
Bij de oprichting van de vereniging Grönneger Sproak en het maandblad Groningen in 1917-1918 
maakte het idee opgang dat er naar analogie van de Friese beweging een Groninger beweging was 
ontstaan. Gedurende het Interbellum ontwikkelde het Groninger verband zich echter anders dan 
de veelheid aan organisaties en initiatieven die tezamen de Friese beweging worden genoemd. 
Alvorens op de verschillen wordt ingegaan, volgt eerst een analyse van de structuur van de Gro-
ninger beweging tijdens het Interbellum.

DE M I S LU K K I N G E N H E T S U C C E S  VA N D E GR Ö N N E G E R SP ROA K I N GRO N I N G E N

Toen Scholten de vereniging Grönneger Sproak oprichtte, nam hij vijf Groningers van buiten 
de provinciehoofdstad op in het verenigingsbestuur. Deze zouden in de verschillende streken 
van Groningen lokale afdelingen van de vereniging moeten oprichten: ofwel rechtstreeks, ofwel 
via de instelling van plaatselijke commissies. De vestiging van subverenigingen op het Groningse 
platteland werd geen succes. In 1918 maakte het verenigingsbestuur nog melding van plaatselijke 
commissies van de Grönneger Sproak in Appingedam, Winschoten, Nieuwe Pekela, Sellingen, 
Onstwedde, Winsum en Zuidhorn.1 Amper drie jaar later werd al niet meer van activiteiten in 
Nieuwe Pekela, Sellingen, Onstwedde, Winsum en Zuidhorn gerept. Alleen de commissies van 
Appingedam en Winschoten bleken erin geslaagd een lokale afdeling of subvereniging van de 
grond te brengen. Ook was er ondertussen in Stadskanaal een afdeling van de Grönneger Sproak 
ontstaan.2

In 1921 telden de verenigingsafdelingen van Appingedam, Stadskanaal en Winschoten geza-
menlijk 587 leden. Een deel van de 182 individueel bij de Grönneger Sproak aangesloten leden 
kwam vermoedelijk ook van het Groningse platteland, wat opgeteld een maximum van 769 perso-
nen geeft. In 1921 bedroeg het totale aantal verenigingsleden 3.991. Dit betekent dat minimaal 
zo’n 15 en maximaal zo’n 19 procent van de leden van de overkoepelende Groninger vereniging 
afkomstig was van het Groningse platteland. De hierop volgende jaren werd dit percentage 
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nog kleiner. Eén voor één werden de toch al schaarse verenigingsafdelingen op het Groningse 
platteland opgeheven. Voor de Stadskanaalster afdeling viel het doek het eerst. Zij hield na het 
verenigingsjaar 1923-’24 op te bestaan. In 1929 verdween de afdeling Winschoten. De Appinge-
damster afdeling hield tot 1932 stand. (zie bijlage 2)

Anders dan op het Groningse platteland, werd de Grönneger Sproak in de stad Groningen wel 
een succes. Hier ontstond een snel groeiende verenigingsafdeling. Helaas zijn van de Stadgroningse 
Grönneger Sproak geen ledenlijsten bewaard gebleven, zodat onduidelijk blijft wie zich bij de 
vereniging aansloten en wat de sociale achtergrond van deze personen was. Met 1.565 leden in 
1921 werd de vereniging in de stad Groningen veruit de grootste afdeling van het overkoepelende 
verenigingsverband. Zij leverde bijna 40 procent van alle leden. Hieraan kwam echter al snel een 
einde. In 1925 scheidde de Stadgroningse afdeling zich af van het overkoepelende verenigings-
verband en ging verder als de zelfstandige vereniging Grönneger Sproak. Een slepend menings-
verschil tussen het Stadgroningse en het overkoepelende bestuur over de hoogte van de contri-
butie leidde tot een opeenstapeling van wederzijdse irritaties en vormde zo de dieper liggende 
oorzaak van de afscheiding.3 De Stadgroningse Grönneger Sproak ontwikkelde zich na haar 
afscheiding tot een bloeiende toneel-, zang- en gezelligheidsvereniging, met geregeld optredens 
in de Groninger Harmonie of Stadsschouwburg.4

