
In menig opzicht waren ze elkaars tegenpolen. Jan Evert Scholten (1849-1918) werd geboren 
als zoon van een steenrijke fabrikant. Hij erfde een enorm agro-industrieel imperium dat hij 
vervolgens nog verder uitbouwde. Met zijn miljoenenvermogen behoorde hij tot de top van de 
Nederlandse financiële elite. Van 1904 tot 1910 zat hij als liberaal in de Eerste Kamer van de 
Staten-Generaal. Kornelis ter Laan (1871-1963) daarentegen groeide op in een arm boerengezin. 
Al op jonge leeftijd raakte hij nauw betrokken bij de socialistische beweging. Dankzij zijn intel-
ligentie en doorzettingsvermogen wist hij zich op te werken tot een vooraanstaand bestuurder en 
politicus. Van 1901 tot 1937 zat hij voor de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) in de 
Tweede Kamer.

Ondanks hun grote onderlinge verschillen stak Scholten in zijn Haagse jaren regelmatig Het 
Binnenhof over voor een praatje met Ter Laan, zo vertelde de laatste decennia nadien in een 
radio-uitzending. Er was iets dat hen bond: beiden waren ze van Groningse komaf. Scholten was 
geboren in het dorpje Foxhol, Ter Laan in het acht kilometer verderop gelegen Slochteren. Bij 
hun ontmoetingen in Den Haag vormde Groningen het gebruikelijke gespreksonderwerp. Geani-
meerd discussieerden beide heren over de vraag hoe het gewest verder moest worden ontwikkeld.1 
In 1917 stichtte Scholten de vereniging Grönneger Sproak, weldra omgedoopt tot de Algemene 
Vereniging Groningen. Na de Tweede Wereldoorlog groeide deze vereniging onder voorzitterschap 
van Ter Laan uit tot meer dan tienduizend leden.

Deze korte introductie illustreert een opmerkelijke driehoeksrelatie, namelijk die tussen natie-
staat, verzuiling en regionaal besef: de politieke tegenstanders Scholten en Ter Laan ontmoetten 
elkaar als Groningers in het centrum van de Nederlandse macht. Het enorme ledental van de 
Algemene Vereniging Groningen suggereert dat hun regiobewustzijn geen marginaal verschijnsel 
was, maar zich over brede kring uitstrekte. Dit boek gaat over het Groninger regionaal besef in 
ruwweg de eerste zes decennia van de twintigste eeuw. Omdat het regiobesef in deze tijd bestond 
of ontstond binnen de context van de natiestaat, volgt eerst een nadere beschouwing van beide 
fenomenen en het onderzoek naar hun onderlinge relatie.

1  INLEIDING
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NAT I E S TA AT E N R E G I O N A A L B E S E F

Zoals bij alles, geldt ook voor de natie dat de waarneming in sterke mate afhangt van het gekozen 
standpunt. De oudste visie op de natie is de romantisch-nationalistische. Deze wordt doorgaans 
herleid tot het gedachtegoed van de Duitse filosoof Johann Gottfried Herder (1744-1803). Herder  
meende dat de mensheid van oudsher en van nature bestaat uit een aantal zelfstandige volken 
of naties met ieder een onveranderlijke culturele identiteit, weerspiegeld in de eigen volkstaal, 
klederdracht, muziek, folklore enzovoort.2 Aangezien de romantisch-nationalistische visie ervan 
uitgaat dat naties eeuwig zijn, is vanuit dit perspectief de vraag naar de wording van de natie irre-
levant. Deze wordingsvraag kreeg pas betekenis toen er in de jaren vijftig van de twintigste eeuw 
wetenschappelijke twijfel ontstond over de vanzelfsprekendheid van de natie. Dit hing samen 
met de professionalisering van de menswetenschappen, waarbij de romantisch-nationalistische 
volkskunde het aflegde tegen de opkomende positivistisch-sociologische benadering van de natie. 
Sindsdien is de romantisch-nationalistische visie op twee hoofdpunten onder vuur genomen.

Ten eerste betreden wetenschappers het denkbeeld dat naties altijd al bestonden. De gedachte 
maakte opgang dat de verschillende Europese nationale culturen pas vorm kregen vanaf het eind 
van de achttiende eeuw. Het denkbeeld dat de natie een fenomeen is van de moderne tijd wordt 
betiteld als de modernistische visie op de natie. Deze visie kent verschillende varianten. Zo voerde 
Ernest Gellner het ontstaan van de natie terug op de industriële revolutie. Volgens Gellner bracht 
de moderne, industriële productiewijze de noodzaak van grootschalige informatieoverdracht met 
zich mee. Hiervoor was een breed gedragen, schriftelijke cultuur vereist. Het zijn de bij de industria-
lisatie ontstane, homogene, ‘hoge culturen’ die gelden als nationale culturen, aldus Gellner.3 Karl 
Deutsch legde een vergelijkbaar verband tussen de massale communicatie binnen de industriële 
samenleving en het natievormingsproces.4 Andere auteurs, onder wie John Breuilly, brachten het 
ontstaan van de natie in verband met de opkomst van de moderne staat. De gevoerde argumentatie  
kan als volgt worden samengevat. Vanaf de achttiende eeuw kwam in Europa een naar politieke 
invloed strevende burgerij op die, in oppositie tegen de oude monarchen, claimde de wil van het 
volk te representeren. Omdat Europa een systeem van concurrerende staten kende, was het logisch 
om onder ‘het volk’ de bewoners van de betrokken staat te verstaan. Vanaf hier was het maar een 
kleine stap naar het claimen van het politieke gezag over de staat op basis van de culturele identiteit 
van het volk. Het gezag over de staat werd in toenemende mate beargumenteerd met referenties 
aan het idee van de natie.5 Deze ideologische koppeling werkte zo goed dat men de staat en de 
natie thans vaak op één lijn stelt en spreekt van de natiestaat.6

Het tweede hoofdpunt van kritiek op de romantisch-nationalistische visie is nauw met het eerste 
verweven. Waar romantisch-nationalisten de natie als een vanzelfsprekend, tijdloos fenomeen pre-
senteerden, hebben de afgelopen decennia veel wetenschappers beargumenteerd dat de natie juist 
niet een natuurlijk verschijnsel is. Volgens hen werden de diverse nationale identiteiten doelbewust 
tot stand gebracht. Deze wetenschappers wijzen vrijwel altijd personen uit de maatschappelijke 
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bovenlagen als vormgevers van de natie aan. Het doel van het creëren van een natie zou zijn de loy-
aliteit van de lagere maatschappelijke lagen te winnen: het idee van een gedeelde nationale identiteit 
zou de lagere standen een gevoel van verbondenheid met de elite moeten geven. Deze manier van 
kijken naar de natie wordt betiteld als de instrumentalistische visie op de natie.

