
Terwijl de Eerste Wereldoorlog Europa verscheurde, vonden in Groningen enkele ontwikkelingen 
plaats die duidden op een bloeiend regionaal besef. Het ging hier om de totstandkoming van de 
vereniging Grönneger Sproak en het maandblad Groningen in de jaren 1917-1918. Drie perso-
nen speelden hierbij een hoofdrol: Jan Evert Scholten, dr. Geert Aeilco Wumkes (1869-1954) en  
Gerhard Wilhelm Spitzen (1864-1945). Twee van hen, Scholten en Spitzen, gelden nog steeds als 
grondleggers van de Groninger beweging. Wumkes deelt niet in deze eer. Binnen de geschiedenis van 
de Groninger beweging is voor hem nooit zo’n fraaie plek ingeruimd als voor Scholten en Spitzen.1  
Om dit verschijnsel, dat de kern van het Groninger regionaal bewustzijn raakt, te verklaren, zullen 
eerst de drie genoemde personen worden voorgesteld. Vervolgens krijgen de gebeurtenissen rond 
de totstandkoming van vereniging en tijdschrift alle aandacht.

TW E E GRO N I N G E R W E R E L D T E N TO O N S T E L L I N G E N.  JA N EV E RT SC H O LT E N

Jan Evert Scholten werd op 11 juni 1849 geboren in Foxhol. Zijn vader, Willem Albert Scholten 
(1819-1892), was in 1841 als ondernemer naar de provincie Groningen gekomen, waar hij al 
snel een aantal bedrijven, vooral aardappelmeelfabrieken, opzette. In de loop van de jaren breidde 
hij zijn bedrijvenimperium uit tot ver over de landsgrenzen. Hij stichtte fabrieken in Duitsland, 
Rusland en Oostenrijk-Hongarije.2 Dankzij zijn ondernemingen werd Willem Albert een extreem 
rijk man en dat liet hij blijken ook. Zo kocht hij aan de Grote Markt in de stad Groningen, pal 
tegenover het stadhuis, drie panden op die hij vervolgens liet slopen om er een imposant woonhuis 
neer te zetten. Daarnaast verschafte hij zich een chique buitenwoning in het onder de rook van 
Groningen gelegen dorpje Helpman. Deze noemde hij Villa Gelria, naar zijn geboorteprovincie.

Na het overlijden van Willem Albert Scholten, in 1892, gingen zijn bedrijven en andere bezit-
tingen over in handen van zijn zoon Jan Evert. Deze breidde het door zijn vader opgebouwde 
imperium nog verder uit, onder meer met enkele zuivelfabrieken in Friesland en een suikerfabriek 
in het Groningse gehucht Vierverlaten. Zijn bezittingen verschaften Jan Evert Scholten in Gro-
ningen, en tot op zekere hoogte ook daarbuiten, veel macht. Dit is onder meer af te lezen aan de 
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politieke functies die hij vervulde. Tussen 1879 en 1910 nam hij achtereenvolgens plaats in de 
Gemeenteraad van de stad Groningen, de Provinciale Staten van de provincie Groningen en de 
Eerste Kamer der Staten Generaal. Ook buiten de politiek liet Scholten van zich horen. Van een 
groot aantal verenigingen in Groningen vervulde hij bestuursfuncties, veelal het voorzitterschap. 
Zo trad hij op als bestuurslid van de Groninger harddraverijvereniging, de Openbare Leeszaal, de 
Droge Kroeg, de Vereniging tot verbetering van de haven van Delfzijl en de watersportvereniging 
te Paterswolde. Verder participeerde Jan Evert Scholten in enkele Groningse woningbouw-
verenigingen. Dit laatste deed hij vermoedelijk niet alleen uit filantropische overwegingen. De 
verwachting winst te zullen maken en het streven de rust onder de Groningse arbeiders te bewaren, 
behoorden waarschijnlijk ook tot zijn motieven. Behalve bij de woningbouw in Groningen was 
Scholten ook betrokken bij enkele infrastructurele projecten. Dankzij zijn financiële steun kwam 
er een kunstweg tussen Groningen en Paterswolde, alsook een verbindingskanaal tussen Zuidoost-
Drenthe en Groningen, het Scholtenkanaal. In 1895 gaf hij samen met enkele andere ondernemers 
opdracht tot de bouw van de eerste elektriciteitscentrale in de stad Groningen. Bovendien was hij de 
grote stimulator achter het ontstaan van het Groninger stadspark. Jan Evert Scholten was kortom 
iemand die als een soort patriarch overal binnen Groningen zijn invloed deed gelden.3

Bij de activiteiten die Scholten binnen Groningen ontplooide, toonde hij een sterk regionaal 
bewustzijn dat werd gekenmerkt door een grote zelfverzekerdheid en een rotsvast vooruitgangs-
geloof. Een mooie illustratie hiervan vinden we in 1903. Dat jaar organiseerde een groep  
Groningse notabelen op initiatief van VVV-voorzitter P. de Graaff en onder voorzitterschap van 
Scholten op een terrein net buiten het stadscentrum een nijverheidstentoonstelling ter promo-
tie van Groningen in binnen- en buitenland. Groningen werd er naar voren geschoven als een 
modern, naar buiten gericht, economisch centrum met een bloeiende industrie. Meer dan drie-
honderd bedrijven presenteerden hun producten, variërend van gasmotoren en automobielen tot 
vleeswaren en kokosmatten. Uiteraard waren ook Scholtens bedrijven vertegenwoordigd, onder 
meer met een maquette van de juist in gebruik genomen suikerfabriek te Vierverlaten. Naast de 
vele bedrijven uit Groningen en andere delen van Nederland waren er Duitse, Franse, Russische 
en Amerikaanse ondernemingen vertegenwoordigd. Dit paste fraai binnen het beeld dat de ten-
toonstellingsorganisatoren wilden neerzetten van hun stad en haar ommeland.4

Ook in ander opzicht ademde de tentoonstelling een internationale gerichtheid. Op het ten-
toonstellingsterrein was een Japans marktplein inclusief theehuis, poort en pagode nagebouwd. 
Deze Groningse Japan-gerichtheid past binnen de rond 1900 in Europa heersende fascinatie voor 
Japan, het Japonisme. Het idee om op de Groninger nijverheidstentoonstelling een Japanse omge-
ving na te bouwen, kan heel wel zijn ontleend aan de Parijse wereldtentoonstelling van 1900. Hier 
hadden Japanse ambachtslieden diverse kopieën van authentieke Japanse gebouwen opgetrokken.5 
In Groningen ging men iets minder natuurgetrouw te werk. Zo werd de hier neergezette pagode, 
niet bepaald Japans, ’s nachts door vijftienhonderd gloeilampen beschenen. Ook in de Groningse 
binnenstad waren veel panden, waaronder Scholtens stadsvilla aan de Grote Markt, gedurende de 
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tentoonstellingsperiode overvloedig verlicht. Dankzij al het lichtvertoon kon het niemand ontgaan 
dat Groningen al over elektriciteit beschikte. Pal naast het tentoonstellingsterrein was een kermis 
en ’s avonds traden in een feesttent op het tentoonstellingsterrein onder meer een Roemeens en 
een Tsjechisch orkest op. Ook elders in de stad waren in het kader van de tentoonstelling tal van 
festiviteiten, zoals een gymnastiekvoorstelling, een concours-hippique en een parade van auto-
mobielen.

