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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 Noord-
Nederland – 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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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-

De pre-Meis acties.
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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 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. 

82 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 Noord-
Nederland’. 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 program-
college), 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 OKTO-
affaire vakbondsbestuurders als K. Wolthers en T.J. Zanen daarom uitmaken voor ‘rechtse sociaal-
democraten’. 

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 Noord-
Nederland 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.

83 - 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 Noord-
Nederland’.
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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