Het verschil tussen het romantisch-nationalistische en het instrumentalistische perspec-
tief komt duidelijk tot uitdrukking in de gekozen onderzoeksaanpak. Door het romantisch- 
nationalisme geïnspireerde onderzoekers, waaronder tot diep in de twintigste eeuw talrijke volks-
kundigen, hanteerden veelal een bottom-up-aanpak. Hun insteek was te achterhalen wat er van de 
oude nationale cultuur bewaard was gebleven bij het huns inziens nog niet door internationale 
invloeden aangetaste, gewone plattelandsvolk.7 Instrumentalisten daarentegen gebruiken doorgaans 
een top-down-aanpak. Zij richten hun onderzoek op de maatschappelijke elite om te laten zien 
hoe deze de rest van de samenleving een nationale identiteit bijbracht.8 Hierbij is er door diverse 
auteurs op gewezen dat het vormgeven van nationale identiteiten dikwijls gebeurde in oppositie 
tegen een als buitenstaanders aangemerkte groep. Door aan de buitenstaanders allerlei ongewenste 
eigenschappen toe te schrijven, kon een scherp en gunstig beeld van de eigen nationale identiteit 
worden neergezet, zo is de achterliggende gedachte.9 Deze visie op de natievorming is feitelijk een 
uitwerking van het door William Graham Sumner geïntroduceerde concept van ingroup versus  
outgroup.10 Overigens is er recentelijk meermaals op gewezen dat de getrokken demarcatielijnen 
vaak niet scherp en eenduidig zijn. Dikwijls blijkt sprake te zijn van een meervoudige zelfiden-
tificatie. Zo komt het in België algemeen voor dat men zich naast Belg ook Vlaming of Waal 
voelt, voelen veel bewoners van Catalonië zich zowel Catalaans als Spaans en veel bewoners van 
Schotland zich zowel Schots als Brits. Bovendien zijn de zelf toegeschreven nationale identiteiten 
veranderlijk doordat men in verschillende situaties andere accenten legt. Iemand kan zich bijvoor-
beeld binnen de ene context als Brit profileren en binnen de andere als Schot.11 Deze constatering 
sluit aan bij het denkbeeld dat mensen deel uitmaken van diverse sociale verbanden en daaraan 
verschillende identiteiten ontlenen. Zo kan iemand in zich de identiteiten verenigen van familie-
lid, collega, geloofsgenoot, partijlid, landgenoot enzovoort.12

Vanuit modernistisch-instrumentalistisch perspectief wordt de natie niet opgevat als een 
aloud, natuurlijk fenomeen. Veeleer wordt ze beschouwd als een door moderne elites bedachte 
creatie, uitvinding of constructie. Om haar geconstrueerde karakter krachtig aan te zetten, wordt 
vaak gebruik gemaakt van het door Eric Hobsbawm geïntroduceerde begrip invented tradition 
ofwel uitgevonden traditie.13 Een vergelijkbare, eveneens veel gehanteerde benadering is om in 
navolging van Benedict Anderson de natie te omschrijven als een imagined community ofwel ver-
beelde gemeenschap.14 Studies waarin op een dergelijke manier tegen de Nederlandse natie wordt 
aangekeken, zijn Rob van Ginkels monografie Op zoek naar eigenheid15 en de bundel Vaderland 
onder redactie van Niek van Sas.16 Van Ginkel analyseert in zijn boek de door de Nederlandse 
intelligentsia gehouden vertogen over de nationale cultuur en identiteit. Hij richt zich hierbij 
vooral op de debatten uit de twintigste eeuw. Doordat hij ruime aandacht besteedt aan de sociaal-
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culturele context waarin de discussies plaatsvonden, weet hij aannemelijk te maken dat op de 
achtergrond altijd bepaalde machtsaanspraken meespeelden. In zijn inleiding kiest Van Ginkel 
expliciet voor een constructivistische benadering van de Nederlandse nationale identiteit. De bun-
del Vaderland heeft een iets andere opzet. Het betreft hier het eerste deel uit de Reeks Nederlandse 
Begripsgeschiedenis. In de bundel wordt vanuit een multidisciplinaire benadering nagegaan hoe 
de Nederlanders vanaf de vijftiende eeuw tot 1940 gebruik maakten van het begrip ‘vaderland’ 
en verwante begrippen als ‘volk’ en ‘natie’. Hierbij heeft men niet alleen aandacht voor het puur 
tekstuele gebruik, maar bijvoorbeeld  ook voor de uitdrukking van het vaderland in de beeldende 
kunst. Met deze brede benadering beogen de auteurs te verhelderen hoe de Nederlanders vorm 
gaven aan hun identiteit. Zij maken aannemelijk dat die identiteitsvorming zich voltrok in een 
eeuwenlang proces van  voortdurende herdefiniëring en herinterpretatie van bepaalde begrippen 
en symbolen.

Deze visie staat niet op zichzelf. Een recente stroming in het debat over de natie vindt het 
enkel beschrijven van diverse nationale culturen als van bovenaf opgelegd te eenzijdig. Met name 
Anthony Smith wijst erop dat voor de opbloei van een nationale cultuur evenzeer sprake moest 
zijn van acceptatie van onderaf. Hierdoor, zo betoogt Smith, waren de mogelijkheden tot het 
scheppen van een nationale cultuur beperkt. Het creëren van een breed omarmde nationale cul-
tuur ex nihilo was onmogelijk. Men moest kunnen teruggrijpen op reeds bestaande, aansprekende 
cultuurelementen in de vorm van bijvoorbeeld prenationale oorsprongsmythen en oude volksge-
bruiken.17 Dit inzicht kan worden opgevat als een kanttekening bij de instrumentalistische visie 
op de natie. Over de vraag hoe nauw het verband tussen de prenationale culturen en de later 
ontstane nationale culturen was, lopen de meningen uiteen. Enerzijds zijn er onderzoekers, onder 
wie David McCrone, die menen dat uit slechts zeer weinig prenationaal materiaal een nationale 
cultuur kon worden geconstrueerd. Volgens hen bestond er een grote mate van vrijheid bij het 
creëren van nationale identiteiten.18 Hiertegenover staan degenen die, met Smith, menen dat deze 
vrijheid minder groot was. Zij benadrukken de overeenkomsten tussen de nationale culturen en 
hun prenationale voorgangers. Kortom, in het huidige debat over het ontstaan van de nationale 
culturen worden accenten verschillend gelegd. De onderliggende visie is in de kern dezelfde: de 
natie wordt tegenwoordig veelal opgevat als een deels uit nieuwe, deels uit oude cultuurelemen-
ten opgebouwd modern fenomeen. Charles Tilly verwoordt dit denkbeeld van binnen bepaalde 
grenzen maakbare nationale identiteiten helder met de opmerking: ‘Accumulated history always 
provides material for construction of identities, always sets limits to identity construction, and 
increases the likelihood that certain social relations will become the bases of identity construction. 
Yet, history also leaves space open for the creative talent of identity builders.’19

