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Abstract 

Vanaf eind jaren ‘60 van de vorige eeuw was Noord-Ierland drie decennia lang in de ban van 

de gewelddadige Troubles. Dit bloedige conflict tussen protestantse unionisten en katholieke 

nationalisten escaleerde hevig in een kort tijdsbestek. Dit onderzoek kijkt naar de oorzaken van 

de plotselinge escalatie in de periode van 1966 tot en met 1972. In de literatuur is veel aandacht 

besteed aan de beginfase van het conflict. Desondanks is er geen consensus bereikt over de 

oorzaken van de escalatie en kan men het niet eens worden over de precieze rol van sociale 

factoren zoals identiteit of religie in dit escalatieproces. Om een bijdrage te leveren aan het 

historiografisch debat biedt dit onderzoek een sociaal-historisch perspectief op de beginfase 

van the Troubles. De Social Identity Theory (SIT) en Integrated Threat Theory (ITT) bieden 

een theoretisch kader voor het vraagstuk. De SIT stelt dat gedrag tussen sociale groepen 

verklaard kan worden door verschillende (groeps)strategieën. De ITT gebruikt meerdere 

percepties van bedreigingen om gedrag en houdingen tussen groepen te verklaren. De 

hoofdvraag wordt beantwoord door een systematische discoursanalyse van krantenartikelen, 

statements en ooggetuigenverslagen uit te voeren. De bronnen tonen aan dat de eerste 

aanwijzingen van een onvermijdelijke escalatie vanaf 1968 aanwezig zijn en dat het conflict in 

1969 is geëscaleerd. Aan de hand van het onderzochte primaire bronnenmateriaal wordt 

beargumenteerd dat the Troubles konden escaleren door de wisselwerking van een giftige 

combinatie van verschillende groepsstrategieën en percepties van bedreigingen.  

 

 

Kernwoorden: The Troubles, escalatie, Noord-Ierland, (groeps)strategieën, bedreigingen, 

othering 
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Introductie 

Op 10 april 1998 werd in Belfast het Goedevrijdagakkoord (of Belfast Agreement) 

ondertekend. Hiermee kwam er na dertig jaar officieel een einde aan de bloedige Troubles in 

Noord-Ierland (Aughey, 2005). Tijdens the Troubles stonden nationalisten en republikeinen 

lijnrecht tegenover unionisten en loyalisten. De eerste groep bestond voornamelijk uit 

katholieken die streden voor onafhankelijkheid. Deze groep identificeerden zich meer met hun 

buurland, het al onafhankelijke katholieke Ierland. Daartegenover stonden de unionisten en 

loyalisten die grotendeels aanhangers waren van het protestants christelijke geloof (McGarry 

& O’Leary, 1995). Zij waren loyaal aan het Verenigd Koninkrijk en identificeerden zich als 

Brit. Deze groep wilde zich niet afscheiden. In het Goedevrijdagakkoord werd onder andere 

afgesproken dat Noord-Ierland onderdeel van het Verenigd Koninkrijk zou blijven tot er uit 

een referendum zou blijken dat onafhankelijkheid gewenst wordt (Belfast Agreement, 1998; 

Morgan, 2000). Overigens kwam er met het Goedevrijdagakkoord niet direct een einde aan het 

geweld en sudderden de spanningen nog een tijdje door (Mac Ginty, Muldoon & Ferguson, 

2007). Het gewapende conflict zou aan uiteindelijk ongeveer 3500 mensen, waarvan de meeste 

burgers waren, het leven kosten (Sutton, 2017). 

Recent werd duidelijk dat de situatie in Noord-Ierland nog steeds gespannen is. Wegens 

de Brexit moesten er nieuwe afspraken worden gemaakt over de grens tussen Noord-Ierland en 

Ierland, dat lid van de Europese Unie blijft. Sinds het Goedevrijdagakkoord waren deze 

grenzen nagenoeg onmerkbaar, maar door de Brexit zou de grens met Ierland een externe grens 

van de Europese Unie worden (Cocburn, 2019). Dit zou de handels- en reisvoorwaarden 

bemoeilijken. Ondanks het feit dat de betrokken landen het erover eens waren dat een harde 

grens de vrede in gevaar zou brengen, leverde de situatie toch spanningen op en vreesde men 

zelfs voor het opnieuw oplaaien van geweld (O’Carroll, 2019; Doyle, 2019). The Troubles zijn 

duidelijk nog niet vergeten en de gevolgen in de hedendaagse samenleving zijn soms zelfs nog 

fysiek zichtbaar. Van de peace lines (hekken en muren met prikkeldraad tussen stadsdelen) die 

in 1969 als tijdelijk oplossing werden gebouwd, staat nog steeds ruim dertig kilometer overeind 

(Keane, 2021).   

Probleemstelling 

Aan het bloedige verloop van the Troubles is een enorme hoeveelheid literatuur gewijd 

(Kennedy-Pipe, 2014; Rose, 1999; McKittrick & McVea, 2001). Desondanks is er geen 
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consensus bereikt over het exacte beginpunt van het conflict (Prince & Warner, 2019; Prince, 

2011). Meerdere momenten worden gezien als het startpunt. Zo wordt de oprichting van de 

loyalistische en paramilitaire Ulster Volunteer Force in 1966 als beginpunt aangewezen. 

Anderen spreken over een uit de hand gelopen mensenrechtenmars in 1968 in Derry als de 

aanleiding (CAIN, 2006). In augustus 1969 kwamen Britse soldaten naar Noord-Ierland in een 

poging de rust te herstellen (McKernan, 2004). Sommigen wijzen dan ook die gebeurtenis aan 

als startpunt van the Troubles (Coogan, 2002).   

Dit onderzoek heeft niet als doel om het beginpunt van the Troubles te achterhalen. Een 

vernieuwende bijdrage aan de literatuur wordt geleverd door te kijken naar de belangrijkste 

doorslaggevende factoren in de escalatie van het conflict aan het eind van de jaren ‘60 van de 

vorige eeuw. Het is namelijk wel duidelijk dat het conflict rond 1969 snel escaleerde. De Britse 

troepen arriveerden immers niet lang na de eerste uit de hand gelopen demonstratie en ook 

andere gewelddadige incidenten volgden elkaar snel op. Hoe na een lange reeks van kleine 

incidenten het conflict plotseling kon escaleren, is nog maar weinig onderzocht (Carter, 2017; 

Pruitt, 2009). Literatuur die het escaleren onderzocht is vaak decennia oud en bovendien 

geschreven voordat er een officieel einde aan the Troubles was gekomen (Thompson, 1989; 

Bell, 1973; Cairns & Darby, 1998). Over het exacte belang van verschillende sociale en 

maatschappelijke factoren in het snelle escaleren van het conflict is er eveneens onenigheid. 

Dit onderzoek heeft daarom als doel om meer duidelijkheid te scheppen over het verband tussen 

sociale factoren en de escalatie. Dit zal gebeuren aan de hand van de volgende 

onderzoeksvraag: Waarom konden the Troubles in Noord-Ierland escaleren tussen 1966 en 

1973?  

De onenigheid over de rol van sociale factoren uit zich op verschillende manieren in de 

literatuur. Zo beweert Jenkins (1997) dat religie een minder grote rol speelde dan men 

doorgaans aanneemt, terwijl anderen juist menen dat religie wel een belangrijke rol speelde 

(Mitchel, 2017; McAllister, 2000). Ondanks dat religie onderdeel is van een identiteit, wordt 

vaak wel aangenomen dat sociale identiteit een belangrijke rol heeft gespeeld in de vijandige 

houding van katholieken en protestanten tegenover elkaar (Livingstone & Haslam, 2008; 

Hargie, Dickson, Mallett & Stringer, 2008; Ferguson & McKeown, 2016). Naast deze factoren 

meent Jenkins (1997) dat de wisselwerking tussen nationalisme, sociale identiteit en politiek 

onderbelicht wordt en deze daarom uitgebreider onderzocht zou moeten worden. Deze 

wisselwerking lijkt belangrijk en zal in dit onderzoek daarom centraal staan.  

Een andere opvallende lacune is dat de rol van contact tussen de verschillende groepen 

in Noord-Ierland voorafgaand en gedurende the Troubles zelden is onderzocht. Onderzoek dat 
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naar dit onderwerp gedaan is, houdt zich voornamelijk bezig met contact na het 

Goedevrijdagakkoord (Hewstone et al., 2006). Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan het 

vergevingsproces en blijft contact tijdens het conflict onderbelicht (Moeschberger et al., 2005; 

Noor, James Brown & Prentice, 2008).  

Het beantwoorden van deelvragen zal helpen bij het beantwoorden van de 

onderzoeksvraag. Om te weten wat er aan de escalatie voorafging wordt er gekeken naar de 

historische context van the Troubles. Daarnaast wordt aan de hand van de vragen ‘’Wat 

gebeurde er van 1966 tot en met 1969 in Noord-Ierland en welke gevolgen hadden deze 

gebeurtenissen?’’ en ‘’Wat gebeurde er van 1970 tot en met 1972 in Noord-Ierland en welke 

gevolgen hadden deze gebeurtenissen?’’ de mate en loop van de escalatie onderzocht. Om een 

antwoord op de hoofdvraag te kunnen formuleren zal als laatste de deelvraag ‘’Welke sociale 

factoren en processen hadden een rol in het escaleren van the Troubles?’’ beantwoord moeten 

worden.  

De onderzoeks- en deelvragen zullen aan theorieën getoetst worden. Zoals eerder 

genoemd, wordt in de literatuur aangenomen dat sociale identiteit een belangrijke rol heeft 

gespeeld in dit conflict. Volgens de Social Identity Theory (SIT) kunnen identiteiten gebruikt 

worden om gedrag tussen sociale groepen te verklaren aan de hand van verschillende 

(groeps)strategieën (Taylor & Moghaddam, 1994). Deze strategieën hangen van een aantal 

aspecten af. Onder andere othering, een discursief proces waarmee de kloof tussen groepen 

groter wordt gemaakt, kan hierin een versterkende rol spelen (Jensen, 2011). Een andere theorie 

die gedrag en houdingen tussen sociale groepen verklaart, is de Integrated Threat Theory (ITT). 

Deze theorie stelt dat verschillende percepties van gevaren en bedreigingen in een samenleving 

leiden tot vooroordelen en vijandige houdingen (Stephan & Stephan, 2013). Hierbij wordt een 

onderscheid gemaakt tussen vier soorten bedreigingen. In hoofdstuk één worden deze theorieën 

verder besproken.  

Methoden 

Om de mate van othering en houdingen te onderzoeken wordt gekeken hoe gebeurtenissen en 

actoren geportretteerd werden in de media. Het uitvergroten van het conflict in bepaalde media 

zou immers ook een rol kunnen spelen in de escalatie. Er is gekozen om de discoursanalyse 

van primaire bronnen te beginnen in 1966. Dit beginpunt is gekozen omdat dit het vroegste 

moment is dat als begin van the Troubles wordt aangewezen (CAIN, 2006; Coogan, 2002). Als 

eindpunt van dit onderzoek is 1972 genomen omdat dit het dodelijkste jaar van het conflict was 
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(Sutton, 2017). Data over slachtoffers en geweldplegingen worden gebruikt als indicatoren van 

escalatie. Deze data is beschikbaar via het Conflict Archive on the Internet (CAIN). Het CAIN 

is een openbaar online archief dat speciaal is opgericht voor het documenteren van bronnen 

over the Troubles. 

Bij de discoursanalyse zijn artikelen van verschillende kranten systematisch 

geanalyseerd en vergeleken om te onderzoeken of er verschillen zijn in de manier waarop 

gebeurtenissen gedocumenteerd werden. Er is gekeken naar Noord-Ierse en Britse kranten en 

media om alle kanten van het verhaal te laten zien. De regionale krant The Belfast Telegraph 

biedt hierin een Noord-Iers unionistisch perspectief terwijl de regionale Irish News het Noord-

Ierse nationalisme vertegenwoordigt. De landelijke kranten The Observer, the Guardian en the 

Times geven de Britse visie weer.  

Daarnaast zijn officiële verklaringen en statements van verschillende actoren gebruikt. 

Ten eerste zijn deze goed bruikbaar om te onderzoeken hoe en waarom bepaalde 

gebeurtenissen plaatsvonden. Ten tweede bieden deze verklaringen de mogelijkheid om 

reacties en percepties op incidenten te onderzoeken. Hierdoor kan er uitgevonden worden 

welke gebeurtenissen en reacties bijdroegen aan de escalatie van the Troubles. Als laatste zijn 

verklaringen en statements een goede manier om sociale identiteit en othering te onderzoeken. 

Er wordt gekeken hoe de verschillende partijen elkaar portretteerden. Hierbij wordt extra 

gefocust op woorden die de andere groep in een kwaad daglicht zetten of minderwaardig 

maakten. Voorbeelden van dit soort woorden zijn: terrorist, moordenaar, onderdrukker, 

hooligan, provocateur. Als laatste geven ooggetuigenverslagen een goed beeld van hoe de 

Noord-Ierse bevolking iets ervaarde. Op deze manier kunnen verschillende percepties van 

gevaar, zoals geformuleerd in de Integrated Threat Theory, onderscheiden worden. 