De tentoonstelling trok meer dan tweehonderduizend bezoekers en was daarmee een door-
slaand succes. Niet alleen vanuit Nederland, maar ook vanuit Oost-Friesland was de toestroom 
groot. Hotels waren vaak zo vol dat zij nieuwe gasten moesten weigeren. Onder de bezoekers 
bevond zich een aantal hoogwaardigheidsbekleders. De minister van Waterstaat, Handel en Nij-
verheid mr. J.C. de Marez Oyens opende de tentoonstelling. De koninklijke familie en de Japanse 
gezant, Mitouhaski, vereerden haar met een bezoek. Gezien het enorme succes besloot men de 
tentoonstelling, die ondertussen in Groningen was gaan gelden als ‘wereldtentoonstelling’, twee 

Organisatoren en aandeelhouders van de Groninger nijverheidstentoonstelling van 1903. In het midden J.E. Scholten.
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weken langer dan gepland open te houden. Toen zij uiteindelijk toch ten einde was gekomen, 
verzamelde zich een grote groep Groningers voor Scholtens woning aan de Grote Markt om met 
gejuich hun machtige stadsgenoot voor het gebodene te bedanken.6

In 1911 namen Scholten en enkele andere organisatoren uit 1903 het initiatief om opnieuw een 
tentoonstelling te organiseren.7 Deze keer werd de lat nog hoger gelegd. Men besloot de tentoonstel-
ling te plaatsen in het bredere kader van wat men noemde de zes-staten-beweging. Dit in Groningen 
bedachte zes-staten-idee was een directe reactie op de Europese politieke situatie rond 1911 en paste 
binnen het toen in Nederland oplevende internationalisme.8 Tussen de grote Europese mogendheden 
was een machtsstrijd gaande, die uiteindelijk tot de Eerste Wereldoorlog zou leiden. Zoals overal in 
Europa, voelde men ook in Groningen sterk de oorlogsdreiging. Onder de tentoonstellingsorganisa-
toren heerste de angst dat de kleine Europese staten door de grotere ingelijfd zouden worden. Dit 
zou, zo meende men, niet alleen voor de kleine volken, maar voor Europa als geheel ongunstig zijn. 
De kleine volken bezaten namelijk elk een cultuur die voor Europa behouden moest blijven. Waar 
de grote Europese volken zich kenmerkten door provincialistische zelfgenoegzaamheid en eenzijdig-
heid, hadden de kleine volken totaal andere eigenschappen. Doordat ze veel meer op andere naties 
aangewezen waren, had men er een bredere kijk op de dingen: men was de vreemde talen machtig, 
volgde de buitenlandse politiek en de ontwikkelingen in kunst en wetenschap en was in staat tot 
vergelijken. Vanwege deze eigenschappen, zo vonden de Groningse initiatiefnemers, zou de cultuur 
van de kleine staten binnen Europa toonaangevend moeten zijn.

In het belang van hun eigen naties en van Europa dienden de zes kleinere staten van Noordwest- 
Europa, België, Denemarken, Nederland, Noorwegen, Zweden en Zwitserland, hun eigen positie  
te versterken. Dit was het best te bewerkstelligen door vergroting van de onderlinge samen-
werking. Men dacht hierbij niet aan samenwerking op politiek of militair vlak, maar aan een 
versterking van de banden op economisch en cultureel gebied. De zes landen moesten extra 
handelrelaties aanknopen en het onderlinge verkeer diende toe te nemen. Men kon toeristische 
bezoeken aan elkaar brengen. Via een door de zes-staten-beweging uitgegeven tijdschrift zou 
men worden geïnformeerd over elkaars literatuur en kunst. Professoren dienden over en weer 
colleges te geven. Er moest een gemeenschappelijke tentoonstelling langs de verschillende landen 
gaan. Bij de première van de tentoonstelling, in Groningen, zou een congres van de zes-staten- 
beweging worden gehouden. Betekenisvol bij al dit internationalisme is, dat men meende dat dit 
congres mooi kon worden gecombineerd met de viering van het driehonderdjarig bestaan van de 
Groningse universiteit in 1914.9

De plaats die men binnen dit alles voor Groningen in gedachten had, werd het duidelijkst 
verwoord door H.J. Kiewiet de Jonge. Hij schreef: ‘Geen beter middel ook voor Groningen om 
zich zelf met een breed gebaar nader te rukken tot het overige land, en voor zich de belangstelling 
op te eischen, die het als middelpunt van het welvarende Noorden ten volle verdient. Indien deze 
betooging, die moeilijk is, gelukt, kan zij voor Groningen van zeer groote beteekenis worden. (...) 
Het is een eenige gelegenheid die hier geboden wordt, om op waardige wijze door de pers van zes 
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landen Groningen en zijn omgeving in het licht te doen stellen. Een der mooiste middelen om de 
belangrijkheid der stad te doen uitkomen, zal zijn om de vreemdelingen op aantrekkelijke wijze 
de eenige rijke provincie te doen zien. Dat alleen zou een indruk maken, die nergens ter wereld 
misschien in die mate kan worden verkregen.’10 

De zes-staten-beweging verkondigde kortom het ideaal van een Europa van tolerante, interna-
tionaal gerichte staten, waar Groningen als welvarend deel van Nederland een prominente plaats 
in verdiende. Tussen 1911 en 1914 zetten Scholten en de zijnen zich volop in voor dit ideaal. Zij 
zochten sponsoren, riepen een Nederlandse commissie voor het zes-staten-congres in het leven en 
legden contacten met de vijf andere landen van de zes-staten-beweging. Toch ging de tentoonstel-
ling met het daaraan verbonden congres uiteindelijk niet door. Eerst werden de plannen een jaar 
uitgesteld tot 1915, aangezien Denemarken en Zweden in 1914 een Baltische tentoonstelling te 
Malmö hadden en Noorwegen een nationale tentoonstelling te Christiania. De Eerste Wereld-
oorlog bracht het definitieve afstel.11

Men liet zich er door deze tegenslagen echter niet van weerhouden Groningen in de schijn-
werpers te blijven zetten. Nadat duidelijk was geworden dat de tentoonstelling een jaar moest 
worden uitgesteld, besloot men om in 1913 alvast een voorproefje van de beoogde feestelijkhe-
den te geven.12 Ter gelegenheid van de honderdjarige Nederlandse onafhankelijkheid stelde men 
een uitgebreid feestprogramma samen. In de maand augustus vertrok bijvoorbeeld dagelijks een 
toeristenauto vanaf de Grote Markt voor een acht uur durende toertocht door de provincie. De 
reis voerde langs diverse fabrieken en boerenbedrijven, ‘die speziell in dieser Provinz eine hohe 
Entwicklungsstufe erreicht haben’, zoals een voor Duitse bezoekers bedoelde brochure trots meld-
de.13 Met dezelfde trots besloot men tot de uitgave van een boek dat een beeld moest geven van 
‘de ontwikkeling der welvaartsbronnen, die de Stad en de Provincie zulk een hooge vlucht hebben 
doen nemen’. Het resultaat was een imposant boekwerk, met daarin behalve een in hooggestemde 
toon geschreven overzicht van de gewestelijke geschiedenis en economische structuur, circa hon-
derd paginagrote afbeeldingen van bedrijven en instellingen in de provincie. Om het boek als 
visitekaartje naar het buitenland te kunnen gebruiken, kwam er naast een Nederlandstalige een 
Duitse, een Franse en een Engelse editie.14

