binnen de arbeidssituatie (de ‘interne vakbond’). Dat
was ook een nieuw terrein, dat - na de wettelijke modernisering van de ondernemingsraden in de jaren
zeventig - door de vakbeweging samen met die nieuwe instituten in de moeilijke jaren tachtig moest
worden ingevuld. Dat was geen gemakkelijke opgave en
“behoefde noodzakelijkerwijs een omslag in het beleid en in de organisatorische opbouw van
de vakbeweging. Niet alleen een traditie van honderd jaar centralisme, ook het feit dat de
grote problemen op de arbeidsmarkt in die periode (stijgend en blijvend hoge werkloosheid,
bedrijfssluitingen, herstructureringen of zelfs sluiting van gehele bedrijfstakken) alle aandacht
vroegen, maakte de noodzakelijke, radicale koerswending bij de vakbonden moeilijk.”
Voor het belang van de versterking van de vakbeweging in de regio hadden de onderzoekers blijkbaar
geen oog. Maar ook wat het regionale werk betreft was, om het gewenste effect te kunnen bereiken, een
hele ombouw van de beweging noodzakelijk.
Hier raken dus de drie werkvelden van de vakbeweging elkaar: centraal (bestuurders, sinds 1980
tijdelijk minder succesvol), invloed uitoefenend op de regering en op de wetgeving; in de bedrijven
(OR-leden en besturen bedrijfsledengroepen), opererend als interne vakbond, invloed uitoefenend
op de dagelijkse gang van zaken in het eigen bedrijf; en regionaal (kaderleden en gewone leden in
de leefomgeving), dat wil zeggen vakbondspolitiek actieve kaderleden, die als belangrijke lokale en
regionale actoren opkomen voor werkgelegenheid en welzijn voor de loonafhankelijke bevolking (het
gaat ook hier, zie Albers, om “die Aneignung eines neuen gewerkschaftlichen Arbeitsfeldes”)
Conclusie: De vakbeweging in Noord-Nederland kan heel nadrukkelijk gezien worden als één van de
belangrijkste actoren binnen het sociale conflict van Noord-Nederland met Den Haag. Zij moest die
rol rond 1970 wel eerst veroveren op de Groninger CPN. En dat kon alleen lukken doordat de wat
verouderde vakbondsstructuren vervangen werden door nieuwe en het geheel voorzien werd van nieuw
elan (kaderleden en bestuurders).
Met name in 1980 speelde de vakbeweging de hoofdrol in het conflict Noord-Nederland~Den Haag,
totdat de toenmalige schermutselingen overspoeld werden door de nationale acties van de landelijke
vakbeweging, die overigens tegen dezelfde tegenstander waren gericht: het a-sociale kabinet van Agt.

10.5

Vakbeweging en ingrijpende bedrijfstakherstructureringen

De vraag is hier welke rol precies de vakbeweging (vakbonden en vakcentrales) speelde bij een vijftal
specifieke bedrijfstakherstructureringen in de regio Noord-Nederland en welk effect dat had op de rol
van de vakbeweging als belangrijke regionale actor in het sociale conflict tussen Noord-Nederland en
Den Haag.
Door vergelijkenderwijs de mate van betrokkenheid van de betreffende vakbonden per herstructurerende
sector te meten, kan ook een indicatie verkregen worden van de overall-betrokkenheid van de
vakbeweging bij deze sectorale herstructureringsprocessen in Noord-Nederland en daarmee van de
betekenis van de vakbeweging voor de regio.
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De veronderstelling (hypothese) is hierbij, dat:
de vakbeweging in Noord-Nederland zich in de periode 1960-1992, door zijn directe en
indirecte bemoeienis met een aantal diepingrijpende sectorale herstructurerings-processen, in
toenemende mate tot een samenbindende kracht in de regio ontwikkeld heeft.
Het waren een flink aantal belangrijke, Noord-Nederlandse bedrijfssectoren, die in de jaren zeventig
te maken kregen met structurele problemen. De herstructureringsprocessen die dat teweeg bracht en
met name de ontknopingen daarvan in dezelfde periode dat het sociale conflict Noord-Nederland~Den
Haag hoog oplaaide (1970-1985), maakten, dat de sectorale vakbondsposities via de algemene
(vakbonds)acties versterkt werden en anders om. Het mede door de vakcentrales gevoede politieke
karakter van de achterstellingsproblematiek maakte dat er een echt sociaal conflict tussen NoordNederland en Den Haag ontstond, dat per sector ook zijn eigen dynamiek kende. Zonder regionale
vakcentrale zouden die transmissies veel moeizamer verlopen.
Overigens heeft de vakbeweging in die periode ook vele kansen laten liggen. Zo heeft het met
name geschort aan een goede samenwerking tussen bonden en vakcentrales. Behalve in de karton
was de relatie van de bonden met de vakcentrales in hun acties rondom de herstructurering van hun
sectoren, minimaal. Met als gevolg communicatieproblemen, ruzie, afzonderlijke, soms tegengestelde
benaderingen van sectorale en regionale problemen en verwarring bij de leden.
In hoofdstuk VII is desondanks toch voorzichtig de conclusie getrokken, dat de vakbeweging als
geheel, met betrekking tot de sociaal-economische ontwikkeling van Noord-Nederland in de periode
1960-1992, een samenbindende rol heeft gespeeld. Niet zozeer wat de interne verhoudingen binnen die
vakbeweging betreft, maar meer wat betreft de samenhang tussen de vakbeweging enerzijds en diverse
andere regionale actoren anderzijds (politieke partijen, gemeente- en provinciebesturen, werkgeversen andere organisaties). Mede door het actieve optreden van de vakbonden in de onderzochte sectoren
(in de karton na een valse start, in de confectie eigenlijk wat te laat, in de aardappelmeel binnen een
veel bredere beweging, in de scheepsbouw systematisch bouwend aan nieuw perspectief en in de zuivel
consequent de ingezette sociale benadering doorzettend) zijn deze bedrijfstakken, behalve de confectie,
in dit landsdeel op een hoger plan gekomen, zowel technologisch als sociaal-maatschappelijk.
Het groeiende inzicht binnen de vakbeweging van het belang van nauwere samenwerking van de drie
noordelijke provincies op sociaal, cultureel en economisch terrein werd, zeker in het begin van die
periode, nog lang niet door alle andere maatschappelijke actoren gedeeld. Toch groeide in noordelijk
verband steeds indringender het besef dat een verder verval van industriele bedrijvigheid hoe dan
ook voorkomen moest worden. In de in die periode ontwakende ‘beweging tegen de achterstelling
van Noord-Nederland’ bleek de noordelijke vakbeweging, opererend vanuit die sociaal-economische
invalshoek, een duidelijke samenbindende rol te spelen. Het versterken van de politieke lading van
deze beweging bleek evenwel niet op háár weg en in haar macht te liggen. Maar een invloedrijke
regionale vakbeweging, in dit geval in Noord-Nederland, versterkt op zichzelf reeds de (politieke)
positie van de regio tegenover de centrale regering. De vakbeweging doet er daarom te allen tijde goed
aan de eigen organisatie op het ‘nieuwe, door Albers ontdekte’ beleidsterrein regio telkens opnieuw te
versterken. Daarmee stelt zij zichzelf in staat effectief invloed uit te oefenen op de sociaal-economische
ontwikkeling van de regio en bepaalt zij mede het politieke perspectief van die regio’s.

174

opmaak-definitief.indd 174

07-01-2009 11:16:48

Vakbeweging en sectorale herstructureringen
Of het bij herstructureringsprocessen tot politieke impulsen komt of dat de regio naar Den Haag opstormt
teneinde te voorkomen dat soms een gehele bedrijfstak ten onder gaat, hangt af van vele factoren.
Bij grotere herstructureringsprocessen is er telkens sprake van eenzelfde dynamiek, waar ook alle
betrokkenen rekening mee hebben te houden. De antwoorden op een reeks samenhangende vragen
rond de positie van een of meerdere vakbonden bij zo’n (sectorale) herstructurering, verduidelijken
de ingenomen posities en de gespeelde rollen van de bond(en) in kwestie. Dat gaat om vragen over de
volgende zaken:
-

-

-

-

Ten eerste is de algemene situatie in een sector bepalend voor de vraag of er een noodzaak is tot
en/of er sprake kan zijn van een regionaal herstructureringsproces.
Ten tweede speelt de vraag welke aanzetten er zijn om al dan niet aan een herstructurerings-proces
te kunnen beginnen en voor de individuele ondernemer speelt de vraag of hij in een groter geheel
mee wil doen.
Ten derde is er de vraag hoe sterk de betrokken vakbonden in de beoogde sector zijn. Zijn zij
in staat een zodanige positie af te dwingen dat ze echt invloed hebben op het verloop van zo’n
herstructureringsproces?
Ten vierde is de vraag aan de orde hoe de betrokken werkgeversorganisatie staat tegenover een
collectief gebeuren.
Ten vijfde is het de vraag of er na verloop van tijd een herstructureringsplan op tafel
ligt, dat bijvoorbeeld voorgelegd kan worden aan de werknemers van dat bedrijf of op
vakbondsvergaderingen.
Ten zesde is er de vraag hoe vervolgens de herstructurering feitelijk verloopt, dat wil zeggen
sociaal en economisch gezien.
En ten zevende is er de vraag naar het verwachte en bereikte eindresultaat van de gehele operatie.
Is er duurzaam werkgelegenheid zeker gesteld? Zijn de arbeidsomstandigheden verbeterd? Is het
productieproces geïnnoveerd?

Een meestal alles bepalende voorwaarde voor een geslaagde regionale bedrijfstak- herstructurering
is de bereidheid van de overheid om raadgevend en financieel mee te doen. Maar uitsluitsel daarover
blijkt meestal pas tijdens het proces.
Toen in de periode 1960-1992 de problematiek in diverse regionale bedrijfstakken in Noord-Nederland
zich begon te mengen met de regionale achterstellingsproblematiek, kregen alle sociaal-economische
gebeurtenissen een politieke lading. Automatisch groeiden de direct betrokken regionale vakbonden
daarmee in de loop van de jaren zeventig uit tot spraakmakende delen van de vakbeweging als geheel
en werden ze ook zelf tot actoren in de ‘beweging tegen de achterstelling van Noord-Nederland’. En
dat gold in het bijzonder de op 1 januari 1972 gevormde Industriebond-NVV. Vanaf dat moment was
de Industriebond namelijk bij vier van de vijf in dit onderzoek bestudeerde herstructureringsprocessen
betrokken. Het was dan ook onontkoombaar dat het NVV-district Noord en de Industriebond-NVV
(later beide FNV) elkaar soms op politiek-maatschappelijk vlak wel eens voor de voeten liepen.
Conclusie: de door de verschillende vakbonden in hun bedrijfstakken gespeelde rollen blijken nogal te
hebben gevarieerd; en dat geldt ook voor de mate waarin de regionale vakbeweging als geheel bij de
diverse herstructureringsprocessen werd betrokken.
De kartonherstructurering lijkt in alle opzichten het best te zijn geslaagd. Aan de herstructureringsprocessen
in de confectie en de zuivel heeft het nodige gemankeerd. Van de confectie zou je kunnen zeggen:”operatie
geslaagd, patiënt overleden”. Voor de zuivel geldt dat de regionale impact beperkt is geweest en dat
er nauwelijks samenhang is geweest met de meer algemene ontwikkeling van Noord-Nederland. Per
sector kan aan de hand van tabel 7.1 de gang van zaken bezien worden.
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Met name op vraag 7 (“kreeg het conflict ook een algemeen karakter: is naast de vakbond ook de
vakcentrale er bij betrokken geweest”, met als antwoordmogelijkheden “ja”, “slechts op afstand’ en
“nee”) werd negatief gescoord.
Conclusie: De vakbeweging had een nog veel grotere rol kunnen spelen in de sectorale
herstructutreringsprocessen in Noord-Nederland in de periode 1960-1992, indien de interne structuren
binnen de vakbeweging een veel nauwere samenwerking tussen bonden en vakcentrale(s) mogelijk
hadden gemaakt.

10.6

Hoe wordt in Noord-Nederland aangekeken tegen de
rol en betekenis van de regionale vakbeweging
(volgens de geënquêteerde OR-leden)?

Hoe wordt in Noord-Nederland aangekeken tegen de vakbeweging? Wordt zij vooral gezien als een
organisatie die opkomt voor de individuele belangen van haar leden? Wordt zij vooral gezien als de
belangenbehartigende organisatie van de werknemers per bedrijf of bedrijfstak? Of wordt zij (ook)
gezien als een invloedrijke actor in de regio?
Grote(re) bedrijven spelen een voortrekkersrol bij de ontwikkeling van regio’s. In het kielzog van
deze grote(re) bedrijfsvestigingen volgen er vaak ook veel kleinere bedrijven die profiteren van de
economische voorspoed van deze grotere bedrijven. Door hun grootte ontwikkelen die grotere bedrijven
veelal een uitgebreid netwerk van toeleveranciers en afnemers om zich heen.
De hiervoor geschetste ontwikkeling wordt, zeker als het gaat om de economische groei van regio’s,
binnen de economische geografie allang niet meer als centrale these gehanteerd. Toch spelen
grotere bedrijven die in een bepaalde regio gevestigd zijn daar vanzelfsprekend wel een belangrijke
rol, bijvoorbeeld als grote werkgever of als deelnemer in lobbies bijvoorbeeld ter realisering van
infrastructurele verbeteringen in de eigen regio.
Om enig zicht te krijgen op het beeld dat in Noord-Nederland over de vakbeweging bestaat, is daarom
een onderzoek verricht onder de leden van de ondernemingsraden van 41 grotere bedrijven in NoordNederland. De voorzitters van die 41 ondernemingsraden zijn mondeling geënquêteerd en de andere
leden (van diezelfde 41 ondernemingsraden) hebben een korte, schriftelijke vragenlijst ontvangen met
het verzoek die in te vullen en te willen retourneren.
Uit dit onderzoek komt naar voren dat bij deze specifieke groep noorderlingen inderdaad een
uitgesproken beeld bestaat over de vakbond in zijn relatie tot (grotere) bedrijven in een regio, maar
slechts een beperkt beeld over de rol van de vakbeweging als regionale actor met grote invloed op de
sociaal-economische ontwikkeling van in dit geval de regio Noord-Nederland.
De vakbeweging speelt, naar de mening van de meeste OR-leden, in enkele bijzondere situaties, vooral
binnen grotere bedrijven en/of regionale bedrijfstakken, een zekere rol. De verwachtingen omtrent de
mogelijkheden die de vakbeweging heeft ter beïnvloeding van de gang van zaken in die bedrijven in
bijzondere situaties, lijken hoger gespannen te zijn dan de feitelijke mogelijkheden die de bonden ten
dienste staan. Alleen indien vakbonden zich in zulke situaties nadrukkelijk presenteren als deel van een
brede sociale vakbeweging, kan mogelijk zoveel invloed uitgeoefend worden op de andere, rond die
bijzondere situaties betrokken partijen, dat de bonden wel aan de geuite verwachtingen van de ORleden zouden kunnen voldoen.

176

opmaak-definitief.indd 176

07-01-2009 11:16:48

Toch vindt 60% van de ondervraagde OR-leden85, dat de vakbonden zich ‘niet meer dan nu’ met hun
bedrijf moeten bemoeien.
Binnen het bedrijf heeft de OR, volgens de geënquêteerde OR-leden, net zoveel medezeggenschap
als wettelijk is voorgeschreven, en bijna nooit meer. In sommige gevallen blijkt het zelfs helemaal
niet vanzelfsprekend te zijn dat alle wettelijke rechten ook daadwerkelijk kunnen worden uitgeoefend.
Steun van de vakbond(en) is dan gewenst.
Indirect, namelijk via de OR-leden die lid zijn van een vakbond, hebben vakbonden een zekere
invloed op de besluitvorming binnen ondernemingen, zeker als daar belangrijke ontwikkelingen aan
de orde zijn. Zeventig procent van de voorzitters gaf echter aan, dat de verschillende standpunten
van de op de achtergrond opererende vakbonden tijdens de OR-vergaderingen niet of nauwelijks naar
voren komen. Er blijkt binnen de ondernemingsraden ook nauwelijks gewerkt te worden met fracties.
Meningsverschillen tussen OR (maar dan meestal als één geheel) en vakbonden komen overigens wel
degelijk voor. Deze hebben meestal te maken met de bredere kijk van de bonden op de in het bedrijf
spelende problemen. De ondernemingsraden blijven bij dergelijke problemen meestal strict redeneren
binnen de eigen onderneming en de daar bestaande bedrijfsverhoudingen.
De invloed van de vakbeweging op de instrumenten van het regionale beleid van de overheid wordt
door de OR-leden en de OR-voorzitters niet al te groot ingeschat. Zelfs niet wat de besluitvorming
binnen een instrument als de NOM betreft, waarin de vakbeweging toch een sterke positie heeft.
De invloed van de verschillende overheden op de bedrijfsvoering is volgens de respondenten ook niet
erg groot, maar, voorzover aanwezig, wel positief. De gemeente en de rijksoverheid hebben daarbij
volgens hen de grootste invloed. De invloed van de provincie en ‘het noorden’ wordt duidelijk minder
groot geacht.
OR-leden van grote, noordelijke bedrijven in het algemeen …
De gedachte dat de ondernemingsraadsleden van de grote(re) bedrijven in Noord-Nederland
een bijzondere populatie vormen, die extra goed zicht heeft op de regionale ontwikkeling in z’n
algemeenheid en op het optreden van de vakbeweging rond die ontwikkeling in het bijzonder, moet
- achteraf gezien - misschien als onjuist worden gekwalificeerd. Het leek wel alsof de ondervraagde
ondernemingsraadsleden volledig in beslag werden genomen door de wederwaardigheden van hun
‘eigen’ bedrijf. De betrokken vakbonden houden zij eerder liever wat op afstand, dan daar heel nauw
mee te willen optrekken, of dat nu over de uitwerking van de CAO binnen het ‘eigen’ bedrijf of over
reorganisaties gaat. Van het optreden van de regionale vakbeweging als sociale partner of als actor in
een sociaal conflict tussen Noord-Nederland en Den Haag, bleken zij niet tot nauwelijks op de hoogte.
Mogelijk is toch ook de tijdspanne die ligt tussen het feitelijke sociale conflict Noord-Nederland~Den
Haag (met als hoogtepunten de jaren 1971 en 1980) en de ‘no-nonsense-periode’ (halverwege de jaren
negentig) te groot geweest om de huidige groep ondernemingsraadsleden als speciale, goed ingevoerde
populatie te beschouwen. De helft van de betrokken ondernemingsraadsleden zat pas vanaf 1993 in de
OR, zo bleek bij nadere inspectie van de data.