 

Tabel 1: Gebruikte primaire bron per theorie 
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Het is belangrijk om te vermelden dat sommige bronnen destijds geheim waren. Deze 

bronnen zeggen hierdoor vooral iets over mentaliteiten binnen de sociale groep zelf. Een andere 

belangrijke kanttekening die bij het gebruik van deze bronnen geplaatst moet worden, is het 

mogelijke gebrek aan neutraliteit van de verklaringen en ooggetuigenverslagen. Het zou 

immers kunnen zijn dat de schrijvers en partijen bepaalde belangen hadden die de neutraliteit 

beïnvloedden. Deze bronnen kunnen het beeld daardoor vertekenen. In dit onderzoek kunnen 

achterliggende politieke bedoelingen echter ook voorbeelden van othering en percepties van 

gevaar zijn en daarmee indicatoren van escalatie. Er is voor gekozen om citaten niet te vertalen 

zodat de betekenis niet verloren kan gaan door vertaalfouten. 

In het eerste hoofdstuk worden de theorieën en concepten verder uitgewerkt. Deze 

theorieën bieden een kader voor de historische analyse. Vervolgens zal de historische context 

van het conflict in hoofdstuk twee behandeld worden. Hoofdstuk drie analyseert de periode 

1966-1969 en linkt de empirie aan de theorieën. Hetzelfde geldt voor hoofdstuk vier, waarin 

de periode 1970-1972 wordt behandeld. Er is voor deze afbakening van periodes gekozen 

omdat het conflict na 1969 een nieuwe fase ingaat. Tot slot wordt in de conclusie gereflecteerd 

op de bevindingen en zullen er aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedaan worden.  
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1. Theoretisch kader 

Dit hoofdstuk richt zich op de theoretische afbakening van het onderzoek. Om te verklaren hoe 

the Troubles eind jaren ‘60 van de vorige eeuw konden escaleren wordt er gekeken naar sociale 

factoren en processen. Dit zal gebeuren aan de hand van de Social Identity Theory en de 

Integrated Threat Theory. De theorieën worden uitgelegd en vervolgens wordt er toegelicht 

waarom deze bruikbaar zijn bij het beantwoorden van de hoofdvraag. Daarnaast worden op 

basis van de theorieën en concepten hypothesen opgesteld.  

1.1 Social Identity Theory en othering 

De Social Identity Theory (SIT) is eind vorige eeuw ontwikkeld door Henri Tajfel en John 

Turner (Tajfel & Turner, 1979). Deze theorie helpt intergroup behaviour (gedrag tussen 

groepen) te verklaren door te kijken naar het groepsperspectief in plaats van het individu 

(Taylor & Moghaddam, 1994; Turner & Reynolds, 2010). In de SIT staan vier concepten 

centraal: social categorization (sociale categorisering), social identity (sociale identiteit), 

social comparison (sociale vergelijking) en psychological group distinctiveness 

(psychologisch groepsonderscheid).  

Sociale identiteit wordt gedefinieerd door de kennis die iemand heeft over het wel of 

niet behoren tot een bepaalde sociale groep, in combinatie met de goede en slechte aannames 

die gelinkt worden aan de groep (Trepte, 2013). Hierbij worden de sociale eigenschappen 

gecategoriseerd en met een bepaalde groep geassocieerd door het individu. De sociale identiteit 

van een individu verschilt per context. Zo kan iemand onderdeel zijn van verschillende sociale 

groepen in verschillende situaties. De theorie maakt een onderscheid tussen de groep waartoe 

iemand behoort, de ingroup, en de groep waar men niet toebehoort, de outgroup. Wanneer een 

individu onderdeel is van een sociale groep zal deze door zowel de ingroup als de outgroup 

behandeld worden als lid van de groep. Een individu is gedreven om een positieve sociale 

identiteit te hebben. Dit verlangen zorgt ervoor dat individuen karakteristieken van de in- en 

outgroup met elkaar vergelijken. Hierbij hecht men veel waarde aan de ingroup terwijl de 

eigenschappen van de outgroup als minder waardevol worden beschouwd. Dit heeft als doel 

om een positieve en onderscheidende positie voor de ingroup te creëren (Taylor & 

Moghaddam, 1994). Men wil immers tot de ‘goede’ sociale groep behoren (Trepte, 2013). Dit 

is de psychological group distinctiveness. Volgens de SIT zal een individu deze psychological 

group distinctiveness meer nastreven naarmate de persoon zich meer identificeert met een 
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bepaalde sociale groep. Dit hele proces resulteert voornamelijk in bepaalde vijandige 

houdingen tegenover andere sociale groepen die uiteindelijk het gedrag tussen de ingroup en 

de outgroup kunnen verklaren.  

 

Strategieën van de SIT 

Zodra een individu constateert dat deze tot een sociale groep met een positieve of dominante 

status behoort, zal geprobeerd worden om deze positie te behouden of te versterken (Taylor & 

Moghaddam, 1994). Als er wordt geconstateerd dat de sociale groep een negatieve status heeft, 

zijn er een aantal andere mogelijke opties die afhangen van de maatschappelijke context. 

Wanneer de maatschappelijke situatie stabiel is en deze lastig veranderd kan worden, gaat het 

individu op zoek naar individuele oplossingen. De eerste mogelijke individuele strategie is die 

van sociale mobiliteit, waarbij het individu, voor zover mogelijk, van sociale groep zal 

wisselen. De tweede strategie is het doen van een vergelijking met mensen van de ingroup. 

Hierbij gaat het individu op zoek naar positieve kenmerken ten opzichte van anderen uit de 

ingroup.  

Als de maatschappelijke context instabiel en veranderlijk is, wordt er gekeken naar 

groepsstrategieën. Hierbij kan de gehele groep op zoek gaan naar oplossingen op vier mogelijke 

manieren. De eerste strategie is absorptie: de sociale groep zal proberen om in de andere groep 

opgenomen te worden. Deze strategie vereist fundamentele veranderingen van de groep. Bij de 

tweede strategie worden negatieve karakteristieken van de ingroup geherdefinieerd om deze 

positief te maken. Als derde optie kiest men ervoor om op zoek te gaan naar andere 

eigenschappen van de outgroup om te vergelijken. Hierbij vindt een zodanige vertekening 

plaats waardoor de kans groter wordt dat er een positieve uitkomst zal zijn. De vierde strategie 

voor het verbeteren van de positie is het uitdagen van de dominante groep. Hierbij gaan groepen 

een directe competitie met elkaar aan om de sociale positie en hiërarchie te veranderen. Deze 

strategie heeft de grootste kans om tot conflicten te leiden. In figuur een wordt de SIT 

schematisch getoond. 
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Figuur 1. Schematisch overzicht van de Social Identity Theory 

Noot. Bewerkt door auteur op basis van Tajfel & Turner (1979). 

 

Othering 

Een manier om verschillen tussen sociale groepen te vergroten is via othering. Dit proces maakt 

gebruik van sociale identiteiten om de kloof groter te maken dan die al was. Met othering 

worden de karakteristieken van de outgroup via discursieve processen problematisch en 

minderwaardig gemaakt om de ingroup superieur en legitiem te maken (Jensen, 2011). Spivak 

(1985) geeft drie dimensies van othering. De eerste dimensie die zij onderscheidt is die van 

macht. In deze dimensie wordt de ondergeschikte sociale groep bewust gemaakt van het feit 

dat de macht bij de andere groep ligt. Dit versterkt de positie van de dominante groep. De 

tweede dimensie is gericht op de minderwaardigheid van de andere sociale groep. Door een 

sociale groep op een bepaalde manier neer te zetten wordt deze moreel inferieur gemaakt. Als 

laatste speelt othering een rol in het behouden van informatie en technologie. Deze dimensie 
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impliceert dat kennis het eigendom van de machtige groep dient te zijn. Bij othering wordt dus 

het verschil tussen ‘wij’ en ‘zij’ benadrukt en groter gemaakt (Lister, 2004). 

1.2 Integrated Threat Theory 

De volgende theorie die gedrag en houdingen tussen sociale groepen kan verklaren is de 

Integrated Threat Theory (ITT) (Stephan & Stephan, 1996; Stephan & Stephan, 2013). De ITT 

stelt dat verschillende percepties van gevaren en bedreigingen in de maatschappij leiden tot 

bepaalde vooroordelen en houdingen. Hierbij maakt het niet uit of deze gevaren daadwerkelijk 

aanwezig zijn of niet. De perceptie is simpelweg genoeg om vooroordelen te creëren (Stephan 

& Stephan, 1996; Velasco González et al., 2008). Stephan & Renfro (2002) stellen dat de 

bedreigingen vanuit de outgroup zowel direct gericht kunnen zijn op een individu als op de 

groep.  

 

Type bedreigingen 

De ITT maakt een onderscheid tussen vier gevaren en bedreigingen. Deze bedreigingen kunnen 

naast elkaar voorkomen en op die manier versterkend werken (Stephan & Stephan, 2013). De 

mate van waargenomen bedreigingen bepaalt hoeveel vooroordelen en negatieve houdingen 

tegenover de outgroup iemand ontwikkelt.  

Allereerst is er de realistische bedreiging. Deze brengt het bestaan, de politieke en 

economische positie of het welzijn van groepen en individuen in gevaar. De tweede bedreiging 

is de symbolische. Hierbij is er sprake van verschillende wereldbeelden door andere normen 

en waarden, moralen en standaarden. Deze bedreiging brengt de manier van leven in gevaar. 

Hoe meer de normen en waarden tussen sociale groepen verschillen, hoe negatiever de 

houdingen en vooroordelen tussen de groepen zullen zijn (Esses, Haddock & Zanna, 1993). 

Hierdoor ontstaat een angst die uiteindelijk kan omslaan in vijandigheid (Greenberg et al., 

1990). Op groepsniveau betekent dit dat als de outgroup de sociale identiteit en normen en 

waarden van de ingroup bedreigt, de outgroup als schadelijk wordt gezien (Branscombe & 

Wann, 1994). Het derde type bedreiging ontstaat als angst vanuit sociale interacties met 

personen van de outgroup. Bij deze intergroup anxiety (intergroeps spanningen) maken 

personen zich zorgen over eventuele negatieve uitkomsten zoals schaamte, afwijzing of 

vernedering. Deze angst ontstaat vooral tijdens competitieve interacties waarbij de ingroup in 

de minderheid of ondergeschikt is (Stephan & Stephan, 1996). De intergroup anxiety resulteert 

voornamelijk in het ontwijken van de andere groep. Pettigrew & Tropp (2005) leggen aan de 



14 

hand van de contacthypothese uit dat positief contact juist kan helpen in het reduceren van 

vooroordelen en negatieve houdingen. Negatief contact kan daarentegen de negatieve 

gevoelens verder versterken (Allport, 1954). Het ontwijken van de outgroup en het uitblijven 

van contact als gevolg van de intergroeps spanningen versterkt de negatieve gevoelens. De 

laatste voorspeller voor intergroepsgedrag zijn negatieve stereotypes. Deze stereotypen leiden 

tot een gevoel van bedreiging voor de ingroup doordat verkeerde verwachtingen van de 

outgroup ontstaan.  

1.3 Hypothesen 

In Noord-Ierland waren verschillende en tegenstrijdige sociale identiteiten te vinden. De 

katholieken stonden recht tegenover de protestanten, evenals de nationalisten tegenover de 

unionisten. De verwachting is dat de katholieken en nationalisten op zoek gingen naar 

groepsstrategieën uit de SIT om de maatschappelijke situatie te veranderen. Omdat met name 

het uitdagen van de outgroup tot conflicten leidt, wordt verwacht dat deze strategie het meest 

is toegepast. Anderzijds is de verwachting dat loyalisten en protestanten de dominante sociale 

positie niet kwijt wilden raken en daarom op verschillende manieren hun positie probeerden te 

behouden en versterken. Verder wordt vermoed dat alle partijen voornamelijk gebruik maakten 

van de tweede dimensie van othering, waardoor de vooroordelen en negatieve houdingen 

verder toenamen en het conflict kon escaleren. Op basis van de ITT wordt verwacht dat het 

escaleren van the Troubles verklaard kan worden door de perceptie van bedreigingen door de 

diverse sociale groepen. Omdat de realistische bedreiging de meeste impact heeft, is de 

verwachting dat met name dit type ervaren is, waardoor vijandige houdingen en geweld kon 

ontstaan. Als laatste wordt vermoed dat er weinig (positief) contact tussen groepen was 

waardoor de negatieve gevoelens niet weggenomen konden worden en dit een versterkende rol 

heeft gespeeld.  
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2. Historische context van the Troubles 

Voordat the Troubles konden uitbreken was er al decennia lang onrust in Noord-Ierland. De 

historische context is noodzakelijk om te begrijpen hoe het conflict eind jaren ‘60 van de vorige 

eeuw kon escaleren.  