Ook na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog ging men door met het promoten van Gro-
ningen. Hoewel de provincie zichzelf niet meer op Europees niveau in het licht kon stellen, had de 
oorlog voor Groningen ook z’n positieve kant, zo meenden de rond Scholten verzamelde notabe-
len: het gegeven dat de Nederlanders hun vakantie in eigen land moesten doorbrengen, bood een 
uitgelezen kans hen kennis te laten maken met Groningen. Vanuit deze gedachte richtte men in 
december 1916 de vereniging Provinciale Groninger Week op. Deze vereniging, onder voorzitter-
schap van Scholten, had als doel om in de zomer van 1917 een Groninger feestweek met diverse 
wedstrijden, tochten door de provincie en tentoonstellingen te organiseren. De feestweek moest 
ervoor zorgen dat ‘het door het overige Nederland zoo vaak miskende Noorden en wel speciaal 
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de provincie en de stad Groningen, meer op den voorgrond geplaatst worden en er die aandacht 
geschonken wordt, waarop zij recht hebben’.15

Hoewel de vereniging Provinciale Groninger Week de feitelijke organisatie van de festiviteiten 
regelde, was het initiatief tot het houden van de feestweek genomen binnen een andere vereniging, 
namelijk De Centrale, Vereeniging ter bevordering van den bloei van Groningen. Deze vereniging 
was in 1905 voortgekomen uit het organisatiecomité van de twee jaar tevoren zo succesvol ver-
lopen nijverheidstentoonstelling. Het voorzitterschap van De Centrale berustte, hoe kan het ook 
anders, bij Scholten. Iets breder omschreven dan in de verenigingsnaam, was De Centrale bedoeld 
om ‘de welvaart van Groningen op de ruimst denkbare schaal, met medewerking van de geheele 
bevolking, zonder onderscheid van stand of geloof, te bevorderen’.16 De Groningse notabelen van 
De Centrale beoogden kortom niet alleen een welvarende, maar ook een saamhorige maatschappij. 
Dat was gezien hun positie begrijpelijk. Sinds de oprichting van De Centrale waren vanuit deze 
vereniging diverse initiatieven geïnitieerd en verschillende andere verenigingen ontstaan, zoals in 
1909 de Vereeniging het Stadspark, die het begin maakte met de aanleg van dit park. Ook de 
Commissie Plan 1913, officiële organisator van de onafhankelijkheidsfeesten, alsmede de Vereeni-
ging Tentoonstelling Groningen 1914, organisator van de afgeblazen zes-staten-tentoonstelling, 
kwamen uit De Centrale voort.17

Rond dezelfde tijd dat De Centrale het startsein gaf voor het organiseren van de Groninger 
feestweek van 1917, ontstond een samenwerkingsverband met het tijdschrift Mooi Groningen. Dit 
tijdschrift werd het officiële orgaan van De Centrale. Mooi Groningen, een uitgave van de firma 
Fongers te Uithuizen, was voor het eerst in het voorjaar van 1916 verschenen. Het had eveneens 
als doel Groningen binnen het grotere Nederlandse geheel te tonen. In eerste instantie betrof dit 
vooral het tonen van Groningens esthetische schoonheid.18 Vanaf de tweede jaargang werd het 
doel hoger gesteld. Vanaf nu wilde men niet alleen maar laten zien dat Groningen mooi was qua 
gebouwen en natuurschoon. Evenzeer wilde men tonen dat Groningen mooi was van ‘welvaart 
en energie’. De rest van het land zou moeten weten dat er van Groningen ‘een trotsche geschie-
denis valt te vertellen’ en dat men in dit buiten het centrum van Nederland gelegen gebied ‘streeft 
naar beschaving en ontwikkeling minstens zooveel als in andere provinciën’. Men zou vooral ook 
moeten weten dat deze beschaving niet alleen in de stad Groningen, maar ook op het Groningse 
platteland heerste. Het werd tijd dat men in de rest van het land begreep ‘dat er onder onze boe-
ren menschen voorkomen, die het wat verstand en wetenschap betreft tienmaal tegen een stadjer 
kunnen opnemen’, meende de redactie.19

Qua inhoud leek Mooi Groningen enigszins op een reisgids. Veel artikelen in het blad waren 
verslagen van een tochtje door de stad of provincie: zij legden uit waar men langs reisde en wat er 
te zien was, er werd een stukje geschiedenis van de bezochte plaatsen verteld en bij menig artikel 
stonden fraaie afbeeldingen afgedrukt.20 Men bezocht niet alleen oude kerken en borgen. Evenzeer 
bracht Mooi Groningen reportages over de Groningse industrie,21 of de moderne haven van Delf-
zijl.22 Het wedstrijdzeilen met moderne Amerikaanse en Engelse bootjes op het Paterswoldse meer 
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werd beschreven23 en het, dankzij de steun van Scholten tot stand gekomen, splinternieuwe club-
gebouw van de Paterswoldse watersportvereniging aangeprezen.24

‘DI Z Z E PI E-DI Z Z E P U’ .  GE R H A R D WI L H E L M SPI T Z E N

Gerhard Wilhelm Spitzen werd op 13 november 1864 te Stadskanaal geboren. Zijn vader was een 
uit Steenwijk afkomstige ondernemer, die in Stadskanaal een handel in ijzerwaren begon. Zijn moe-
der kwam uit Veendam. Het gezin Spitzen was katholiek. Op vijftienjarige leeftijd verliet Gerhard 
Wilhelm het ouderlijk huis om in Den Bosch aan de rijkskweekschool het beroep van onderwijzer te 
leren. In 1883 begon hij zijn loopbaan als onderwijzer aan de openbare lagere school te Winschoten. 
In zijn vrije tijd studeerde hij voor de middelbare akten Duits en Nederlands. Zijn carrière bracht 
hem vervolgens naar Oudewater, Voorburg, Den Briel, Wageningen en Den Haag. In deze laatste 
plaats, waar hij in 1906 als leraar Nederlands en Duits aan een hogereburgerschool (HBS) was aan-
getreden, beëindigde Spitzen in 1924 zijn loopbaan in het onderwijs. Hierna woonde hij nog enige 
tijd in Soestdijk. Hij overleed op 13 maart 1945 in zijn laatste woonplaats, Ruurlo.