85

Bij de schriftelijke enquete zijn er totaal 458 ondernemingsraadsleden benaderd. Uiteindelijk werden er
141 ingevulde formulieren teruggestuurd. Daarmee kwam de respons uit op ongeveer 30%.
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… en hun verwachtingen over de rol van de vakbonden
Niettemin hebben we een aardig inkijkje gekregen in de relatie OR-vakbond.
Voor het doel van deze studie in z’n algemeenheid is het bijvoorbeeld heel nuttig gebleken om zicht
te hebben op de verwachtingen die leven bij de OR-leden omtrent het optreden van de bij hun bedrijf
betrokken vakbonden, bijvoorbeeld bij dreigende faillissementen (76 % acht de invloed van de
vakbonden daarbij matig tot groot) en ook bij grotere reorganisaties (71 % acht daarbij de invloed van
de vakbonden matig tot groot).
Via deze invalshoek krijgt dit hoofdstuk ook een directe verbinding met hoofdstuk VII. Ook daar gaat
het om grote reorganisaties en herstructureringen. Een belangrijk verschil daarbij is echter wel, dat
het daar juist ging om gehele bedrijfstakken die in de herstructurering kwamen. Daarmee kwamen de
regionale aspecten van die herstructureringen als vanzelf in het centrum van de aandacht te staan. Bij de
enquête onder de OR-leden ging het daarentegen vooral om de positie van de afzonderlijke bedrijven.
De aard van zo’n bedrijf (bijvoorbeeld het al dan niet behoren tot een concern) speelde daarbij een
grotere rol dan de regio van vestiging.
Conclusie 1: Voor een direct betrokken groep werknemers, waarvan zou mogen worden verwacht dat
ze goed kennis draagt van het functioneren van de regionale vakbeweging (we hebben het over de
leden van de 41 ondernemingsraden van de grootste ondernemingen in Noord-Nederland), geldt, dat ze
blijkens hun respons op de in de schriftelijk enquête aan de orde gestelde vragen, nauwelijks zicht heeft
op het functioneren van de regionale vakbeweging als uitgesproken sociaal-regionale actor.
De 41 voorzitters zien wel een behoorlijke invloed van de regionale vakbeweging op respectievelijk
het functioneren van de arbeidsbureaus, het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid, de investeringen van de
NOM en het eventueel toekennen van investeringspremies (figuur 8.1). Voor de gewone OR-leden is dat
allemaal wat minder duidelijk (zie hoofdstuk VIII, figuur 8.2)
Verder blijken alle OR-leden tezamen toch wel een hoge dunk te hebben van de rol van de betrokken
vakbonden bij de ontwikkeling van het ‘eigen’ bedrijf; en in geval van een dreigend faillissement
verwachten ze opnieuw vooral van de vakbeweging bijstand.
Conclusie 2: De mening van de 41 voorzitters over de rol van de regionale vakbeweging en over de
mate van invloed van die beweging op diverse sociale situaties, gecombineerd met de mening van de
gewone OR-leden over de invloed van de vakbeweging op de ontwikkeling van hun’eigen’ bedrijf,
alsmede hun verwachting omtrent de steun die de regionale vakbeweging zal geven bij een dreigend
faillissement, dat alles maakt, dat (achteraf gezien) bij alle OR-leden tezamen toch een positief beeld
bestaat omtrent de rol en invloed van de regionale vakbeweging in Noord-Nederland.

10.7

De vakbeweging als bindende factor in de regionale lobby

De vraag in dit deel van het onderzoek luidde als volgt:
heeft de opstelling van de vakbeweging in Noord-Nederland (vakbonden en vakcentrales tezamen) in
de periode 1960-1992 mee geleid tot een krachtenbundeling van de diverse regionale actoren? En zo
ja, zijn daar dan successen mee geboekt?
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Al in 1967 meende het toenmalige NVV-district Groningen/Drenthe dat er voldoende plannen voor de
ontwikkeling van het Noorden op tafel lagen:
‘Wil de regering ernst maken met de uitvoering daarvan, dan zal zij de daaraan verbonden
kosten moeten financieren. Reeds te lang zien wij uit naar de regeringsnota met betrekking
tot deze materie, welke reeds meerdere keren werd aangekondigd, maar tot dusver nog steeds
uitbleef.’
De schrijver van dat verslag, G.Dijkhuizen, moest toen nog vijf jaar wachten op een plan dat echt kon
worden uitgevoerd.
De ombouw van het NVV-district Groningen/Drenthe naar een nieuw soort district, krijgt gestalte
met het per 1 januari 1970 van start gaan van het NVV-district Noord. Inhoudelijk bijt dat nieuwe
district zich direct vast in de regionaal sociaal-economisch problematiek van Noord Nederland.
Dat resulteert al snel in het vaststellen van het eerste Plan voor het Noorden (van de drie regionaal
samenwerkende vakcentrales samen met de landelijke vakcentrales). Ook wordt geexperimenteerd
met een coordinerende en sturende rol van de vakcentrale, in het bijzonder bij dreigende sluiting van
bedrijven of fors ingrijpende herstructureringen.
Dat Plan voor het Noorden (van de drie vakcentrales) speelt direct een rol in de beinvloeding van de
regering. Op 15 april 1970 wordt het door een delegatie van bezoldigde en onbezoldigde leden der
drie vakcentrales te Den Haag aan de regering (premier De Jong) aangeboden. Daarmee wist het NVV
binnen een half jaar een inhoudelijk antwoord te formuleren op de uitdaging van Meis. Om de druk
op de rijksoverheid op te voeren en nu eindelijk eens te komen opdagen met de beloofde maatregelen
stond de vakbeweging in september opnieuw op de stoep van de regering. En toen dat nog weinig
effect sorteerde ging de vakbeweging aan de slag om een grote vakbondsdemonstratie voor te bereiden.
In januari liep eerst nog Oost-Groningen te hoop in Winschoten, ter gelegenheid van een bezoek van
de Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken. De noodklok werd geluid en de duizenden
demonstranten illustreerden de gespannen verhouding Noord-Nederland vs Den Haag.
Op 17 april 1971 vond de grote vakbondsdemonstratie plaats te Groningen. Zo’n 10.000 demonstranten
maakten een geweldige indruk. De regering moest nu toch echt wel met iets goeds te voorschijn
komen.
Op 6 november 1971 waren op een grote kadervergadering van de drie vakcentrales te Leeuwarden alle
fractievoorzitters uit de Tweede Kamer uitgenodigd zitting te nemen in een forum over de noordelijke
problematiek. Deze vergadering werd gevolgd door een vergadering op 26 februari 1972 te Assen. De
drie meest bij de noordelijke problematiek betrokken ministers uit het kabinet Biesheuvel stonden daar
een grote, kritische kadervergadering te woord. En op 25 maart 1972 werd te Drachten deze cyclus van
demonstatieve kaderbijeenkomsten afgerond met een debat met onder anderen de landelijke voorzitters
van de drie vakcentrales.
En eindelijk, in september 1972 verscheen dan toch de nota Noorden des Lands, oftewel de NotaLangman. Opnieuw werden grote kadervergaderingen belegd, met als afronding de vergadering in Assen
van 18 november 1972. In maart 1973 werd, voorafgaande aan de behandeling van de nota-Langman
in de Tweede Kamer in Meppel nog een hoorzitting belegd, waar onder andere de vakbeweging haar
mening nadrukkelijk naar voren bracht. En in augustus 1973, aan de vooravond van de parlementaire
behandeling van de nota-Langman, werd er nog een indringend gesprek gevoerd met de nieuwe minister
van Economische Zaken, de heer R. Lubbers. De verwachtingen waren opnieuw hoog gespannen.
Ondertussen vergaderde het Verbondsbestuur in augustus 1970 in Zwolle met alle noordelijke NVVdistrictsbestuurders, zowel die van de bonden als die van de vakcentrales. Aanleiding van die bijeenkomst
was de vraag hoe de vakbeweging de invloed van Meis kon pareren. Meis zaaide verdeeldheid binnen

179

opmaak-definitief.indd 179

07-01-2009 11:16:48

de vakbeweging. Bovendien ging het hem vooral om het versterken van de positie van de CPN. Het
verbondsbestuur had al per 1 januari het nieuwe NVV-district Noord ten doop gehouden. Nu wilde het
met de bestuurders overleggen over het idee om de vakcentrale een meer coördinerende rol toe te bedelen,
in het bijzonder bij bedrijfsproblemen of bij plotselinge dreigende sluitingen of reorganisaties.
Veel animo om wat van hun autonomie in de regio af te staan, ter versterking van de rol van het NVV/
de FNV als regionale actor bleek er niet te bestaan. Men verwachtte zo nodig Meis zelf wel te kunnen
pareren. Een lichte vorm van bemoeienis bij de regionale problematiek werd uiteindelijk dan toch
wel van belang gevonden. Daarmee kreeg de bemoeienis van Adri de Boon met de ontwikkeling in
Noord-Nederland een stevig fundament en ontstond de functie van de werkgelegenheidscoordinator
(eerst was dat Tinus Arends en vanaf eind 1971 Henk Muller). De op 18 december 1971 te Heerenveen
gekozen werkgroep bestond vooreerst uit acht gekozen kaderleden vanuit de NVV-districtsraad (die
een jaar later overigens al weer overbodig bleek) en de vijf districtsbestuurders van de vakcentrale.
Als voorzitter werd verkozen de werkgelegenheidscoordinator Tinusn Arends. Per 12 mei 1973 kreeg
het NVV-bestuur in Noord-Nederland een meer definitieve vorm door enerzijds de toetreding van een
vijftal bezoldigde districtsbestuurders van bonden en anderzijds totaal elf vertegenwoordigers vanuit
de NVV-afdelingen in Groningen, Friesland en Drenthe en ambtshalve de vier districtsbestuurders van
de vakcentrale. De dubbele samenstelling(vanuit de bonden en vanuit de NVV-afdelingen) betekende
de definitieve doorbraak van de onbezoldigde kaderleden in het bestuur van het NVV-district Noord.
Een regionale vakbeweging was geboren.
Het sociale conflict van Noord-Nederland met Den Haag vond feitelijk plaats tussen 1968 en 1981.
Dat was ook de periode van de herstructureringsprocessen die in deze studie geanalyseerd zijn. In
deze tijdsperiode was het ook duidelijk welke regionale actoren op de voorgrond traden en hoe die
verschillende actoren zich tot elkaar verhielden.
Daar had je de CPN die als strak centralistische organisatie in Groningerland kansen voor zichzelf
zag, om sturing te geven aan een brede beweging van onrust en onvrede. Hun kans kregen ze bij de
bijzondere situatie in de strokartonsector. Hun resultaat was de vorming van een soort alternatieve
leiding van het NVV in de provincie Groningen: ‘de gezamenlijke actiecomitees’. Met het zich
herpakken van de vakbeweging trachtte de CPN haar invloed in een meer politieke vorm zeker te
stellen: de Volkscongressen tussen 1972 en 1980
Naast de CPN speelden ook de PSP en de PvdA in deze periode een rol. De Partij van de Arbeid
kwam pas echt goed in beweging na de overwinning van Meis bij de Statenverkiezingen van 1970. De
eerste sociaal-economische kwestie die zich begin 1971 aandiende, was het dreigende faillissement van
het confectiebedrijf Muller. Zowel de CPN als de PSP en de PvdA bemoeiden zich met deze affaire.
Maar de vakbeweging had de zaak alweer stevig in de hand. Adri de Boon, Tinus Arends en Gerrit
Kok wisten, na een aanvankelijk nog aarzelend optreden, met redelijk succes (de oprichting van de
overheidsgefinancierde stichting herplaatsing werknemers in de confectie) deze bedrijfsherstructurering
op te vangen.
De PSP stelde zich feitelijk op achter de zich weer ontplooiende regionale vakbeweging. De PvdA deed
aan ‘damage-control’. Zij moest haar electorale verlies terugwinnen. En daarbij ging ze desnoods op de
tenen van de vakbeweging staan. Zij bleek zelfs bereid om samen met de CPN, tegen de wens van de
vakbeweging in, betrokken te zijn bij een bedrijfsbezetting, zoals in 1975 bleek bij de bezetting van het
confectiebedrijf Seriös te Nieuweschans.
Per 1 januari 1972 was inmiddels de Industriebond NVV ontstaan. Al snel verkreeg zij grote invloed in
de bedrijven. In het bijzonder ook in de bedrijven waar Meis nogal wat Anklang had gehad. Het was die
bond duidelijk, in het bijzonder ook na de Seriös-bezetting, dat zij heel scherp actie moest voeren. Dat
leidde uiteindelijk in een periode van zo’n jaar of vijf (1976 – 1980) tot een zevental bedrijfsbezettingen,
die allemaal min of meer succesvol verliepen en waar de Industriebond de regie behield.
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Ook in de jaren tachtig kwam de vakbeweging in verzet, in het bijzonder tegen de rijksoverheid,
Vismarkt, 2 maart 1985.

In die periode verdwenen de CPN, de ‘gezamenlijke actiecomitees’ en de Volkscongressen eigenlijk
heel ongemerkt van het toneel.
Zo kreeg de Industriebond-FNV wat meer ruimte. Alleen werd de verdere ontplooing van de Industriebond
tot echte regionale actor in toenemende mate gehinderd door het steeds groeiende centralisme van die
bond. Toestemming om actie te voeren als het moest bleef uit en verplicht actievoeren werd soms
opgelegd zelfs als daar bij de leden niet al te veel animo voor bestond.
Zowel bij de OKTO-affaire als bij de crisis bij Avebe (beide in 1980) leidde dat onontkoombaar ook tot
de nodige spanningen tussen Industriebond en FNV-district Noord.
De afloop van het OKTO-conflict leidde tot een korte periode van nauwe samenwerking tussen PvdA
en FNV in de drie noordelijke provincies. Hier ontstond een gezamenlijke strategie voor wat het voort
te zetten regionaal sociaal-economisch beleid betrof.
Ook de afloop van de crisis bij de AVEBE had tot een nauwer, gezamenlijk optreden tussen PvdA en
FNV kunnen leiden. Maar dat gebeurde niet. De terugkeer, na twee jaar afwezigheid, van de PvdA in
het college van GS van Groningen enerzijds en de wat gespannen verhouding tussen FNV-districtNoord en de Industriebond-FNV anderzijds, blokkeerde een dergelijke ontwikkeling. Zeker met de
verslechtering van de conjunctuur en het groeien van de werkloosheid tot ongekende hoogten en dit
keer in het gehele land.
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De noordelijke vakbeweging trok zich daardoor, na de herstructurering bij de AVEBE, weer meer terug
op haar algemene belangenbehartigende rol. De acties van de jaren tachtig waren dan ook meer deel van
het landelijke verzet tegen het, tegen de vakbeweging gerichte overheidsbeleid, dan een voortzetting
van de beweging ‘tegen de achterstelling van Noord-Nederland’.
Zowel met het kabinet Van Agt-Den Uyl als met de kabinetten Lubbers verliep het contact met de
vakbeweging, in het bijzonder nationaal, niet zo best. Meerdere malen leidde dat tot grote conflicten.
Te beginnen met de grote demonstratie begin 1980 in Amsterdam (“Willen we naar de Dam, dan gaan
we naar de Dam”, Herman Bode) Veel succes wist de vakbeweging daarbij niet te halen. Uiteindelijk
wendde zij zich in arre moede tot de werkgevers, wat tot het Akkoord van Wassenaar leidde (de uitruil
van arbeidstijdverkorting tegen bevriezing van de lonen.
Ook in Noord-Nederland waren de acties begin jaren tachtig verbitterd. Was landelijk de focus helemaal
gericht op de voorgenomen kabinetsingrepen in de Ziektewet, daar kwam in Noord-Nederland nog
extra bij de strijd tegen de werkverschaffing onder de leuze ‘Betaalde Arbeid, geen werkverschaffing’.
Feitelijk werd de actie van de FNV gevoerd tegen vooral de regionale en lokale PvdA, daartoe aangezet
door staatssecretaris Ien Dales.
In de jaren tachtig stond de vakbeweging als organisatie onder grote druk. Hoge werkloosheid,
grootschalig ledenverlies en bestuurlijke verwarring teisterden de Nederlandse vakbeweging in al
haar geledingen. Uiteindelijk, nadat die beweging toch weer opveerde, ging men op zoek naar nieuwe
structuren.
De ontwikkeling naar een meer Romaanse opbouw van de vakbeweging in Noord-Nederland was, door
die verschillende centralistische conflicten en nu ook onder invloed van die nieuwe structuurdiscussies,
beginnen te stagneren. De centralistische vakbonden zochten hun heil weer meer in centralisme en
individuele belangenbehartiging, dan in een verdere regionalisering. Geleidelijk aan, dat duurde van
1980 tot 1992, claimden en verwierven de vakbondsdistricten en dan vooral de bezoldigde collega’s ook
in de vakcentrale-districten een steeds dominantere positie. Eerst - vanaf 1982 - werden de onbezoldigde
kaderleden, die vanuit de afdelingen in het districtsbestuur zaten, vervangen door (veelal bezoldigde)
vertegenwoordigers van de bonden. En in 1992 ging ook de samenstelling van de halfjaarlijkse
districtsvergadering op de schop. De delegaties van de FNV-afdelingen moesten plaatsmaken voor
delegaties vanuit de bondsdistricten.
De vakcentralebestuurders kwamen daarmee onder steeds grotere (vaak meervoudige) druk te staan.
Het sinds 1971 gegroeide karakter van belangrijke regionale actor ging met het terugdringen van de
positie van de vakcentrale-kaderleden snel verloren.
Vanaf 1990 veranderde het karakter van de regionale vakbeweging in Noord-Nederland meer en meer
van dominante actor in een social conflict, tot een alom geaccepteerde sociale partner. Toch kon steeds
moeilijker verhuld worden dat de vakbondsstructuren hol waren en dat de vakbeweging, behoudens
loonacties, meer en meer een bestuurdersbeweging dan een regionale beweging was geworden.
Conclusie: De vakbeweging heeft zeker een rol gespeeld in de groei van de sociale beweging en
uiteindelijk ook het sociale conflict in Noord-Nederland in de periode 1960-1992. De aanvankelijk
snel groeiende samenhang, met voor de vakcentrale een echt coördinerende rol, kwam voort uit angst
voor Fré Meis en niet door een bewuste keuze voor een andere regionale vakbondsstructuur. De
vakbeweging worstelde nog met het trauma van de grote afstand leiding-leden. Haar ingegroeid zijn in
de maatschappij maakte dat het actievoeren verloren was gegaan en daarmee tegelijkertijd het contact
met juist het actieve deel van het ledenbestand. De keuze voor een veel hechtere samenhang in de regio,
met zelfs een coördinerende taak voor de vakcentrale, waar het om bedrijfseconomische conflicten
ging, was spannend en werd alleen genomen onder druk van Meis.
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Verder leidde het groeiende contact met de regionale overheden tot een sterkere positie van de vakbeweging
in het sociaal-economish krachtenveld. De sfeer waarin massa-ontslagen maatschappelijk gezien niet
acceptabel waren, versterkte de positie van de bonden bij onverwachte herstructureringskwesties.
Permanent kon vanuit de verworven posities (bijvoorbeeld in de Raad van Commissarissen van de
NOM) geageerd worden tegen het verder wegzakken van deze regio en voor het scheppen van nieuwe
perspectieven.
Het grote succes van de ‘beweging tegen de achterstelling van Noord-Nederland’ is natuurlijk geweest
het afgedwongen regionaal beleid gedurende meer dan een halve eeuw (namelijk van 1948 tot 2005) en
het langzaam opkrabbelen van het landsdeel Noord-Nederland qua welvaart en economische structuur.
Wat nog rest in de behoefte aan wat meer regionale autonomie, zodat de regionale actoren met elkaar
ook wat meer te zeggen krijgen over de meest gewenste ontwikkelingen voor de toekomst.
Inmiddels heeft de vakbeweging overigens zijn positie als drijvende regionale actor min of meer
verloren. Sectorale conflicten brengen de gemoederen nog steeds in heftige beweging, maar deze acties
kunnen niet meer gezien worden als onderdeel van de ‘beweging tegen de achterstelling van NoordNederland.