2.1 De opsplitsing van Ierland 

Noord-Ierland ontstond in 1921 nadat het Ierse eiland na de Ierse Onafhankelijkheidsoorlog in 

twee delen was opgesplitst (Government of Ireland Act, 1920). Na een bloedige strijd bracht 

de Anglo-Irish Treaty op 6 december 1921 een einde aan de gevechten (Mansergh, 1997). Met 

dit verdrag werd de Ierse Vrijstaat opgericht. In het verdrag stond ook dat Noord-Ierland 

onderdeel van deze Vrijstaat zou worden, tenzij de Noord-Ierse regering er voor koos om hier 

niet aan deel te nemen (Anderson & Bort, 1999). De Noord-Ierse bevolking bestond voor het 

grootste deel uit protestantse unionisten die afstamden van Britse kolonisten. In het zuiden 

maakten de katholieke nationalisten het grootste deel van de bevolking uit (Jenkins, 1997; 

Dorey, 1995). Het Noord-Ierse parlement, dat dus voor het grootste deel uit protestantse 

unionisten bestond, koos ervoor om van deze laatste optie gebruik te maken. Het parlement liet 

met een brief aan de Britse koning weten onderdeel te willen blijven van het Britse Koninkrijk 

en af te zien van aansluiting bij de Ierse Vrijstaat (Gibbons, 2015).  

Met de invoering van de Ierse Grondwet in 1937 kwam er een einde aan de Ierse 

Vrijstaat en werd deze voortaan Éire (of Ierland) genoemd (Constitution of Ireland, 1937). 

Hierna riep Ierland zichzelf op 18 april 1949 uit tot een Republiek (Fitzduff & O’Hagan, 2009; 

Ireland Act, 1949). In deze Ireland Act of 1949 werd ook afgesproken dat Noord-Ierland zich 

nooit van het Britse Koninkrijk zou kunnen afscheiden zonder de instemming van het Noord-

Ierse parlement.  

2.2 Discriminatie door unionistische regimes 

Doordat de meerderheid van Noord-Ierland uit protestantse unionisten bestond, werd het land 

decennia lang geregeerd door unionistische en protestantse politieke partijen (McKittrick & 

McVea, 2001). Hierdoor konden deze partijen hun macht blijven uitbreiden waardoor het voor 

nationalistische partijen vrijwel onmogelijk was een positie te bemachtigen in het politieke 

systeem (McKittrick & McVea, 2001). De eerste Noord-Ierse premier, James Craig, 

veranderde vrijwel direct na de gewonnen verkiezingen van 1921 het stemsysteem om de 
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unionistische positie veilig te stellen. Daarnaast manipuleerde hij de kiesdistricten in het 

voordeel van de protestantse partijen door de grenzen zo te verleggen dat zij bij latere 

verkiezingen een meerderheid zouden behouden (McKittrick & McVea, 2001). Deze 

gerrymandering wekte veel woede en frustratie op bij de katholieke bevolking en politici 

(Gallagher, O’Connell & O’Connell, 1983). Zelfs de Britse regering keurde de manipulatie af. 

Desondanks grepen de Britten niet in (McKittrick & McVea, 2001).  

 Ook op de werkvloer was er discriminatie van de katholieke minderheid in Noord-

Ierland. Deze discriminatie was vooral te zien op de verdeling van functies. Het was als 

katholiek veel moeilijker om een hogere positie te bemachtigen dan als protestant en in de 

praktijk werden deze posities vooral vergeven aan protestanten (Gallagher et al., 1983). Deze 

trend gold voor allerlei soorten beroepen en banen in de publieke sector. Het is belangrijk om 

hier aan te merken dat er ook sprake was van een zekere onwil vanuit de katholieken (Gallagher 

et al., 1983). Katholieke nationalisten zagen andere katholieken als verraders als zij hogere 

banen aannamen. Zij zouden dan zijn overgelopen naar de vijand en zich niet meer inzetten 

voor de nationalistische zaak.  

Bij de politie lukte het ook niet om een representatieve afspiegeling van de samenleving 

te vormen. Het Noord-Ierse politiekorps, de Royal Ulster Constabulary (RUC), bestond voor 

een overgrote meerderheid uit protestanten. Daarnaast was de Ulster Special Constabulary (of 

B-Specials), de zwaarbewapende hulptroepen, uitsluitend protestants. Bovendien waren 

politiechefs regelmatig aanwezig bij politieke vergaderingen en hadden zij directe banden met 

protestantse politici (McKittrick & McVea, 2001).  

Discriminatie van de katholieke minderheid vond verder plaats op de huizenmarkt 

(English & Townshend, 1999; Bryan, 2000). Een deel van de verantwoordelijkheid voor de 

huizenmarkt lag sinds 1945 bij de Housing Trust (Gallagher et al., 1983). Deze organisatie 

werd gesteund en gefinancierd door de Noord-Ierse overheid. Het probleem met de Housing 

Trust was dat zij bewoners kozen op basis van inkomen. De groep katholieken met een hoog 

inkomen was, mede door de discriminatie op de arbeidsmarkt, veel kleiner dan 

goedverdienende protestanten. De Housing Trust koos de laatste groep dan ook vaker (Barritt 

& Carter, 1972; Birrell et al., 1971). De organisatie beweerde niet te discrimineren maar de 

katholieke gemeenschap betwijfelde dit. De Housing Trust gaf wel aan dat ze op sommige 

plekken belemmerd werden door lokale besturen (Gallagher et al., 1983). De lokale politiek 

bemoeide zich dus ook met het toewijzen van huizen.  
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2.3 Mensenrechtenbeweging in de jaren ‘60 

Tijdens naoorlogse jaren bleef de ontevredenheid groeien in de Noord-Ierse katholieke 

gemeenschap en ontstond er steeds meer kritiek op de unionistische regeringen. In 1964 werd 

daarom de Campaign for Social Justice (CSJ) opgericht (CSJ Founding Statement, 1964). De 

CSJ wilde de discriminatie van de katholieken in Noord-Ierland aan het licht te brengen. Deze 

organisatie was de voorloper van andere mensenrechtenbewegingen die zich in de jaren ‘60 

verder zouden ontwikkelen. De CSJ hield zich expliciet afzijdig van de nationalistische kwestie 

en de onafhankelijkheidsstrijd in het land. Leden van de CSJ wilden hier niet mee geassocieerd 

worden en zich alleen bezighouden met het onrecht dat de katholieken werd aangedaan (Purdie, 

1990).  

 Ondanks dat de CSJ steeds populairder werd bij katholieken, veranderde er weinig. 

Daarom werd in 1967 de Northern Ireland Civil Rights Association (NICRA) opgericht 

(NICRA Constitution and Rules, 1967). Het primaire doel van de NICRA was een verenigde, 

onafhankelijke en democratische Ierse Republiek (Purdie, 1990). Daarnaast hadden zij vijf 

speerpunten: het beschermen van basisvrijheden van alle burgers, het verdedigen van de 

rechten van alle individuen, machtsmisbruik aan het licht brengen, het informeren over rechten 

en vrijheid van meningsuiting, samenkomst en vereniging (Northern Ireland Civil Rights 

Association, 1978). Door de politieke lading van deze doelen konden zij op veel weerstand van 

unionisten en de Noord-Ierse regering rekenen. De regering beschuldigde de NICRA ervan een 

front voor nationalistische en communistische ideeën te zijn (Jarman, 2020). Het feit dat 

prominente nationalisten en leden van de Irish Republican Army (IRA) betrokken waren bij de 

NICRA versterkte deze gedachten alleen maar (Scott, 2013).  
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3. De beginfase van the Troubles 

Dit hoofdstuk richt zich op de eerste fase van het conflict. In de periode van 1966 tot en met 

1969 is het duidelijk dat er een gevaarlijke situatie in Noord-Ierland aan het ontstaan is. 

Mensenrechtenmarsen, aanslagen en gewelddadige demonstraties komen steeds vaker voor en 

zorgen voor een gespannen sfeer in het land. In dit hoofdstuk wordt aan de hand van een analyse 

van primaire bronnen, bestaande uit statements, ooggetuigenverslagen en krantenartikelen, 

onderzocht wat er tussen 1966 en eind 1969 gebeurde en welke sociale factoren en processen 

een rol speelden in de escalatie van the Troubles.  

3.1 Het jaar 1966  

Het begin van extremistisch geweld 

In maart en april 1966 vierden Noord-Ierse nationalisten de Paasopstand van 1916, een Iers-

republikeinse opstand tegen Britse overheersing, met parades en optochten (Lynn & Melaugh, 

2022). Protestanten unionisten waren bang dat de vieringen nieuw leven in de IRA zouden 

blazen (McKittrick & McVea, 2001; Lynn & Melaugh, 2022). De IRA was een, voornamelijk 

uit katholieken bestaande, paramilitaire en terroristische organisatie die streed voor 

onafhankelijkheid en een vereniging van het Ierse eiland (Terrorism Act, 2000; Hart, 1999). 

De groepering bestond sinds de Ierse Onafhankelijkheidsoorlog en had al meerdere gewapende 

campagnes gevoerd in het land. De vieringen hadden een provocerend effect op protestanten. 

Terence O’Neill, de unionistische premier van Noord-Ierland, gaf aan dat de paasvieringen de 

situatie alleen maar verbitterden (McKittrick & McVea, 2001). Maar ook de de reactie van de 

Ulster Volunteer Force (UVF), de protestantse tegenhanger van de IRA die wilde dat Noord-

Ierland onderdeel van het Verenigd Koninkrijk zou blijven en daarom vocht tegen het Iers 

republicanisme, sprak boekdelen (Nelson, 1984). De UVF maakte in een statement duidelijk 

dat zij de IRA als bedreiging zagen: ‘’From this day, we declare war against the Irish 

Republican Army […] Known IRA men will be executed mercilessly and without hesitation [...] 

We are heavily armed Protestants dedicated to this cause.’’ (Lynn & Melaugh, 2022). Als dit 

niet lukte was het motto: ‘’If you couldn’t get an IRA man you should shoot a Taig [katholiek], 

he’s your last resort.’’ (Dillon, 1999). Dit geeft aan hoe vanuit het perspectief van de UVF, het 

republicanisme van de IRA onlosmakelijk verbonden was met het katholicisme. Voor de UVF 

waren bedreigingen die voortkwamen uit de Paasopstand-vieringen al in april 1966 voldoende 

om over te gaan op geweld.  
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Overigens was de angst voor de IRA niet ongegrond. Ierse agenten vonden bij een 

opgepakt IRA-lid een brief met een strategisch militair vijfstappenplan dat tot escalatie en 

industriële en agrarische sabotage zou moeten leiden (Irish Republican Army, 1966). In 

hetzelfde document stond een uitgebreid trainingsschema voor nieuwe rekruten. De intenties 

van de IRA waren duidelijk.  

3.2 Het jaar 1967  

De katholieke gelijkheidswens 

Vanaf 1967 probeerde de populaire mensenrechtenbeweging NICRA de status quo te 

veranderen. Met name de doelen ‘’To highlight all possible abuses of power’’ en ‘’To demand 

guarantees for freedom of speech, assembly and association’’ vormden voor de protestantse 

machthebbers een bedreiging (Northern Ireland Civil Rights Association, 1978). Zodra Britse 

politici meer aandacht besteedden aan de Noord-Ierse kwestie werd deze perceptie van dreiging 

werkelijkheid. Toen Britse parlementsleden in 1967 een bezoek brachten aan Noord-Ierland, 

weigerden unionistische politici bij vergaderingen en evenementen met de Britten te zijn. Zij 

deden dit om hun onvrede over de Britse aandacht voor de Noord-Ierse kwestie te uiten. 

Overige politici bestempelden dit later als provocerend en vijandig (Lynn & Melaugh, 2022).  

Ook kranten startten onderzoeken naar de beschuldigingen van discriminatie van 

katholieken. In het artikel Ulster's Second-Class Citizens bewees the Times de discriminatie op 

de banen- en huizenmarkt (The Times, 1967). Dit bewijs bestond uit verzamelde data over 

segregatie en het toewijzen van huizen en banen in verschillende Noord-Ierse steden. 

Unionisten waren woedend en bestempelden het artikel als onzin (Rose, 1999). Toch kwamen 

er als reactie op het artikel nieuwe bezoeken van Britse politici aan Noord-Ierland en spraken 

ministers van beide landen elkaar meermaals over de situatie (Lynn & Melaugh, 2022). Politici 

spreken in vergaderingen in deze periode nog simpelweg over ‘’unionism’’ en ‘’nationalists’ 

zonder daar een normatieve lading aan te geven (Ó Nuallain, 1967; Childers, & Lynch, 1967). 