Naast zijn leraarschap hield Spitzen zich vooral bezig met toneel en literatuur. In Oudewater, 
waar hij vanaf 1885 voor de klas stond, sloot hij zich aan bij de rederijkerskamer. In Den Briel 
deed hij dit eveneens. Op 14 maart 1906 werd Spitzens eerste, Nederlandstalige, toneelstuk 
opgevoerd tijdens een feestavond van de HBS in Wageningen ‘ten bate der algemeene armen’. 
Zijn leerlingen uit de hoogste klassen waren de toneelspelers. In Den Haag werd Spitzen lid en 
bestuurslid van Oefening Kweekt Kennis, een vereniging die in de winter om de veertien dagen 
voordrachtavonden organiseerde.

In de loop van de tijd begon Spitzen zich bij zijn literaire activiteiten steeds meer te richten 
op het Gronings. Onder zijn pseudoniem Geert Teis Pzn. verscheen in 1909 zijn eerste bundel 
Groningstalige gedichten, Mien Bröddellabbe.25 Spoedig volgde een reeks andere dichtbundels, 
verhalen en toneelstukken. Spitzen verwierf zich nu ook snel een belangrijke positie binnen 
kringen van verenigde oud-Groningers. Op 26 november 1912 beleefde hij in Dordrecht, waar 
sinds 1904 een vereniging voor oud-Groningers bestond, zijn eerste voordrachtenavond. Hierna 
trad hij in nog tal van andere plaatsen op. In 1914 was Spitzen betrokken bij de oprichting van 
een Haagse vereniging voor oud-Groningers. Vanaf 1915 verspreidde deze vereniging het onregel-
matig verschijnende mededelingenblad Groninger stemmen in Den Haag.26 Spitzen publiceerde er 
geregeld gedichtjes in. Op 7 november 1917 behaalde hij binnen zijn vereniging een groot succes 
met de première van het door hem geschreven humoristische toneelstuk Dizzepie-Dizzepu, Grön-
neger Bliespul in 4 bedrieven.27

Qua politiek-religieuze opvattingen moet Spitzen vermoedelijk in de non-confessionele 
linkse hoek worden geplaatst. Toen hij eenmaal op eigen benen stond, brak hij met de katholieke 
kerk. Hij koos bewust niet voor het bijzonder, maar voor het openbaar onderwijs. Bovendien 
beschrijft hij in zijn autobiografie, weliswaar relativerend maar toch met trots, hoe hij tijdens zijn 
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onderwijzerschap in Oudewater op een vergadering met collega’s uit de wijde omgeving een lezing 
over Multatuli hield die insloeg als een bom.28

GO D D E L I J K  GRO OT-FR I E S L A N D.  GE E RT AE I LC O WU M K E S 

Geert Aeilco Wumkes werd op 4 september 1869 geboren te Joure.  Zijn vader was in Friesland 
geboren en oefende het beroep uit van garenfabrikant. Wumkes’ moeder was afkomstig uit Gro-
ningen. Van 1889 tot 1894 studeerde Wumkes theologie te Utrecht. Hij bekleedde het ambt van 
hervormd predikant in achtereenvolgens Hoorn (Terschelling), Roden, Zeerijp en Sneek. In deze 
laatste plaats stond hij van 1906 tot zijn emeritaat in 1924 op de kansel.29

Wumkes was een uitermate actief persoon binnen de Friese beweging. In 1908 was hij betrok-
ken bij de oprichting van het Christlik Selskip for Fryske Tael- en Skriftekennisse en nam hij in 
het bestuur hiervan plaats. Dat Wumkes zich bij het Christlik Selskip aansloot, was gezien zijn 
ideeën niet vreemd. Hij meende dat er een nauw verband bestond tussen de Friesnationale en de 
christelijke strijd. Enerzijds zou door het gebruik van de volkstaal in de prediking het volk eerder 
gewonnen worden voor het evangelie. Anderzijds gold volgens Wumkes dat als het volk eenmaal 
had geleerd in de volkstaal te bidden, de rest van de nationale strijd niet meer kon mislukken. Op 
basis van dit idee begon Wumkes in 1915 in het Fries te preken. Dit werd een enorm succes. Zijn 
eerste Friese preek beleefde drie drukken in drie weken tijd.30 Rond dezelfde tijd begon Wumkes 
met het vertalen van de bijbel in het Fries. In 1943 voltooide hij deze taak.31

Naast het geloof in een onlosmakelijk verband tussen nationalisme en religie had Wumkes 
ten aanzien van het Friese nationalisme nog een uitgesproken opvatting. Op 29 januari 1916 
hield de Friese theologiestudent Douwe Kalma voor de kort tevoren onder zijn leiding opgerichte 
Jongfryske Mienskip een redevoering die een maand later onder de titel Fryslân en de Wrâld in 
druk verscheen. In zijn rede, die was bedoeld om het Friesnationale streven naar een hoger niveau 
te brengen, pleitte Kalma voor het aangaan van nauwe contacten met Engeland en de Scandinavi-
sche landen. In de Eerste Wereldoorlog, die op dat moment woedde, stonden volgens hem vier 
verschillende culturen tegenover elkaar: de Teutoonse, de Anglo-Scandinavische, de Latijnse en 
de Slavische. De Nederlandse cultuur kon nergens meer bij gerekend worden, omdat de geest 
van Nederland reeds gestorven was. Drie van de vier culturen kenmerkten zich door een hechte 
verbondenheid. Dat was niet het geval met de Anglo-Scandinavische cultuur. Tussen Engeland 
en Scandinavië ontbrak niet alleen een staatkundige, maar ook een geestelijke band. Het was de 
taak van Friesland, beweerde Kalma, de brug te vormen tussen de beide polen van deze Noordzee-
cultuur. Voor die taak had God Friesland geschapen. Met zijn rede borduurde Kalma voort op de 
al langer bestaande Groot-Friese gedachte. Dit was de gedachte dat er ooit een Groot-Friesland 
had bestaan, dat zich uitstrekte van de Deense Waddenkust tot het Zwin in België. Fryslân en de 
Wrâld werd in de Friese beweging een begrip. Ook Wumkes nam Kalma zeer serieus. Hij was diep 
onder de indruk van diens Anglo-Scandinavische droombeeld.32
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Wumkes was ook op het Groningse vlak actief. In 1904 voltooide hij zijn proefschrift De  
gereformeerde kerk in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers (1595-1796). Vervolgens werkte hij 
mee aan een boek over grafschriften in de provincie Groningen alsook aan een boek over Gronings 
avondmaalszilver.33 Tussen 1906 en 1929 schreef hij vrijwel jaarlijks een of meer artikelen voor de 
Groningsche volksalmanak.34 Bovendien vormde hij vanaf 1915 samen met Jacob Tilbusscher (1876-
1958)35 de redactie van het sterk historiserende blad Groningen, Tijdschrift voor de volkstaal, geschie-
denis, volksleven enz. van de provincie Groningen. In 1916 verscheen daarvan het eerste nummer  
bij de firma Mekel te Winsum.