De voorgaande analyse kan eenvoudig naar het regionale niveau worden getransponeerd, zowel 
via de romantisch-nationalistische als via de modernistisch-instrumentalistische benaderingswijze. 
Over het algemeen wordt de natie als culturele eenheid in direct verband gebracht met de staat 
als politiek instituut. In de westerse wereld geldt de natiestaat thans als de vanzelfsprekende ter-
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ritoriale eenheid. Binnen het romantisch-nationalistische denkkader is echter geen sprake van een 
vanzelfsprekend verband tussen natie en staat. Hier liggen de begrippen volk, cultuur en natie op 
één lijn. Het romantisch-nationalistische gedachtegoed wordt dan ook wel toegepast op niet met 
de staatsgrenzen samenvallende gebieden, zoals provincies of over verschillende staten verspreide 
regio’s. Hierdoor kan eenvoudig discussie ontstaan over de vraag of iets een regio of een natie is.  
Baskenland vormt in dit verband een goed voorbeeld: gaat het hier om een regio binnen de Spaan-
se en Franse natiestaat, of om een zelfstandige Baskische natie zonder eigen staat? Vergelijkbare 
vragen kunnen worden gesteld ten aanzien van Schotland, Catalonië, Corsica, Bretagne en tal van 
andere gebieden.20 Vanuit constructivistische optiek betreft het hier puur een kwestie van perspec-
tief. Of om het met betrekking tot Spaans Baskenland te herformuleren: het ligt er maar aan van 
welke imagined community wordt uitgegaan, de Spaanse of de Baskische.21 Volgens de historicus 
Eric Storm heeft de dominantie van de huidige staten en hun nationale ideologieën geleid tot een 
onderschatting van de invloed van het regionalisme in de Europese geschiedenis.22

In de modernistisch-instrumentalistische benadering wordt de ontwikkeling van het regionaal 
bewustzijn doorgaans gerelateerd aan de opkomst van de natiestaat. Door de opkomst van de 
natiestaat onder centraal gezag, zo is de redenering, geraakten onherroepelijk bepaalde gebieden 
in een perifere positie. Juist in deze randgewesten van de natiestaat ontstond dikwijls een sterk 
regionaal bewustzijn. In dit verband wordt een spilfunctie toegekend aan de regionale elites. 
Zij zouden de belangrijkste verkondigers zijn geweest van de regionale volkseenheidsgedachte, 
om zo hun machtspositie in de regio te versterken en iets van de aan het landscentrum verloren 
invloed te herwinnen.23 Het streven naar een grotere rol voor de regio kon verschillende vormen 
aannemen. Soms ontstond een separatistische beweging die de volledige autonomie van de regio 
nastreefde. Gedacht kan worden aan de afscheidingsbewegingen van Corsica en Baskenland.24 In 
andere gevallen bleef het bij de roep om decentralisatie van de macht of een vorm van federatief 
bestuur. Zo ontstond aan het eind van de negentiende eeuw een krachtige federalistische beweging 
in Frankrijk.25 Ook kwam het voor dat slechts werd verlangd naar meer zeggenschap op een spe-
cifiek maatschappelijk terrein. In dit verband wordt wel een onderscheid gemaakt tussen politiek, 
economisch en cultureel regionalisme.

Naast de vormen van regionalisme die de eenheid van de natiestaat ondermijnden, ontstond 
ook een integratieve variant. Deze vatte de diversiteit van de regio’s op als de kracht van de natie-
staat. De gedachte hierachter was dat in de moderne, stedelijke centra de slag naar de toekomst 
kon worden gemaakt, terwijl de periferie, als traditioneel, ruraal gebied, zorgde voor de band met 
het verleden.26 Dit idee maakte sterk opgang in de late negentiende en vroege twintigste eeuw, 
toen veel Europese landen een proces van snelle economische en sociale eenwording doormaakten. 
Onder meer in Nederland en Duitsland werd het tot duale zelfidentificatie aansporende denkbeeld  
van eenheid in verscheidenheid populair. In de tweede helft van het Interbellum raakte het nauw 
verweven met de toen heersende cultuurpessimistische gedachte dat de moderne, stedelijke cultuur 
tot maatschappelijk verval leidde. Vanuit de instrumentalistische benadering wordt beargumen-
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teerd dat ook in dit geval de regionale elites van de beeldvorming profiteerden. Dankzij hun basis 
in de periferie konden zij zich binnen de bestaande natiestaat opwerpen als de hoeders van de tra-
ditionele cultuur, zo is de opvatting. Tegelijkertijd opereerden zij op regionaal niveau als represen- 
tanten van het nationale gezag. In de integratieve variant van het regionalisme vervulden de regio-
nale elites kortom een brugfunctie tussen centrum en periferie. Dit leidde tot een paradoxale 
situatie: enerzijds versterkten de regionale elites door middel van hun communicatie de eenheid 
van de natiestaat, anderzijds hadden zij belang bij het voortbestaan van een mate van culturele 
diversiteit, aangezien hun status als middelaar hierop was gebaseerd.27