3.3 Het jaar 1968 

De eerste demonstraties 

Vanaf 1968 organiseerden mensenrechtenorganisaties regelmatig demonstraties, wat aangeeft 

dat de spanningen in Noord-Ierland opliepen (Melaugh, 2022). Het Caledon protest was één 

van de eerste protesten dat veel media-aandacht kreeg. Bij een uithuiszetting van een katholiek 

gezin besloten actievoerders, waaronder nationalistisch parlementslid Austin Currie, het huis 
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te bezetten (Kerr, 1968). De politie haalde iedereen alsnog met geweld uit het huis (Irish News, 

1968; News Letter, 1968; McKinney, 2018). De Irish News rapporteerde dat Currie stelde dat 

‘’[de uithuiszetting] would certainly go down as the most outrageous scandal that had ever 

been perpetrated by any local authority in the country.’’ (Irish News, 1968). Volgens Currie 

was ‘’The system [...] open to abuse and should be changed immediately.’’ (Belfast Telegraph, 

1968). De Noord-Ierse regering schreef in een rapport dat zij vreesden voor burgerlijke 

ongehoorzaamheid als de demonstranten niet gestraft zouden worden (Law Department 

Northern Ireland, 1968).  

De opgebouwde frustraties van de katholieke gemeenschap vertaalden zich uiteindelijk 

op 24 augustus 1968 in de eerste grote protestmars (Munck, 1994). Omdat unionisten een 

tegendemonstratie organiseerden voelde de RUC zich genoodzaakt de mars om te leiden. De 

nationalist Joe McCann beschuldigde de unionisten ervan zich niet aan de Britse standaarden 

van fair-play te houden (Irish News, 1968). De overheid rechtvaardigde de keuze door in een 

persbericht te stellen dat: ‘’Had the organisers of the march been allowed to carry out their 

original intentions, there would have been a large scale riot with consequential injury to 

persons and damage to property’’ (Government of Northern Ireland, 1968).  

Tijdens de demonstraties kwamen meerdere personen aan het woord. De nationalist 

Currie sprak over ‘’O’Neill and the rest of the Orange bigots behind him [...].’’ (Irish News, 

1968). Volgens een ooggetuige kwamen de meest opzwepende woorden van de nationalistische 

politicus Gerry Fitt: ‘’My blood is boiling at the police ban and let me tell the County Inspector 

and District Inspector who are in charge of the police here tonight that they are only a pair of 

black bastards of Gestapo [...].’’. Waarop een deel van de menigte ‘’RUC SS’’ en ‘’Gestapo’’ 

scandeerde (Sterritt, 1968).  

 

Toenemend politiegeweld 

Op 5 oktober 1968 organiseerde de Derry Housing Action Committee (DHAC), een 

mensenrechtenorganisatie die zich richtte op huisvesting, samen met de NICRA de volgende 

grote protestmars in Derry. Op het moment dat de mars in beweging wilde komen, riep de RUC 

om dat de demonstratie in de voorgestelde delen van Derry was verboden. William Craig, de 

Noord-Ierse unionistische minister van Binnenlandse Zaken, gaf later in een speech aan dat de 

samenstelling van de demonstranten doorslaggevend was geweest in dit besluit. Volgens Craig 

waren er leden van de IRA, de populaire republikeinse politieke partij Sinn Fein en de 

Communistische Partij aanwezig, waardoor de kans op een conflict met loyalistische bewoners 

van Derry ‘’good and sufficient’’ was (Craig, 1968). 
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Desondanks begon de mars. De sfeer sloeg snel om en er brak geweld uit. Ooggetuigen 

verklaarden dat sommige agenten op ongewapende en gewonde mensen insloegen en dat 

waterkanonnen op willekeurige mensen werden gericht (Kerr, Kerr & Ryan, 1968; McClusky, 

1989). In de chaos raakten honderden mensen gewond (McCann, 1993; Melaugh, 2022). Craig 

stelde in een speech dat eventuele verwondingen ‘’slight and superficial’’ waren en hij 

rechtvaardigde het geweld door te claimen dat demonstranten de politie hadden uitgelokt 

(Craig, 1968). De Irish News sprak juist van ‘’The indiscriminate police brutality and [...] the 

RUC storm-troopers […] displayed the true face of Mr Terence O'Neill's "New Ulster".’ (Irish 

News, 1968). Leden van de Noord-Ierse Communistische Partij vergeleken de RUC met de 

Gestapo (Belfast Telegraph, 1968). Ook de Britse Guardian veroordeelde het politiegeweld en 

trok de beweringen van Craig in twijfel (The Guardian, 1968; Belfast Telegraph, 1968). De 

Britse pers leek de kant van de demonstranten te kiezen. Dit is te verklaren doordat the 

Guardian de NICRA niet als een republikeins front zag en de mensenrechtenorganisatie ook 

steun van protestanten kreeg (The Guardian, 1968).  

Na weken van onrust door protestantse en katholieke protesten verbood de 

unionistische minister Craig in november 1968 protesten voor een maand (Melaugh, 2022). Hij 

maakte een uitzondering voor traditionele parades, wat in feite betekende dat loyalistische 

instituties wel marsen konden organiseren maar mensenrechtenorganisaties niet. Op 22 

november kondigde premier O’Neill hervormingen aan die vooral voor de katholiek 

nationalistische minderheid een politiek succes waren. Voortaan konden zij hun klachten kwijt 

bij een ombudsman en moesten lokale autoriteiten huizen toewijzen op basis van nood. 

Protestantse unionisten waren niet blij met deze hervormingen (Bardon, 1992).  

3.4 Het jaar 1969 

Vierdaagse People’s Democracy mars 

Ondanks de hervormingsplannen bleven de mensenrechtenorganisaties marsen organiseren. Zo 

organiseerde de socialistische organisatie People’s Democracy (PD) op 1 januari 1969, zodra 

het weer toegestaan was, een vierdaagse mars van Belfast naar Derry (Melaugh, 2021). 

Onderweg vielen protestantse loyalisten de stoet meermaals aan. Al op 2 januari bracht de 

organisatie via een telegram premier O’Neill van deze ‘’Anti civil rights demonstrators’’ op de 

hoogte (Campaign for Democracy in Ulster, 1969). Termen als ‘’loyalists’’ of ‘’unionists’’ 

werden vermeden. Deze termen werden een paar dagen later in officiële verslagen echter wel 

gebruikt (Harrison, 1969; Forde, 1969). O’Neill deed weinig met de informatie waardoor op 4 
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januari ongeveer tweehonderd loyalisten de stoet vlak voor het einde konden aanvallen. Er 

kwam veel kritiek op de agenten die de stoet amper zouden hebben beschermd.  

Een dag later bracht de unionistische O’Neill een statement uit waarin hij de mars 

onverantwoordelijk noemde en de republikeinen als extremistisch bestempelde (Belfast 

Telegraph, 1969). Hij voegde toe dat ‘’Some marchers [...] have shown themselves to be mere 

hooligans ready to attack the police and others.’’ (Belfast Telegraph, 1969). Ook de 

unionistische minister van Binnenlandse Zaken, William Long, bracht een statement naar 

buiten waarin hij de situatie helemaal leek om te draaien. Hij stelde dat agenten een lastige 

periode achter de rug hadden en dat de gemeenschap hen juist dankbaar moest zijn. Hij sloot 

zijn statement af met een toezegging van vertrouwen (Long, 1969). Deze statements maakten 

het officiële standpunt van de Noord-Ierse regering duidelijk.  

 

De ondergang van O’Neill 

In maart en april 1969 ontplofte een reeks bommen bij water- en elektriciteitscentrales. 

Aanvankelijk hielden de autoriteiten de IRA verantwoordelijk. De IRA ontkende 

betrokkenheid en schreef de aanslag toe aan ‘’[...] provocateurs, whose aim it was to stir up 

trouble in Northern Ireland.’’ (The Times, 1969). Later beschuldigden zij de RUC en de B-

Specials. Volgens de IRA was het een laatste poging van O’Neill’s regering om zijn 

Unionistische Partij te herenigen en de onderdrukking van de katholieken te rechtvaardigen: 

‘’It is evident [...] that they are unable to think up new gimmicks, but must copy Hitler’s 

Reichstag fire stunt to provide the excuse necessary to extend coercion and suppress free 

speech in the six counties.’’ (The Times, 1969). Later werd bekend dat de aanslagen door 

loyalistische groeperingen gepleegd waren in de hoop de positie van O’Neill te destabiliseren 

(Melaugh, 2021). Deze groeperingen wilden dit omdat zij ontevreden waren over de eerder 

aangekondigde hervormingsplannen. In april 1969 werd duidelijk dat deze poging was 

geslaagd en dat het O’Neill niet was gelukt het vertrouwen terug te winnen. Zijn dagen als 

premier waren geteld en de unionist James Chichester-Clark volgde hem op (The Times, 1969). 

 

The Battle of the Bogside 

Tijdens de jaarlijkse parade in Derry op 12 augustus 1969 van de Apprentice Boys, een 

protestantse organisatie, ging het wederom mis. De katholieken uit Derry zagen de parade als 

een provocatie omdat deze vlak langs de ‘’100 per cent Nationalist’’ Bogside, een wijk in 

Derry, zou gaan (McCann, 1993; Cabinet Security Committee, 1969). Dit was van tevoren al 

bekend en politici hadden in een vergadering al aangegeven te vrezen voor ‘’an underground 
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loyalist group [...] ready for action at the first opportunity.’’ en ‘’widespread disorder and 

bloodshed’’ (Cabinet Security Committee, 1969; Department of Foreign Affairs, 1969). Zoals 

verwacht braken er gevechten tussen katholieken en protestanten uit waardoor de RUC moest 

ingrijpen. De daaropvolgende rellen zouden bekend komen te staan als the Battle of the Bogside 

(Melaugh, 2021).  

Bijzonder was dat kranten niet spraken van loyalisten of unionisten tegen nationalisten, 

maar juist van katholieken tegen protestanten (Jackson, 1969; Chartres, 1969; The Times, 

1969). Dit is belangrijk omdat het aantoont dat the Battle of the Bogside, als onderdeel van het 

overkoepelende conflict, door de media voor het eerst als een religieus conflict werd gezien en 

was losgekoppeld van politieke motieven. Premier Chichester-Clark dacht hier anders over. 

Hij gaf in een persbericht aan dat ‘’subversive Republican elements’’ uitgevoerd door ‘’Well-

disciplined and ruthless men’’ verantwoordelijk waren voor de chaos in Derry (Chichester-

Clark, 1969). De onrust en het geweld verspreidden zich verder door Noord-Ierland waardoor 

voornamelijk katholieken hun huizen noodgedwongen verlieten. Hierop zette Jack Lynch, de 

premier van Ierland, veldhospitalen op in grensgebieden. Lynch gaf aan dat Ierland niet langer 

kon toekijken hoe ‘’innocent people’’ slachtoffer werden van het geweld. Hij voegde hieraan 

toe dat de RUC duidelijk geen onpartijdige politiemacht was (Lynch, 1969).  

 

De start van Operation Banner  

Omdat de RUC de situatie in Noord-Ierland niet meer onder controle had, vroeg de Noord-

Ierse regering op 14 augustus 1969 om Britse hulp (Government of Northern Ireland, 1969). 

De Britten gaven gehoor aan het verzoek en stuurden troepen naar Derry en Belfast, waarmee 

Operation Banner was begonnen (McKernan, 2004). De IRA geloofde niet dat de Britse 

soldaten naar Noord-Ierland waren gestuurd als ‘’saviours of the people’’. De groepering 

waarschuwde alle soldaten dat zij zich in gevaar waren als zij katholieken tegen zouden 

werken. De IRA gaf in hetzelfde statement aan dat zij troepen paraat hadden staan om weerloze 

burgers te beschermen tegen ‘’terrorist attacks from sectarian Unionist gangs.’’ (Goulding, 

1969).  

Op 9 september kondigde Chichester-Clark aan dat er peace lines zouden worden 

gebouwd (Joint Security Committee, 1969). Deze peace lines waren tijdelijke, door politie en 

leger bemande hekken met prikkeldraad. Het idee van deze hekken was dat het een fysieke 

scheiding zou vormen tussen katholieken en protestanten om rellen en onrust te voorkomen. In 

de praktijk leken de peace lines echter weinig te helpen en brak er nog regelmatig geweld uit 

(Melaugh, 2021).  
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Het chaotische en gewelddadige 1969 werd afgesloten met een splitsing binnen de IRA. 

De splitsing was het gevolg van interne onenigheid over de te gebruiken tactiek. De afgesplitste 

organisatie zou bekend komen te staan als de radicale Provisional Irish Republican Army 

(PIRA). De overgebleven groep was de Official Irish Republican Army (OIRA). De OIRA zou 

ten opzichte van de PIRA een gematigde positie innemen (English, 2008). Tussen 1969 en 

2001 zou de PIRA verantwoordelijk zijn voor ongeveer 1800 doden (Sutton, 2002). In de 

literatuur is het gebruikelijk dat de PIRA simpelweg als de IRA wordt aangeduid. Tenzij er een 

duidelijk onderscheid gemaakt moet worden, zal in dit onderzoek hetzelfde gebeuren. 

