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Hoofdstuk I Inleiding

1.0 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 sociaal-
economisch 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 Noord-
Nederland 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 
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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-, Midden- 
en 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 na-
oorlogse 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 Noord-
Nederland 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 rijksoverheid1, 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 

1 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 Noord-
Nederland ~ 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.2

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 

2 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 vakcentrale-
kaderleden 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’3 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. 

3  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 lande4. 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 gaan5. 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 vakcentrale-
propagandisten. 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, WW-
uitkeringen 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 Noord-
Nederland: het Plan voor het Noorden6. 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 

4 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 sociaal-
economische 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)   

5 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.

6 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, reïnte-
gratiebedrijven 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 (polder-
model, 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 Noord-
Nederland 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 1960-
1992 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 sociaal-
economische 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, 
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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 Noord- V. Een sociaal conflict VI. De regionale                                                       
 Nederland  Noord-Nederland –  vakbeweging

   Den Haag 
 (geografische context)  (politieke context)  (sociale context)   
                         

VII. Bedrijfstak-analyse
 (participerende
 waarneming)           

VIII Vakbond en Bedrijf                                               
(mondelinge en schrifte-

 lijke 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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