10.8		Verder onderzoek
Vragen die zich, mede in relatie tot de in dit boek opgeworpen vragen, als vanzelf naar voren
dringen betreffen de aard van regio’s enerzijds en de rol van regionale vakbewegingen in die regio’s
anderzijds.
Hoe staat het met de mate van autonomie van de regio’s in Europa? Biedt de regio een beter
aangrijpingspunt voor de sociaal-economische ontwikkeling dan het bevorderen van de nationale
economieën van de landen waarbinnen die regio’s gevestigd zijn? Ziehier een eerste thema.
Een tweede thema is het begrip identiteit en dat vooral in een gekoppelde vorm aan regio’s: regionale
identiteit. Wat is bepalender, een etnische basis (taal en regionale cultuur) of een sociaal-economische
basis. Heeft de (geografische) omvang van regio’s iets van doen met de totstandkoming, de bloei en het
verval van regionale identiteiten?
Een derde thema vormt de ontwikkeling van de (regionale) vakbeweging
Kennen vakcentrales en bonden nog regionale structuren? En zo ja, wat zijn daarmee de ervaringen in
de afgelopen jaren? Weten de vakbonden voldoende werknemers uit de commerciele dienstensector en
uit de culturele sector als lid in te schrijven?
Hoe is de relatie van de vakbeweging met de politiek? En hoe ligt dat in de (diverse typen) regio’s?
Tenslotte blijft ook de regio Noord-Nederland stof tot onderzoek bieden. De hele bestuurkundige en
politieke gang van zaken rond het Zuiderzeelijn-project biedt zeker inzicht in de verhouding van de
regio Noord-Nederland met Den Haag; maar ook in de vraag welke regionale actoren vandaag een
prominente rol spelen en in hoeverre de onderlinge samenwerking tussen de drie noordelijke provincies
al dan niet erodeert. Een andere vraag zou kunnen zijn in hoeverre een ‘sociale beweging tegen de
achterstelling van Noord-Nederland’ op enig moment zou kunnen veranderen in een ‘beweging voor
meer autonomie voor dit landsdeel’.
Het onderzoeksgebied is ruim genoeg voor een hele serie geëngageerde onderzoekers. De
economische geografie blijkt zonder probleem wel de benodigde ruimte te kunnen bieden aan veel
van dit aangeduide onderzoek, zeker indien dit samen met de culturele geografie wordt opgepakt.
Maar, zonder sociologie en sociale geschiedenis komen we niet ver genoeg.
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Hoofdstuk XI Nabeschouwing		

11.1

Regio’s en vakbeweging in Nederland in de
éénentwintigste eeuw

De resultaten van dit onderzoeksproject als geheel kunnen mogelijk betrokken worden bij de verdere
vormgeving van het toekomstig regionaal c.q. ruimtelijk-economisch beleid, alsook bij de verdere
ontplooiing van de vakbeweging in de regio.
Het regionaal c.q. ruimtelijk-economisch beleid is, met het verschijnen van de nota ‘Pieken in de Delta’,
in een nieuwe fase beland. Dit beleid richt zich namelijk niet meer exclusief op bepaalde regio’s, doch
wil juist de sterke punten van de economie steunen.
Het voormalige regionaal beleid gericht op Noord-Nederland (het tussen Brussel, het rijk en de
noordelijke provincies overeengekomen Kompas-programma) was al bijna verdwenen, maar dat ging
de Europese Commissie te ver. Het Noorden kon alsnog op Europese middelen aanspraak maken, mits
de co-financiering van het rijk of derden rondkwam. De regering Balkenende moest wel toegeven.86
Toch werden de criteria voor de in de lopende beleidsperiode uit te voeren projecten wel geleend uit de
nota ‘Pieken in de Delta’. Zo worden het ruimtelijk-economisch en het regionaal beleid van Brussel en
het rijk een welhaast onontwarbaar geheel en lijkt het er op, dat het Noorden slechts enkele pieken zal
kunnen ontwikkelen en verder niet meer in aanmerking komt voor ruimtelijk-economisch beleid.
Een dergelijke behandeling is niet nieuw. Met de baten van de aardgaswinning gebeurt hetzelfde. Alles
gaat in de grote pot en bij de verdeling wordt het Noorden onderbedeeld. Projecten als de afronding
van de HSL naar het Zuiden, de Betuwelijn naar het Oosten, de Tweede Maasvlakte in de Europoort
en de uitbreiding van Schiphol, dat alles wordt gerealiseerd met behulp van het Fonds Economische
Structuurversterking.87 De bulk van deze middelen werd dus wel regionaal ingezet, maar dan in de regio
Randstad, alleen werd dat niet zo benoemd.
Hoe dan ook, de noordelijke provincies zullen de komende jaren meer zelfstandig hun eigen
regionale ontwikkelingsbeleid, hun eigen economische structuurversterking vorm moeten gaan
geven. Daarbij ligt de keuze voor om vooral in te spelen op de algemene Europese en nationale
ontwikkelingsprogramma’s, danwel zelf ook nieuwe, eigen beleidslijnen vast te stellen. Realisering van
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Begin september 2005 hebben de Noordelijke provincies een akkoord bereikt met de rijksoverheid over
de afbouw van het regionaal beleid: voor 2006 en de periode 2007 t/m 2010 blijft nog een bijzondere
financieringsstroom overeind, zij het dat de projecten die daarmee kunnen worden gefinancierd moeten
voldoen aan de in de rijksnota “Pieken in de Delta” (in 2004) geformuleerde criteria. Daarmee is er een einde
gekomen aan het zorgvuldig door rijk en noordelijke provincies ontwikkelde, sinds 1998 functionerende
‘Kompas-programma’.
Een recent onderzoek naar de besteding van dat deel van de (noordelijke) aardgasbaten dat jaarlijks
toevloeit naar het Fonds Economische Structuurversterking (FES) heeft uitgewezen, dat in de regio NoordNederland slechts 2% van die middelen zijn besteed, tegen 88% in de Randstad. (IOO, 2006)
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regionaal ontwikkelingsbeleid, c.q. economische structuurversterking behoeft structurele financiering.
Daarover zal met de rijksoverheid gesproken moeten worden. De regionale overheden doen er daarbij
overigens ook goed aan om de diverse regionale actoren actief bij een dergelijk debat te betrekken,
opdat een zo groot mogelijk draagvlak voor zo’n nieuw beleid kan ontstaan. De vakbeweging blijft
daarbij mijns inziens, zeker in potentie, één van de belangrijkste actoren.
Momenteel is de vakbeweging in Nederland onderwerp van een diepgaand herstructureringsproces. De
fusieperikelen, waar een aantal nieuw gevormde bonden de afgelopen jaren mee geworsteld hebben (in
het bijzonder FNV-Bondgenoten) en de mede als gevolg daarvan nog wat onduidelijke verhoudingen
tussen vakbonden en vakcentrales, hebben in het bijzonder bij de kaderleden over hun rol de nodige
onduidelijkheid geschapen. Temeer daar lokaal en regionaal, in elk geval wat de vakcentrale betreft,
het verenigingskarakter van de vakbeweging is afgebouwd. Gevreesd werd al, dat mede daardoor
het vermogen van de vakbeweging tot mobilisatie van de leden sterk zou zijn afgenomen. Nochtans
is in oktober 2004 gebleken, dat dat vooralsnog nog wel mee valt. Zo’n 300.000 vakbondsleden
demonstreerden tegen het voorgenomen kabinetsbeleid, in het bijzonder wat het sociaal beleid en
het beleid inzake VUT en pensionering van het kabinet Balkenende-I betrof. Dit feit, de geslaagde
mobilisatie van de achterban, kan niet genoeg op waarde en betekenis worden geschat.
Het verschaffen in deze studie van een helder zicht op de mogelijkheden die het regionale beleidsniveau
de vakbeweging biedt, leidt er mogelijk toe, dat de komende jaren door landelijke besturen wordt
overwogen om toch opnieuw te investeren in de eigen regionale structuren.
Dat kan, hoopt deze studie te hebben duidelijk gemaakt, van groot belang zijn voor de sociaaleconomische ontwikkeling van regio’s (zoals bijvoorbeeld de regio Noord-Nederland) en daarmee ook
voor de daar woonachtige vakbondsleden (en hun families).
Mocht het rijk volharden in zijn autistische verhouding tot Noord-Nederland, dan kan zich zeker opnieuw
een sociaal conflict ontwikkelen, al dan niet met een sterke inbreng van een (regionale) vakbeweging.

11.2

Afsluiting

In mei 1995 eindigde mijn dienstverband met de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).
Daarmee kwam er een einde aan een eenentwintig-jarig dienstverband als districtsbestuurder in NoordNederland.
In 1974 werd ik als districtsbestuurder aangesteld bij het toenmalige NVV. Slechts enkele jaren daarvoor
was het NVV-district-Noord ontstaan, mede als gevolg van regionale, sociaal-economische spanningen
in Noord-Nederland.
Voor die aanstelling had ik, maar toen meer vanuit een politieke invalshoek (zo was ik onder andere lid
van Provinciale Staten van Groningen van 1971 tot in 1974), de opbloei van een sociale beweging, die
met recht ‘de beweging tegen de achterstelling van Noord-Nederland’ genoemd mag worden, zich zien
voltrekken. Nee, sterker nog, ik was mee een actor in die ontwikkeling.
Het idee om achteraf systematisch de opkomst en ontplooiing van de in die periode zich manifesterende
‘beweging tegen de achterstelling van Noord-Nederland’ te bestuderen en te beschrijven, was al snel
één van mijn ambities. Enkele gesprekken met professor P.H. Pellenbarg openden een perspectief om
als extern promovendus bij de faculteit der ruimtelijke wetenschappen met zo’n soort project aan de
slag te gaan. Wel zou dan externe financiering moeten worden zekergesteld.
In datzelfde jaar 1995 woonde ik in Brussel de afsluitende studiebijeenkomst bij van het project van
professor D. Albers. Dat Europees gefinancierde onderzoeksproject betrof een vergelijkende studie
tussen diverse soorten regio’s in een vijftal grotere, bij de Europese Unie aangesloten landen. Aanwezig
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waren wetenschappers vanuit diverse disciplines, mensen die vooral ook studie gemaakt hadden van
de ontwikkelingsprocessen in hun eigen regio van herkomst, en vakcentralebestuurders uit diezelfde
regio’s. Het was een spannende bijeenkomst. En alleen al de titel van de afsluitende publicatie bood
als het ware een nieuw programma voor regionale vakbewegingen en voor onderzoekers van de
ontwikkeling van regio’s:
“In den Regionen für die Regionen Europas:
Über die Aneignung eines neuen gewerkschaftlichen Arbeitsfeldes”
Nederland kwam in die studie niet voor. Nader onderzoek naar de situatie in Nederland, als middelgroot
Europees land, leek een waardevolle aanvulling op die studie te kunnen zijn. Bovendien zouden enkele
vragen die Albers had opgeroepen nader onderwerp van studie kunnen zijn.
Bij het betrokken Directoraat-Generaal voor regionaal beleid van de Europese Commissie was men
enthousiast over dit plan. Als het mij zou lukken in Nederland voor het voorgestelde onderzoeksproject
financiering te regelen, dan zou dat beschikbaar komende bedrag door de EU mogelijk verdubbeld
kunnen worden. Wel adviseerden zij mij het onderzoeksproject meer te doen aansluiten bij het project
van professor Albers.
Intensief overleg met Albers in Bremen leidde tot een herformulering van het onderzoeksproject. Dat
project werd vervolgens, ter medefinanciering, ook voorgelegd aan het Nederlandse ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en aan de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij. Beide bleken
bereid mee te financieren. Wat de faculteit ruimtelijke wetenschappen betrof, kon met het studieproject
een aanvang gemaakt worden. Overigens werd besloten de binding met de faculteit iets minder direct
te laten zijn. Besloten werd tot de oprichting van een stichting (de stichting Unite). Die stichting kon de
subsidiegelden beheren en ik kon daarbij in dienst treden.
Ronduit teleurstellend was het om, met een uitgewerkt, mede op hun verzoek aangepast projectvoorstel
in de hand, te moeten vernemen dat de belangstelling van het directoraat-generaal regionaal beleid
van de EU voor dit soort onderzoeksthema’s inmiddels tanende was. De toenmalige, toekomstige
uitbreiding van de Europese Unie diende zich toen reeds aan. Sociale verhoudingen en regionale
ontwikkelingsprocessen in vooral ex-communistiche landen, daarnaar ging de interesse uit. Wellicht,
was het advies, was er bij het DG Sociaal Beleid nog wel enige bereidheid mijn onderzoeksvoorstel mee
te financieren. Maar dat bleek een weg die noodzakelijkerwijs weer terugvoerde naar het Nederlandse
ministerie van Sociale Zaken en vervolgens weer naar de Nederlandse vakbeweging, en in het bijzonder
de FNV.
Met het zo ontstane gat in de financiering werd toen besloten een beperkter onderzoek te doen en wel
een onderzoek naar de ontwikkelingsgang van de regio Noord-Nederland in de periode 1960-1992.
Dat onderzoek werd onder de titel ‘regionale ontwikkeling en vakbeweging’ (‘Noord-Nederland in het
vizier’) voorjaar 1999 aangeboden aan de financiers.
Met prof. Pellenbarg werd afgesproken dat dat rapport de basis zou kunnen vormen van een nog wat
te verbreden onderzoeksproject, leidend tot een proefschrift. Het structurele gebrek aan tijd, mede
vanwege hernieuwde politieke activiteiten (de oprichting en uitbouw van de Partij voor het Noorden)
en de noodzaak om ook te zorgen voor brood op de plank, maakte dat ik slechts in de vakanties aan
dit project kon werken: een uiterst inefficiënte manier van doen. Maar, de volhouder wint en het ei is
gelegd.
Mijn bewondering en dank gaan in het bijzonder uit naar mijn promotor, P. Pellenbarg, die de trage
ontwikkelingsgang van de totstandkoming van dit proefschrift, zo goed en zo kwaad als dat ging,
heeft begeleid. Dank ook voor de gastvrijheid die de faculteit ruimtelijke wetenschappen mij al die
tijd heeft geboden. Het was aangenaam onder studenten, AIO’ers, stafleden en - meer algemeen - in de
universitaire wereld te verkeren.
Wie weet kan dat contact op de een of andere wijze worden voortgezet.
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Hier dank ik ook mijn vrouw voor het mij toestaan om, naast alle andere drukte, ook nog eens tijd vrij
te hebben kunnen maken om deze dissertatie te schrijven.
Hoe dan ook, het boek ligt er.
Teun Jan Zanen
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Bijlage 1

Vragenlijst
Bedrijfstak-herstructureringen

a.

Karton-industrie

A.

Algemeen, situatie in de sector

1. Take-off van deze bedrijfstak in Noord-Nederland:
2. Concentratie van bedrijven in Noord-Nederland?
3. Aantal bedrijven rond 1960:
4. Soort bedrijven:
			
5. Belangrijkste afzetmarkten:
			
6. Aantal werknemers rond 1960:
7. Perspectieven:
8. Betekenis van de sector voor de regio
- sociaal :
			
			
- economisch:
			
			
- politiek:
			
			
			
B.