  



25 

3.5 Subconclusie 

Dit hoofdstuk heeft aangetoond dat er in de periode van 1966 tot en met 1969 meerdere sociale 

processen en factoren een rol speelden in de escalatie van the Troubles.  

 

Social Identity Theory 

Al vanaf 1966 lieten krantenartikelen en statements zien dat protestantse unionisten hun 

dominante sociale positie wilden behouden door (tegen)demonstraties te organiseren. De UVF 

maakte vooral gebruik van statements om hun doel duidelijk te maken. Daarnaast werd de 

positie van de katholieke bevolking verzwakt door de gewapende acties van de UVF, waarmee 

de protestantse positie automatisch sterker werd. De katholieken probeerden daarentegen juist 

de maatschappelijke situatie te veranderen. Dit kwam in deze periode vooral duidelijk naar 

voren in uitspraken en protesten van mensenrechtenbewegingen. Uit ooggetuigenverslagen 

werd duidelijk dat deze acties vanaf 1968 grimmiger werden en het geweld toenam. Uit de 

bronnen is op te maken dat beide kanten in het begin vooral gebruik maakten van statements 

om hun intenties duidelijk te maken. Daarna nam het geweld toe en waren vooral de 

gewelddadige pogingen van de protestantse loyalisten om de dominante sociale positie te 

behouden van invloed op de escalatie.  

 In de beginfase van the Troubles maakten politici in officiële documenten amper 

gebruik van opzwepende termen of othering om een ander minderwaardig te maken. 

Daarentegen werden opzwepende termen vanaf 1968 regelmatig gebruikt door katholieke 

nationalisten tijdens demonstraties. Met name de vergelijkingen met Hitler en de Gestapo zijn 

hier goede voorbeelden van. De Noord-Ierse regering bleef in deze periode voorzichtig en 

gebruikte in zowel officiële geheime documenten als openbare documenten geen denigrerende 

krachttermen. De autoriteiten verbonden vanaf 1969 wel het unionisme en het nationalisme 

met religie. Dit is een duidelijke indicatie van escalatie omdat het laat zien dat volgens de 

regering iedereen op een manier betrokken was bij het conflict. De media bleven een stuk 

voorzichtiger en verbonden politieke overtuigingen niet met religie. Stukken van Britse, 

unionistische en nationalistische kranten hadden in deze periode nagenoeg dezelfde inhoud wat 

aantoont dat zij objectief bleven en simpelweg rapporteerden en citeerden wat er gebeurd en 

gezegd was. Uit het bronnenmateriaal is op te maken dat er een wezenlijk verschil was in hoe 

de regering omging met othering ten opzichte van het volk. In officiële documenten was veel 

minder othering terwijl dit vanaf 1968 in uitspraken wel gebruikt werd.  
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Integrated Threat Theory 

Al in 1966 ervaarden protestantse loyalisten en unionisten realistische bedreigingen. Dit werd 

vooral duidelijk uit het statement van de UVF waarin zij de oorlog verklaarden aan de IRA. De 

onderschepte brief van de IRA toonde aan dat dit gevoel van dreiging niet onterecht was. 

Verder zijn in deze periode onder de protestantse bevolking geen bronnen gevonden waarin 

realistische bedreigingen worden beschreven. De Noord-Ierse regering uitte deze angst 

daarentegen wel tijdens (geheime) vergaderingen. Politici gaven aan bang te zijn voor 

burgerlijke ongehoorzaamheid en bloedvergieten. Mede door deze realistische bedreigingen 

voelden de Britten zich in 1969 genoodzaakt soldaten naar Noord-Ierland te sturen. Dit was 

een duidelijk teken dat het conflict geëscaleerd was. Symbolische bedreigingen voor 

protestanten kwamen voort uit de speerpunten en doelen van mensenrechtenbewegingen. 

Protestanten lieten dus vooral in statements de realistische bedreiging doorschemeren, terwijl 

er in krantenartikelen of ooggetuigenverslagen geen bewijs voor is gevonden. Symbolische 

bedreigingen uitten zich vooral in frustraties. Toch hadden de realistische bedreigingen een 

grotere impact en speelden deze daarom een grotere rol in de escalatie.  

Ook de katholieken voelden zich op hun beurt bedreigd door aanslagen. Daarnaast is 

de discriminatie van katholieken te kenmerken als een realistische bedreiging zoals besproken 

in de ITT. De perceptie van deze angst werd in ooggetuigenverslagen, statements en 

krantenartikelen gevonden. Intergroup anxiety is voor het eerst gevonden in 

ooggetuigenverslagen en krantenartikelen over hard politieoptreden vanaf 1968. In officiële 

statements van de regering werd het geweld juist gebagatelliseerd. Ook hebben de peace lines 

bijgedragen aan de escalatie van het conflict. Door deze muren werden sociale groepen 

letterlijk van elkaar gescheiden waardoor elke vorm van contact vrijwel onmogelijk was 

geworden. Volgens de contacthypothese zoals uitgelegd in hoofdstuk één konden de negatieve 

houdingen hierdoor verder toenemen. 

Op basis van de bevindingen wordt daarom gesteld dat vooral realistische bedreigingen 

voor alle partijen, de protestantse strategie om de dominante sociale positie te behouden en 

later othering hebben bijgedragen aan de escalatie van the Troubles tussen 1966 en 1969. 
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4. Een volledig geëscaleerd conflict 

Het volgende hoofdstuk focust zich op de laatste fase van escalatie van the Troubles. In deze 

periode is het conflict inmiddels geëscaleerd. Vanaf 1970 zijn bomaanslagen geen 

zeldzaamheid meer en neemt het aantal dodelijke slachtoffers snel toe. De autoriteiten treden 

streng op tegen relschoppers en onrustzaaiers maar dit lijkt niet te helpen. Ditmaal wordt 

onderzocht welke sociale factoren en processen een rol speelden in deze escalatie van the 

Troubles vanaf begin 1970 tot eind 1972. In dit hoofdstuk vindt een analyse van 

krantenartikelen, statements en ooggetuigenverslagen plaats.  

4.1 Het jaar 1970 

Een herinrichting van het politiekorps 

Begin 1970 vond er een herinrichting van het politiesysteem plaats: de RUC werd ontwapend, 

de Police Authority of Northern Ireland (PANI) werd opgericht en de Ulster Defence Regiment 

(UDR) verving de B-Specials (Police Act Northern Ireland, 1970; Great Britain Parliament, 

1969). Ondanks dat de RUC voor katholieken een doorn in het oog was geweest, bedankte de 

unionistische premier Chichester-Clark in een persbericht alle agenten voor hun ‘’[...] splendid 

service for the cause of Ulster.’’ (Chichester-Clark, 1970). De PANI en UDR zouden 

representatief opgebouwd moeten worden (Government of the United Kingdom, 1970). 

Aanvankelijk was ongeveer achttien procent van de UDR katholiek. Dit percentage nam 

vervolgens snel af omdat veel katholieke werknemers ontslag namen wegens intimidatie en 

sociale druk vanuit de directe omgeving (Potter, 2008). Daarnaast gingen veel voormalige B-

Specials bij de UDR werken. Eind 1972 was het percentage katholieken in de UDR 

teruggelopen tot drie procent (Potter, 2008; Melaugh, 2022).  

 

Zorgen om escalatie 

Uit ontmoetingen tussen Ivan Cooper, een Noord-Iers nationalistisch parlementslid, en een 

medewerker van het Ierse Ministerie van Buitenlandse Zaken werd duidelijk dat de spanningen 

verder opliepen. Cooper was pessimistisch en bezorgd over ‘’serious trouble [...] this year’’, 

‘’the growing strength of the Ulster Volunteer Force.’’ en het toenemende extremistische 

republicanisme. Cooper dacht verder ‘’[...] that the British troops might be able to contain 

situations in Belfast and Derry but he [Cooper] did not think that they could possibly control 

the rural areas.’’ (Department of the Taoiseach, 1970). John Hume, een Noord-Iers katholiek 
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parlementslid, was van mening dat het allemaal wel meeviel. In een geheim telefoongesprek 

met het Ierse Ministerie van Buitenlandse Zaken vertelde Hume dat hij zich juist zorgen maakte 

om ‘’[...] the nervousness shown by practically everybody [...]’’. Volgens Hume leidde dit juist 

tot ‘’a feeling of hysteria which is dangerous and unproductive [...] (Gallagher, 1970). 

 In tegenstelling tot wat Hume dacht, bleef het onrustig en braken er in juni 1970 nog 

zware gevechten tussen de IRA en loyalisten in Belfast uit. Tijdens de Battle of St Matthew’s 

vielen meerdere doden. Het gevecht brak uit nadat loyalisten een mars langs een katholieke 

wijk hielden. De katholieke bewoners vreesden voor een inval waardoor IRA leden naar hun 

wapens grepen (Hennessey, 2007; English, 2008). De IRA portretteerde zich graag als 

beschermer van de katholieke bevolking (McKittrick, 2001). De populariteit van de IRA 

groeide omdat katholieken de groepering ook zo zagen (Shanahan, 2008). De Battle of St 

Matthew’s toonde goed aan hoe gespannen de sfeer in Noord-Ierland was. De unionistische 

premier Chichester-Clark bevestigde deze spanningen in een krantenartikel: ‘’It is a threat to 

the lives and livelihood of very large numbers of people.’’ waar hij verder aan toevoegde dat 

‘’[...] it should be brought under control quickly, otherwise the damage to Northern Ireland 

may be almost irreparable.’’ (Chartres & Lloyd, 1970).  

 

Pogingen tot de-escalatie 

De Noord-Ierse regering ging met nieuwe wetten strenger optreden tegen relschoppers en 

onrustzaaiers (Chartres, 1970). De Criminal Justice Act (1970) maakte straffen voor het 

meedoen aan rellen strenger: deelname leidde direct tot een gevangenisstraf. De Prevention of 

Incitement to Hatred Act (1970) verbood het aanzetten tot haat, provoceren en het verspreiden 

van valse berichten met haatzaaien als doel. In de praktijk bleek de laatste wet lastig te 

handhaven en werd deze weinig toegepast (Melaugh, 2022). Daarnaast verbood de Noord-Ierse 

regering wederom parades en marsen tot januari 1971 (Joint Security Committee, 1970; 

Winchester, 1971). Het Britse leger voerde begin juli huiszoekingen bij katholieken uit op zoek 

naar IRA-leden en wapens (Sanders, 2021). Tijdens deze meerdaagse actie gold er een 

avondklok wat tot protest vanuit de katholieke bevolking leidde (Jackson & Lake, 1970). 

Overigens vond het leger aanzienlijke hoeveelheden wapens en munitie tijdens deze 

huiszoekingen (Jessel, 1970).    

In december 1970 publiceerde kardinaal Conway, hoofd van de katholieke kerk in 

Noord-Ierland, een pamflet over de segregatie in het Noord-Ierse onderwijs. Hierin stelde hij 

niet dat het tegengaan van segregatie in het onderwijs een definitieve oplossing was, maar wel 

dat gemengde scholen met katholieken en protestanten konden bijdragen aan een oplossing: 
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‘’it will produce a new climate of harmony and goodwill.’’ (Conway, 1970). Deze segregatie 

was breed doorgedrongen tot in de haarvaten van de maatschappij en niet gelimiteerd tot 

scholen. Als er al contact was, bleef het contact oppervlakkig om eventuele conflicten te 

voorkomen (Fitzduff & O’Hagan, 2010). Zoals een katholiek in 1971 beschreef: ‘’ [...] two 

communities have lived side by side in Northern Ireland without really knowing each other, or 

without making any real honest, sincere and conscious effort to bridge the communications 

gap.’’ (McKittrick & McVea, 2001). De in 1969 opgezette peace lines droegen op fysieke 

wijze verder bij aan deze segregatie.  

4.2 Het jaar 1971  

Indoctrinatie in het dagelijks leven 

In een geheime vergadering suggereerde premier Chichester-Clark dat de IRA een ‘’major 

eruption’’ wilde uitlokken door protestanten te provoceren (Home Secretary, 1971). Inmiddels 

werd in geheime documenten dan ook van ‘’IRA terrorists’’ gesproken (Home Secretary, 

1971). Nadat de IRA drie Britse soldaten in hun vrije tijd doodschoot, kwam de unionistische 

Chichester-Clark onder druk te staan (Melaugh, 2022). Hij ging naar Londen voor een gesprek 

met Edward Heath, de Britse premier. Chichester-Clark gaf aan dat extra troepen nodig waren 

om de orde te kunnen handhaven en dat een ‘’[...] Protestant revolt [...] in the next few days’’ 

reëel was als er niet tegen het geweld van de IRA opgetreden zou worden (Chichester-Clark, 

1971). Chichester-Clark kreeg niet de gehoopte steun en keerde ontevreden terug. Vier dagen 

later, op 20 maart 1971, trad hij af (The Observer, 1971). De unionist Brian Faulkner volgde 

hem op. In zijn openingsspeech maakte Faulkner duidelijk dat hij een eind wilde maken aan de 

terreur in het land. Hierbij bleef hij voorzichtig en neutraal door niemand als schuldige aan te 

wijzen (Faulkner, 1971).  