Het, aan de antropologie ontleende, concept van de culturele middelaar wordt niet alleen 
gebruikt om de positie van de regionale elites te duiden. Het is toepasbaar op iedereen die op het 
raakvlak tussen verschillende culturele circuits opereert en daarbij de overdracht van elementen 
van het ene naar het andere circuit bewerkstelligt. Zo kan iemand bijvoorbeeld intermediair zijn 
tussen overheid en onderdanen, kerk en gelovigen, geleerden en ongeletterden, elite en volk. Bij 
de cultuuroverdracht van en naar de volkscultuur of het regionale circuit speelden schoolmeesters, 
dominees en priesters doorgaans een belangrijke rol. Dankzij hun sleutelrol bepaalden zij in hoge 
mate welke cultuurelementen werden overgedragen en welke niet. Bovendien waren zij belangrijk 
bij het toekennen aan deze elementen van een betekenis, die niet per se dezelfde hoefde te zijn als 
in het oorspronkelijke circuit.28 Hiermee was hun rol verwant aan die van ‘de dirigenten van de 
herinnering’, om een gevleugelde term van Ad de Jong te gebruiken. De Jong introduceerde het 
begrip in zijn gelijknamige boek uit 2001, waarin hij de ‘musealisering en nationalisering’ van de 
volkscultuur in Nederland tussen 1815 en 1940 behandelt. Onder de dirigenten van de herin-
nering verstaat hij diegenen die fenomenen uit de volkscultuur onder de aandacht brachten van 
een breder publiek en zo verankerden in het collectieve geheugen. In veel gevallen ging het om 
folkloristen die met steun van een genootschap, museum of ander instituut een (cultuur)politiek 
doel nastreefden, zoals het bevorderen van de nationale eendracht. De Jong benadrukt dat het bij 
hun activiteiten niet altijd ging om ‘invention of tradition’. Volgens hem was vaak sprake van ‘re- 
locatie’ in de zin van ‘verplaatsing en herbestemming van traditie van het lokale naar het nationale 
en internationale niveau’. Hij behoort hiermee tot degenen die menen dat het bij de ontwikke-
ling van nationale identiteiten ging om nieuwe betekenistoekenning aan deels oudere cultuur-
elementen.29

RE G I O N A A L B E S E F  I N NE D E R L A N D

De besproken benaderingswijzen komen ook in het Nederlandse onderzoek naar de regio terug. 
De in 1935 verschenen Skiednis fan Frieslân van Douwe Kalma vormt een schoolvoorbeeld van een 
romantisch-nationalistische studie. In het boek ligt de boodschap vervat dat er los van het Neder-
landse staatsverband een Fries volk bestaat met een eigen eeuwenoude geschiedenis.30 Sjoerd van 
der Schaaf hanteert in zijn Skiednis fan de Fryske biweging (1977) een vergelijkbaar uitgangspunt.  
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Hij betoogt dat er vanaf de oudheid een Friese natie bestond, die aan het eind van de Middeleeuwen 
onder vreemde overheersing kwam, maar zich vanaf de late achttiende eeuw de eigen identiteit 
weer bewust werd.31 Recentelijk schreef Frank Löwik vanuit een dergelijk perspectief een geschie-
denis van de Twentse beweging in De Twentse Beweging, Strijd voor Modersproake en Eigenheid 
(2003). Weliswaar typeert Löwik de Twentse bevolking daarin niet als een ooit zelfstandige natie. 
Dit neemt niet weg dat hij zijn boek vanuit een duidelijk romantisch perspectief schreef. Löwik 
poneert het bestaan van een afzonderlijke Twentse cultuur met een eigen taal, volkskarakter, bouw- 
kunst enzovoort. De hoofdlijn van zijn betoog is dat rond 1900 in Twente een beweging opkwam 
die tot op heden strijdt voor het behoud van de oude Twentse volkscultuur. In zijn boek profileert 
Löwik zichzelf als een belangrijk Twents regionalist, die met succes de strijd voortzet.32

Tegenover de romantisch-nationalistische staat de modernistisch-instrumentalistische bena-
dering van de regionale identiteit. Binnen Nederland vormt Goffe Jensma een belangrijke ver-
tegenwoordiger van deze benaderingswijze. In zijn boek Het rode tasje van Salverda (1998) zoekt 
Jensma naar de oorsprong van het hedendaagse beeld van Friesland als oeroud plattelandsgewest. 
Hij traceert deze in kringen van de negentiende-eeuwse Friese elite, die scherp reageerde op de 
voortschrijdende modernisering en eenwording van Nederland. De beeldvorming geschiedde vol-
gens hem in twee fases, met een geleidelijke overgang rond het midden van de negentiende eeuw. 
In de eerste fase speelde de Friese grote burgerij, die toen in de provincie de dienst uitmaakte, een 
beslissende rol. Dankzij haar internationale oriëntatie, zo betoogt Jensma, was de Friese elite goed 
op de hoogte van de snelle veranderingen elders in Europa. Hier kwam bij dat zij zich de revo-
luties van rond 1800 scherp herinnerde. Daardoor vreesde zij voortdurend voor het behoud van 
haar bevoorrechte positie. Het was in deze context dat het beeld ontstond van een onveranderlijk 
Friesland met een hechte plattelandsgemeenschap, aldus Jensma. Op regionaal niveau gebruikte 
de Friese elite dit denkbeeld ter legitimatie van haar positie tegenover de naar meer invloed stre-
vende kleine burgerij. Ook deze kleine burgerij profiteerde er volgens Jensma van, aangezien zij 
hierdoor de eigen cultuur kon inzetten bij haar streven naar hogerop. Op landelijk niveau werd 
het idee van de oeroude Friese volkscultuur aangewend om voor de provincie een waardige plaats 
binnen het koninkrijk op te eisen. Desondanks verloor Friesland binnen Nederland steeds meer 
aan politieke, economische en culturele betekenis. Hiermee samenhangend ontstond een uittocht 
van de Friese hoge burgerij. In Friesland kwam de macht te liggen bij de kleine burgerij, die van 
de kiesrechtverruiming van 1848 had geprofiteerd. Deze zette de verbeelding van Friesland als 
hechte plattelandsgemeenschap onverminderd voort. Het Friese volk dat zij zocht te vertegenwoor-
digen, was dat van de welwillende arbeider. Zo verschoof het beeld van Friesland als authentiek 
plattelandsgewest naar de middelste maatschappelijke lagen. Hiermee veranderde er iets in de 
beeldvorming. De kleine burgerij keek nauwelijks over de provinciegrenzen, waardoor Europa niet 
langer fungeerde als referentiekader. Die rol was nu weggelegd voor de Nederlandse natiestaat. 
Zoals Friesland voor 1848 tegen het moderne Europa was afgezet, werd het nadien tegenover 
Holland geplaatst, aldus Jensma.33
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Historicus Erwin Karel schreef een vergelijkbaar verhaal voor Drenthe. Karel hanteert hierbij 
een constructivistische benadering, of zoals hij het zelf in een van zijn artikelen verwoordt: ‘Drentse 
identiteit wordt hier opgevat als een constructie van ideeën (vertoog) over vermeende eigenschap-
pen van de Drent, over zijn gewoonten, zijn geschiedenis en dergelijke. (…) De inhoud van die 
identiteit is geen vast gegeven, maar wordt voortdurend gereconstrueerd.’34 Bij deze voortdurende 
reconstructie werd, aldus Karel, doorgaans een scheidslijn getrokken tussen enerzijds ‘oeze volk’ 
en anderzijds de ‘vrömden’. De eerste categorie stond voor het oude, authentieke Drenthe, de 
tweede voor het uitheemse, waartoe men vernieuwingsdrang en Hollandse arrogantie rekende. 
Het betrof hier volgens Karel nadrukkelijk een ideeënconstructie die niet correspondeerde met 
een werkelijke scheiding. Sommige personen die zichzelf tot ‘oeze volk’ rekenden, waren niet van 
Drentse afkomst, terwijl sommige Drenten van geboorte zich juist als ‘vrömden’ profileerden. Dit 
proces van profilering en identiteitsvorming vond, evenals in Friesland, plaats binnen een geleide-
lijk veranderende context. Met verwijzing naar Jensma constateert Karel dat ook in Drenthe het 
proces van regionale identiteitsvorming zich van de hogere naar de lagere maatschappelijke lagen 
verplaatste.35 Vanaf het eind van de achttiende eeuw tot circa 1880 hielden diverse personen uit 
de Drentse elite zich bezig met de vraag wat kenmerkend was voor Drenthe. Nadien was het vooral 
de Drentse kleine burgerij die zich deze vraag stelde. Rond 1930 ontstond in kleinburgerlijke krin-
gen een beweging met een streven naar Drentse zelfbewustwording en emancipatie. Volgens Karel 
kwam rond 1980 een einde aan het Drentse cultuurpolitieke streven en daarmee aan de bestaans-
grond van de Drentse beweging. Eerder schreef Albert van der Zeijden een vergelijkbaar verhaal. 
Hierin wijst hij op de paradox dat in de negentiende eeuw de Drentse volkscultuur voornamelijk 
werd bestudeerd door dominees en schoolmeesters die de bevolking probeerden te beschaven en dus 
een andere cultuur bij te brengen. Hij relateert dit aan hun middelaarspositie in de samenleving. 
Daarnaast komt in zijn verhaal naar voren hoe het opkomende toerisme aan het begin van de twin-
tigste eeuw als katalysator werkte voor de ‘folklorisering’ van de Drentse volkscultuur.36