- Eind 19e eeuw
- Voornamelijk provincie Groningen
- 19
- Deels coöperaties, deels
speculatieven (NV’s)
- Nederland en, in afnemende mate,
Engeland
- Ongeveer 3.000
- Modernisering en herstructurering
- Eén van de steunpilaren van de
werkgelegenheidsstructuur in
Oost-Groningen
- Dan nog passend in het Oost
Groninger agro-industrieel
complex: (grondstof stro)
- Niet acceptabel verklaren van een
dreigende koude sanering van
deze sector, na enkele
bedrijfssluitingen in 1968;

Aanzetten tot een sectorale herstructurering

9. Eerste discussies over sector herstructurering:
10. Herstructureringsperiode:
11. De aanzetten tot een sectorale herstructurering:
			
		
		
		
		
		
		
		
		

- Rond 1967
- 1976-1980
- In 1969 groeit de inzet om te komen
tot een sectorale herstructurering;
in 1972 verschijnt dan het
structuurrapport massief kartonindustrie; pas in 1976 wordt er door
het ministerie van EZ gestart
met de voorbereidingen voor een
herstructurering, met de instelling
van de Beleidscommissie
Massiefkartonindustrie (BMI)
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C.

Uitgangspositie vakbonden in deze sector:

12. Organisatiegraad werknemers:
13. Actie-verleden binnen de sector:
14. Karakter meest betrokken vakbond:
			
			
15. Betrokkenheid vakcentrales:
			
D.

Uitgangspositie werkgevers(organisatie):

16. Branche-vereniging:
			
17. Oriëntatie op continuïteit van activiteiten:
			
18. Collectieve initiatieven voor vernieuwing:
			
			
E.

- Hoog
- Groot
- Van een wat slaperige ABC-NVV
naar een dominante en
strijdbare Industriebond NVV
- In eerste instantie niet, na 1969 zeer
nadrukkelijk wel

- Prijs- en productiekartel
plus het verkoopbureau Nesso
- Vooral bij de coöperatieve
bedrijven neiging tot afhaken
- Discussie over perspectief
massiefkarton-industrie met behulp
van een structuurrapport (1972)

Het herstructureringsplan

19. Inzet werkgevers bij een eventuele sectorale
herstructurering:
			
			
			
			
20. Opstelling van de regionale politiek
bij het begin van de herstructurering:
			
			
			
			
			

- Modernisering, zowel karton- als
papiercapaciteitsreductie met 20%,
minder vervuilend (van stro naar
oud-papier als grondstof) en een
verdere 25% personeelsreductie
(naar 2200 werknemers)
- In eerste instantie beperkte
belangstelling (alleen de regionale
CPN en PSP namen stelling tegen
de afbraak van werkgelegenheid in
de kartonindustrie), daarna
algemene oriëntatie op
herstructurering
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F.

Verloop van de herstructurering

21. Verhouding vakbonden-werkgevers:
			
			
			
			
22. Bemoeienis van de regionale politiek
tijdens de herstructurering:
			
			
			
			
			
			
23. Opstelling vakbonden tijdens de
herstructurering:
			
24. Betrokkenheid van de rijksoverheid:
			
			
			
			
			
			
			
25. Mobilisatie van de vakbondsleden:
			
			
			
			
			
26. Gevoerde acties:
		
		
		
		

- Vanwege het ‘trauma van 1969’
stonden de verhoudingen permanent
op scherp. Ondertussen was er
sprake van het sluipend weglekken
van werkgelegenheid.
- Algemeen regionaal gevoelen dat
de herstructurering moet doorgaan,
met zoveel mogelijk behoud van
werkgelegenheid en een soepele
herplaatsingsregeling van de
werknemers van de bedrijven die
sluiten (via de aanbevelingen van
de commissie Hermas).
- Tegen koude sanering, met zoveel
mogelijk behoud werkgelegenheid,
bereidheid tot loonmatiging
- Aanvankelijk aarzelende opstelling
t.o.v. aanbevelingen Beleidscommissie Massief Kartonindustrie
(kostbare operatie en nog een
noodzakelijke herplaatsing van zo’n
650 van de 2.900 werknemers, die
eind jaren zeventig in die sector
werkzaam zijn).
- Zeer omzichtig; pas in 1980 samen
met de vakcentrale actie tegen de
sluiting van OKTO, maar ook tegen
een uit een faillissement komend
OKTO dat de net geherstructureerde
kartonindustrie zou kunnen bedreigen
- In relatie tot de zich telkens
wijzigende opstelling van de BMI
(en - samen met de vakcentrale –
van de bond zelf)slechts permanente
druk op het proces
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G.

Uiteindelijk resultaat en waardering

27. Uiteindelijk resultaat:
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
28. Verwevenheid met het sociale conflict
Noord-Nederland - Den Haag:
29. Specifiek beleid van Den Haag bij deze
sector i.v.m. het sociaal conflict:
			
			

88

- Geslaagde herstructurering; twee
grote concerns namen bijna alle
bedrijven over; modernisering van
de bedrijven, oplossen
afvalproblematiek, onafhankelijkheid
van de landbouw (nieuwe grondstof:
oud papier); wel vermindering van
het aantal arbeidsplaatsen naar
een niveau van 2.300 per 1981.
- Wel periferisering van de
vestigingsplek van deze
bedrijfstak (grondstof oud-papier:
aankoop en afzet buiten het Noorden)
en dreiging van concurrentie door
OKTO
- ja88
- ja: Herstructurering kartonsector,
plus herplaatsing werknemers
(in de sector of elders)

Zie studie J.J. van der Werf ‘Industrie en regio’ 1989; blz. 205
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b.

de confectie

A

Algemene situatie in de sector

1. Take-off van deze bedrijfstak in Noord-Ned.:
2. Concentratie van vestigingen in Noord-Ned.:
			
3. Aantal bedrijven rond 1960:
4. Soort bedrijven:
5. Belangrijkste afzetmarkten:
			
			
			
6. Aantal werknemers rond 1960
			
			
7. Perspectieven
			
			
			
8. Betekenis van de sector voor de regio:
- sociaal		
			
			
			
- economisch
			
			
			
			
			
- politiek

- Eind 19e eeuw
- Vooral in de stad Groningen
(met filialen in het gehele Noorden)
- 10 ?
- Familiebedrijven
- Détailhandel Nederland (60%) en
grootwinkelbedrijven Nederland
(20%), tot 1961 ook export
naar Engeland
- 6.000 (plus enkele honderden in
oostelijk Friesland, Oost
Groningen en Hoogeveen)
- Nieuwe vormen van
Samenwerking: Stijlgroep Groningen
(1962), Groninger Kleding
Unie (1969)
- Belangrijkste werkgelegenheidssector in de stad Groningen voor
ongeschoolde, veelal ongetrouwde
vrouwen
- Weinig vervlechting in de regio,
de grondstoffen (vooral textiel)
komen van elders (Twenthe en
Noord-Brabant). Wel staat er
bijvoorbeeld in Winschoten de
ritsluitingenfabriek Optilon
- Nauwelijks

B. Aanzetten tot een sectorale herstructurering
9. Eerste debatten over sectorale herstructurering:
10. ‘Herstructurerings’periode
11. De aanzetten tot een sectorale herstructurering:
		
		
		

- Eind jaren vijftig
- 1960-1974
- In 1960 vorming Stijlgroep
Groningen (6 ondernemingen), in
1967 uiteengevallen; in 1969
oprichting Groninger Kleding Unie
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C.

Uitgangspositie vakbonden in deze sector

12. Organisatiegraad:
			
13. Actieverleden binnen de sector:
			
			
14. Karakter meest betrokken bond:
			
			
			
			
			
			
			
15. Betrokkenheid vakcentrales:
D.

Uitgangspositie werkgevers(organisatie)

16. Branche-vereniging:
			
17. Orientatie op continuïteit van activiteiten:
			
			
18. Collectieve initiatieven voor vernieuwing:
			
E.

- Wisselend per bedrijf (van Muller
100% tot Levie …)
- Beperkt, positie vakbonden ten
opzichte van bedrijven/OR’en
wisselt
- De textiel en confectie-bond de
Eendracht (NVV) is klein en niet
goed opgewassen tegen de golf
van regionalisme vanaf 1969;
zij fuseert per 1 januari 1972 met
de Metaalbond en de Algemene
Bedrijfsgroepencentrale (ABC) tot
Industriebond-NVV.
- Aanvankelijk niet, van ’69-’74 wel

- Stijlgroep Groningen, later
Groninger Kleding Unie (1969)
- Eerst wel, later orientatie op
Tunesië en Polen als plekken om de
productie te laten plaatsvinden
- Door merkontwikkeling
(Stijlgroep-Groningen)

Het herstructureringsplan

19. Inzet werkgevers bij een eventuele herstructurering:
			
20. Opstelling van de regionale politiek
bij het begin van de ‘herstructurering’:
			
			
			

- Greep verkrijgen op de afzet
en overleven
- Eerst weinig bemoeienis, vanaf
1969 druk vanuit CPN en PSP en
later ook de PvdA: behoud
werkgelegenheid was daarbij de
inzet.

194

opmaak-definitief.indd 194

07-01-2009 11:16:51

F.

Verloop van de ‘herstructurering’

21. Verhouding werkgevers-vakbonden:
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
22. Bemoeienis van de regionale politiek
tijdens de ‘herstructurering’:
			
			
			
23. Opstelling vakbonden tijdens
de‘herstructurering’
			
			
			
24. Betrokkenheid van de rijksoverheid:
			
			
			
25. Mobilisatie van de vakbond:
			
			
			
			
			
			
			
26. Gevoerde acties:
			
			
			
			
			
			

- Perspectiefonderzoek (op aandrang
van de vakbeweging, 1970?); dat
leidt tot het vervallen van 100
indirecte arbeidsplaatsen;
- In 1972 financiële problemen;
nieuwe doorlichting (Urwick
International). Advies: sluiting
filialen Nieuweschans, Hoogeveen,
Tilburg en Voorst; en samenvoegen
twee Groninger ateliers (in feite
werd het bedrijf Muller herschapen
- Sluiting Van Dam (Groningen) in
1973 en Grol (Groningen) in 1974
- CPN, PSP en PvdA van onder op;
later provinciaal bestuur betrokken
bij stichting herplaatsing
werkneemsters Groninger
confectie-industrie
- Aanvankelijk leidzaam, later
poging iets van de bedrijfstak
overeind te houden, met een sociale
afvloeiing voor de overtollige
werkneemsters
- Bereidheid tot een specifiek
arbeidsmarktbeleid: instelling
stichting herplaatsing werknemers
Groninger confectie-industrie
- Na enige aarzeling op 2 juli 1971
samen met de vakcentrale een
eerste grote kadervergadering van
GKU-werknemers, gericht op
zoveel mogelijk behoud van
werkgelegenheid, plus plannen voor
herplaatsing, dan wel sociale
afvloeiing			
- 1972: GKU. In Nieuweschans
gingen - buiten de bonden om –
PvdA en CPN tot een
bezettingsactie over; resultaat:
vorming Nijkans als
confectiebedrijf onder de paraplu
van de sociale werkvoorziening
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G.

Resultaat en waardering

27. Het uiteindelijke resultaat:
			
			
			
			
28. Verwevenheid met het sociale conflict
			
			
			
			
			
29. Is er uiteindeljk sprake van specifiek beleid
van Den Haag bij deze sector i.v.m. het
sociaal conflict:

- Oprichting stichting herplaatsing
werkneemsters Groninger confectie
-industrie; afbouw gehele sector,
behalve Nijkans in Nieuweschans;
deel productie naar Polen
- Vooral vanwege de periode waarin
de ineenstorting van deze regionale
industriesector plaatsvond, werd het
toch deel van de conflictueuze
verhouding Noord-Nederland –
Den Haag
- Ja, namelijk de instelling van de
stichting herplaatsing werknemers
Groninger confectie-industrie
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c.

Aardappelmeelindustrie

A.

Algemene situatie in de sector

1. Take-off bedrijfstak in Noord-Nederland:
2. Concentratie vestigingen in Noord-Nederland:
			
3. Aantal bedrijven rond 1960:
4. Soort bedrijven:
			
			
5. Belangrijkste afzetmarkten:
			
			
			
6. Aantal werknemers rond 1960:
7. Perspectieven:
			
			
			
8. Betekenis van de sector voor de regio:
- sociaal		
			
			
- economisch
			
			
- politiek
			
			
B.

- Eind 19e, begin 20e eeuw
tientallen, voornamelijk in
Groningen en Drenthe
- Twee
- Eén groot coöperatief bedrijf, met
elf aangesloten coöperaties en één
partikuliere onderneming
- Levering Avebe aan Scholten NV,
daar dan derivatenproductie,
voornamelijk voor de binnenlandse
markt
- 2.100
- De totstandkoming van twee
allroundconcerns, waarbij er wel
een mindere binding met de streek
dreigde te ontstaan
- Belangrijke sector voor de werkgelegenheid, direct en indirect, in
de Gronings-Drentse Veenkoloniën
- Samenhang met landbouw,
wezenlijk onderdeel van het agroindustriële complex
- Onmisbare steunpilaar sociaaleconomische structuur van
het gebied;

Aanzetten tot een sectorale herstructurering

9. Eerste discussie over sector-herstructurering
10. Herstructureringsperiode:
11. De aanzetten tot een sectorale herstructurering
			
			
			
			
			

- Vanaf 1962
- 1971-1981
- Er zijn aanvankelijk twee
groepen bedrijven, die zich beide
snel ontwikkelen: enerzijds
AVEBE (coöperatieve vereniging
Aardappelmeel Verkoop Bureau)
en anderzijds Scholten
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C.

Uitgangspositie vakbonden in deze sector

12. Organisatiegraad vakbeweging
13. Actieverleden binnen de sector
14. Karakter meest betrokken vakbond
			
			
			
			
15. Betrokkenheid vakcentrales:
			
D.

- Redelijk hoog in beide groepen
- In beperkte mate
- Industriebond-NVV is zich bewust
van het belang van deze sector voor
de streek, vooral na het verdwijnen
van KSH, dominantie van deze
bond over de ondernemingsraden
- In eerste instantie niet, later
ontstond er een moeizame relatie

Uitgangspositie werkgevers(organisatie):

16. Branche-vereniging
			
17. Oriëntatie op continuïteit van activiteiten:
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
18. Collectieve initiatieven voor vernieuwing:
			

- AVEBE zelf (coöperatie van elf
coöperaties)
- AVEBE wil zelf meer in
Derivatenproductie en neemt dan
DWM - Duintjer, Wilkens en
Meihuizen – over, waardoor ze
59% van de derivatenproductie in
handen krijgt; dat betekent voor
Scholten in potentie het in gevaar
komen van een gegarandeerde
grondstoffentoevoer)
- Scholten zoekt dan naar relaties
met andere grondstoffenproducenten (maïs en tapioca) en
begeeft zich ook samen met andere
bedrijven richting internationale
markten. Dat leidt tot in 1965 tot
de fusie met Honig NV
(verzwakking regionale binding)
- Nee, Scholten en KSH opereren
steeds meer los van elkaar.
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E.

Het herstructureringsplan

19. Inzet werkgevers bij een eventuele
Sectorale herstructurering
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
20. Opstelling van de regionale politiek
tijdens de herstructurering:
			
			
			

- Is eerst nog niet aan de orde.
- In 1965 ontstaat KSH. KSH tracht
ook in de suikermarkt te penetreren.
- In 1973 poging meerderheidsbelang
te verwerven in CSM, wat mislukt.
- In 1975 gaat KSH aan financiële
problemen ten onder en
desintegreert In 1978 wordt de
zetmeelpoot van KSH toegevoegd
aan AVEBE.
- Avebe worstelt dan al een kleine
tien jaar met aanpassing van de
productie met het oog op de nieuwe
Wet Verontreiniging Oppervlaktewater 1969 (noodzaak tot zuiveren
om hoge heffingen te voorkomen).
- In 1976 wordt een zogenaamd
Basisplan vastgesteld (dat gaat
vooral over het in de fabriek
‘Oostermoer’ in Gasselternijveen
terugwinnen van eiwitten en het
zelfverzorgen van schoon
proceswater).
Tegelijkertijd verandert haar
structuur en oriëntatie: in 1970
vindt de economische fusie van alle
leden-coöperaties plaats; zij zoekt
vervolgens als modern concern ook
deelnemingen in de suikersector en
de maïszetmeel-productie.
- De herstructurering betreft nu de
integratie van de ex-KSH
productie-lokaties en de aanpak van
de afvalwaterproblematiek.
- Bezorgdheid omtrent het
verlies aan werkgelegenheid
vanwege de sluiting van AVEBE
productielokaties (van tien naar
drie).
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F.

Het verloop van de herstructurering

21. Verhouding vakbonden-werkgevers
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
22. Bemoeienis van de regionale politiek:
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

- Ideeën over een volcontinubedrijf
met vijf ploegen, met dan 2.100
werknemers, zoals in het basisplan
aangeduid, passen de bonden prima.
- Na de overname van de
zetmeelpoot van KSH begint de
motor na verloop van tijd te
haperen.
- AVEBE kondigt in 1980
opschorting aan van de
voorgenomen milieu-investeringen,
wegens o.a. financiële problemen
(mede oorzaak: hoge energiekosten
bij de eiwitterugwinning – tweede
oliecrisis).
- Na de mislukte
diversificatiestrategie jaren zeventig
zoekt AVEBE de oplossing van de
financiële problemen in een
herstructurering van het
productieproces:
personeelsreductie, langere
campagnes, anaerobe vergisting in
plaats van de hyperfiltratiemethode
bij de eiwitterugwinning, enz.
- Appèl AVEBE op overheid om te
helpen bij de noodzakelijke
schuldsanering en herstructurering:
de verdere sluiting van nog vier
fabrieken, optimalisering van de
productie en nog 465
arbeidsplaatsen minder
- Omdat ook de provincie eisen
vervuiling van het
oppervlaktewater, geraakte AVEBE
in tijdnood.
- Aanvankelijk werd nog de aanleg
van een extra smeerpijp overwogen,
maar de tarieven van lozing van het
vervuilde afvalwater op die wijze
zouden te hoog worden. De
provincie was eventueel bereid nog
uitstel van betaling te verlenen,
hangende de oplossing van de
zuiveringsproblematiek.
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23. Opstelling vakbonden tijdens de herstructurering:		
			
			
			
			
			
			
			
			
24. Bemoeienis van de rijksoverheid:
			
			
			
25. Mobilisatie van de vakbondsleden:
			
			
			
			
26. Gevoerde acties:
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

- Omdat de handhaving van de
werkgelegenheid bij voorbaat
onmogelijk bleek, moesten de
bonden trachten tenminste een
sociale afvloeiing af te dwingen,
zonder het herstructureringsproces
in het ongerede te brngen.
- Aanvankelijk geen participatie in
de algemene sociale beweging rond
de krisis van AVEBE
- Het rijk was onder de nodige
condities uiteindelijk bereid een
bijdrage van fl. 250,- miljoen bij te
dragen aan de herstructurering.
- Voorzichtige mobilisatie van de
vakbondsleden via het organiseren
van een demonstratie in Veendam
eind november 1980 onder de leus:
‘zetmeel voor het Noorden’
- Daarna sloten de Industriebonden
zich aarzekend aan bij de
coalitie van regio, boeren en
werknemers ter redding van
AVEBE.
- Omdat het rijk slechts een halve
oplossing bood, waarvan vooral
de werknemers de dupe dreigden
te worden (de eis van de afbouw
van nog 75 arbeidsplaatsen) ontstond
er in 1981 opnieuw een tegenstelling
AVEBE-vakbonden.
De tegenstellingen liepen zo hoog op,
dat de bonden overgingen tot een
bezettingsactie van het hoofdkantoor
van AVEBE.
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G.