Reginald Maudling, de Britse Minister voor Binnenlandse Zaken, benadrukte in een 

brief de gevaarlijke situatie van Noord-Ierland: ‘’The aim of these small groups of extremists 

is quite clear. They seek to stir up [...] and use such weapons [...] with a ruthless disregard of 

human life, to promote a breakdown of normal, decent, ordered life in your cities and your 

countryside.’’ (Maudling, 1971). Dit bleek een reële angst en na een bomaanslag van de IRA, 

nog geen twee maanden later, was Faulkner al een stuk ongenuanceerder. Hij verkondigde in 

een statement dat als er al sprake was geweest van legitimiteit van de IRA, deze nu helemaal 

verdwenen was. De IRA had al haar politieke geloofwaardigheid verspeeld. Faulkner was er 

klaar mee: iedereen die nu op het punt stond een aanslag te plegen speelde met zijn of haar 
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leven (Faulkner, 1971). Hij sloot zijn speech af met een poging de Noord-Ieren te verenigen: 

‘’What we are all up against is something which transcends political and religious differences. 

All decent Ulster men and women have common ground in condemning and helping to combat 

the criminal murderers [...].’’ (Faulkner, 1971).  

Het verenigen van de Noord-Ieren was een kansloze poging. Een artikel van the Times 

schreef dat kinderen werden opgevoed met het idee dat zij leefden in een verdeelde 

gemeenschap. Haat werd er met de paplepel al ingegoten. In protestantse gezinnen sprak men 

niet over katholieken. In plaats daarvan werden beledigende termen als ‘’fenians’’, ‘’pigs’’, 

‘’papishes’’, ‘’rebels’’ en ‘’mickies’’ gebruikt (Walker, 1971). Protestantse ouders leerden hun 

kinderen van vroegs af aan te wantrouwen: ‘’[...] they're [katholieken] just the same as me and 

you, but you can't trust them, cause they'd maybe shoot you.’’ (Munck, 1992). Deze verschillen 

werden verder vergroot in andere aspecten van de opvoeding. Uit hetzelfde artikel uit The 

Times bleek dat protestantse ouders hun kinderen vertelden dat zij verstoten zouden worden als 

zij met een katholiek trouwden (Walker, 1971). Het bleef in sommige gevallen niet bij dreigen. 

Uit een recent interview met een in Belfast opgegroeide man bleek dat ‘’Een protestants meisje 

uit [mijn] buurt ging eens uit met een katholieke jongen. Ze werd letterlijk met pek en veren de 

wijk uitgejaagd.’’ (Chambers, 2022). In andere gevallen probeerden protestantse families uit 

schaamte te verbergen dat zij familiebanden hadden met katholieken (Chambers, 2022). Men 

zag tolerantie eerder als een ondeugd dan als een deugd (Walker, 1971).  

Ook in de media is indoctrinatie gevonden. Een journalist van The Observer beschreef 

de verschillen tussen Ierse en Britse media. In Ierland zag men vooral: ‘’[...] [Britse] troops or 

the action showed long and menacing searches, usually with two or three large soldiers 

crowded around one skinny kid pushed against a wall in a Belfast slum.’’ (Holland, 1971). 

Brits nieuws zond juist ‘’[...] brave boys suffering stoically at the hands of IRA terrorists and 

gunmen.’’ uit (Holland, 1971). Overigens betekende dit niet dat Britse troepen populair waren 

bij alle protestanten in Noord-Ierland. Een vooraanstaand protestantse demonstrant riep bij zijn 

arrestatie: ‘’I don’t need your help, you Fenian lovers’’ (Jones, 1971). Premier Faulkner 

veroordeelde dit en verweet de demonstranten precies te doen wat de IRA hoopte: protestanten 

tegen elkaar opzetten (Faulkner, 1971).  

 

Internment 

De Britten waren niet in staat gebleken de orde te herstellen of aanslagen te voorkomen. 

Daarom gingen de autoriteiten over op een nieuwe strategie. In het ‘’Publicity and 

psychological warfare against terrorists’’ plan werden vier mogelijke strategieën besproken: 
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het verspreiden van wanted posters, het distribueren van anti-IRA posters met gewonde 

kinderen of verwoeste bars, het uitbrengen van artikelen waarin het extremisme van de IRA 

werd besproken, en het lekken van valse informatie om de terroristen uit hun schuilplaatsen te 

lokken (Joint Security Committee, 1971).  

Op 9 augustus 1971 gooide het Britse leger het nogmaals over een andere boeg: 

internment (Faulkner, 1971). Het idee van internment was dat massale arrestaties de 

gewelddadige personen van de straat zouden halen waardoor de rust zou wederkeren. Britse 

soldaten arresteerden honderden mensen die ervan verdacht werden lid te zijn van illegale 

organisaties, om ze vervolgens zonder proces te veroordelen en in kampen te interneren. In het 

persbericht werd niet onder stoelen of banken gestoken dat ‘’The main target of the present 

operation is the Irish Republican Army [...].’’ (Faulkner, 1971). Bij het opstellen van dit plan 

was al genoemd dat de protestanten geen bedreiging vormden en dat men vooral de IRA 

vreesde (Heath & Faulkner, 1971). Overigens was de unionistische premier in het persbericht 

van 9 augustus verstandig genoeg om zich ook specifiek tot de katholieken te richten. In een 

nieuwe poging de Noord-Ieren te herenigen koppelde hij de IRA los van de katholieken 

(Faulkner, 1971).  

In tegenstelling tot wat werd verwacht, groeide de onvrede alleen maar meer en kranten 

schreven dat het geweld het heftigst was sinds augustus 1969 (Brown, 1971; Winchester, 

1971). De Social Democratic and Labour Party (SDLP), een nationalistische politieke partij, 

trok zich wegens onvrede terug uit het Noord-Ierse parlement en kondigde een campagne van 

burgerlijke ongehoorzaamheid aan (Social Democratic and Labour Party, 1971). Een Britse 

soldaat rapporteerde dat internment de situatie alleen maar had verslechterd en de populariteit 

van de IRA verder toenam (Hamill, 1986). De IRA waarschuwde dat zij klaar waren om de 

strijd naar Britse steden te brengen (The Observer, 1971). 

Deze escalatie had meerdere redenen. Allereerst stond er vrijwel geen enkele loyalist 

op de lijst met verdachten. Daarnaast was de lijst verouderd waardoor er veel vergissingen 

werden gemaakt (Coogan, 1995). Tegen de tijd dat deze vergissingen waren rechtgezet hadden 

sommigen al mishandelingen, martelingen en agressieve ondervragingen ondergaan (McClean, 

2002). Volgens premier Faulkner viel dit mee. Hij rechtvaardigde het geweld door te stellen 

dat het nodig was geweest om het beoogde doel te halen (Faulkner, 1971). Uit het Compton 

Report zou blijken dat geïnterneerden wel degelijk slecht behandeld waren. In het rapport werd 

overigens gesproken van ‘’In-depth interrogation’’ maar systematische wreedheid of marteling 

werd niet genoemd of gevonden (Compton, 1971). 
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Een oplossing lijkt ver weg 

In een poging de situatie te verbeteren, benoemde Faulkner in oktober de katholieke unionist 

Gerard Newe tot minister (Winchester, 1971). De Noord-Ierse katholieken waren niet onder de 

indruk en the Guardian schreef dat katholieken naar Newe verwezen als ‘’No more than a 

Castle Catholic.’’, een term die vaker werd gebruikt voor katholieken die samenwerkten met 

de regering in Stormont Castle (Winchester, 1971). Zowel de OIRA als de PIRA gingen door 

met bomaanslagen. In deze periode maakten de UVF en de Ulster Defence Association (UDA) 

beduidend minder slachtoffers. De UDA was in september opgericht als reactie op het 

toenemende geweld (Aughey & McIlhaney, 1981). De UDA wilde de unionistische 

gemeenschap tegen het republicanisme beschermen (BBC, 2011). Ondanks dat deze 

loyalistische organisaties minder slachtoffers maakten, zag de Noord-Ierse regering de 

protestantse extremisten van de UVF ook als een substantiële bedreiging (Government of 

Northern Ireland, 1971). 

Het geweld in Noord-Ierland was in korte tijd heftig geëscaleerd. In 1970 vonden in 

totaal 26 mensen de dood als gevolg van the Troubles. In 1971 vielen er sinds september bijna 

elke dag dodelijke slachtoffers. Het totaal was in 1971 opgelopen tot 171 en zou in het 

daaropvolgende jaar nog verder toenemen (Sutton, 2017).  

4.3 Het jaar 1972  

Bloody Sunday 

Ondanks het landelijke verbod vonden er demonstraties tegen internment plaats (Faulkner, 

1972; Winchester, 1972; Melaugh, 2022). De NICRA kondigde een anti-internment mars op 

zondag 30 januari 1972 aan in Derry. De autoriteiten stonden de mars, waar naar schatting vijf- 

tot twintigduizend mensen op afkwamen, in katholieke delen van Derry toe (Melaugh, 2022; 

Hernon, 2021). Tijdens een eerder protest had John Hume, katholiek leider van de SDLP, de 

Britten al beschuldigd van "beating, brutalising and terrorising the demonstrators" (Hernon, 

2021). Om dit te voorkomen benadrukte de organisatie van de mars dat zij een vreedzaam 

protest wilden. Toch zou de dag bekend komen te staan als Bloody Sunday.  

Aanvankelijk liep de demonstratie zoals deze al veel vaker waren gelopen: kleine 

schermutselingen tussen soldaten en demonstranten waarbij vervolgens rubberen kogels en 

waterkanonnen werden gebruikt om de menigte uiteen te drijven (Pringle & Jacobson, 2000; 

Saville, Hoyt & Toohey, 2010). Toen soldaten demonstranten wilden oppakken braken er 

gevechten uit (Melaugh & McKenna, 2022). Iets meer dan twee uur nadat de mars was 
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begonnen, openden soldaten het vuur. In de schietpartijen die ongeveer een halfuur zouden 

duren, stierven veertien personen en raakten er tientallen gewond (Saville et al., 2010; Melaugh 

& McKenna, 2022; Sutton, 2017).  

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Maudling claimde een dag later dat de 

soldaten hadden teruggeschoten op personen die van plan waren de troepen aan te vallen 

(Ministry of Defence, 1972). Ooggetuigen stelden het tegenovergestelde. Bisschop Edward 

Daly getuigde dat hij zag dat ongewapende jongens van een jaar of 16 zonder duidelijke 

aanleiding werden neergeschoten (Daly, 1972). Ook de Italiaanse journalist Fulvio Grimaldi 

vertelde dat Britse soldaten niet beschoten waren en dat er geen bommen waren gegooid: ‘’They 

[soldaten] just jumped out, with unbelievable murderous fury, shot into the fleeing crowd.’’. 

Hij voegde eraan toe: ‘’I have travelled many countries. I have seen many civil wars and 

revolutions and wars. I have never seen such a cold-blooded murder, organised, disciplined 

murder, planned murder. " (Grimaldi, 1972). 

Aanvankelijk ondersteunde een onderzoek in 1972 naar Bloody Sunday de statements 

van minister Maudling (Melaugh, 2022). Jaren later zou het Saville Report (2010) aantonen dat 

de soldaten excessief geweld hadden gebruikt en dat er geen duidelijke reden was geweest om 

te schieten. Op een enkele uitzondering na had geen van de neergeschoten burgers een wapen 

of explosief bij zich of was van plan geweest een bom te gooien (Siddique & French, 2010).  

De Ieren hadden zich tot dan toe redelijk neutraal in de Noord-Ierse kwestie opgesteld. 

Na Bloody Sunday voelde de Ierse premier Lynch zich genoodzaakt een statement te maken 

waarin hij de katholieken steunde en zowel ’an immediate withdrawal of British troops from 

Derry and Catholic ghettos elsewhere in the North and cessation of harassment of the minority 

population’’ als een einde aan internment eiste (Lynch, 1972).  