Andere studies wijzen op het belang van de industrialisatie in Nederland voor de ontwikkeling 
van verschillende regionale identiteiten. Zo betoogt Eric Nijhoff dat dankzij de industrialisatie 
de vaak ongedifferentieerde plattelandseconomie een proces van differentiatie onderging. Door 
de concentratie van gespecialiseerde bedrijven in specifieke regio’s zou het onderscheid tussen 
de regio’s zijn toegenomen. Nijhoff gaat hiermee in tegen het denkbeeld dat de industrialisatie 
tot nivellering van de regionale eigenheid leidde.37 Het industrialiseringsproces speelt ook een 
belangrijke rol in het werk van Jan van Oudheusden. In 1990 verscheen van deze auteur een 
studie over Brabantia Nostra. Dit was een in de jaren dertig van de twintigste eeuw opgekomen 
beweging, gericht op het behoud van de Brabantse identiteit, die als plattelands en katholiek werd 
aangemerkt. Van Oudheusden noemt twee factoren voor het ontstaan van Brabantia Nostra. Ten 
eerste hing de opbloei van de beweging samen met een al eerder ingezet proces van katholieke 
emancipatie. De sterke modernisering van de Noord-Brabantse landbouwsector in combinatie 
met de snelle industrialisatie van het gewest vormde de tweede factor. Enerzijds stimuleerde de 
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economische vernieuwing de gewestelijke trots. Anderzijds wekte zij bij de katholieke elite de 
vrees dat het rurale, katholieke Brabant teloor zou gaan. Deze vrees werd extra gevoed door de toe-
stroom van werknemers van buiten de provincie naar de Brabantse industrie. Als reactie beoogde 
men het katholieke Brabant te beschermen tegen de protestanten van boven de Moerdijk, die 
men doorgaans aanduidde als ‘de Hollanders’. Volgens Van Oudheusden betrof het hier niet 
een vorm van separatisme, maar probeerde Brabantia Nostra juist Noord-Brabant als katholiek 
gewest in Nederland te verankeren. Na de Tweede Wereldoorlog stierf de beweging in het van 
wederopbouwidealisme doortrokken Noord-Brabant een geruisloze dood.38 Peter Nissen heeft in 
Limburg een vergelijkbare ontwikkeling geconstateerd. Hier vormde de opkomst van de mijn-
bouw aan het begin van de twintigste eeuw de katalysator voor het ontstaan van een hernieuwd 
katholiek regiobesef. In de loop van de jaren is Nissen dit verhaal vanuit een iets andere invals-
hoek gaan vertellen. Waar hij eerst uitging van een gegeven Limburgse identiteit, die dermate 
onder druk was komen te staan dat een strijdbaar zelfbewustzijn niet kon uitblijven,39 typeerde 
hij later het katholieke Limburg als een ‘constructie’ of een ‘imagined community’.40 Deze studies 
van Nissen en Van Oudheusden sluiten goed aan bij de ideeën van Hans Knippenberg en Ben de 
Pater. Deze laatste auteurs betogen dat de zuilvorming de regionale differentiatie van Nederland 
versterkte, aangezien de in de zuilen geïnstitutionaliseerde levensbeschouwingen regionaal gecon-
centreerd voorkwamen.41 Overigens maakt deze invalshoek een ernstig manco aan het werk van 
Löwik zichtbaar. Evenals Noord-Brabant was Twente rond 1900 een snel industrialiserend gewest 
met een overwegend katholieke bevolking. In zijn studie gaat Löwik geheel voorbij aan de vraag 
of en zo ja, hoe deze situatie van invloed was op het ontstaan van de Twentse beweging.