Uiteindelijk resultaat en waardering

27. Resultaat		
			
			
			
			
			
			
			
			
28. Is er sprake van verwevenheid met het
			
			
29. Is er sprake van het totstandkomen van
specifiek beleid van Den Haag bij deze
herstructurering:

- AVEBE blijft overeind, mede
doordat boeren en werknemers aan
het saneringsplan meebetalen, de
provinciale heffingsbijdrage verschuldigd wegens lozing van
vervuild proceswater - tijdelijk
opgeschort wordt en het verval van
arbeidsplaatsen beperkt wordt tot
een teruggang van 3.300 naar 1.875
- Ja, dat is nadrukkelijk het geval
sociaal conflict Noord-Nederland vs.
Den Haag?
- De medefinanciering door het rijk
was bijzonder, daar het inmiddels
nog slechts ging om één concern
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d.

zuivelindustrie

A.

Algemeen, situatie in de sector

1. Wanneer was de take-off van deze sector:
			
2. Concentratie van vestigingen in Noord			
			
			
			
			
3. Aantal bedrijven rond 1960 in Noord-Nederland?
			
4. Soort bedrijven?
			
			
			
			
			
			
5. De belangrijkste afzetmarkten:
			
			
			
6. Aantal werknemers rond 1960
7. Perspectieven:
			
			
			
			
			
			
			
			
8. Betekenis van de sector voor de regio:
- sociaal		
			
- economisch
			
			
			
			
			
			
			
			

- Eind negentiende, begin twintigste
eeuw
- Aanvankelijk is er sprake van een
zeer gespreide vestigng van
zuivelfabriekjes, met na verloop
van tijd het ontstaan van
gecombineerde activiteiten
(verkoop kaas en boter)
- ? (in 1970 nog 84; in 1985 nog 43;
en in 1995 nog 19)		
- Kleine coöperatieve
zuivelbedrijfjes, veelal aangesloten
bij topcoöperaties voor de afzet van
zuivelproducten;
ook enkele particuliere
zuivel(verwerkende)
ondernemingen
- De top-coöperaties en de
particuliere ondernemingen zijn
zeer internationaal georienteerd
(EG, Azië en Africa)
- 7.500 (1970); 5.500 (1985)
- De concerns moeten zich een weg
banen door het woud van
internationale en nationale
prijsvorming, van interventieprijzen
en restituties. In 1963 is de eerste
EEG-marktordening voor melk- en
zuivelprodukten werkzaam (in 1968
is de interne, Europese
harmonisatie dan geheel rond).
- Verdwijnende ruggegraat van de
platteland
- Blijvend belangrijke sector binnen
het agrarisch-industrieel complex
met twee uitgesproken concerns in
respectievelijk Friesland en
Drenthe en een versnipperde
situatie in Groningen. In 1985
leveren er in Noord-Nederland
totaal 12.800 veehouders melk aan
de zuivelindustrie.
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- politiek
			
			
			
			
			
			
B.

Aanzetten tot een sectorale herstructurering

9. Eerste discussie over herstructurering:
10. Herstructureringsperiode:
11. Aanzetten tot een sectorale herstructurering:
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
C.

- Onderhevig aan nationale en later
Europese landbouwpolitiek en sinds
1984 met de afbouw daarvan
(invoering van de superheffing, de
boete als men meer melk
produceert dan het aan elk bedrijf
toegestane melk-quotum)

- Feitelijk permanent, extra na 1963
- Sinds de oorlog permanent
- Rond 1960 zijn er in NoordNederland feitelijk twee
omvangrijke en allround
zuivelondernemingen: enerzijds
CCF-Frico (totale zuivelbereiding
plus sterk geïnternatonaliseerd,
zowel qua productie, maar ook qua
afzet) en anderzijds DOMO-Bedum
(niet geïnternationaliseerd en geen
eigen verkooporganisatie voor boter
en kaas – dat loopt via de Nationale
Coöperatieve Zuivelcoöperatie,
NCZ); daarnaast verkeert er één
particulier concern, Lijempf, in de
problemen. Wegens een te smalle
basis en niet in staat tussen de
diverse aanwendingsmogelijkheden
van melk te switchen.

Uitgangspositie vakbonden in deze sector

12. Organisatiegraad vakbeweging:
13. Actieverleden binnen de sector
14. Karakter meest betrokken vakbond
			
			
			
			
			
			
			
			
15. Betrokkenheid vakcentrales:

- Hoog
- Groot
- De Algemene Nederlandse
Agrarische Bedrijfsbond kende in
de zuivel altijd een hoge
organisatiegraad en ook een traditie
van strijdbaarheid, die bijvoorbeeld
in 1952 bevestigd werd met een
spectaculaire, langdurige
stakingsactie bij het zuivelbedrijf de
Ommelanden in Groningen.
- Nauwelijks
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D.

Uitgangspositie werkgevers(organisatie)

16. Branche-vereniging
			
			
			
			
17. Orientatie op continuïteit van activiteiten:
			
			
			
			
18. Collectieve initiatieven voor vernieuwing:
(feitelijk lopen de ontwikkelingen per
concern)		
			
			
			
			
E.

- De regionale branche-vereniging
bestaat feitelijk uit de twee topcoöperaties (CCF en
Frico), de coöperatie DOMO en de
ten ondergaande NV Leijmpf
- Behalve bij de NV Leijmpf
is er sprake van een permanente
aanpassing aan de gepolitiseerde
prijsvorming via diversificatie,
internationalisering, enz.
- Het koppel CCF-Frico biedt beide
topcoöperaties de mogelijkheid
zichzelf optimaal te ontwikkelen;
Leijmpf gaat ten onder, deels
overgenomen door de DOMO, die
na verloop van tijd zowel de Drense
als de Groninger zuivel beheerst

Het herstructureringsplan

19. Inzet werkgevers bij een eventuele
herstructurering:
			
20. Opstelling regionale politiek bij het begin
van de herstructurering:

- Feitelijk lopen de processen sectorale
per concern en is er dus geen
werkgevers-collectiviteit
- Deze is nauwelijks betrokken bij
deze sectorale ontwikkelingen
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F.

Verloop van de herstructurering

21. verhouding vakbonden-werkgevers:
			
			
			
			
			
			
22. Bemoeienis van de regionale politiek
tijdens de herstructurering;
			
			
			
			
23. Opstelling vakbeweging tijdens de
herstructurering:
			
24. Betrokkenheid van de rijksoverheid
			
			
25. Mobilisatie van de vakbondsleden:
26. Gevoerde acties:
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

- De snel toenemende (geografische)
concentratie van de zuivelproductie
schept problemen voor de
werknemers. De bonden willen
herplaatsingsgaranties voor
werknemers bij te sluiten
zuivelfabriekjes
- Allen onderschrijven het belang
van een sterke zuivelbranche; de
verschraling van het platteland, als
gevolg van de concentratie van de
zuivelbereiding lijkt
onontkoombaar
- Geen ontslagen, herplaatsingsplicht,
geen loonconcessies, ‘de mensen
moeten met de melk mee’.
- In de loop van de jaren zestig wordt
de beleidvorming overgedragen aan
de EEG.
- Aarzelend en beperkt
- In 1986 breken er stakingen uit:
voor een goede CAO en tegen
teveel flexibilisering en tegen
dreigende gedwongen ontslagen.
Ook in 1992 breekt een staking uit
bij Friesland Frico Domo, zoals het
grote noordelijke concern dan heet.
- Opnieuw gaat het om de landelijke
CAO in het Noorden in combinatie
met verzet tegen de dreigende
sluiting van twee fabrieken zonder
garantie op herplaatsing. Er wordt
daarvoor een acceptabele oplossing
gevonden.
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G.

Uiteindelijk resultaat en waardering

27. Uiteindelijk resultaat:
			
			
			
			
			
			
			
28. Is er sprake van verwevenheid met het
sociale conflict Noord-Nederland - Den Haag:
29. Is er specifiek beleid ontwikkeld door Den
Haag in deze sector i.v.m. het sociaal conflict:

- Het ontstaan van één groot
noordelijk zuivelconcern – Frisian
Dairy Foods, dat nadien (1997) nog
verder groeit door de fusie met De
Zuid-Oost Hoek, de Twee
Provinciën en Coberco
- Een Noord-Oostelijk zuivelconcern
is dan ontstaan.
- nauwelijks
- nee
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e.

scheepsbouw

A.

Algemeen, situatie in de sector

1.
2.

Take-off van deze bedrijfstak in Noord-Nederland
Is er sprake van een concentratie van
bedrijven in Noord-Nederland?
			
			
3. Het aantal bedrijven in Noord-Nederland
rond 1960		
			
			
			
			
			
			
			
4. Soort bedrijven
waaronder veel familiebedrijven
5. Belangrijkste afzetmarkten
6. aantal werknemers rond 1960
			
			
7. Perspectieven
			
			
			
			
			
8. Betekenis van de sector voor de regio:
- sociaal		
			
			
			
- economisch
			
			
- politiek
			
			
			
			

- Rond 1900
- Ja, langs de kanalen in Groningen
en Friesland en in een aantal
havenplaatsen ontstaan vele kleine
werven
- De werven die produceren voor de
kleine handelsvaart worden bij de
herstructureringsplannen
aangemerkt als werfgroep V.
Het gaat om: 14 werven aangesloten
bij de scheepsbouwvereniging
Conoship; 5 werven aangesloten bij
scheepsbouwvereniging Nescos en
nog 5 lossen werven. Totaal: 24
- meest particuliere bedrijven,
- West-Europese markt
- 2.100 (700 bij 14 Conoshipwerven,
700 bij 5 Nescos-werven en 700 bij
niet-georganiseerde werven)
- In de jaren vijftig heerst er slapte
vanwege internationale overcapaciteit; na enkele jaren trekt de
markt toch weer aan; wel dreigt er
al snel toenemende concurrentie
uit lage lonenlanden
- belangrijk onderdeel van de
industrie in centraal-Groningen
(Hoogezand-Sappemeer en
Groningen stad)
- bron van toeleveringsbedrijven,
sterk vergroeid met de industriële
bedrijvigheid
- nationale herstructurering na 1975,
speelt zich vooral af in
West-Nederland. Voor werfgroep V
bestaat aanvankelijk landelijk
slechts beperkte aandacht.
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B.

Aanzetten tot een sectorale herstructurering

9. Eerste debatten over sectorale herstructurering:
10. herstructureringsperiode
			
			
			
			
			
			
11. Aanzetten tot een sectorale herstructurering
			
			
			
			
			
C.

- 1975
- 1962 stagnatie in de coasterbouw
wegens wereldwijde overproductie;
de scheepsbouwconjunctuur trekt
weer aan in de periode 1964-1970;
daarna toenemende problemen
(vooral Aziatische concurentie).
Herstructureringsperiode: 1975-1979
- Eerste helft jaren zeventig
toenemende internationale
concurrentie (te beginnen met
Japan); herstructurering vooral
met het oog op de grote
scheepswerven in West-Nederland

Uitgangspositie vakbonden in deze sector:

12. organisatiegraad werknemers:
13. actieverleden binnen de sector
14. Karakter meest betrokken bond
			
			
			
			
			
			
			
15. betrokkenheid vakcentrales:

- vrij hoog
- wisselend per bedrijf
- De Metaalbond van het NVV en
- nog meer vanaf 1972 de
Industriebond NVV waren zee
actief op de werven. De
mogelijkheden verschilden nogal per
werf. Bedrijfsafdelingen c.q.
bedrijfsledengroepen bestonden daar
al vroeg
- aanvankelijk niet

D. Uitgangspositie werkgeverrs(organisatie)
16. Is er een branche-vereniging?
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

- Naast het aangesloten zijn bij
Conoship (14 kleinere werven,
onderlinge dienstverlening, inkoop,
acquisitie en enige staalverwerking,
vanaf 1972 ondergebracht in Centraal
Staal) of NESCOS (grote bedrijven,
gericht op buitenlandacquisitie en
aankopen van staal) zijn al deze
werven ook nog eens aangesloten
bij de scheepvaartvereniging
Hoogezand. Dat is de
werkgeversorganisatie die met de
vakbonden onderhandelt over de
arbeidsvoorwaarden enz., de
vakopleidingen regelt, enz.
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17. Orientatie op continuïteit van activiteiten:
			
			
			
18. Collectieve initiatieven voor vernieuwing:
			
			
E.

- Ja, vandaar de totstandkoming van
werfgroep V als aparte groep in de
herstructurering van de Nederlandse
scheepsbouw
- Beperkt, vanwege de grote
individualiteit van de scheepsbouwers

Het herstructureringsplan

19. Inzet werkgevers bij een eventuele sectorale
herstructurering:
			
			
20. Opstelling van de regionale politiek bij
het begin van de herstructurering
			
			

- Het idee bestaat van verdergaande
samenwerkingsvormen en/of diverse
fusies en een afbouw van de totale
werf- capaciteit met een kleine 20%
- Groeiend inzicht in het belang van
de scheepsbouwsector voor de
industriële structuur van de
provincies Friesland en Groningen

F.
Verloop van de herstructurering		
			
21. verhouding vakbonden-werkgevers
			
			
			
			
			
			
			
			
			

- De grilligheid en onwilligheid van de
afzonderlijke ondernemers maakten
het voor de vakbeweging
moeilijk vruchtbaar mee te doen aan
de herstructurering in deze
bedrijfstak, al zitten ze in de
begeleidingscommissie van
Werfgroep V. Onder hun handen
dreigt de werf gebroeders
Suurmeyer te sluiten in 1978		

22. Bemoeienis van de regionale politiek
			
			
23. Opstelling vakbonden tijdens de herstructurering
			
			
			
			
			
			
			

- Via de NOM bestaat er intensief
contact tussen de regionale politiek
en werfgroep V.
- zij dringen aan op een snelle
uitvoering van de plannen
van werfgroep V, vooral ook
toen bleek dat de Conoship-werven
niet wilden fuseren.
Zij ondersteunen de totstandkoming
van Cono Industry Group (CIG),
een soort holding van toeleveranciers.
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24. Betrokkenheid van de rijksoverheid:
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
25. Mobilisatie van de vakbondsleden
			
			
			
			
			
			
			
			
26. Gevoerde acties:
			
			
			
			
			
			
			
			

- De herstructurering ging uit van
de nationale overheid; de plannen
kregen de vorm van het zo mogelijk
realiseren van één grote,Noordelijke
werf. Of anders van twee grote
holdings: Conoship-Amels en
Nescos. Ook ontstond het idee
van een buitendijkse werf, om ook
iets grotere schepen (breder dan
16 meter) te kunnen bouwen. Zowel
in Friesland als in Groningen aasde
men op realisering van dat laatste
plan. Dit idee blijkt een soort
splijtzwam te zijn in de Noordelijke
scheepsbouw.
- Incidenteel en dan per bedrijf
Een grote kadervergadering in 1978,
gericht op het ondersteunen van het
idee van de totstandkoming van een
holding Conoship-Amels, wordt
geconfronteerd met de dreigende
sluiting van de werf gebroeders
Suurmeyer. Het faillissement is op
1 juni 1979 een feit.
- Uit protest treden de bonden uit de
begeleidingscommissie om EZ
zover te krijgen dat voor de
betrokken 60 werknemers een
bijzondere regeling wordt
getroffen. Per 10 augustus laat
EZ weten aan de sociale
beleidingscommissie dat dat het
geval is.
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G.
Uiteindelijk resultaat en waardering
					
27.
Uiteindelijk resultaat:
- Eind 1979 resteerde slechts een
			
mislukte herstructurering, nadat de
			
werkgevers zich hadden
			
teruggetrokken. Woede bij
			
de vakbonden. Zij oefenen druk uit
			
op de regionale en landelijke
			
overheden ter blijvende betrokken			
heid bij deze sector. De rijksover			
heid steunt de scheepsbouw sinds
			
1967 al wel met een een
			
renteoverbruggingsregeling. Medio
			
1980 komt daar een generieke
			
steunmaatregel bij: bij elk
			
afgesloten nieuwbouwcontract
			
wordt door EZ een subsidie verleend.
		
En dat werkt.
			
In de periode 1980-1985 blijkt er
			
toch ook beweging in de structuur
			
van de noordelijke scheepsbouw
			
te zitten, mede door (financiële)
			
problemen bij Niestern-Sanders,
			
de omvorming van Cono Industrie			
groep NV tot Central Industry
			
Group NV en door de actieve,
			
groeiende participatie van de NOM
			
in deze sector (bijvoorbeeld via het
			
deelnemen in 1985 in de Friese
			
variant van de buitendijkse werf:
			
de Frisian Shipyards CV, dat in 1992
			
omgezet wordt in de Frisian
			
Shipyards Welgelegen BV).
28.
Verwevenheid met het sociale conflict
Noord-Nederland - Den Haag:
- ja
29. Specifiek beleid van Den Haag bij deze
sector i.v.m. het sociaal conflict:
- ja; het vormen van werfgroep V was
			
speciaal gericht op de Noordeljke
			
scheepsbouw. Ook het actief
			
betrekken van de NOM kan als een
			
toegespitst noordelijk beleid
			
worden opgevat
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Bijlage 2

0

Lijst van bezochte bedrijven
(per bedrijfstak)

LANDBOUW EN VISSERIJ
Geen

1.