Beide fracties van de IRA waren woedend. De relatief gematigde OIRA beval alle 

troepen ‘’[...]to shoot as many British soldiers as they possibly can.’’ (The Times, 1972). Ook 

waarschuwden zij ‘’traitors’’ in Derry voor represailles als zij soldaten diensten aanboden (The 

Times, 1972). Op 22 februari ontplofte een bom van de OIRA bij een militaire basis in 

Engeland (Woollacott, 1972). De aanval werd sterk veroordeeld, onder andere door de 

voormalige unionistische premier Chichester-Clark: ‘’If this was done by the IRA, neither 

Briton or Irishman worthy of the name would acknowledge the perpetrators as as fellow 

countrymen’’, waar hij nog in scherpe bewoordingen aan toevoegde dat de groepering ‘’must 

be some subspecies of the human race.’’ (The Guardian, 1972). 
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Direct rule 

Volgens de unionistische Faulkner haalde de IRA een ‘’great propaganda trick’’ uit door 

zichzelf te identificeren met de katholieke minderheid in het land en vervolgens te stellen dat 

alle acties die de overheid tegen de IRA ondernam, een onderdrukking was van de Noord-Ierse 

katholieken. Volgens Faulkner was dit ‘’[...] the blackest lie of all in their evil campaign and 

all men of goodwill [...] must recognise it for the slander it is.’’ (Irish Times, 1972). Toch had 

deze propaganda wel degelijk succes. The Times beschreef dat onder de katholieke 

gemeenschap het sentiment heerste dat ‘’There are no I.R.A. extremists as they call them, it’s 

just our own lads defending us since 1969. There was no I.R.A. here before we were attacked.’’ 

(Brittain, 1971). Het gemeenschapsgevoel onder de katholieken was sterker dan ooit en dit nam 

alleen maar toe bij elke arrestatie of sterfgeval (Brittain, 1971). 

De Noord-Ierse regering zat dus in een moeilijke positie. Uit geheime notulen van een 

vergadering bleek dat Premier Faulkner vreesde voor ‘’a total absence of law and order’’ als 

troepen zich zouden terugtrekken uit katholieke wijken en de IRA daar aan het roer zou komen 

(Faulkner, 1972). Maar zowel de Britten als Faulkner gaven ook toe dat ‘’[...] a military 

solution would mean an escalation of force [...].’’ (Heath, 1972). Ondanks dat de Britse 

populariteit een dieptepunt had bereikt in Noord-Ierland, ontbonden de Britten eind maart 1972 

het Noord-Ierse parlement en implementeerden zij direct rule, waarmee Groot-Brittannië de 

bestuurlijke verantwoordelijk van Noord-Ierland overnam (Northern Ireland Temporary 

Provisions Act, 1972). William Whitelaw werd benoemd tot de Minister van Noord-Ierland. 

Deze ‘oplossing’ kon op weinig steun rekenen in Noord-Ierland. Zowel unionisten en 

protestanten, als de OIRA en PIRA wezen direct rule af (The Times, 1972). Gerry Fitt, 

nationalistisch leider van de SDLP, was daarentegen wel tevreden en sprak later tijdens een 

partijcongres dat onder andere zijn partij verantwoordelijk was voor de ondergang van de 

Unionistische Partij en haar ‘’oppressive regime’’ (Fitt, 1972).  

 

Een korte wapenstilstand geeft valse hoop 

Op 29 mei 1972 kondigde de OIRA een staakt-het-vuren aan. De OIRA zag in dat geweld de 

situatie niet ten goede deed en wilde het conflict zo deëscaleren. De organisatie wilde wel 

doorgaan op politiek gebied en met burgerlijke ongehoorzaamheid (OIRA, 1972). Unionisten 

waren niet onder de indruk en gaven aan dat zij de OIRA niet vertrouwden (The Guardian, 

1972). Een vreedzame uitkomst leek onhaalbaar. Maar toen de IRA ook open bleek te staan 

voor onderhandelingen ontstond er hoop. Op 20 juni voerden de IRA en de Britten een geheim 

gesprek waarin zij standpunten en motieven bespraken. Vertegenwoordigers van de IRA 
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vertelden in dit gesprek onder andere dat zij wapens droegen uit angst om aangevallen te 

worden (O’Connell & Adams, 1972). De Britten antwoordden dat zij een situatie nastreefden 

waarin men niet langer dacht dat wapens noodzakelijk waren.  

Beide partijen leken positief gestemd over de ontmoeting. Het zou uiteindelijk een 

eerste stap worden in de richting van een korte wapenstilstand die op 26 juni zou ingaan 

(Woodfield, 1972). Als reactie op de wapenstilstand richtte de UDA haar eigen no-go area’s 

op. De UDA was bang voor Britse concessies aan de IRA en wilde hiermee een statement 

maken (Melaugh, 2022). Op 7 juli kwamen de partijen weer heimelijk samen. Deze mislukten 

echter waardoor er twee dagen later alweer een einde kwam aan het staakt-het-vuren van de 

IRA. De Britse autoriteiten wezen de extremisten en ‘’very determined killers’’ aan als de 

schuldigen van het mislukken van de wapenstilstand (Duncan, 1972; Whitelaw, 1972). De IRA 

legde in een statement de schuld bij het leger en de ‘’sinister UDA’’ (Twomey, 1972). Uit een 

analyse van de Britse overheid werd duidelijk dat de IRA nieuw geweld rechtvaardigde door 

propaganda uit te brengen waarin werd gesteld dat ‘’Army ‘assassination squads’ are shooting 

innocent Catholics’’, ‘’The Army concentrate their forces in Catholic areas when the real 

threat is from Protestant violence’’ en ‘’'the Army are harassing, beating, intimidating and 

degrading Catholics’’ (Government of the United Kingdom, 1972). 

Sinds het mislukken van de vredesonderhandelingen vielen er veel doden (Sutton, 

2017). Zo was de IRA op 21 juli 1972 nog verantwoordelijk voor Bloody Friday. Op deze dag 

ontploften 22 bommen in Belfast die in totaal negen personen doodden en honderden 

verwonden (Melaugh, 2022). Protestantse leiders waarschuwden dat de gemeenschap het heft 

in eigen hand zou nemen als het leger niet snel zou ingrijpen (Fisk, 1972). Als reactie op deze 

bloedige dag ging Operation Motorman van start: twaalfduizend Britse troepen vielen no-go 

area’s binnen om deze te heroveren (Winchester, 1972). Uiteindelijk zou 1972 het bloedigste 

jaar van het conflict worden en zouden er in totaal 480 mensen om het leven komen (Sutton, 

2017).   
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4.4 Subconclusie 

In de periode 1970 tot en met 1972 zijn er in het primair bronnenmateriaal meerdere sociale 

processen en factoren gevonden die hebben bijgedragen aan de escalatie van the Troubles. 

 

Social Identity Theory 

De SIT strategie van het uitdagen heeft vanaf 1970 tot het einde van de onderzochte periode 

een belangrijke rol gespeeld. Uit statements van de IRA of katholieken en krantenartikelen 

werd duidelijk dat met name katholieke nationalisten deze strategie in de vorm van aanslagen 

of parades toepasten. Officiële overheidsdocumenten hebben laten zien dat de dominante 

sociale groep, de protestantse unionisten, zich ook daadwerkelijk uitgedaagd voelden. Als 

reactie hierop paste de regering in deze periode meermaals de strategie toe waarmee zij de 

dominante positie zouden veiligstellen en versterken. Krantenartikelen en 

ooggetuigenverslagen over bijvoorbeeld internment tonen aan dat dit er niet altijd vreedzaam 

aan toe ging, waardoor dit tot verdere escalatie leidde. Er was een discrepantie tussen wat de 

autoriteiten beweerden over het geweld en wat ooggetuigen meldden. Vanaf 1970 is er in de 

primaire bronnen gevonden dat zowel katholieke nationalisten als de IRA karakteristieken 

gingen herdefiniëren. De IRA identificeerde zich met de katholieke minderheid om zich als 

‘slachtoffer’ in plaats van dader te presenteren. De katholieke gemeenschap ging op zijn beurt 

de IRA als beschermer zien. Uit officiële statements van unionistische politici werd duidelijk 

dat dit tot woede leidde, waardoor dit een bijdrage heeft geleverd aan de escalatie.  

Othering kwam steeds meer voor vanaf 1970. Ondanks strengere wetgeving werden 

beide dimensies van othering door alle partijen, waaronder politici, gebruikt om eigen acties te 

rechtvaardigen. Krantenartikelen over de indoctrinatie van kinderen door hun ouders en 

ooggetuigenverslagen lieten zien dat othering ver was doorgedrongen in de informele sfeer. 

Het benadrukken van het ’wij’ tegen het ‘zij’ versterkte de negatieve houdingen waardoor het 

conflict verder kon escaleren. In deze periode probeerden politici wel meermaals het conflict 

van identiteit of religie los te koppelen om duidelijk te maken dat het niet de protestanten 

tegenover de katholieken waren, maar de Noord-Ierse burger tegenover de terroristen. Een 

verschil ten opzichte van de periode 1966-1969 was dat de media inmiddels een belangrijkere 

rol speelden in othering. Zij namen vanaf 1971 een duidelijk standpunt in en waren minder 

voorzichtig met othering. Het verschil in hoe Ierse en Britse media de Britse soldaten 

weergaven liet dit goed zien.  
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Integrated Threat Theory 

In de periode 1970-1972 zijn veel percepties van realistische bedreigingen gevonden in de 

primaire bronnen. Vooral statements van unionistische politici die vreesden voor geweld van 

de IRA en een afbreuk van het land sprongen hierin uit. Maar ook in ooggetuigenverslagen en 

krantenartikelen kwam deze angst naar voren. Mede door al deze realistische bedreigingen 

voelde de regering zich in 1971 genoodzaakt over te gaan tot het interneren van voornamelijk 

nationalisten en katholieken. Dit bleek later een belangrijke oorzaak van escalatie te zijn. 

Percepties van symbolische bedreigingen werden door protestantse politici geuit in statements 

en toespraken. Zij gaven hierin vooral aan bang te zijn voor vergaande veranderingen in het 

dagelijks leven en de samenleving.  

 Anderzijds ervaarden katholieke nationalisten ook realistische bedreigingen. Vooral 

vanaf 1971 begonnen deze een belangrijke rol te spelen in de escalatie. Ooggetuigenverslagen 

over bijvoorbeeld internment toonden aan dat dit beleid een grote inbreuk had op de veiligheid 

en welzijn van hun leven. Maar ook uit ooggetuigenverslagen over Bloody Sunday werd 

duidelijk dat katholieken voor hun leven moesten vrezen. Symbolische bedreigingen voor 

nationalisten kwamen in de bronnen vanaf 1971 amper voor. Dit type bedreiging had dan ook 

een kleine rol in de escalatie omdat het zich vooral uitte in een gevoel van onbegrip. Dit was 

bijvoorbeeld het geval toen de unionist Chichester-Clark de RUC bedankte voor de 

uitmuntende dienst terwijl de RUC een doorn in het oog was geweest voor katholieken.  

Het toenemende geweld van Britse soldaten is goed te verklaren aan de hand van de 

ITT. Statements van de IRA maakten duidelijk dat de Britten ook voor hun leven moesten 

vrezen. Officiële documenten en statements van politici bevestigden deze angst. Dit in 

combinatie met het feit dat zij niet precies wisten wie er wel of niet aangesloten was bij een 

terroristische groepering zorgde voor veel wantrouwen, waardoor the Troubles konden 

escaleren.  

Als laatste heeft intergroup anxiety een grote rol gehad in deze periode. Deze was al 

belangrijk nadat de peace lines in 1969 waren gebouwd. Maar krantenartikelen en 

ooggetuigenverslagen wezen uit dat de intergroup anxiety alleen maar was toegenomen. De 

segregatie op scholen, werkvloer en het dagelijks leven droegen verder bij aan het gebrek aan 

(positief) contact. Als er al contact was leidde dit tot grote schaamte of publieke vernedering. 

Ook was er vanaf 1971 regelmatig negatief contact tussen de politie en demonstranten, 

waardoor de onderlinge verhoudingen verslechterden.  

Op basis van de bevindingen wordt daarom gesteld dat realistische bedreigingen door 

katholieke nationalisten die protestantse unionisten uitdaagden, het meest hebben bijgedragen 
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aan het doorzetten van de escalatie van the Troubles tussen 1970 en 1972. Othering en 

intergroup anxiety speelden een belangrijke rol in de zin dat zij negatieve verhoudingen in 

stand hielden.  
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Conclusie 

In deze scriptie is onderzocht hoe kan worden verklaard dat the Troubles in een relatief kort 

tijdsbestek, van 1966 tot en met 1972, escaleerde. Een analyse van primaire bronnen heeft 

aangetoond dat the Troubles tussen 1968 en 1969 escaleerden door de wisselwerking tussen 

meerdere sociale factoren en processen.  

In de literatuur is al veel aandacht besteed aan de eerste jaren van the Troubles. Hieruit 

blijkt dat er grote onenigheid onder historici bestaat over de oorzaken van de escalatie. Sociale 

factoren en processen die elkaar wederzijds kunnen beïnvloeden, zoals religie of contact, 

werden door de ene auteur als belangrijk beschouwd, terwijl een ander deze als onbelangrijk 

bestempelde. Om uit te vinden wat de rol is van deze factoren in de escalatie, zijn de Social 

Identity Theory en de Integrated Threat Theory aan de empirie getoetst. Dit is een combinatie 

die slechts weinig andere auteurs hebben gehanteerd. Deze theorieën zijn getoetst aan de hand 

van een systematische discoursanalyse van een breed scala aan primaire bronnen waardoor een 

onderzoeksmethode is gebruikt die weinig op deze casus is toegepast. Door te kijken naar 

krantenartikelen, statements en ooggetuigenverslagen is een zo breed mogelijk beeld van het 

conflict geschetst.  