Anders dan in Noord-Brabant, Limburg en vermoedelijk Twente raakte in Friesland het 
regiobewustzijn niet met één specifieke geloofsovertuiging verweven. Hier ontstond tijdens 
het Interbellum een sterk verzuilde regionale beweging. Verschillende auteurs, onder wie Gjalt 
Zondergeld en Johan Frieswijk, hebben zich geconcentreerd op de ontwikkeling van de Friese 
beweging in het Interbellum. Zondergeld meent dat het hier ging om een taalbeweging die streed 
voor het behoud van de Friese volkstaal tegen de nivellerende werking van de Nederlandse rijks-
taal.42 Frieswijk gaat uit van een bredere politiek-culturele emancipatiebeweging met duidelijk 
nationalistische trekken. Hij wijst erop dat voor het eerst tijdens het Interbellum in ruime kring 
het idee van een Fries-nationale strijd opbloeide, waarbij sommigen een zekere culturele autono-
mie beoogden. Daarvoor zetten zij Friesland zoveel mogelijk neer als een zelfstandig volk. Het 
was in deze context dat Kalma zijn eerder genoemde Skiednis fan Frieslân schreef. Frieswijk laat 
zien dat de Friese volksgedachte sommige personen uit de Friese beweging naar het nationaal-
socialisme voerde. Hierdoor zou het Friesnationale denkbeeld na de Tweede Wereldoorlog veel 
van zijn bekoring hebben verloren.43 Zondergeld signaleert eenzelfde ontwikkeling. Volgens hem 
zorgde het separatistische streven van sommige Friezen tijdens de Bezetting ervoor dat men later 
vanuit de Friese beweging juist de staatkundige band met Nederland benadrukte.44 Ook Jensma 
heeft over de naoorlogse ontwikkeling van het Friese volksbewustzijn gepubliceerd. Hij bouwt  
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hierbij voort op zijn eerder besproken analyse dat het denkbeeld van de oeroude Friese volksge-
meenschap steeds meer een idee werd van de Friese kleine burgerij, terwijl de grote burgerij er 
geleidelijk afstand van nam. Ter onderbouwing verwijst hij onder meer naar de ontvangst van 
een indertijd baanbrekende studie over de Friese geschiedenis. In 1927 verscheen van de con-
servator van het Fries Museum mr. P.C.J.A. Boeles de studie Friesland tot de elfde eeuw, waarin hij 
op basis van archeologische informatie de gedachte van het ongerepte Friese volk verwierp. Volgens 
Boeles waren de oorspronkelijke Friezen in de volksverhuizingstijd rond 450 na Christus groten-
deels verdreven als gevolg van een Angelsaksische invasie. Na de verschijning in 1951 van de tweede 
druk van Boeles’ boek ontstond in Friesland een felle discussie over de waarde en betekenis van dit 
werk. Het gevoerde debat toonde volgens Jensma dat de grote burgerij weliswaar het idee van 
de Friese volkscontinuïteit had opgegeven, maar dat dit niet gold voor de naoorlogse generatie  
van uit de kleine burgerij opgeklommen provinciale machthebbers.45

Eerder is uiteengezet dat in het huidige natiedebat de standpunten tenderen naar een midden-
positie: bij nationale culturen gaat het om moderne schikkingen van deels oudere cultuurelemen-
ten. In het Nederlandse debat over regionale culturen doet zich een vergelijkbare tendens naar het 
midden voor. Jensma’s werk is hiervan een goed voorbeeld. Zijn boek Het rode tasje van Salverda 
kan worden gelezen als een kritiek op het romantisch-nationalistische beeld van Friesland. Daar-
naast gaat Jensma in dit boek expliciet in tegen Knippenberg en De Pater. Deze auteurs betogen 
in hun studie De eenwording van Nederland (1988) dat Nederland weliswaar in de Franse tijd een 
staatkundige eenheid werd, maar dat hier nog een lang proces van infrastructurele, economische, 
politieke en culturele integratie op volgde. Volgens Knippenberg en De Pater ontstond Neder-
land pas in een geleidelijk proces van modernisering als nationale staat. Hierbij betogen zij dat 
dit proces van nationale eenwording zorgde voor een aantasting van ‘de van oudsher bestaande 
regionale culturen’.46 Knippenberg en De Pater geven kortom een modernistische visie op de 
Nederlandse natievorming, maar een tamelijk statisch beeld van de cultuur in de regio’s. Jensma 
stelt hiertegenover dat in elk geval de Friese regionale cultuur een moderne, burgerlijke constructie 
is. Het is enigszins onduidelijk of hij hierbij uitgaat van een constructie uit het niets, of van een 
herschikking van oude elementen in een nieuw verband. In verschillende passages uit Het rode 
tasje schrijft Jensma dat de Friese burgerlijke elite voor haar constructie van een Friese cultuur 
allerlei elementen uit het volksleven codificeerde. Op andere plaatsen suggereert hij daarentegen 
dat de gemaakte constructie geheel op zichzelf stond. Zo schrijft hij: ‘Het construeren, uitvinden 
en projecteren was geen vrijblijvend tijdverdrijf. Er zonder was er geen wereld.’47 Dit bracht Van 
der Zeijden tot de kritiek dat Jensma de volkscultuur beschouwt als ‘een schepping uit het niets, 
die meer zegt over de burgerij dan over de mensen die zij wilden beschrijven.’ Van der Zeijden 
karakteriseert Jensma’s benadering als ‘iets tè postmodern constructivistisch’. Toch is ook Van der 
Zeijden niet heel duidelijk in zijn standpunt. Het denkbeeld dat hij Jensma toeschrijft lijkt nogal 
op zijn eigen passage: ‘De volkskunde was een middel om een hoger doel te bereiken. Vanuit dit 
hogere doel werd een volkscultuur geconstrueerd. De op deze wijze gecreëerde volkscultuur zegt 

IN L E I D I N G



21

daarmee meer over de volkskundigen zelf dan over de mensen die zij dachten te beschrijven.’48 
Recentelijk herhaalde Jensma in een uitgebreid artikel zijn stelling dat de Friese identiteit in de 
vroege negentiende eeuw werd geconstrueerd. Hij koppelt dit fenomeen aan het volgens hem in 
Friesland sterk ontwikkelde gevoel voor historiciteit. Evenals eerder in Het rode tasje relateert hij 
het krachtige Friese historisch bewustzijn aan het proces van periferisering dat de provincie door-
maakte. In zijn recente artikel onderscheidt Jensma echter nog een bepalende factor voor het sterke 
Friese historisch bewustzijn, namelijk dat Friesland een rijkere geschiedenis kende dan de meeste 
andere provincies in Nederland. Volgens Jensma waren de resten van dit verleden in de negentiende 
eeuw nog zichtbaar in vele vervallen stinzen en states, in de middeleeuwse Oudfriese wetten en in 
de Friese fantastische geschiedschrijving uit de vijftiende en zestiende eeuw.49 Zo zijn in Jensma’s 
betoog de oude, constituerende elementen voor het moderne Friese besef een nadrukkelijker rol 
gaan spelen. Ofwel, Jensma en Van der Zeijden zijn elkaar in hun opvattingen over de constructie 
van identiteiten genaderd, als ze niet altijd al beiden op het standpunt ‘niets uit niets’ stonden.