DELFSTOFFEN
Nederlandse Aardolie Maatschappij, Assen (D)

1/2

INDUSTRIE
Attica BV, Oude Pekela (G)
Suiker Unie, Groningen (G)
Plusfood BV, Oosterwolde (F)
Koninklijke Douwe Egberts BV, Joure (F)
Friesland Dairy Foods Nederland BV, Leeuwarden (F)
SCA M”lnycke BV, Hoogezand (G)
KNP BT Graphic Board BV, Sappemeer (G)
Wolters-Noordhoff, Groningen, (G)
Friese Pers BV, Leeuwarden (F)
Akzo Nobel Chemicals BV, Farmsum (G)
Lankhorst Touwfabrieken, Sneek (F)
Purit BV, Klazienaveen (D)
Akzo Nobel Fibers BV, Emmen (D)
PPG Industries Fiber Glass BV, Westerbroek (G)
Aluminium Delfzijl BV, Farmsum (G)
Prins Dokkum BV, Dokkum (F)
Nacap Nederland BV, Eelde (D)
Philips Domestic Appl. Personal Care BV, Drachten (F)
Philips Domestic Appl. and Personal Care BV, Hoogeveen (D)
Philips Semiconductors BV, Stadskanaal (G)
Niestern-Sander BV, Farmsum (G)
Batavus, Heerenveen (F)
Frisian Shipyard Welgelegen BV, Harlingen (F)
Fokker Special Products BV, Hoogeveen (D)
Honeywell BV, Emmen (D)
Ned. Produktielab. van Bloedtrasfusie-app.BV, Emmercompascuum (D)
Cordis Europa NV, Roden (D)
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Forbo-Novilon Produktiebedrijven BV, Coevorden (D)
Draka Kabel BV, Emmen (D)
De Vries Kozijnen BV, Gorredijk (F)
4.

OPENBARE NUTSBEDRIJVEN
NV Edon Noord, Groningen (G)
NV Nederlandse Gasunie, Groningen (G)

5.

BOUWNIJVERHEID EN –INSTALLATIEBEDRIJVEN
Rottinghuis Aannemingsbedrijf BV, Groningen (G)

6.

HANDEL, HOTEL- EN RESTAURANTWEZEN, REPARATIEBEDRIJVEN
VOOR GEBRUIKSGOEDEREN
De Boer Supermarkten BV, Hoogeveen (D)
Recreatiecentrum De Huttenheugte, Dalen (D)

7.

TRANSPORT-, OPSLAG- EN COMMUNICATIEBEDRIJVEN
De Bruin Internationaal Transport BV, Surhuisterveen (F)

8.

BANK- EN VERZEKERINGSWEZEN, ZAKELIJKE DIENSTVERLENING
Postbank NV. Leeuwarden (F)
Koninklijke PTT Nederland NV (Holdings), Groningen (G)

9.

OVERIGE DIENSTVERLENING
geen

Een aantal bedrijven in Noord-Nederland zijn wel aangeschreven, maar om uiteenlopende
redenen niet bezocht.
Avebe, aardappelmeel en zetmeel en derivaten, Groningen (G)
Vroom en Dreesman, Groningen (G)
Theodorus Niemeyer BV, Groningen (G)
Van Wijnen, Gorredijk BV, Gorredijk (F)
AV Diensten BV, Leeuwarden (F)
Ericsson Radio Systems BV, Emmen (D)
Scania Nederland BV, Meppel (D)
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Bijlage 3

Enquête onder
ondernemingsraadsleden		

Onder het motto ‘onderzoek regionale ontwikkeling’ zijn de OR-leden van de
bovenvengenoemde bedrijven ook enkele vragen gesteld. De vragenlijst volgt hierbij, als bijlage 3
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Bijlage 4

De gesprekken met de
voorzitters van de betreffende
OR’en

Met een wat forse aanpak (diepte-interviews) lukte het om met de meeste voorzitters tot wat diepergaande
gesprekken te komen. De vragenlijst (hulpmidden bij het vrij open gesprekskarakter) volgt hierna als
bijlage 4.
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Einde
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Bijlage 5

Plan voor het Noorden

OVERLEGORGAAN van de drie vakcentrales NVV, NKV en CNV
Plan voor het noorden, 1970
Het inkomensniveau zowel als de werkgelegenheidssituatie in het noorden van het land steken ongunstig
af bij het algemene beeld in Nederland.
Het is daarom noodzakelijk dat op zeer korte termijn een beleid wordt ontwikkeld en uitgevoerd dat
gericht is op een snellere sociale en economische ontwikkeling in het noorden.
Zoals ook gebeurd is voor andere gebieden (b.v. Limburg en Rijnmond) dient ten behoeve van het
noorden een groter beslag te worden gelegd op de algemene middelen. De opbrengsten van aardgasen toekomstige kalium- en magnesiumwinningen dienen in ruime mate ten gunste van het noorden te
worden aangewend.
De te treffen maatregelen moeten niet louter en alleen zijn gericht op de materiële ontwikkeling van
het Noorden. Terwille van de leefbaarheid dient aan uitbreiding van rekreatiemogelijkheden, aan
natuurbehoud en verfraaiing van het landschap, aan verbetering van milieuhygiëne (o.a. door drastische
bestrijding van de watervervuiling) en bevordering van het kulturele leven een aan verruiming
van onderwijs- en vormingsmogelijkheden niet minder aandacht te worden geschonken dan aan
industrialisatie.
De snelle opbouw van zogenaamde centra voor permanente vorming en scholing - bestemd voor
alle leeftijdsgroepen - moet mogelijk worden gemaakt. De inschakeling van de maatschappelijke
organisaties, met name de vakbeweging, is daarbij noodzakelijk.
De gemeentebesturen dienen arbeidsrevalidatie en sociaal-kultureeel werk intensief ter hand te nemen
overeenkomstig de wet werkloosheidsvoorziening (art. 35 en 36).
De sociaal-economische ontwikkeling van het noorden des lands vereist naar het oordeel van het
Overlegorgaan het treffen van de hieronder volgende maatregelen.
Opgemerkt zij dat het NKV en het CNV daarnaast van mening zijn dat de uitvoering van het planKikkert (divisie-projekt Ter Apel) een belangrijke stimulans voor de ontwikkeling van Oost-Groningen
zou betekenen.
Binnen het NVV is de meningsvorming hieromtrent nog niet afgerond.
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1.

Verbetering van de infra-structuur met het oog op niet alleen huidige maar juist ook toekomstige
behoeften:
a. verbetering van de wegverbindingen met het westen, Twente en West-Duitsland, met name:
de bestaande verbinding Winschoten-Groningen-Heerenveen-Leeuwarden-AfsluitdijkNoordzeekanaalgebied met aansluiting op Leeuwarden:
de bestaande verbinding Groningen-Leeuwarden-Assen-Hoogeveen-Ommen-Twente:
aansluiting van deze weg op de verbinding met het roergebied dient zo spoedig mogelijk
tot stand te komen;
b. verbetering van het openbare streekvervoer (vaker rijden, beter materieel), opdat aan hoge
eisen met betrekking tot verplaatsbaarheid (werknemers, scholieren) kan worden voldaan. Het
lijden van verliezen mag geen beletsel vormen;
c. een krachtig regionaal havenbeleid (Eemshaven-Harlingen) in samenhang met een te voeren
nationaal havenbeleid;
d. vergroting van de woningbouwcontingenten met name in de sektor woningwetbouw ten
behoeve van krotopruiming, stadssanering en huisvesting van werknemers in nieuwe
bedrijven.

2.

Verbetering van de onderwijsvoorzieningen
a. Versnelde uitbreiding van de Rijksuniversiteit van Groningen en zo mogelijk verplaatsing van
universitaire instituten naar en vestiging van nieuwe instituten in het noorden: hierdoor wordt
bovendien de werkgelegenheid in de dienstverlening zowel naar omvang als naar kwaliteit
sterk bevorderd;
b. vestiging van een hogere technische school in Drente.

3.

Aantrekkelijker maken van de bestaande stimuleringsmaatregelen voor vestigingen met groeikracht
(b.v. premies, garanties op leningen, rentesubsidies).

4.

Aanleg van industrieterreinen en werving van ondernemingen dienen door de provincies en
gemeenten gezamenlijk te worden aangepakt teneinde een gericht beleid en ontwikkeling te
verkrijgen.
De ervaringen met het bureau Bloemendaal van de Staatsmijnen zouden hierbij dienstbaar kunnen
worden gemaakt.

5.

Een snelle uitbouw van de organisatie van de arbeidsmarktpolitiek:
a. zo spoedig mogelijk vorming van de Raad voor de Arbeidsmarkt voor het noorden;
b. ontwikkeling van de gewestelijke arbeidsbureaus tot centrale informatie-instanties voor het
arbeidsvoorzieningenbeleid.

6.

Versnelde uitvoering van bestaande rekreatieplannen.

7.

Enkele gebieden in het noorden kennen een zeer grote werkloosheid.
Met name het Fries-Groningse grensgebied, Oost-Groningen en Zuid-Drente dienen daarom
aangewezen te worden als herstructureringsgebied (zoals Zuid-Limburg en Tilburg), opdat naast
het hierboven genoemde beleid bijzondere maatregelen kunnen worden getroffen om aan de akute
problemen tegemoet te komen.
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Daarbij zal onder meer moeten worden verlangd:
I. het scheppen van nieuwe werkgelegenheid door het aantrekken van grote bedrijven, eventueel
overheidsbedrijven en -diensten, en/of bedrijven waarin de overheid deelneemt (vergelijk
DAF in Zuid-Limburg);
II. het veiligstellen van de werkgelegenheid in zwakke bedrijfstakken totdat vervangende
werkgelegenheid is geschapen.
Als dit tijdelijke rechtstreekse steun aan bepaalde sektoren zou inhouden, dan moeten zeer
strikte voorwaarden in acht worden genomen, als b.v.;
a. medezeggenschap van de betrokken werknemersorganisaties
b. goede begeleiding door de overheid
c. radikale reorganisatie van de bedrijfstak en zo nodig planmatige inkrimping van de
produktie
d. geen bevoordeling van kapitaalverschaffers;
III. bijzondere tegemoetkomingen met betrekking tot scholing en herscholing van werknemers,
aansluitende op en zo mogelijk vooruitlopende op te scheppen nieuwe werkgelegenheid;
IV. inkomensgarantie ten behoeve van werknemers, die niet geacht kunnen worden, gezien hun
leeftijd, elders een passende werkkring te vinden.