Zijn Groningse activiteiten pasten geheel binnen Wumkes’ idee van Friesland als brug tussen 
Scandinavië en Engeland. Volgens hem werkten met name in de Noord-Groningse streken Hunsingo  
en Fivelingo de oud-Friese tradities door, terwijl het er in de volkstaal nog krioelde van de Friese 
woorden.36 Ook voor de nationale strijd in Groningen streefde Wumkes naar een verbinding met 
het religieuze. In hun tijdschrift schreven Wumkes en Tilbusscher in augustus 1917 een wedstrijd 
uit tot het vertalen van een gedeelte uit de bijbel naar ‘een van de dialecten tusschen Eems en 
Lauwers’. Deze uitschrijving ging vergezeld van een oproep aan de predikanten in Groningen om 
eens in de volkstaal van de gemeenteleden te preken.37

CO N F L I C T O M D E P R E E K S TO E L

Wumkes’ enthousiasme en inzet voor de Friese zaak stonden niet op zich. Zij passen binnen het 
aan het begin van de twintigste eeuw oplevende Fries nationalisme. Met de oprichting van het 
Christlik Selskip in 1908 en van de Jongfryske Mienskip in 1915 was de basis gelegd voor het 
ontstaan van een brede, in verschillende politieke en godsdienstige groepen wortelende Friese 
beweging. Vanuit deze beweging werden diverse initiatieven ter stimulering van de Friese taal en 
cultuur ontplooid. Een van de doelstellingen was dat in het Nederlandse onderwijssysteem ruimte 
kwam voor het Fries. 38

De roep om onderwijs in het Fries weerklonk ook in Groningen. Dit hing samen met de 
centrumpositie van de stad Groningen binnen Noord-Nederland op onderwijsgebied. Sinds de 
sluiting van de Franeker academie in 1811 beschikte de provincie Friesland niet meer over een 
eigen universiteit. Friese studenten moesten sindsdien voor het verkrijgen van hun doctoraat uit-
wijken naar elders. De nabij gelegen universiteitsstad Groningen vormde een logische optie. De 
Groningse universiteit kende aan het begin van de twintigste eeuw dan ook een hoog percentage 
studenten van Friese komaf.39 Een van hen was G. Zeldenrust. Vermoedelijk onder invloed van 
zijn charismatische medestudent Douwe Kalma raakte Zeldenrust nauw betrokken bij het rond 
de Eerste Wereldoorlog oplevende Fries nationalisme. In januari 1916 trad hij toe tot het bestuur 
van de Jongfrieske Mienskip. In oktober van dat jaar stichtte hij in Groningen de vereniging van 
Friese studenten Us Tael.40 Op 11 mei 1917 verzocht deze vereniging het curatorium van de 
Groningse universiteit een zaal beschikbaar te stellen voor enige door Pieter Sipma te geven lessen 
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in het Fries. Pieter Sipma (1872-1961) was als leraar Nederlands verbonden aan de HBS en het 
gymnasium van Sneek. Als schrijver van de eerste wetenschappelijke grammatica van het moderne 
in Nederland gesproken Fries genoot hij binnen de Friese beweging aanzien. Hij was een van de 
medeoprichters van de Jongfryske Mienskip.41 Op 25 mei 1917 willigde het college van curatoren 
het verzoek van Us Tael in en op 31 oktober 1917 stak Sipma in het Groningse academiegebouw 
van wal. Zijn eerste les vulde hij met een warm pleidooi voor het Friese nationalisme in het alge-
meen en de universitaire beoefening van het Fries in het bijzonder.42

Of Jan Evert Scholten de details van Sipma’s optreden kende, kan worden betwijfeld. Wel is 
zeker dat hij rond de tijd dat Sipma zijn eerste les in het Groningse universiteitsgebouw gaf, het 
gerucht opving dat aan de Groningse universiteit een lectoraat in het Fries zou worden verbonden. 
Dit gerucht moet ongetwijfeld worden herleid tot Sipma’s cursus Fries. Voor Scholten was het 
reden om tot actie over te gaan. Op drie november 1917, drie dagen na Sipma’s eerste les, liet hij 
per advertentie in alle belangrijke regionale en nationale kranten weten dat hij een vereniging met 
de naam Grönneger Sproak43 had opgericht. Het in de statuten omschreven doel van de nieuwe 
vereniging luidde: ‘het in stand houden van de “Grönneger spraok” zo ruim mogelijk’. In een van 
zijn brieven had Scholten het, minder bescheiden maar ook minder vaag, over ‘ons verheven doel: 
het vestigen van een leerstoel in de Grönneger Spraok aan de Academie alhier’.44

Uiteraard werd Scholten zelf voorzitter van de door hem opgerichte dialectvereniging. Zijn 
persoonlijk secretaris P.H. Pfeiffer benoemde hij tot penningmeester. In de af en toe in het dialect 
schrijvende redacteur van de Nieuwe Groninger Courant J.A. Wolf vond hij een secretaris voor de 
Grönneger Sproak. Om de vereniging ook buiten de stad opgang te laten maken, werden in het 
bestuur vijf heren opgenomen, die in verschillende delen van de provincie woonden. Elk van hen 
diende in zijn streek, Westerkwartier, Hunsingo, Fivelingo, Oldambt, Veenkoloniën/Westerwolde,  
een afdeling van de Grönneger Sproak op te richten. Deze subverenigingen zouden tijdens de 
wintermaanden in de dorpen binnen het afdelingsgebied enkele voordrachten moeten organiseren. 
Om de vereniging onder studenten populair te maken, werd als negende bestuurslid een student 
opgenomen.45 Het door Scholten samengestelde bestuur vormde een nogal elitair gezelschap. Het 
merendeel van de bestuursleden was afkomstig uit de hogere burgerij. Naast Scholten namen 
onder anderen een arts, een bankier en een advocaat in het bestuur plaats. (zie bijlage 1) Naast de 
oprichting van de binnen de provincie Groningen actieve Grönneger Sproak, probeerde Scholten 
ook de oprichting van Groninger verenigingen in steden buiten de provincie te bewerkstelligen. 
Hij moedigde verschillende oud-Groningers aan om in hun woonplaats Groninger verenigingen 
op te richten. Bij zijn speurtocht naar leidinggevenden voor de beoogde nieuwe verenigingen voor 
oud-Groningers zocht Scholten eveneens in kringen van de gegoede burgerij.46

Ongeveer gelijk met de oprichting van de Grönneger Sproak, kocht Scholten de eerder 
genoemde tijdschriften Groningen en Mooi Groningen op. Hij voegde deze samen tot het nieuwe, 
volgens de titel breed georiënteerde blad Groningen, Geïllustreerd maandblad voor geschiedenis, 
volkstaal, kunst, industrie en landbouw van stad en lande, kortweg het maandblad Groningen. Het 
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maandblad gold als uitgave van de Grönneger Sproak en was officieel orgaan van De Centrale. 
Met deze constructie plaatste Scholten de door hem opgerichte dialectvereniging duidelijk binnen 
zijn bredere streven tot verheffing van Groningen in ruime zin. Op aanraden van J. Rietema, uit 
Roermond en B.J. Frieling, secretaris van Groninger stemmen in Den Haag, stelde Scholten Spitzen 
aan als hoofdredacteur van het nieuwe maandblad. Wumkes en Tilbusscher werden benoemd tot 
mederedacteuren. 47

Ondanks zijn voortvarende optreden had Scholten over de vraag hoe het Gronings het best 
was gediend nauwelijks concrete ideeën. Wumkes en Spitzen hadden die wel. Kort na het bekend 
worden van Scholtens initiatief ontstond een felle twist tussen deze twee. Ongetwijfeld speelde 
hierbij een rol dat Wumkes zich gekwetst voelde omdat Scholten het tijdschrift Groningen, waar-
van Tilbusscher en hij de redactie hadden gevormd, had opgekocht en vervolgens niet hem, maar 
Spitzen tot hoofdredacteur van het nieuwe maandblad Groningen had benoemd.48 Maar er speelde 
meer. Wumkes en Spitzen hoopten beide met de (financiële) steun van Scholten hun eigen Gro-
ninger ideaal te verwezenlijken. Omdat deze idealen onderling onverenigbaar waren, brak tussen 
Wumkes en Spitzen een strijd uit om de gunst van Scholten.

