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SLOT

Het Groninger liberalisme onderscheidt zich heden ten dage in
weinig meer van de rest van het land - in tegenstelling tot
vroeger. In de negentiende eeuw had deze stroming een herken-
baar, specifiek regionaal karakter. Schroor noemt de voortdu-
rende vernieuwing en bijstelling van de beginselen als kenmer-
kend voor het Groninger liberalisme. Hij wijst daarbij op de
universiteit als ’leverancier’ van nieuwe ideeën en personen.

Aan deze traditionele Groninger ontvankelijkheid voor po-
litieke vernieuwingsbewegingen kwam in de eerste decennia van
de twintigste eeuw een einde. Dit was vooral het gevolg van
landelijke ontwikkelingen. De vervanging van het districten-
stelsel door het systeem van evenredige vertegenwoordiging en
de invoering van het algemeen kiesrecht leidden tot een ’nati-
onalisering’ en massificatie van het politieke proces, waarin
de regionale eigenheid kopje onder ging. De specifiek-Gronin-
ger vrijzinnige inbreng kwam voortaan eigenlijk alleen nog tot
uiting in het getal. Dit kenmerk bleef na de oorlog nog enige
tijd gehandhaafd, maar na 1970 kwam hieraan ook een einde.
Waar in het tijdperk van de ontzuiling vele voormalige confes-
sionele kiezers elders in het land de rijen van de liberalen
kwamen versterken, moest men in Groningen zich met veel minder
tevreden stellen. De traditionele religieuze vrijzinnigheid in
Groningen waarop de politieke vrijzinnigheid goed had gedijd,
verkeerde zo in een nadeel: waar relatief weinig confessione-
len zijn, valt ook minder van de ontzuiling van deze groep te
profiteren.

Zo zijn in de loop van deze eeuw gaandeweg alle karakte-
ristieken van het Groninger liberalisme van weleer verdwenen.
Slechts in één opzicht leeft het tijdperk van de liberale do-
minantie in Groningen nog voort, en wel bij de benoeming van
de Commissaris der Koningin. Sinds mensenheugenis valt deze
functie aan een liberaal toe. Deze traditie wekte in 1980, bij
het vertrek van E.H. Toxopeus, bij sommigen weerstand op. ’Als
een overblijfsel uit een prehistorisch tijdperk heeft onze
provincie steeds een liberaal als Commissaris der Koningin ge-
had... Het wordt hoog tijd dat dit restant liberalisme hier
wordt opgeruimd... Groningen behoeft toch niet voor de eeuwig-
heid met een liberale Commissaris der Koningin te worden op-
gescheept’, aldus het statenlid R. Tamminga destijds. Deze
kritiek vond echter weinig weerklank: de traditie werd voort-
gezet met de benoeming van H.J.L. Vonhoff. Anno 1995 sluit hij
de rij die begon met de aanstelling van L.G.A. graaf van Lim-
burg Stierum in 1850, anderhalve eeuw geleden...