Omdat dit boek gaat over het Groninger regionaal bewustzijn is een bespreking op zijn plaats 
van de eerder verschenen publicaties over dit onderwerp en aanverwante thema’s. Vincent Sleebe 
toonde in 2001 in een artikel dat bepaalde wijd verbreide stereotypen van de Groningers zijn 
ontstaan in de negentiende eeuw. Zo analyseert hij het stereotype van de sobere Groninger als een 
product van het burgerlijke beschavingsoffensief.50 Evenals elders in Europa groeide in Groningen 
tijdens de negentiende eeuw de belangstelling voor de gewestelijke geschiedenis, taal, volkscul-
tuur enzovoort. Diverse personen uit de hogere strata van de samenleving wijdden zich aan de 
studie van deze onderwerpen en schreven erover. Zo stelden de schoolmeester Helmer Molema 
en de predikanten Martinus Laurman en Pieter Boeles ieder een Groninger woordenlijst of -boek 
samen.51 Evengoed kan worden gedacht aan de invalide schoolmeesterszoon Johannes Onnekes, 
van wie een studie naar de zeden, gewoonten en gebruiken in Groningen verscheen.52 In 1837 
begon de uitgever Jan Oomkens in navolging van vergelijkbare initiatieven in andere provincies 
met de uitgave van een Groninger volksalmanak. Behalve de vertrektijden van de diligences, bevatte 
dit jaarboekje lokaalhistorische opstellen, gedichten, verhaaltjes en bijvoorbeeld een anoniem 
overzicht van Groninger plattelandsgebruiken met de oproep tot uitbanning van de ‘verkeerde 
gewoonten’.53 In 1838 publiceerde de medicus Sijpko Oomkens in de volksalmanak onder de 
titel ‘Groninger volkslied’ een vers waarin hij in biedermeierstijl de lof op de provincie zong.54 
Ondanks deze uitingen van gewestelijke trots en interesse in de regionale cultuur, ontstond in 
Groningen gedurende de negentiende eeuw niet een soortgelijk regionaal besef als in Friesland. 
Anders dan in zijn buurprovincie was in Groningen geen sprake van een krachtige beeldvorming 
van het eigen gewest als traditioneel plattelandsgewest. Daarnaast raakte de aandacht voor de 
gewestelijke cultuur er niet zo geïnstitutionaliseerd als in Friesland, waar sinds 1827 het Fries 
Genootschap en sinds 1844 het Frysk Selskip bestond.

Verschillende auteurs hebben zich beziggehouden met de oorzaken van dit verschil. Recente-
lijk betoogde IJnte Botke dat de ontwikkeling in Groningen samenhing met de vooruitstrevend-
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heid van de Groningse boerenelite en de aanwezigheid van een universiteit in de provincie.55 
Eerder kwamen Jensma en ik tot eenzelfde conclusie.56 Onze achterliggende analyse is dat anders 
dan in Friesland waar stedelijke verpachters de meeste grond bezaten, in Groningen, dankzij het 
hier geldende beklemrecht, de grond de facto in handen was van de boeren. Hierdoor kon in 
Groningen een krachtige boerenelite ontstaan, die zichzelf profileerde als verlicht burgerlijk in 
plaats van eenvoudig boers. Bovendien zorgde de aanwezigheid van een grote stad met een univer-
siteit ervoor dat men in de provincie goed op de hoogte bleef van de nieuwste inzichten op divers 
gebied. Jensma en ik hebben deze redenatie tot in de twintigste eeuw doorgetrokken. Volgens ons 
domineerde tot in het Interbellum in Groningen het beeld van de eigen provincie als moderne, 
industriële provincie. Het tegengestelde beeld van Groningen als traditioneel plattelandsgewest 
zou voornamelijk zijn gedragen door oud-Groningers die met heimwee aan hun geboorteprovincie 
terugdachten. Klaas van Berkel heeft deze visie genuanceerd door erop te wijzen dat aan het eind 
van het Interbellum ook in het Groningse universitaire milieu sprake was van een verheerlijking 
van het landleven.57 Hij laat dit zien in een essay over het in 1939 gehouden academische lustrum-
spel Levend Land. Dit lustrumspel stond sterk in het teken van de kort tevoren door de Commis-
saris der Koningin in Groningen Johannes Linthorst Homan opgerichte Groninger Gemeenschap. 
Volgens Maarten Duijvendak was bij Linthorst Homans initiatief sprake van een opmerkelijk 
samenspel tussen verschillende identiteiten, of wij-categorieën. Linthorst Homan beoogde middels 
het stimuleren van de Groninger saamhorigheid de eenheid in Nederland te bevorderen. Hierbij 
werkte hij ook met het concept ‘Nederland boven Zwolle’ als mobiliserende verzamelcategorie 
voor de noordelijke provincies.58 De relatie tussen verschillende territoriale identiteiten in Noord-
Nederland komt ook aan bod in een artikel van mij waarin ik laat zien hoe het Fries nationa-
lisme uit het Interbellum bijdroeg aan het ontstaan van een Groninger beweging.59 Eerder heeft  
Eddy de Jonge deze beweging uit het Interbellum in de geschiedschrijving geïntroduceerd als een 
dialect- en cultuurbeweging zonder politieke verlangens. Zoals hij aangeeft, moet zijn onderzoek 
worden gelezen als een eerste inventarisatie van het onderwerp. Hij gaat dan ook niet diepgravend 
in op de ontstaansachtergronden van de Groninger beweging. Wel sprak hij de hoop uit dat nog 
eens iemand het onderwerp voor een promotieonderzoek zou oppakken.60