In lijn met zijn eerdere opvattingen wierp Wumkes zich op als pleitbezorger van een gods-
dienstig georiënteerd taalstreven. Spitzens ideeën veroordeelde hij als te beperkt. Aan Scholten gaf 
hij het advies om vooral het toneel niet teveel op de voorgrond te schuiven. Zo zou, verkondigde 
Wumkes, de beweging ook voor de rechtse groepen van het Groninger volk geloofwaardig blijven. 
Een taal die enkel in dienst stond van voordrachten en toneel had zijns inziens geen toekomst. 
Er bestond het reële gevaar dat de volkstaal in dienst van de humor nog dieper zou zinken. Men 
diende de volkstaal op te eisen als cultuurtaal en haar ‘de kroon der religie’ op te zetten. ‘Wat wij 
opeischen voor de taal is geen aardigheid, maar een goddelijk recht’, zo verduidelijkte Wumkes 
aan Scholten. Het was toch te gek, zo meende hij, dat men wel in de meest rudimentaire taal van 
de Kongonegers of Zoeloekaffers preekte, maar niet in het Gronings. Indien men erin slaagde het 
Gronings met het Heilige te verbinden, dan zou dit de beweging een enorm eind vooruit brengen. 
In de verbinding van de volkstaal en het Heilige, bijvoorbeeld het gebed, zat alles, aldus Wumkes. 
Als deze verbinding zou lukken, dan zou alles lukken. Als men in de volkstaal durfde te bidden, 
dan zou men er alles mee durven. Dan zou die taal opeens zijn verheven tot het hoogste en gewijd-
ste, dan zou zij zijn gepromoveerd tot meer dan cultuurtaal. Vanuit dit idee drong Wumkes er bij 
Scholten op aan een predikant in Groningen ertoe te bewegen in het Gronings te gaan preken. 
Tegelijkertijd drong hij aan op een Friese dienst in Groningen.

Volgens Wumkes diende het Gronings via de kansel te worden verspreid. Bij het in stand 
houden van de Groninger volkstaal mocht het volgens hem echter niet blijven. Heel het terrein 
van het volkseigene kon worden bestreken, met inbegrip van de historie, oude kunst, religieuze 
volkskunde enzovoort. De ervaring had hem volgens eigen zeggen geleerd dat de lezers van zijn 
tijdschrift Groningen de historische en lokaalarcheologische opstellen het meest waardeerden. Aan 
Scholten gaf hij het advies deze aspecten van het volkseigene vooral niet te verwaarlozen.
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Tevens adviseerde Wumkes contact te zoeken met de Friese beweging. De Groningse actie kon 
veel leren van de Friese, die veel rijper en rijker was, zo meende hij. Men zou zich samen kunnen 
inzetten voor een gecombineerd Fries-Gronings professoraat aan de universiteit van Groningen. 
Sipma zou dit professoraat kunnen vervullen. Voor zijn pleidooi voor Fries-Groninger samenwer-
king putte Wumkes uit zijn Groot-Friese ideaal. In mei 1918 zette hij in het maandblad Groningen 
uiteen dat zowel Friesland tussen Vlie en Lauwers als de Ommelanden tussen Lauwers en Eems deel 
van Groot-Friesland waren. Hoewel over de Ommelanden ‘de Sassische vloed’ was heengeslagen, 
waardoor veel oud-nationaals verloren was gegaan, was volgens Wumkes toch ook daar nog veel 
van het oude Friese karakter overgebleven. Ook in zijn brieven aan Scholten benadrukte Wumkes 
het Groot-Friese idee. Hoewel het eeuwig jammer was dat de Groningers de Friese taal waren 
kwijtgeraakt, waardoor ‘de oude ark des verbonds’ nu weg was, was het Groninger karakter toch 
nog infries, zo verduidelijkte Wumkes. In zijn optiek sproot Scholtens initiatief uit dezelfde wortel 
als de Friese nationale strijd, namelijk de bewustwording van het Fries-Saksisch stamelement tegen-
over Holland. Gezien het goddelijke recht van het Fries-eigene, dat over de hele linie verschilde van 
het Hollandse, zouden volgens Wumkes de Groningers en Friezen er samen naar moeten streven 
de Hollandse geest en invloed te weren. Hoe sterker de Friese beweging werd, vooral ook in Gro-
ningen, hoe meer zij de Groninger beweging ten goede zou komen, meende hij.49

Onder de enthousiaste aanmoediging van Wumkes begon Scholten in het voorjaar van 1918 
met het organiseren van een preek in het Gronings. In eerste instantie polste hij de hervormde 
predikant van Bedum I. Busch Keizer voor het houden van een aantal Groninger preken in 
enkele plaatsen in de provincie.50 Busch Keizer had als enige predikant meegedaan aan Wumkes’ 
bijbelvertaalwedstrijd en behoorde tot de prijswinnaars.51 Voor het houden van preken in het 
Gronings voelde hij echter niets. Op zijn vertaling van gedeeltes uit de bijbel in het Gronings had 
hij slechte reacties gekregen. Zijn dorpsgenoten, die in de Bedumer, het orgaan van de plaatselijke 
antirevolutionaire kiesvereniging, de vertaling konden lezen, hadden erom gelachen.52 Hierna had 
Busch Keizer zich ontwikkeld tot een fel tegenstander van het preken in het Gronings. Wumkes’ 
argument dat de zendelingen toch ook in de volkstalen, zoals die van de Zoeloes, het Evangelie 
verkondigden, vond hij geen hout snijden. Volgens hem ging de vergelijking niet op omdat de 
Groningers het Nederlands wel verstonden. Hij raadde Scholten daarom aan er niet aan te begin-
nen. Zijn collega’s steunden Busch Keizer hierin. De classicale vergadering van 26 juni te Winsum 
veroordeelde het streven om te preken in het Gronings sterk. De aanwezigen vreesden een op de 
spits gedreven chauvinisme, waarbij Friesland als slecht voorbeeld werd gezien. Orthodoxe predi-
kanten waarschuwden bovendien voor ontwijding van de bijbeltaal.53