april 1970
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Nederlandse samenvatting
‘Actie, actie, actie …’
De vakbeweging en de regio Noord-Nederland, 1960-1992
I.
Inleiding
In 1995 verscheen de eindrapportage van het EURES-onderzoeksproject naar de invloed van de
vakbeweging op de ontwikkeling van de regio’s in Europa. Dit project van de Duitse politicoloog
Detlev Albers was mogelijk gemaakt door het Directoraat Generaal Regionaal Beleid van de Europese
Commissie.(ALBERS, 1995)
Zijn onderzoek baseert zich op een zeventiental deelstudies in vijf grote West-Europese landen. In
elk land waren drie regio’s uitgekozen: een structuurzwakke regio, een traditionele industrie regio
en een economisch bloeiende regio. In Duitsland werden twee extra regio’s aan de drie reeds eerder
gekozen regio’s toegevoegd, in verband met de beoogde toetreding van de ‘neue Bundesländer’ tot de
Bondsrepubliek Duitsland en daarmee tot de Europese Unie.
Albers ziet de regio’s als de podia waarop de sociaal-economische ontwikkelingen zich in belangrijke
mate afspelen. Hij stelt vast, dat de Europese Unie op die ontwikkelingen grote invloed kan uitoefenen
en ook al uitoefent. Niet alleen omdat dit een relatief nieuw beleidsterrein betreft (het Europees
regionaal beleid), maar ook omdat het qua omvang al bijna een kwart van het totale Europese budget
uitmaakt. Bovendien behoeft dit Europese beleid een directe betrokkenheid van zowel de nationale als
de regionale overheden. Die beide laatste worden door de Europese Commissie uitgedaagd om een
regionale ontwikkelingsbeleid voor hun eigen regio’s te formuleren. En dat geldt dan in het bijzonder
voor de structuurzwakke en de traditionele industrieregio’s.
Albers stelt overigens vast, dat het toch de contexten van de nationale staten zijn, die de speelruimte
voor en de competenties van de regio’s en daarmee ook de speelruimte voor en van de regionale, sociale
en politieke ‘actoren’ bepalen.
Wel kan in de loop der tijd de context van de nationale staat veranderen, al dan niet samenhangend met
de sociaal-economische ontwikkelingen van die nationale staat of van de daarbinnen functionerende
regio’s. En ook de organisaties van de diverse sociale ‘actoren’ kunnen in de loop der tijd veranderen,
bijvoorbeeld in samenhang met de politieke ontwikkelingen van een land of regio.
Een belangrijk, nieuw beleidsterrein
Albers onderzoekt het optreden van de vakbeweging, in het bijzonder het optreden van de vakbeweging
in de regio. Hij stelt, dat tot in de jaren negentig de vakbeweging in de West-Europese landen zich
voornamelijk bezig hield met het werkgelegenheidsbeleid van afzonderlijke bedrijven, het loonbeleid
en het beleid gericht op de scholing van werknemers. En dat in een strikt nationale context. Het is
pas sinds enkele decennia, dat de vakbeweging in een aantal West-Europese landen het regionale
structuur- en ontwikkelingsbeleid als een op zichzelf staand en voor de vakbeweging belangwekkend
beleidsterrein definieert.
In zijn onderzoek maakt Albers enerzijds duidelijk, dat regionaal beleid voor een regio op termijn alleen
dan gunstig uitpakt, als wordt aangeknoopt bij de eigen reeds voorhanden productiestructuur en met het
versterken daarvan (de zogenoemde endogene ontwikkelingsstrategie).
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Anderzijds maakt hij duidelijk, dat, juist bij zo’n benadering, de kans op succes ook nog eens in hoge
mate afhangt van de mate van betrokkenheid van de regionale ‘actoren’ bij zo’n ontwikkelingsstrategie.
Hij constateert dat in regio’s met een sterke, eigen identiteit en met een grote mate van autonomie, de
betrokkenheid van de verschillende maatschappelijke ‘actoren’ bij de ontwikkeling van hun regio veel
groter is dan bij de louter administratieve (planning)regio’s.
Voorlopige vragen
De EURES-studie van Albers roept ook voor de situatie in Nederland de nodige vragen op. Hoe zit
dat nu in een land als Nederland? Spelen regio’s daar überhaupt een rol? En zo ja, is dan bijvoorbeeld
de Nederlandse vakbeweging inderdaad ook betrokken bij het regionaal sociaal-economisch
ontwikkelingsbeleid?
Dit soort vragen vormen het vertrekpunt van deze studie.
De voorlopige vraagstellingen van dit onderzoek luiden dan als volgt:
1. bestond er in Noord Nederland in de periode 1960-1992 een besef van een gezamenlijke, noordelijke
problematiek, een besef dat ook om een specifiek regionaal (op het Noorden gericht) beleid vroeg?
En zo ja,
2. was er in diezelfde periode sprake van een ‘sociaal conflict’ tussen Noord-Nederland en ‘Den
Haag’? En zo ja,
3. kon de regionale vakbeweging daarin een centrale rol spelen, c.q. een belangrijke ‘actor’ zijn?
II.
Economische geografie
Het onderzoek van Albers vroeg ook om een theoretische verdieping. Daarom is in deze studie nagegaan
wat de economische geografie zoal over de ontwikkeling van regio’s heeft te vertellen. Daarbij gaat het
er om, te zoeken naar aangrijpingspunten voor het idee dat de (regionale) vakbeweging een belangrijke
‘actor’ in de sociaal-economisch ontwikkeling (van regio’s) zou kunnen zijn.
De economische geografie richt zich vooral op de locatiekeuze van bedrijven, op de groei van regio’s
en op de rol van overheden om ontwikkelingsprocessen te beinvloeden. De vraag is dan of er in dat
verband al dan niet over een nadrukkelijke rol voor de vakbeweging wordt gerept. In hoofdstuk II
wordt dit nagegaan. Het blijkt, dat de vakbeweging hier en daar wel genoemd wordt als regionale actor,
maar dat het daarbij beslist geen kernthema is van de economische geografie. Des te bemoedigender is
het, dat in economisch-geografische kring de afgelopen jaren wel enig empirisch onderzoek is gedaan
naar de vakbeweging. Het eerste thema-complex in dat onderzoek betreft de relatie tussen de sterkte
van de vakbeweging en de mate waarin zij erin geslaagd is om in een land een centraal loonbeleid
af te dwingen. Het tweede themacomplex betreft onderzoek naar de intensiteit van de ‘klassenstrijd’
in relatie tot de geografie van de productie. Het derde thema-complex betreft onderzoek naar het
organisatievraagstuk: waarom worden mensen lid van een vakbond? Ligt de vakbondsorganisatiegraad
hoger in arbeidssituaties waarbij de werknemers min of meer boven op elkaar zitten? En het vierde
thema-complex gaat over onderzoek naar de verzwakking van de vakbeweging in de huidige antivakbonds-aera.
Al met al houdt de zoektocht naar een theoretische fundering voor de relatie vakbeweging-regio niet
over. Wel is de belangstelling voor de rol van de vakbeweging in de ontwikkeling van regio’s in de
economische geografie gegroeid. In het verlengde daarvan is ook het onderzoek van Albers en ook dit
onderzoek, tot stand gekomen.
III.
Het onderzoeksproject
De doelstelling van dit onderzoeksproject is het om
nader zicht te verkrijgen op de regio, de regionale vakbeweging en hun onderlinge relaties bij
de economische ontwikkeling van regio’s.
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Gekozen is ervoor om na te gaan hoe in een specifieke regio, in een bepaalde periode, de regionale
vakbeweging aldaar zich heeft verhouden tot de sociaal-economische ontwikkelingen in die regio.
De probleemstelling, die het uitgangspunt van deze studie is, luidt als volgt:
“welke invloed had de regionale vakbeweging in Noord-Nederland in de periode 19601992 op de toen in die regio plaatsvindende, ingrijpende herstructureringsprocessen en
welke maximale invloed kan een regionale vakbeweging in de toekomst op vergelijkbare
herstructureringsprocessen in de eigen regio hebben?
Om toch ook wat algemenere antwoorden te kunnen geven is het zaak te kunnen abstraheren van
de bevindingen in de speciaal onderzochte regio Noord-Nederland. Daartoe kunnen we opnieuw
gebruik maken van het onderzoek van Albers. Hij biedt, op basis van zijn vergelijkend onderzoek, een
regio-typologie. Die typologie nemen wij hier over. Het betreft structuurzwakke regio’s, traditionele
industrieregio’s en bloeiende regio’s.
De onderzoeksvragen
De voorlopige vragen uit hoofdstuk 1 kunnen nu ook opnieuw geformuleerd worden, zowel tegen de
achtergrond van de bevindingen van Albers, als tegen de achtergrond van de theoretische verdieping
vanuit de economische geografie.
De vragen luiden nu als volgt:
1. Bestaat er een Noord-Nederlandse identiteit en is die gekoppeld aan een streven naar meer regionale
autonomie?
2. Was er in de periode 1960-1992 sprake van een ‘sociaal conflict’ tussen een ‘beweging tegen de
achterstelling van Noord-Nederland’ en ‘Den Haag’?
3. Heeft de vakbeweging in Noord-Nederland zijn vrij zwakke structuren kunnen uitbouwen tot
een relatief sterke regionale vakbeweging, die zich in de betreffende periode ook op een aantal
momenten als belangrijke ‘actor’ heeft gemanifesteerd?
4. Welke rol speelde de vakbeweging (bonden en centrales) bij een aantal spraakmakende
herstructureringsprocessen in Noord-Nederland in de periode 1960-1992?
5. Hoe wordt in Noord-Nederland aangekeken tegen de rol en de betekenis van de regionale
vakbeweging?
6. Heeft de opstelling van de vakbeweging in Noord-Nederland (vakbonden en vakcentrales) in de
periode 1960-1992 geleid tot een krachtenbundeling van de diverse, regionale actoren? En zo ja,
zijn daar dan successen mee geboekt?
Elk hoofdstuk, startend vanaf hoofdstuk IV, omvat een specifiek deel van het onderzoek, overeenkomend
met de hiervoor geformuleerde onderzoeksvragen.
IV
Noord-Nederland
De vraag wordt hier behandeld in hoeverre er überhaupt gesproken kan worden van de regio NoordNederland. In elk geval is er sinds het begin van de negentiende eeuw sprake van een culturele integratie
binnen het nieuwe koninkrijk. Voor de tweede helft van de negentiende eeuw kan ook gesproken worden
van een economische integratie, al lijkt er aanvankelijk sprake van een eigen industrieele take-off van
de provincie Groningen. Vanaf 1875 komt langzaam een proces van ‘periferisering’ op, waarbij de
overtollige bevolking migreert naar het Westen van Nederland, naar het opkomende Ruhr-gebied in
Duitsland en naar de nieuwe wereld in Noord-Amerika.
Het gemeenschappelijke turfgraversverleden van een fors deel van de bevolking, de mechanisatie
van de landbouw en daarmee de uitstoot van de landarbeiders, (die in de agrarische provincies
oververtegenwoordigd waren) en de structureel hoge werkloosheid, die tot na de Tweede Wereldoorlog
aanhield en opnieuw ook een emigratiegolf veroorzaakte, maakten, dat de drie noordelijke provincies,
met daaraan nog toegevoegd delen van Overijssel, enerzijds dezelfde ontwikkelingen hadden
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meegemaakt en anderzijds steeds meer afhankelijk geworden waren van Den Haag, of misschien beter
gezegd, van de zich snel ontwikkelende Randstad.
Politiek groeide er ook meer samenhang in Noord-Nederland met de oprichting in 1957 van de
Bestuurscommissie Noorden des Lands (BCN). Een welbewuste poging om meer greep op de eigen
regio te krijgen of liever gezegd om de gevolgen voor Noord-Nederland van de ‘nationale’ politiek uit
Den Haag in positieve zin te beinvloeden. De omstandigheden in de ‘randregio’s’ waren zodanig, dat
werd besloten tot een soort regionaal ontwikkelingsbeleid.
De eerste periode daarvan liep van 1945 tot 1950 (de wederopbouw).
De tweede periode liep van 1950 tot 1969 (industrialisatie, kernenbeleid en loonexplosie).
De derde periode van 1969 tot 1982 (intensieve groei, spreidingsbeleid, sectorbeleid en het idee van
integraal ontwikkelingsbeleid).
De vierde periode liep vanaf 1982 tot 1992 (het ISP, de noordelijke polder, en tenslotte - in 1992 - de
oprichting van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, het SNN).
V.
Een sociaal conflict?
De teleurstellingen in onder andere Noord-Nederland voor wat betreft de regionale ontwikkeling
leidden in groeiende mate tot een gespannen verhouding van de regio met Den Haag (de rijksoverheid).
Dat behoeft een nadere verdieping. In het kort worden enkele bestaande ideeën over dit onderwerp
aangehaald. Duidelijk wordt gemaakt wat in deze studie een collectief protest, als voorbode van een
sociale beweging, precies inhoudt:89
Een collectief protest is de sociaal-politieke mobilisatie van een geheel van actoren om een
bepaalde sociale verandering te bewerkstelligen (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.
Er is pas sprake van een sociale beweging als het collectief protest een duidelijk organisatorisch
karakter heeft of krijgt. Turner en Killian stellen dat sociale bewegingen het beste gezien kunnen
worden als bewegingen met door alle participerende organisaties onderschreven, gemeenschappelijke
waardenoriëntaties.
Smelser onderscheidt diverse determinanten die moeten zijn vervuld, wil collectief gedrag kunnen
plaatsvinden. Dat loopt van het aanwezig zijn van structurele spanningen, via mobilisering van
deelnemers aan actie, tot aan de werking van sociale controle.
Turner en Killian zien daarenboven nog, als een soort basisvoorwaarde voor het ontstaan van een sociale
beweging, het voorkomen van een snel groeiende en een zich snel verspreidende gemeenschappelijke
overtuiging. Snelle sociale veranderingen brengen de nodige spanningen en conflicten met zich mee.
In bijzondere omstandigheden kan dat leiden tot sociale bewegingen. Is dat het geval, dan botst zo’n
sociale beweging vaak al snel met de bestaande orde. Vanaf dat moment kan haar protest ook als een
‘sociaal conflict’ begrepen worden.
Volgens Weber en Oberschall gaat het daarbij meestal om een gevecht over waarden en/of over claims
op status, macht (en soms om schaarse grondstoffen).
Tilly, Olson en Oberschall gaan de kansen van het ontstaan van sociale conflicten na.
En vervolgens de factoren die bepalend zijn voor de mate van succes van de in opstand komende
partij.
In paragraaf 5.2 wordt nagegaan of er in Noord-Nederland in de onderzochte periode (1960-1992)
sprake is van een ‘sociaal conflict’. De conclusie luidt, dat dat het geval is, namelijk het ‘social conflict’
89
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Noord-Nederland~Den Haag. Vervolgens wordt nagegaan wie dan precies de dragers van dat ‘social
conflict’ zijn, hoe die zich tot elkaar verhouden en hoe die beweging/dat conflict zich ontwikkelt.
Het onderzoek van Van Schuur en Zanen
Een onderzoek naar de voedingsbodem voor een ‘sociaal conflict’ Noord-Nederland~Den Haag is
gedaan door Van Schuur en Zanen. Het ging om een aantal vragen over de relatie Noord-Nederland en
‘Den Haag’, gesteld aan een representatieve steekproef uit de Noordelijke bevolking.
Er blijkt in de beantwoording van de gestelde vragen brede overeenstemming over het idee dat NoordNederland 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. De respondenten beschouwen deze zaken als belangrijke
kwesties. Of 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 door een grote meerderheid verworpen (33% van de ondervraagden is die
mening toegedaan.
Nader onderzoek van de data wijst onder andere uit, dat er twee afzonderlijke vormen van kritiek
op ‘Den Haag’ zijn te onderscheiden. Die vormen worden in dit boek aangeduid als de conflictueuskritische en de cooperatief-kritische opstelling.
Er kan ook nog een nieuwe variabele worden onderscheiden: regionale trots. Het blijkt dat hoe groter de
regionale trots, hoe meer de respondent een conflictueus/kritische houding inneemt jegens Den Haag.
Overigens blijken de beide basishoudingen, cooperatief/kritisch en conflictueus/kritisch, gerelateerd
te zijn aan het begrip regionale trots. Dat laatste begrip werd gemeten aan een aantal houdings- en
gedragsindicatoren, namelijk gebruik van de streektaal, het luisteren naar of het lezen van regionale
media. Overigens verschillen Friezen enerzijds en Groningers en Drenten anderzijds in deze enigszins
van elkaar, met name wat het verschil in appreciatie van de eigen provincie dan wel van Noord-Nederland
betreft. 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 cooperatief/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 zullen doen 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, bij het oplaaien van het sociale conflict met ‘Den Haag’, niet toch
deelgroepen in zo’n actie worden meegezogen.
In paragraaf 5.4 wordt het verloop van het conflict Noord-Nederland~Den Haag nader beschreven. Wat
de noordelijke ‘beweging’ en het in actie komen betreft, blijkt het te gaan om eenheid in verscheidenheid
en om een af en toe opflakkeren van een smeulend conflict. De vraag is natuurlijk of de in opstand
komende partij voldoende kracht weet te ontwikkelen om een echte bedreiging te kunnen vormen voor
de bestaande orde. Het als beweging mobiliseren van aanhang is een langdurig proces. Daarbij gaat het
om achtereenvolgens het vormen van menigten, groepen, associaties en organisaties, alle gericht op het
realiseren van de collectieve doelen.
VI.
De regionale vakbeweging als deel van de nationale vakbeweging
De na-oorlogse vakbeweging in Nederland moest zich eerst vrijmaken uit de beklemming van de geleide
loonpolitiek om weer als een sociale beweging te kunnen worden gezien. Als politiek concept had die
geleide loonpolitiek overigens wel zijn waarde bewezen. Nederland was heel lang een goedkoopteeiland. Er kon daardoor op grote schaal geexporteerd worden. Van 1947 tot aan 1963 wist Nederland
daardoor op een spectaculaire wijze de oorlogsschade te boven te komen. En na de wederopbouw kon
alras begonnen worden met het leggen van een fundament voor de welvaartstaat.
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Voor de vakbeweging had die na-oorlogse pas op de plaats wel geleid tot een intern probleem: het
vraagstuk van het uiteengroeien van ‘leiding en leden’. De vakbeweging professionaliseerde en omdat
er nauwelijks strijd was op sociaal-economisch vlak betekende dat het ineenschrompelen van het lokale
en regionale vakbondsleven. Het was een en al centralisme wat de klok sloeg.
In de loop van de jaren zestig kwam de zaak weer wat in beweging (bijvoorbeeld de landelijke
bouwstaking in 1960, het loslaten van de geleide loonpolitiek, de discussie over een ongedeelde
vakbeweging (voorstel van A. Kloos), het opheffen van de communisten-clausule en de bemoeienis
met enkele regio’s met grote werkloosheidsproblemen).
Vooral in het Noorden, waar de CPN nog de nodige aanhang had, bleek eind jaren zestig de noodzaak
van zo’n actieve bemoeienis (het inzetten in het Noorden van de vice-voorzitter van het NVV, Adri de
Boon) ook echt nodig.
Eind jaren zestig groeide binnen de vakbeweging het idee om te komen tot een versterking van de
vakbeweging in de regio. Onder invloed van de algehele democratiseringsbeweging ontstonden er ook
gedachten om het regionale (en lokale) werk uit te gaan bouwen. De vakbeweging ging zich ook met
steeds meer zaken bemoeien. De lokale en regionale mobilisering van actieve kaderleden kwam op
gang.
Twee decennia lang was er - voor wat de vakcentrales betreft - sprake van een brede vakbeweging.
Breed in de zin van betrokken bij vele maatschappelijke vraagstukken en breed in de zin van gedragen
door een zeer itgebreid en actief kaderbestand.
Begin jaren negentig begon daar evenwel de klad in te komen. De landelijke vakbonden waren zo groot
gegroeid, dat ze zelf op alle maatschappelijk relevante terreinen actief wilden zijn. Ze hadden geen
vakcentrale meer nodig. Die vakcentrale moest vervolgens vechten voor haar voortbestaan (dat was al
een keer eerder gebeurd, namelijk begin jaren tachtig met de dramatische teruggang van het ledental).
Begin jaren negentig werd in die overlevingsstrijd de lokale en regionale vakbondsinfrastructuur
geslachtofferd.
Bijzonder is, dat de organisatiegraad in Noord-Nederland altijd flink hoger is geweest dan elders in
het land, behoudens Zeeland. Dat feit werd door de vakbondscritici nauwelijks opgemerkt. Een deels
ook academische discussie draaide telkens om het nut, de kans en de zin van het blijven bestaan van de
vakbeweging. Maar wat was nu het bijzondere van die vakbeweging in Noord-Nederland?
In hoofdstuk 6.4 wordt het ontwaken van de vakbeweging na 1960 beschreven vanuit de optiek van
de regio Noord-Nederland. Een regio waarvan in toenemende mate enkele dominante bedrijfstakken
in de problemen komen. Herstructurering van bedrijven en bedrijfstakken noopt de vakbonden tot een
actief contact met de leden in de diverse bedrijven. En dat gaat eerst nogal moeilijk, maar alras krijgt
men de smaak te pakken. Het bedrijvenwerk wordt zelfs begin jaren zeventig als organisatieconcept
uitgewerkt, in het bijzonder bij de Industriebond.
De vakbeweging moet nu waarmaken dat ze weer als sociale beweging door het leven gaat. Het gaat,
zeker ook symbolisch, om de vraag of zij in actie komt of de boel op z’n beloop laat.
VII
Bedrijfstak-analyses
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de herstructureringsprocessen in een vijftal sectoren van
bedrijvigheid. Hoe is de herstructurering daar verlopen?
Als hypothese wordt daarbij gebruikt:
“De vakbeweging in Noord-Nederland heeft zich in de periode 1960-1992, door zijn directe en
indirecte bemoeienis met een aantal diepingrijpende sectorale herstructureringsprocessen in
toenemende mate tot een samenbindende kracht in de regio ontwikkeld”
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Dat nu is onderzocht. Er zijn zeven aspecten geselecteerd waarlangs de rol en invloed van de
vakbeweging worden meten. Het gaat dan om driepuntsschalen: negatief, neutraal, positief. Een
positieve score op alle zeven aspecten betekent dan, dat er sprake is van een maximale invloed van de
vakbeweging (in de betreffende sector). Daarmee is zij in die sector zowel de centrale actor als de in die
sector samenbindende kracht. Naarmate vaker neutraal of negatief gescoord wordt, blijkt die dominante
positie slechts in mindere mate het geval te zijn.
Dit onderzoek loopt van 1960 tot 1992.
De navolgende sectoren zijn gekozen: de strokarton, de confectie, de aardappelmeel, de scheepsbouw
en de zuivel.
Per sector zijn er negenentwintig vragen gesteld. Het gaat daarbij om het verzamelen van informatie
om een kwalitatieve beschrijving te kunnen maken van de betreffende herstructureringen. Hoe was
de algemene situatie in de sector, hoe ontstonden er aanzetten tot sectorale herstructurering, welke
(uitgangs)positie hadden de betrokken vakbonden in die sector, welke uitgangspositie hadden de
werkgeversorganisaties, was er een herstructureringsplan, hoe verliep de herstructurering, wat was het
uiteindelijke resultaat?
Op basis van de vragen per sector is een beeld verkregen van de betekenis van de sector voor de regio.
Verder is nagegaan welke rol de vakbeweging (bonden en centrale) in die sector speelden tijdens de
processen van herstructurering, in de betreffende regio, in de periode 1960-1992.
VIII, IX, X en XI
Hoofdstuk VIII informeert ons over de meningen van de leden van de eenenveertig ondernemingsraden
van bedrijven met meer dan 200 werknemers in Noord-Nederland.
Deze OR-leden wordt gevragd naar hun opvatting over de activiteiten van de vakbeweging in NoordNederland in de periode 1960-1992.
Hoofdstuk IX onderzoekt de relaties tussen de verschillende actoren die een rol spelen in het sociale
conflict met Den Haag.
Hoofdstuk X geeft de over-all conclusies van dit onderzoeksproces weer.
En hoofdstuk XI, tenslotte, geeft een terugblik op dit gehele project.
De voorzichtige conclusie van dit al is, dat de vakbeweging als geheel in de periode 1960-1992
inderdaad een samenbindende rol heeft gespeeld in de regio. Door het actieve optreden van de bonden
zijn een viertal sectoren niet alleen behouden gebleven, maar ook op een technologisch en sociaalmaatschappelijk hoger plan gekomen. Het vakbondsoptreden heeft het idee van Noord-Nederland als
samenhangende regio sterk bevorderd, wat veel heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van een op het
Noorden gericht regionaal beleid.
De vakbeweging maakte vanaf het begin deel uit van de ‘beweging tegen de achterstelling van NoordNederland’. Ook was ze op de momenten dat die beweging de vorm aannam van een heus ‘sociaal conflict’
van de partij, al werd haar (vanwege de noordelijke politiek en vanwege de landelijke vakbeweging)
uiteindelijk geen ruimte gegund om het sluimerende sociale conflict ook in politieke vorm uit te vechten
met Den Haag. Inmiddels is de regionale en lokale ‘infrastructuur’ van de vakbeweging min of meer
afgebouwd. Dus het zal vooreerst de regio Noord-Nederland moeten zijn, die in een op enig moment
groeiend gevecht met Den Haag de regionale vakbeweging weer tot leven kust (uit eigen belang).
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Engelse samenvatting/Summary
“Turmoil …!”
Trade-unionism in the Northern Netherlands, 1960-1992
I.
Introduction
In 1995, the final report of the EURES research project was published, which involved the influence
of trade unionism on the development of regions in Europe. The project, which had been conducted by
German political scientist Detlev Albers, had been facilitated by the Directorate General for Regional
Policy of the European Commission. (ALBERS, 1995)
Research in question is based on seventeen partial studies in five large Western European countries.
Each country involved a selection of three regions: a region with a weak structure, a traditional industrial
region, and an economically thriving region. In Germany, two more regions were added to the three
previously selected regions. This was based on the intended entry of the ‘neue Bundeslaender’ into the
Federal Republic of Germany and therefore the European Union.
In Albers’ view, the socio-economic developments largely take place in the regions. He states that the
European Union can largely influence these developments, which it already does. This is not only
because it involves a relatively new policy area, (the European regional policy, but also because it
almost covers a quarter of the entire European budget, in terms of size. Moreover, this European policy
needs direct involvement of both national and regional governments. Both the latter are challenged
by the European Commission to formulate a regional development policy for their own regions. This
particularly goes for the regions with a weak structure and the traditional industrial regions.
Albers finds, however, that it is in fact the contexts of the national states that define the scope for and the
competences of the regions and therefore the scope for and of regional, social and political ‘actors’.
In the course of time, however, the context of the national state can change, either or not related to socioeconomic developments of the national state in question or any of its regions. Moreover, organizations
of the various social ‘actors’ can also change in the course of time, for instance related to a country or
a region’s political developments.
An important new policy area
Albers surveys trade unionism activities, in particular regional trade unionism activities. He states that
up to the nineties, trade unionism in Western European countries had mainly engaged in employment
policy of separate companies, incomes policy, and policy involving staff training. That is, only in a
national context. It was not until the past few decades that trade unionism in several Western European
countries started defining regional structural and development policy as an independent policy area that
is prominent to trade unionism.
On the one hand, it is made clear in Albers’ research that in the long run, regional policy can only be
effective for that region if it relates to the own existing production structure and its reinforcement (the
so-called endogenous development strategy).
On the other hand, it is expressed that, particularly when it comes to such an approach, chances of
success largely depend on the degree of involvement in such a development strategy by regional
‘actors’. Albers states that regions with a strong, own identity and a large degree of autonomy are
characterized by a larger degree of involvement in regional development by the various social ‘actors’
than purely administrative (planning) regions.
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Preliminary questions
Albers’ EURES study also raises questions for the situation in the Netherlands. What about the situation
in the Netherlands? Do regions play a role at all? If so, is Dutch trade unionism actually involved in the
regional socio-economic development policy, for instance?
These types of questions are the starting point of this study.
This study’s preliminary questions are the following:
4. from 1960-1992, was there any notion of a joint problem in the North of the Netherlands, which
called for specific regional (northern-based) policy? If so,
5. during the same period, was there any ‘social conflict’ between the north of the Netherlands and
the region of The Hague? If so,
6. did regional trade unionism manage to play a central role and/or become an important ‘actor’?
II.
Economic geography
The study conducted by Albers also called for theoretical deepening. For this reason, it included
research into the relationship between economic geography and regional developments. It aimed to
find clues that (regional) trade unionism could be an important ‘actor’ in socio-economic development
(of regions).
Economic geography focuses on the choice of location by companies, the growth of regions and the role
of governments to influence development processes. The question is, whether there is any mentioning
of an important role for trade unionism in that respect. This is discussed in chapter II. It appears that
trade unionism is mentioned as a regional actor every now and then, but it does not concern a key theme
of economic geography. An encouraging fact, however, is that some empirical research has been done
into trade unionism in the economic-geographical field over the past few years. The study’s first theme
complex involves the relationship between the power of trade unionism and the degree to which it has
managed to force a central incomes policy in a certain country. The second theme complex involves
research into the intensity of the ‘battle of the classes’ in relation to production geography. The third
theme complex involves research into the organizational issue: why do people join a trade union? Is
trade union participation higher in employment situations where large groups of people work together?
Finally, the forth theme complex involves research into weakening of trade unionism in the current
anti-unionist era.
Not much of a theoretical foundation can be found for the relationship between trade unionism and
region. The role of trade unionism in the development of regions has gained more interest in economic
geography, however. It has been the foundation of both this research and Albers’ research.
III.
The research project
The objective of this research project is to
gain further insight into the region, regional trade unionism and their mutual relationships in
economic development of regions.
It was decided to survey the relationship between regional trade unionism and socio-economic
developments for a specific region, in a specific period.
The central question, which is the starting point of this study, is:
“from 1960-1992, what influence did regional trade unionism in the north of the Netherlands
have on the drastic restructuring processes that took place there at the time, and what is the
maximum influence of future regional trade unionism on similar restructuring processes in the
region?
In order to be able to make some broader statements one needs to be able to abstract from the findings
in the northern region of the Netherlands that was surveyed. Albers’ research can be used in this respect.