PE R S PE C T I E F  E N V R AG E N

Uit de besproken studies komt het beeld naar voren dat tijdens het Nederlandse proces van 
eenwording en modernisering in de negentiende en de twintigste eeuw verschillende regionale 
identiteiten vorm kregen. Uiteenlopende aspecten van de modernisering werden aangewezen als 
katalysator van het regiobewustzijn. Dit gold ook voor het Groninger regiobesef. In deze studie 
wordt geprobeerd te komen tot een meer verfijnde synthese, waarin de katalyserende factoren 
nauwer met elkaar worden verbonden dan alleen via het overkoepelende moderniseringsconcept. 
Er zal worden gekeken naar hun onderlinge wisselwerking. De ontwikkeling van het Groninger 
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regiobewustzijn gedurende ongeveer de eerste zes decennia van de twintigste eeuw staat centraal. 
Aan het begin van deze periode werden vaag de contouren zichtbaar van een Groninger regionale 
beweging, aan het eind raakte deze beweging in definitief verval. Het onderzoek begint vanuit een 
gematigd constructivistisch standpunt. Er wordt dus niet gewerkt vanuit het denkbeeld dat iden-
titeiten als statische gegevenheden uit het verleden zijn overgeleverd. De aanname is daarentegen 
dat identiteiten in een voortdurend en dynamisch proces van afbakening en betekenistoekenning 
vorm kregen, krijgen en blijven krijgen. Omdat het bij dit toekennen van betekenis om een bewuste 
menselijke handeling gaat, zijn vanuit het gekozen perspectief identiteit en bewustzijn onlosmake-
lijk met elkaar vervlochten. Het ingenomen standpunt is gematigd constructivistisch omdat wordt 
verondersteld dat identiteiten niet uit niets kunnen worden geconstrueerd, maar dat altijd in meer 
of mindere mate gebruik moet worden gemaakt van al bestaande cultuurelementen. Het gekozen 
perspectief in combinatie met de eerder besproken studies voert naar een serie vragen die in deze 
studie aan bod komen.

Om te beginnen moet in kaart worden gebracht wie bij de Groninger regionale identiteits-
vorming betrokken waren. De eerder genoemde ‘Groninger beweging’ roept om een meer precieze 
analyse. Betrof het hier een homogene groep regionalisten, of ging het om meerdere clubs en zo 
ja, hoe verhielden die zich tot elkaar? Eerdere studies doen vermoeden dat vooral de regionale elite 
participeerde. Toch kan de betrokkenheid van andere groepen niet op voorhand worden uitgesloten. 
Wellicht speelden tussen verschillende kringen opererende culturele middelaars een belangrijke rol.

Ook de ontplooide activiteiten en de uitgedragen visie verdienen aandacht. Werd Groningen 
in romantisch-nationalistische zin verbeeld als een traditioneel plattelandsgewest, of legde men een 
meer modern accent? Er zal worden nagegaan welke plaats men aan Groningen toekende in bre-
der regionaal, nationaal of internationaal verband. Beschouwde men Groningen als een sterk op 
zichzelf staand gebied, of zag men belangrijke overeenkomsten en verbanden met andere gebieden? 
Uitgezocht wordt of de betrokkenen zich behalve een Groninger ook andere identiteiten toeken-
den, of er sprake was van meervoudige zelfidentificatie. Aandacht zal uitgaan naar de wijze waarop 
met behulp van bepaalde wij- en zij-categorieën, symbolen en rituelen de gekozen identiteit werd 
vormgegeven en afgebakend. Een boeiende vraag is of deze afbakening correspondeerde met de 
door de regionale bewegingen in de buurprovincies getrokken grenzen, of dat er sprake was van 
strijdige identiteitsaanspraken en betwist territoir. Ook zal worden besproken hoe het gecreëerde 
beeld van Groningen zich tot de werkelijkheid verhield: in welke mate was het gebaseerd op 
bestaande aspecten van de Groningse maatschappij? Bij dit alles zal worden gelet op verbindingen 
van het regiobewustzijn met bepaalde religieuze of politieke denkbeelden, intellectuele modes of 
wetenschappelijke inzichten.

Aangenomen mag worden dat degenen die zich bezighielden met de verbeelding van Groningen  
dat vanuit bepaalde motieven deden. Streefden zij de culturele, politieke of economische eman-
cipatie van het gewest na, was er sprake van separatisme of wenste men een stevige verankering 
van Groningen in Nederland? Handelde men vanuit regionale trots, of waren juist gevoelens van 
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gekrenkte trots en vermeende miskenning bepalend voor het Groninger regiobesef? Waren de 
betrokkenen gedreven door een beschavingsideaal of ging het hun om de legitimatie van de eigen 
maatschappelijke positie? De receptie van het regionalistische ideeëngoed buiten de kring van de 
oorspronkelijke initiators verdient ook de aandacht. Uit deze ontvangst kan blijken hoe succesvol 
men was in de verwezenlijking van de impliciete dan wel expliciete doelstellingen achter de regio-
nale beeldvorming.

Als context zullen ontwikkelingen in de sociaal-economische, politieke en culturele sfeer wor-
den beschouwd. Door het voortschrijdende proces van nationale eenwording en modernisering 
veranderde de positie van Groningen in Nederland. Zo veroorzaakte de uitstoot van arbeids-
krachten uit de landbouw een omvangrijke migratie van de provincie naar elders. Hoe dit het 
Groninger regionaal bewustzijn stimuleerde, zal later blijken. Andere factoren waarvan de invloed 
op het Groninger regiobesef zal worden nagegaan, zijn onder meer de verzuiling, het opkomende 
toerisme, de economische recessie van de jaren dertig en de beide wereldoorlogen.

Dit boek heeft een op hoofdlijnen chronologische opbouw. In de volgende vier hoofdstuk-
ken staan de opkomst en de ontwikkeling van de Groninger beweging gedurende met name het 
Interbellum centraal. Zoals zal blijken, maakte binnen deze beweging, die in steeds minder mate 
werd gedragen door de Groningse elite, een nostalgisch beeld van Groningen opgang. Vervolgens 
wordt in de hoofdstukken 6 en 7 aandacht besteed aan het gemeenschapsstreven en het regionaal 
besef van de Groningse elite gedurende de jaren dertig en begin veertig. In hoofdstuk 8 komt de 
ontwikkeling van de Groninger beweging gedurende de Tweede Wereldoorlog aan bod. Hierna 
volgen twee hoofdstukken waarin de naoorlogse ontmoeting tussen de Groningse elite en de Gro-
ninger beweging centraal staat en waarin het snelle verval van deze beweging aan het begin van 
de jaren zestig wordt verklaard. Wanneer langs deze lijnen het Groninger regiobewustzijn in kaart 
is gebracht, zal met behulp van de besproken studies in hoofdstuk 11 een vergelijking worden 
gemaakt met de ontwikkelingen elders in Nederland. Een gedetailleerd beeld van de processen 
die een rol speelden bij de opkomst en de invulling van het regiobesef in verschillende delen van 
Nederland is het einddoel.
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