Omdat Busch Keizer afviel, moest er een nieuwe kandidaat voor het preken in het Gronings 
worden gevonden. Volgens eigen zeggen had Wumkes zelf graag de preek verzorgd, maar omdat 
hij geen Gronings sprak, zat dat er niet in. Daarom stelde Wumkes aan Scholten voor de orthodox- 
hervormde emeritus predikant Lambertus Okken uit Kampen voor de klus te vragen. Okken 
was Groninger van geboorte en opgegroeid in Solwerd, bij Appingedam. Zijn vader, dominee  
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U.P. Okken, was een bekend aanhanger van de (gematigde) Groninger richting in de hervormde kerk. 
Zijn moeder kwam uit een lutherse domineesfamilie. Lambertus was de broer van Titia de Haas-Okken,  
een bekende schrijfster in het Gronings. Voordat hij naar Kampen vertrok, stond hij van 1878 
tot 1908 op de kansel van de hervormde kerk van Spijk, die bekend stond om zijn orthodoxie.54 
Lambertus Okken ging de uitdaging aan en begon met het schrijven van een preek in het Gro-
nings.55 Ondertussen probeerde Scholten de Martinikerk van de stad Groningen voor de Gronin-
ger preek beschikbaar te krijgen.56 Bovendien trachtte hij de preek in het feestprogramma van het 
Gronings Ontzet op 28 augustus 1918 te laten opnemen.57 Op aanraden van Wumkes, die zulke 
goede ervaringen had opgedaan met zijn gedrukte Friese preken,58 probeerde Scholten  bovendien 
Okkens Groninger preek in druk te laten verschijnen.59 Ondanks zijn inzet lijkt Scholten niet 
geheel zeker van Wumkes’ aanpak te zijn geweest. Toen er bij de organisatie van de preek enige 
moeilijkheden optraden, vroeg hij Spitzen om zijn mening: ‘wat als het eens mislukt? (...) zullen 
we het wagen?’60

In zijn antwoord oordeelde Spitzen vernietigend over Wumkes’ preken in het Gronings. Dit was 
natuurlijk niet verwonderlijk, aangezien Wumkes’ idee van terugdringing van het toneel ten bate 
van de religie een rechtstreekse aanval was op zijn eigen bezigheden. Spitzen antwoordde Scholten: 
‘Ik voel niets voor de kerk-beweging op dialectgebied. Dr. Wumkes is een fel tegenstander van 
’t toneel. Die H.H. Preekheren zijn net struisvogels met de kop in de veren: ze willen niet zien, 
hoe ontzettend veel ’t toneel ook voor ’t Fries heeft gedaan en nog doet. (...) ’t Is met die lui (met 
de fijnen tenminste!) als met kleine kinderen: geeft men een vinger, ze nemen de hand en de arm 
erbij. Door ’t opnemen van een enkele vertaling uit de bijbel aangemoedigd, willen ze niet meer of 
minder dan onze beweging dienstbaar maken aan hun proselieten snakerij! Ik (...) zou ten sterkste 
afraden in deze richting te werken!! (...) Met ’t toneel winnen we ’t volk; dat is onze preekstoel!’61 
Aan Wumkes persoonlijk liet hij weten dat de angst dat de volkstaal door ‘lachsucces’ geschaad zou 
worden, ongegrond was. De Groninger had namelijk een buitengewone zin voor gezonde humor. 
Dat was een integrerend deel van zijn wezen en dus ook van zijn taal, aldus Spitzen.62

Ook in Wumkes’ idee om de invloed van Holland uit Groningen te weren, zag Spitzen niets. 
Toen in het oktobernummer van 1918 van het maandblad Groningen een lezer – of was het Spitzen  
zelf? – in de vraag-en-antwoord-rubriek de vraag stelde of de Groninger beweging, net als de 
Friese, vijandig stond tegenover Holland en of ze ook politieke doeleinden had,63 antwoordde 
Spitzen ontkennend. Volgens hem stond de Grönneger Sproak heel vriendschappelijk tegenover 
Holland en was er van een politiek streven geen sprake.64

Ook Wumkes’ idee voor een gecombineerd Fries-Gronings professoraat vond in Spitzens ogen 
geen genade. Op zijn verzoek zond het lid van de Haagse vereniging van oud-Groningers Ubel 
Wierda65 Scholten een brief. Hij waarschuwde daarin dat men trachtte om de reeds aan de Groningse 
universiteit aangestelde lector voor de Friese taal [Sipma]66 ook het Gronings te laten onderwijzen. 
De Grönneger Sproak zou het ontstaan van deze combinatie moeten beletten. De Groninger taal 
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moest volgens Spitzen en Wierda afzonderlijk blijven, met een speciale lector aan de academie te 
Groningen en niet ‘de bijwagen’ worden van het Fries, waarmee het ‘zoo luttel gemeen’ had.

Om te beargumenteren dat het Gronings recht had op een eigen leerstoel verwezen Wierda 
en Spitzen naar de Chauken. Ze memoreerden dat zowel de vlak na het begin van de jaartelling 
levende Romeinse geograaf Plinius als de Peutinger Kaart uit 366 als oorspronkelijke bewoners van 
de provincie Groningen de Grote en de Kleine Chauken aanwezen. Deze vroegste bewoners van 
Groningen waren, zo meldden Wierda en Spitzen enthousiast, zelfs nauwkeuriger beschreven dan 
de Friezen. De oorspronkelijke taal van deze oudste bewoners van Groningen, zo gingen Wierda 
en Spitzen verder, was het Caucisch. Dit Caucisch was door de volksverhuizingen van ± 600-800 
natuurlijk vermengd geraakt met de talen van de doortrekkende Angelen, Saksen, Friezen en Scan-
dinaviërs en veel later in de Napoleontische tijd zelfs enigszins met het Frans. Het residu was de 
Groninger taal uit de eigen tijd. Speciaal voor de Groninger taal, ofwel het Caucisch, moest aan de 
Groningse universiteit een leerstoel komen. Volgens Wierda en Spitzen vormde het geen probleem 
dat het Caucisch met andere talen vermengd was geraakt. Ook de taal van de oorspronkelijke 
bewoners van het tegenwoordige Friesland was immers, getuige de overeenkomst van het Fries met 
het Engels, zeker zeer sterk beïnvloed door de Angelen en Saksen.67

Aan Wumkes persoonlijk liet Spitzen weten dat hij niet veel in een Fries-Groninger samenwer-
king zag. Volgens hem hadden Groningen en Friesland elkaar niet veel te bieden. Van een afzetten 
tegen Holland kon van Groningse zijde geen sprake zijn en ook in Wumkes’ idee om aansluiting 
bij Engeland en Noorwegen te zoeken, zag Spitzen weinig heil.68 Achteraf bezien had Spitzen zijn 
adviezen niet hoeven te geven, want op het moment dat Scholten hem om raad vroeg, was Wumkes’  
project bezig jammerlijk te mislukken. Het was, zoals gemeld, ook niet zomaar dat Scholten aan 
Spitzen om advies vroeg.