239

opmaak-definitief.indd 239

07-01-2009 11:17:30

Based on his comparative research, he offers a region typology. This typology is used here. It involves
regions with a weak structure, traditional industrial regions and thriving regions.
Research questions
Both against the background of Albers’ findings and the background of theoretical deepening from an
economic geography point of view, the preliminary questions of chapter 1 can now be reformulated.
Now, the questions are as follows:
7. Is there such a thing as a northern Dutch identity and it is related to a longing for more regional
autonomy?
8. From 1960-1992, was there a ‘social conflict’ between a ‘movement against the disfavoured
position of the north of the Netherlands’ and the region of The Hague?
9. Has trade unionism in the north of the Netherlands managed to transform its fairly weak structures
into relatively strong regional trade unionism, which manifested itself as an important ‘actor’ at
several moments in the respective period?
10. From 1960-1992, what was the role of trade unionism (unions and federations) during several
much talked-about restructuring processes in the north of the Netherlands?
11. What is considered the role and importance of regional trade unionism in the north of the
Netherlands?
12. From 1960-1992, did the approach of trade unionism in the north of the Netherlands (trade unions
and trade federations) lead to a concentration of strengths of the various regional actors? If so, have
those led to any successes?
From chapter IV onwards, each chapter involves a specific part of the survey, matching the formulated
research questions.
IV
The north of the Netherlands
The question that is addressed here is to what degree the north of the Netherlands can be considered
a region. Since the beginning of the nineteenth century, at least cultural integration has taken place
within the new kingdom. The second half of the nineteenth century is also characterized by economic
integration, although at first this appeared to be an own industrial take-off by the province of Groningen.
From 1875 onward, a process of ‘peripherization’ slowly evolves, involving superfluous population
migrating to the west of the Netherlands, to the developing Ruhr Area in Germany, and to the new world
in North America.
Together, a common peat cutting past of a large part of the population, mechanization of agriculture and
therefore a loss of agricultural workers – who made up the largest part of the agricultural provinces – ,
and structurally high unemployment – which stayed until the Second World War was over and caused
another emigration flow - caused the three northern provinces – including parts of Overijssel – to have
experienced the same developments, on the one hand, and become increasingly dependent on the region
of The Hague or, better said, of the rapidly developing Randstad region, on the other hand.
From 1957 onwards, the foundation of the Dutch commission ‘Bestuurscommissie Noorden des Lands
(BCN)’, which involved a joint governing commission for the north of the Netherlands, the latter region
became increasingly connected from a political point of view. This was a deliberate attempt to get more
control of the own region or, put differently, to positively influence the consequences of ‘national’
politics in The Hague for the north of the Netherlands. In the western regions of the Netherlands,
circumstances were such that it was decided to formulate some sort of a regional development policy.
Its first period ran from 1945 to 1950 (the post-war reconstruction).
The second period ran from 1950 to 1969 (industrialization, core policy, and wage explosion).
The third period ran from 1969 to 1982 (intensive growth, decentralization policy, sector policy, and the
idea of an integral development policy).
The forth period ran from 1982 to 1992 (Dutch ISP, the northern polder, and finally – in 1992- the
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foundation of the Northern Netherlands Provinces (Dutch SNN, Samenwerkingsverband NoordNederland)).
V.
A social conflict?
In the north of the Netherlands, among other regions, disappointment involving regional development
increasingly led to tension between the region and the national government in The Hague. This calls for
further explanation. Several existing ideas about the subject are discussed briefly. It is made clear what
collective protest, as a forerunner of a social movement, exactly means in this study:90
Collective protest is a socio-political mobilization of a combination of actors with the aim
of bringing about (or preventing) a certain social change, where people find themselves in a
situation of inequality, in particular a power distance, compared to another combination of
actors – often the government – whom the party in question has come into conflict with, an
action, based on a performed action, which is often considered divergent behaviour by the
other party.
A movement can only be called a social movement if the collective protest is or becomes organized.
Turner and Killian state that social movements can best be seen as movements where all participating
organizations share the same value orientation.
Smelser distinguishes various determinants that need to be considered before collective behaviour can
take place. This ranges from structural tension being present, via mobilizing people to participate in
action, to the functioning of social control.
Moreover, Turner and Killian add prevention of a fast growing and fast spreading common belief as
a sort of basic condition for the inception of a social movement. Fast social changes cause tension
and conflict. In special circumstances, this can lead to social movements. If this is the case, such a
social movement easily clashes with the established order. From that point on, the protest can also be
interpreted as a ‘social conflict’.
Webter and Oberschall share the view that it mostly involves a battle of values and/or claims to a certain
status, power (and, sometimes, scarce raw materials).
Tilly, Olson and Oberschall go into the chances of social conflicts arising.
After that, they discuss the factors that determine the degree of success of the revolting party.
Section 5.2 describes whether there was a ‘social conflict’ in the north of the Netherlands in the surveyed
period (1960-1992). The conclusion is that there was indeed a social conflict, namely the ‘social
conflict’ between the north of the Netherlands and The Hague. After that, it is indicated who exactly
were involved in this ‘social conflict’, what their mutual relationships were, and how the movement/the
conflict developed.
Research by Van Schuur and Zanen
Research has been done into the breeding ground for a ‘social conflict’ between the north and the
Netherlands and The Hague, by Van Schuur and Zanen. It involved several questions about the
relationship between the north of the Netherlands and ‘The Hague’, which were asked to a representative
selection of inhabitants of the northern region.
The view is broadly shared, based on the answers to the questions, that the north of the Netherlands is in
a disadvantaged position, that the three northern provinces should collaborate more to receive sufficient
attention from central government, and that people in the north should benefit more from natural gas
revenues in their areas. These issues are considered important by the respondents. It is a matter of debate,
whether northern representatives of national parties have done enough for the northern region, but the
90
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idea that the north of the Netherlands should become more independent of the central government in
The Hague is rejected by a majority (33% of the people interviewed share this opinion).
Further research into the dates shows, among other things, that two types of criticism towards ‘The
Hague’ can be distinguished. These are indicated as the conflict critical and the cooperative critical
types of approach in the book.
A new variable can be distinguished: regional pride. It appears that the more there is regional pride, the
more respondents have a conflict critical attitude towards The Hague. Both basic attitudes, cooperative
critical and conflict critical, appear to be related to the concept of regional pride, however. The latter
concept was measured based on a number of attitudinal and behavioural indicators, namely the use of
regional language, listening to or reading regional media. In this respect, compared to Frisians, people
from Groningen and Drenthe are a little different, especially when it comes to appreciating the own
province and/or the northern region of the Netherlands, for that matter. Finding these two attitudes
towards the central government is highly relevant and interesting for the research project ‘trade
unionism in the north of the Netherlands, 1960-1992’. The conflict critical attitude can be considered
a permanent breeding ground for a social conflict. The cooperative critical attitude is shared by those
who do not support a developing regional, social movement just like that. In particular, they will not
do that if the social movement in question manifests itself as a collective action. This group of northern
inhabitants is not easily encouraged to participate in collective action, with chances to a new social
conflict. Circumstances define, however, whether parts of this group will join action if a social conflict
with ‘The Hague’ arises.
Section 5.4 describes the course of the conflict between the north of the Netherlands and The Hague in
more detail. As far as the northern ‘movement’ and undertaking action is concerned, it appears to involve
a unity of disparity and reviving a conflict every now and then. The question is, of course, whether the
protesting party is able to develop sufficient strength to form a real threat to the established order.
Mobilizing a movement’s people is a long-term process. Successively, it involves forming crowds,
groups, associations, and organizations, which all have the purpose of realizing collective goals.
VI.
Regional trade unionism as part of national trade unionism.
In order to be considered a social movement again, post-war trade unionism in the Netherlands needed
to free itself from the limits of the centrally directed incomes policy. This centrally directed incomes
policy had proven successful as a political concept, however. For a very long time, the Netherlands
were a ‘cheap place’. As a result, export took place on a large scale. Consequently, from 1947 to 1963,
the country managed to recover from war damage in a spectacular way. After the reconstruction period,
a start could be made with the foundation of a welfare state.
This post-war interim period had caused an internal problem for trade unionism, however: the issue of
‘management and members’ growing apart. Trade unionism professionalized and since there was hardly
any conflict on a socio-economic level, it meant falling apart of local and regional trade unionism.
Centralism was the order of the day.
In the course of the sixties, things started to move again (think of the national building strike in 1960,
dismissing of the centrally directed incomes policy, the discussion about undivided trade unionism
(proposal by A. Kloos), abandoning of the communist clause and interference with several regions that
were coping with large unemployment problems).
At the end of the sixties, this active interference (deploying Mr Adri de Boon, vice-chairman of the
Dutch Federation of Trade Unions (NVV), in the north of the Netherlands) appeared a necessity,
especially in the north of the Netherlands, where the Dutch Communist Party (CPN) still had quite a
following.
At the end of the sixties, there was a growing idea within trade unionism to come to strengthening of
regional trade unionism. Influenced by a general democratization movement, the idea came to extend
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regional (and local) activities. On an increasing scale, trade unionism also started to interfere in a
variety of issues. Local and regional mobilization of active executives started.
Two decades long the trade union federations were a broad movement on ther own.
Many relevant issues came along and the membership participated heavely.
In the early nineties, this process started to decline, however. National trade unions had grown so large,
that they wanted to be active in all socially relevant areas. They no longer needed a trade federation.
Consequently, the trade federation had to fight to survive (which had already happened on a previous
occasion, namely at the beginning of the eighties, when the number of members diminished drastically).
At the beginning of the nineties, local and regional trade union infrastructure was the victim of this fight
to survive.
It is remarkable, that in the north of the Netherlands, the degree of organization has always been
considerably higher than in the rest of the country, except for the province of Zeeland. This was
hardly noticed by trade union critics. The discussion, which was partly academic, always focused on
the benefit, the chance and the use of continuation of trade unionism. What was special about trade
unionism in the north of the Netherlands?
Chapter 6.4 describes the revival of trade unionism after 1960 from the perspective of the northern
region of the Netherlands. This region is increasingly confronted with problems in several dominant
business sectors. Restructuring of businesses and business sectors prompts trade unions to maintain
active contacts with their members in the various companies. Initially, this did not go smoothly, but
after a while things started to get better. In the early seventies, these activities in companies are even
worked out as an organizational concept, especially at Dutch industrial union Industriebond.
Now, trade unionism needs to prove that it can be a social movement again. The question is, in a literal
and a symbolic sense, whether it will step up and take action or leave things the way they are.
VII
Business sector analyses
This chapter goes into the restructuring processes in five industry sectors. How did restructuring take
place in those sectors?
The following hypothesis is used:
“From 1960-1992, trade unionism in the north of the Netherlands increasingly managed to
develop into a binding force in that region due to its direct and indirect interference with several
highly drastic sectoral restructuring processes”
This has been surveyed. Seven aspects were selected, based on which the role and influence of trade
unionism are measured. It involves three-point scales: negative, neutral, and positive. A positive score
to all seven aspects means maximum influence by trade unionism (in the respective sector). This makes
trade unionism both the central actor and the binding force in that sector. The more neutral or negative
scores, the less this dominant position is the case.
Research covers the years from 1960 to 1992.
The following sectors were selected: strawboard, ready-to-wear garments, potato flour, shipbuilding,
and dairy products.
Twenty-nine questions were asked for each sector. It involves collecting information in order to be
able to make a qualitative description of the restructuring processes in question. What was the general
situation in the sector, what caused sectoral restructuring to come about, what was the (starting) position
of the trade unions involved, what was the starting position of employers’ organizations, was there any
restructuring plan, how did restructuring take place, what was the final result?
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Based on the questions for each sector, an image was created of the meaning of the sector to the region.
Furthermore, the role of trade unionism (unions and federation) was studied in the respective sector
during the restructuring processes, from 1960 to 1992.
VIII, IX, X and XI
Chapter VIII informs us about the opinions of the members of the forty-one work councils in 41 firms
with more than 200 employees in the Northern Netherlands.
These work council members are questioned about their opinions of the trade-unions’ activities in the
Northern Netherlands in the period 1960-1992.
Chapter IX examines the relations between the different participating actors in the conflict with The
Hague.
Chapter X gives the over-all conclusions about this research project.
And, finally, chapter XI is a retrospective on this whole project as such.
The tentative conclusion of this piece is that trade unionism as a whole did in fact play a binding role
in the region from 1960 to 1992. Action on the part of trade unions not only saved four sectors, but also
led to an improvement of those sectors on a technological and a social level. Action on the part of trade
unions has strongly reinforced the idea of the northern region of the Netherlands being a joint region,
which has largely contributed to the development of regional policy, tailored to this northern region.
From the start, trade unionism has been part of a ‘movement against the disadvantaged position of the
north of the Netherlands’. Moreover, it was an active participant the moments this movement turned
into a real ‘social conflict’ (on multiple occasions), although in the end there was no room for it to solve
this ongoing social conflict in a political way with the government in The Hague (due to politics in
the north and due to national trade unionism). By now, regional and local trade union ‘infrastructure’
have more or less been dismantled. Therefore, for the time being, it will have to be the northern region
of the Netherlands itself, that has to take care. Needed is a strong northern identity. A regional trade
union movement could come to live again, (in whatever form) to assist the other regional actors in their
struggles against far away governments.
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