In dit onderzoek is ten eerste gekeken naar toegepaste strategieën uit de SIT. Binnen 

deze strategieën is een onderscheid te maken tussen sociale groepen die tevreden zijn met de 

positie in de maatschappij en sociale groepen die ontevreden zijn met de positie in de 

maatschappij. In Noord-Ierland maakten unionistische protestanten deel uit van de eerste 

groep. Door de gehele onderzochte periode zijn er bronnen gevonden die bewijzen dat deze 

groep pogingen deed om de dominante positie ten opzichte van katholieke nationalisten te 

behouden. Dit was in 1966 al het geval. Krantenartikelen lieten zien dat dit aanvankelijk 

gebeurde vanuit de burgerbevolking met vreedzame (tegen)demonstraties. 

Ooggetuigenverslagen en krantenartikelen toonden aan dat (tegen)demonstraties vanaf 1968 

regelmatig tot gevechten leidden. De terroristische UVF begon daarentegen in 1966 al met 

aanvallen op katholieken, wat te schetsen valt als een poging om de positie van de outgroup te 

doen verslappen. Unionistische politici wilden in eerste instantie via woorden de dominante 

positie behouden. Het keerpunt lag in 1968 toen de unionistische premier Craig voor het eerst 

marsen verbood. Er is hierna een duidelijke ontwikkeling te zien waarbij de autoriteiten steeds 

harder gingen optreden tegen katholieken en nationalisten.  

Anderzijds probeerden katholieke nationalisten via groepsstrategieën hun 

minderwaardige sociale positie te veranderen. De primaire bronnen hebben laten zien dat zij 
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dit door de jaren heen op verschillende manieren deden. Al in 1966 daagden 

mensenrechtenorganisaties de protestanten uit met marsen en demonstraties. Tot 1968 ging dat 

nog relatief vreedzaam en tot 1970 waren deze demonstraties het belangrijkste middel om de 

protestanten uit te dagen. Dit veranderde in 1970 toen de terroristische IRA met 

(bom)aanslagen een belangrijke rol gingen spelen in het conflict en zij met uitspraken en in 

documenten hun intenties duidelijk maakten. Tegen die tijd waren the Troubles al geëscaleerd. 

Primair bronnenmateriaal heeft laten zien dat deze strategie inderdaad tot conflicten leidt. Zo 

goed als elke poging van katholieke nationalisten om protestantse unionisten uit te dagen, of 

deze vreedzame intenties had of niet, resulteerde in geweld. Deze strategie heeft zo een 

belangrijke invloed gehad op het verloop van the Troubles. 

 In krantenartikelen, ooggetuigenverslagen en toespraken is ook gevonden dat de 

katholieken en nationalisten vanaf 1970 de strategie van het herdefiniëren van karakteristieken 

toepasten. Er zijn meerdere bronnen getoond waarin de IRA zich portretteerde als beschermer 

van de katholieke bevolking, terwijl de autoriteiten hen als terroristen beschouwden. Deze 

strategie was succesvol aangezien de katholieke bevolking de IRA ook als beschermer in plaats 

van als terrorist zag. Toch zal deze strategie eerder hebben bijgedragen aan het interne 

groepsgevoel dan dat het tot escalatie heeft geleid.   

Dat er in de gehele periode geen bewijs is gevonden voor individuele strategieën van 

de SIT, waarbij men gelooft dat de maatschappelijke situatie niet veranderd kan worden, laat 

zien dat katholieke nationalisten gemotiveerd waren en geloofden dat zij iets konden bereiken. 

Deze motivatie zal een rol hebben gespeeld in de radicalisering en daarmee de escalatie van de 

strijd. 

 De escalatie van the Troubles is ook getoetst door te kijken naar othering. In primair 

bronnenmateriaal is tot 1968 weinig bewijs gevonden voor othering. Vanaf 1968 was te zien 

dat er in statements steeds krachtigere termen werden gebruikt. Hoewel de media tot 1971 tot 

op zekere hoogte neutraal bleven, gold dat niet voor politici. Zowel unionisten als nationalisten 

maakten vanaf 1969 al meer gebruik van othering in stereotype statements met als doel om de 

andere groep minderwaardig te maken. Dit heeft zeker bijgedragen aan de escalatie. Naarmate 

het conflict heftiger werd, kwam er meer othering. Dit zou kunnen betekenen dat othering niet 

per se de oorzaak van escalatie is, zoals van tevoren werd verwacht, maar eerder een gevolg. 

Anderzijds zou het ook kunnen betekenen dat beide processen met elkaar verweven zijn. De 

precieze oorzaak-gevolg verhouding is lastig te achterhalen omdat de gebeurtenissen elkaar 

snel opvolgden. De eerste dimensie van othering, waarbij de dominante sociale groep duidelijk 

wil maken dat de macht bij hen ligt, werd vanaf 1969 af en toe gebruikt door unionisten en de 
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Britten. Echter toonden statements van katholieke nationalisten aan dat dit enkel frustraties 

opleverde en hiermee een klein effect heeft gehad op de escalatie.  

Interessant is dat politici tijdens het conflict meermaals probeerden om religie los te 

koppelen van politieke overtuigingen in een poging het volk te herenigen. Het eerste voorbeeld 

hiervan is echter pas in 1971 gevonden. Dit leidde niet tot een positief resultaat omdat het 

conflict tegen die tijd al geëscaleerd was en religie en politiek al te sterk met elkaar verweven 

waren. Daarnaast maakten politici zelf regelmatig een scheiding op basis van religie in de 

samenleving. De politiek zag de bevolking dus ook als samengesteld uit verschillende groepen.  

Verder is in dit onderzoek gekeken naar bedreigingen uit de ITT. Met name realistische 

bedreigingen speelden een belangrijke rol in de ontwikkeling van the Troubles.  Beide partijen 

vreesden in de beginfase zodanig voor hun leven dat zij zich toen al genoodzaakt voelden tot 

gewelddadige actie over te gaan. Voor de UVF was dit zelfs al in 1966 het geval, het eerste 

teken dat het conflict escaleerde. Een belangrijk keerpunt voor de katholieken hierin was the 

Battle of the Bogside in 1969. Dit is dan ook het punt waarop het aantal slachtoffers aan beide 

zijden sterk toenam en the Troubles geëscaleerd waren. Hierna nam de hoeveelheid percepties 

van realistische bedreigingen in statements en ooggetuigenverslagen toe. Op deze manier 

kwam Noord-Ierland in een vicieuze cirkel terecht waarbij op elke realistische bedreiging een 

reactie kwam die een bedreiging voor de ander vormde. 

 Daarnaast is er een aanzienlijke hoeveelheid bewijs gevonden voor intergroup anxiety. 

De onderzochte bronnen laten zien dat de rol van dit type bedreiging niet onderschat mag 

worden. Tot 1969 was er weinig intergroup anxiety. Hier kwam een verandering in naarmate 

het politiegeweld toenam en de katholieken en nationalisten negatief contact ervaarden. Nadat 

de Britten in 1969 peace lines bouwden nam de segregatie verder toe. Hierdoor werd elke vorm 

van positief contact onmogelijk gemaakt waardoor negatieve houdingen en vooroordelen enkel 

konden toenemen. Krantenartikelen en ooggetuigenverslagen toonden aan dat het contact dat 

nadien plaatsvond vrijwel altijd een negatieve lading had. Dit is een andere aanwijzing dat 

intergroup anxiety een bijdrage had in de escalatie.  

 In het primair bronnenmateriaal zijn weinig symbolische bedreigingen gevonden. De 

groeiende populariteit van de mensenrechtenbewegingen vanaf 1966 waren voor de 

protestantse unionisten symbolische bedreigingen maar deze namen af naarmate het conflict 

escaleerde. Het leek alsof de symbolische bedreigingen voor hen rond 1968 vervangen werden 

door realistische bedreigingen. Symbolische bedreigingen onder de katholiek nationalistische 

bevolking zijn alleen gevonden in het gevoel van onbegrip door de jaren heen. Dit gevoel bleef 

redelijk constant vanaf 1968. De enkele symbolische bedreigingen hadden niet een zodanig 
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grote impact op de manier van leven dat deze bedreigingen eerder tot frustraties voor alle 

partijen leidden, dan tot geweld.  

 Concluderend zijn de eerste aanwijzingen van een onvermijdelijke escalatie in het 

bronnenmateriaal gevonden vanaf 1968 en is het conflict in 1969 geëscaleerd. The Troubles 

konden escaleren door de wisselwerking en interactie van de giftige combinatie van 

bovenstaande sociale factoren en processen. De escalatie is met name te danken aan realistische 

bedreigingen die voortkwamen uit de gewelddadige pogingen van nationalistische katholieken 

om de protestantse unionisten uit te dagen en pogingen van loyalistische en unionistische 

protestanten om de dominante positie te behouden. De intergroup anxiety en beide partijen die 

de ander veelal minderwaardig maakten door middel van othering hielden de slechte 

verhoudingen in stand waardoor het conflict verder escaleerde.  

De toetsing van the Troubles aan de SIT en de ITT heeft nieuw licht geworpen op de 

onduidelijkheid die al jaren heerst in de literatuur over de doorslaggevende rol van sociale 

factoren in de escalatie van the Troubles. Zo heeft dit onderzoek laten zien dat, in tegenstelling 

tot wat Jenkins (1997) stelde, religie als onderdeel van sociale identiteit wel degelijk een 

belangrijke rol speelde tijdens het conflict. Daarnaast kwam naar voren dat de rol van contact 

niet onderbelicht moet blijven bij het onderzoeken van een conflict. Waar andere auteurs zich 

alleen richtten op contact na the Troubles, is er in dit onderzoek gefocust op contact tijdens het 

conflict (Hewstone et al., 2006; Moeschberger et al., 2005; Noor et al., 2008). De belangrijkste 

bijdrage aan het historiografische debat is dat de wisselwerking tussen deze sociale factoren 

van enorm belang is geweest. Los speelden de processen zeker een rol, maar dit onderzoek 

heeft aangetoond dat de combinatie doorslaggevend is geweest.  

Uit deze aanpak is gebleken dat het combineren van theorieën erg bruikbaar is in het 

analyseren van een conflict. Dit onderzoek toont namelijk aan dat het belangrijk is om bij het 

onderzoeken van conflicten te kijken naar verschillende factoren en de onderlinge 

wisselwerking hiervan, in plaats van te focussen op één specifiek aspect. Dit onderzoek raadt 

dus aan om deze onderzoeksmethode in combinatie met de gebruikte theorieën op meer 

conflicten toe te passen omdat de SIT en de ITT vroegtijdig kenmerken en indicatoren van 

escalatie kunnen herkennen. Hierdoor kan in de toekomst conflictescalatie mogelijk 

voorkomen worden. Dit is een belangrijk nieuw inzicht, aangezien dit ook goed van pas kan 

komen bij onderzoek naar andere etnische en religieuze conflicten, zoals  het Baskisch conflict 

of de conflicten in het Midden-Oosten.   

Dit onderzoek roept daarom op om vervolgonderzoek te doen naar de beginfase van the 

Troubles. Omdat in dit onderzoek voornamelijk stedelijke gebieden zijn onderzocht, zou er in 
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vervolgonderzoek gefocust moeten worden op rurale gebieden om eventuele verschillen te 

identificeren. De nationalist Ivan Cooper gaf in 1970 al aan dat hij niet dacht dat de Britten de 

situatie in rurale gebieden onder controle konden houden. Dit impliceert dat de Noord-Ieren op 

het platteland verder geradicaliseerd waren dan hun landgenoten in stedelijke gebieden. 

Daarnaast is het interessant om te kijken naar een breder scala aan actoren. Hierin zou vooral 

onderzoek naar de rol van instituten als de protestantse en katholieke kerk in de vorming van 

identiteiten belangrijk kunnen zijn. Een andere actor waar nog meer onderzoek naar gedaan 

kan worden is Ierland. Een van de primaire doelen van de nationalisten was immers een 

verenigd Iers eiland. Zo zou onderzocht kunnen worden of en hoe Ierland bijdroeg aan de 

sociale identiteit in Noord-Ierland.  

Het is duidelijk geworden dat de redenen voor het escaleren van the Troubles een 

complex geheel vormen. Door het toepassen van een combinatie van theorieën die weinig 

andere auteurs hebben gehanteerd, is gebleken dat er in de toekomst met een open blik naar 

soortgelijke conflictsituaties gekeken moet worden om niet in de valkuil van tunnelvisie te 

trappen. Zo kan juist de focus op de wisselwerking tussen etnische en religieuze factoren een 

wereld van verschil voor het begrip van een conflict maken.  
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