Al eerder had Wumkes tegenover Scholten een tactische fout gemaakt. Zoals uiteengezet, had hij  
bij Scholten hoog opgegeven van de Friese beweging. Op de pinkstermaandag 20 mei 1918 hield 
Wumkes echter tijdens een vergadering van het Christlik Frysk Selskip een rede waarin hij zei dat 
het aantal mensen dat zich inzette voor het behoud van het Fries slechts bitter klein was en de Friese 
beweging bovendien hopeloos verdeeld was. Daardoor was het uitgeven van een Friese bijbel, wat 
Wumkes erg belangrijk achtte, er nog niet van gekomen. Twee dagen later verscheen in de Nieuwe 
Rotterdamsche Courant een beknopt verslag van Wumkes’ rede.69 Scholten las dit verlag. Hij had 
Wumkes in een een verbaasde brief om uitleg gevraagd: was de Friese beweging met zijn reeds lange 
verleden, die altijd ten voorbeeld was gesteld en waarvan men dacht dat deze zijn doel reeds zo goed 
als geheel had bereikt, inderdaad nog zo weinig gevorderd?70 Wumkes had zich hier min of meer uit  
weten te redden door aan Scholten te schrijven dat de Friese beweging inderdaad klein was, maar 
dat de Friese strijders in hun klein getal buitengewoon veel presteerden. De eensgezindheid in de 
Friesnationale beweging liet te wensen over, maar dat kon ook moeilijk anders, omdat de Friezen nu  
eenmaal de strijdlustigste mensen ter wereld waren, met ieder een eigen mening. Doordat de Frie-
zen fier en onafhankelijk waren, ontstonden er botsingen. Kwam echter de nood aan de man, dan 

DR I E I S  T E  V E E L



40

wisten zij schouder aan schouder op te trekken en hun kwesties te vergeten. Wumkes beschouwde 
de onderlinge kibbelarij dan ook slechts als sport en niet als iets ernstigs.71

Wist Wumkes het foutje van zijn tegenstrijdige mededelingen over de Friese beweging nog 
recht te trekken, met zijn Groninger preek liep het minder gelukkig af. Op 8 juni 1918 kreeg 
Scholten van zijn contactpersoon bij de Martinikerk het bericht dat het zo goed als uitgesloten was 
dat de hervormde kerkenraad van Groningen toestemming zou geven om Okken op een zondag 
in de Martinikerk zijn Groninger preek te laten houden.72 Hierop berichtte Scholten aan Okken 
dat hij bezig was de Martinikerk voor een avond in de week te regelen, omdat het op zondag niet 
zou gaan.73 Okken reageerde op dit bericht bijzonder gepikeerd en meldde Scholten dat hij van 
het houden van een preek in het dialect afzag. Volgens hem had het feit dat hij bijna tweeënveertig 
jaren, waarvan meer dan dertig in de provincie Groningen, op de preekstoel had gestaan waarborg 
genoeg moeten zijn dat de kansel door hem niet zou worden misbruikt. Hij wenste niet per gratie 
in de Martinikerk te mogen preken en dat dan nog hoogstens op een doordeweekse avond. Het 
scheen hem, zo schreef Okken, onmogelijk om met opgewektheid te spreken van een kansel die 
hem tegen wil en dank was afgestaan. Ook als men Scholten alsnog de Martinikerk op een zondag 
beschikbaar stelde, zou hij weigeren zijn dialectpreek te houden. De aardigheid was er voor hem 
voorgoed af en hij verzocht Scholten geen pogingen te ondernemen hem van zijn besluit te doen 
terugkomen.74 Na Okkens resolute weigering om nog verder te gaan met de Groninger preek, blies 
Scholten de hele operatie af.75

Na het mislukken van de Groninger preek was Wumkes’ rol binnen de Groninger Sproak 
uitgespeeld. Wel schreef Wumkes nog een paar artikelen voor het maandblad Groningen76 en hield 
hij op de eerste Groninger landdag van 1919 te Appingedam onder de titel  ‘De strijd voor het 
eigene’ nog een vlammend betoog, dat op sommigen diepe indruk maakte.77 De vereniging zette 
echter een andere koers in dan die van Wumkes. Nog maar enkele maanden na Wumkes’ fiasco 
veroordeelde bestuurslid A.T. Vos in het maandblad Groningen het streven om in het dialect te 
preken. Vos betreurde het dat de Grönneger Sproak in deze ‘overdrijving’ was vervallen.78 

Korte tijd na Wumkes’ afgang verdween ook Scholten uit het Groningse leven. Hij overleed 
op 7 september 1918 tijdens een verblijf in Scheveningen dat was bedoeld om van alle drukke 
bezigheden bij te komen. Van de drie hoofdrolspelers van het eerste uur restte alleen Spitzen. Deze 
behaalde ondertussen de ene triomf na de andere. Hij trok het hele land door om voordrachten in 
het Gronings te houden. Zijn Groningstalige toneelstuk Dizzepie-Dizzepu werd overal in Neder-
land opgevoerd, waaronder in een uitverkochte Amsterdamse schouwburg. Op 16 februari 1918 
werd het stuk voor het eerst ook in de schouwburg van Groningen gespeeld. In 1918 schreef hij 
bovendien twee nieuwe toneelstukken: De Grond, Spul van boerenleven in ’t Grönneger dialect en 
Meester boven Meester, Grönneger bliespul in drei bedrieven.79 Zijn uitspraak dat het toneel het beste 
propagandamiddel voor het dialect was, bleef nog geruime tijd onder de verenigde Groningers 
weerklinken.80
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Bovendien bleef Spitzen tot 1924 de hoofdredacteur van het maandblad Groningen. Daarna 
werkte hij nog vier jaar als gewoon redacteur aan het maandblad mee. Vooral in de eerste periode 
verschafte zijn redacteurschap hem een sterke positie binnen de kring van verenigde Groningers. 
Niet zozeer omdat hij voor een belangrijk deel zijn eigen maandblad volschreef, maar vooral 
omdat hij kon bepalen wie er verder in het tijdschrift mocht publiceren en wat er geschreven 
mocht worden. Spitzen probeerde het tijdschrift zoveel mogelijk te reserveren voor literaire stukjes.  
Voor bijvoorbeeld de historische en lokaalarcheologische opstellen waarvoor Wumkes had gepleit, 
ruimde hij geen plaats in.

Binnen de door Scholten opgerichte vereniging werd Spitzen nog lang als held vereerd. Eervol-
le benamingen als ‘de geestelijke vader der Groningsche beweging’ of ‘onze laaidsman van ’t Grön-
neger schip’ vielen hem ten deel.81 Samen met de eerder genoemde schrijfster Titia de Haas-Okken  
was hij een van de eersten die tot erelid van de Grönneger Sproak werd benoemd.82 Spitzens 
aanzien was zo groot, dat hij het zich kon veroorloven in het maandblad Groningen, waarvan 
Wumkes formeel nog mederedacteur was, artikelen op te nemen die expliciet Wumkes’ ideeën 
veroordeelden.83 Voor Wumkes restte slechts de mogelijkheid om jaren later met bitterheid in 
zijn autobiografie vast te stellen dat zijn Groninger ideaal door de niets voor Friesland voelende 
veenkoloniaal Spitzen om zeep was geholpen.84
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