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TEN GELEIDE

En toen stond de regio ineens in het middelpunt van de belangstelling. In Spanje lieten 
de Catalaanse separatisten van zich horen als zelden tevoren, in het Verenigd Konink-
rijk roerde de Scottish National Party zich luidruchtig, en in Italië behaalde de Lega 
Nord zijn beste verkiezingsresultaat ooit. Het regionalisme heeft zich in Nederland 
(nog) niet politiek georganiseerd, maar het lijkt wel steeds nadrukkelijker op de voor-
grond te treden. De regionale stem kan niet langer worden genegeerd, concludeerde 
de staatscommissie parlementair stelsel in haar  Tussenstand. Volgens deze staats-
commissie onder leiding van de Noord-Hollandse commissaris van de Koning Johan 
Remkes (geboren en getogen Groninger trouwens) dienen voorstellen tot wijziging 
van het kiesstelsel niet in de laatste plaats bij te dragen aan het versterken van de regi-
onale component.1

Kennelijk gebeurt dit tot op heden onvoldoende. De problematiek rond de gas-
winning illustreert het Randstedelijk onbegrip voor de situatie in het Groningse ‘win-
gewest’ ten overvloede. De geschiedenis herhaalt zich hier. Op vergelijkbare wijze 
voedde de sluiting van de steenkoolmijnen in Limburg in de jaren zestig en zeventig 
het ressentiment van de oude Generaliteitslanden tegen de Randstad, of beter: tegen 
Holland, zoals men in Limburg nog steeds pleegt te zeggen. Het vervolgens in Den 
Haag ontwikkelde beleid om rijksdiensten te verplaatsen van de overvolle Randstad 
naar relatief achtergebleven regio’s en de gedwongen verhuizing van ambtenaren naar 
de perifere provincies versterkten die tegenstelling alleen maar. 

Inmiddels is dat ressentiment van de regio tegen de Randstad ook doorgedron-
gen tot de culturele sfeer. Zo wordt het zwartepietendebat wel geherdefinieerd als een 
tegenstelling tussen enerzijds de kosmopolitische, progressieve Randstad, die het racis-
tische karakter van Zwarte Piet onderkent en wil uitbannen, en anderzijds de achter-
lijke, conservatieve regio die de ogen sluit voor de kwalijke kanten van een volks- en 
kinderfeest dat in ieder geval in de bestaande vorm niet meer in deze tijd zou passen. 

Niet alleen bij de commissie-Remkes klinken al dan niet expliciet zorgelijke gelui-
den over de mentale afstand tussen regio en Randstad. ‘De kloof met de Randstad is 
niet meer te dichten,’ kopte de Volkskrant al in 2014 boven een stuk van corres pondent 
Noord-Nederland Ana van Es. Volgens Van Es is het enige waar de noorderlingen 
nog op hopen: geld, veel geld. Het rekenen op begrip is al een gepasseerd station.2 
En Petra Stienen en Marcia Luyten – beiden afkomstig uit Limburg – waarschuwden 
recentelijk in een opiniestuk in nrc Handelsblad de Haagse politiek ervoor om de 
Nederlandse regio niet te reduceren tot fly-over country, het vergeten achterland dat 
in de Verenigde Staten de populistische president Trump aan de macht had gebracht. 
Dat alles onder de omineuze kop ‘Pas op, Amsterdammer, ook in Limburg mogen 
de mensen stemmen.’3 

Toch heerst in de provincie niet alleen het calimerosentiment, zoals blijkt uit een 
reeks interviews in Trouw met Tweede Kamerleden van uiteenlopende politieke plui-
mage, die hun eigen regionale wortels koesteren, ook als het gaat om politieke keu-
zes.4 En het kan nóg zelfbewuster, zoals de burgemeester van Maastricht, Annemarie 
Penn-te Strake laat zien in een opiniestuk in de Volkskrant, waarin zij betoogt dat de 
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Randstad – ja, heel Nederland – in de nabije toekomst niet zonder Zuid-Limburg kan 
als het bloeiende centrum van de mega-agglomeratie Amsterdam-Brussel-Keulen/
Düsseldorf.5

Van wanneer dateert die spanning tussen regio en Randstad eigenlijk? Hoe heeft de 
formele verhouding tussen Rijk en provincies zich ontwikkeld? Wat zijn de historische 
wortels van de actuele problematiek van de Groningse gaswinning, en waarom lag de 
spreiding van de rijksdiensten in de jaren zeventig en tachtig zo gevoelig? Waarom 
maakten en maken Zeeuws-Vlamingen zich zo druk over de verbinding over de Wes-
terschelde met Walcheren en Zuid-Beveland, en hoe gaan Kamerleden om met de 
belangen van de regio waaruit zij stammen? Over dit soort vragen gaat het Jaarboek 
Parlementaire Geschiedenis 2018.

Het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis is een uitgave van het Centrum voor Par-
lementaire Geschiedenis, verbonden aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Het 
Jaarboek wil in zo breed mogelijke kring belangstelling wekken voor de Nederlandse 
parlementaire geschiedenis. Doorgaans liggen actuele thema’s of gebeurtenissen ten 
grondslag aan de onderwerpskeuze van de historische artikelen. In het Jaarboek komen 
niet alleen wetenschappers aan het woord, maar ook journalisten en (oud-)politici. In 
alle bijdragen is het Nederlandse parlement in een nabij of ver verleden uitgangspunt 
van beschouwing; zijn positie en handelen sinds de opkomst van het parlementaire 
stelsel in 1848 staat steeds centraal.

Het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis kwam mede tot stand dankzij de steun 
van het bestuur van de Stichting Parlementaire Geschiedenis (Thom de Graaf 
[voorzitter], Sybrand van Haersma Buma [vicevoorzitter], Rutger Zwart [secretaris- 
penningmeester], Kathalijne Buitenweg, Angelien Eijsink, Frank de Grave, Arie Slob 
en Kees van der Staaij) en de wetenschappelijke raad (Paul Bovend’Eert, Ruud Koole, 
Wim van Meurs en Gerrit Voerman) die het Centrum voor Parlementaire Geschiede-
nis en de redactie met waardevolle adviezen terzijde stond. Irene Helsen danken wij 
voor de secretariële ondersteuning. Onze dank gaat tevens uit naar Rowin Jansen voor 
het zoeken naar illustraties.

Anne Bos
Jan Willem Brouwer
Hans Goslinga
Johan van Merriënboer
Joris Oddens
Jan Ramakers
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