Voor de daadwerkelijke afscheiding van de Stadgroningse Grönneger Sproak werd binnen de 
overkoepelende Groninger vereniging al op een mogelijke breuk geanticipeerd. Op de algemene 
vergadering van 1924 verkondigde de voorzitter van de overkoepelende vereniging A.T. Vos dat er 
in de stad Groningen hoe dan ook een afdeling van de landelijke Groninger vereniging gevestigd 
diende te zijn. Indien de Stadgroningse Grönneger Sproak zich afscheidde, moest er een nieuwe 
afdeling van de overkoepelende vereniging in de stad worden opgericht. Deze opmerking werd 
door de aanwezigen met applaus ontvangen.5 Een klein jaar later stichtten de bestuursleden van 
de overkoepelende Groninger vereniging P.J. Werkman en mevrouw G. Kunst-de Vogel in de 
stad Groningen een tweede afdeling van het overkoepelende verenigingsverband. Men noemde 
de nieuwe subvereniging Stad en Ommelanden. Deze actie vormde de directe aanleiding voor 
het uittreden van de Stadgroningse Grönneger Sproak.6 Ook aan Stad en Ommelanden beleefde 
de overkoepelende Groninger vereniging maar weinig vreugde. De nieuwe Stadgroningse sub-
vereniging bleef slechts vier jaar bestaan en ging toen kwijnend ten onder. 7

DE H I S TO R I S C H E A F D E L I N G

In de provincie Groningen ontstond nog een afdeling van de overkoepelende Groninger vereni-
ging. Eind december 1921 verscheen in de Groningse kranten een ingezonden bericht van de 
amateurhistorici P.H. Meekhoff Doornbosch en dr. R.H. Boerma. Onder het motto ‘Der Jetztzeit 
Spiegel ist die Vorzeit’ riepen beide heren op tot de oprichting van een vereniging ter bestudering 
van de geschiedenis van ‘het Friesche volk tusschen Eems en Lauwers’. Hierbij stelden zij de in 
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Duitsland opbloeiende volkskunde met haar hausse aan verenigingen ter bestudering van de 
geschiedenis, zeden, gebruiken, sagen en overleveringen ten voorbeeld.8

De oproep trok ook de aandacht van het bestuur van de overkoepelende Grönneger Sproak. 
Dat reageerde er met gemengde gevoelens op. Enerzijds waardeerden de bestuursleden het initia-
tief hogelijk. Anderzijds vreesden zij voor versnippering van krachten.9 Hierom besloot het bestuur 
Meekhoff Doornbosch en Boerma te vragen hun initiatief verder binnen de kaders van de Grön-
neger Sproak te ontplooien. De vereniging Grönneger Sproak wilde immers hetzelfde als zij, zo 
was de argumentatie. De vereniging stelde zich niet alleen ten doel het Groninger dialect in stand 
te houden. Zij wilde ook de kennis van de zeden, gewoonten, geschiedenis en folklore van de Gro-
ningers bevorderen en verspreiden, zoals al in 1920 bij een statutenwijziging was vastgelegd.10

De Grönneger Sproak moest echter met meer over de brug komen om de historici voor zich 
te winnen. Ten eerste eisten die dat zij de helft van het maandblad Groningen tot hun beschikking 
kregen. Hierop zal in een latere paragraaf worden teruggekomen. Daarnaast hadden ze moeite 
met de verenigingsnaam Grönneger Sproak. Liever zagen ze een naam waarin het dialectaspect 
minder op de voorgrond stond.11 Het verenigingsbestuur toonde zich bereid om aan deze ver-
langens tegemoet te komen. Op de algemene vergadering van 25 augustus 1923 zette men de 
verenigingsnaam Grönneger Sproak overboord. De nieuwe verenigingsnaam werd: ‘Groningen, 
Vereeniging tot bevordering van de kennis van het dialect, de geschiedenis, en folklore van Gro-
ningen, alsmede tot de behartiging en bevordering van algemeen Groningsche belangen’, in het 
dagelijkse gebruik afgekort tot Algemene Vere(e)niging Groningen. Op dezelfde vergadering werd 
in de statuten opgenomen dat de vereniging voortaan uit in elk geval twee afdelingen zou bestaan. 
Ten eerste kwam er een afdeling voor de bevordering en instandhouding van het dialect, kortweg 
aangeduid als de taalkundige afdeling. Daarnaast moest er een zogenaamde historische afdeling 
komen voor de bestudering en verspreiding van de Groninger geschiedenis, rechtsgeschiedenis, 
folklore, zeden en gewoonten.12 Meekhoff Doornbosch en Boerma zagen nu voldoende reden om 
tot de overkoepelende Groninger vereniging toe te treden.13 Op 16 februari 1924 werd de histori-
sche afdeling van de Algemene Vereniging Groningen met de installatie van een eigen bestuur tot 
leven gewekt.14

DE O P KO M S T VA N D E GRO N I N G E R M I G R A N T E N V E R E N I G I N G E N

Toen Scholten in 1917 het initiatief nam tot de oprichting van de Grönneger Sproak, beston-
den er reeds in verschillende plaatsen in het land, vooral in het westen, verenigingen van oud- 
Groningers. In elk geval in Dordrecht, Rotterdam, Den Haag, Arnhem en Haarlem waren der-
gelijke Groninger migrantenverenigingen gevestigd. De oudste hiervan, die van Dordrecht, was 
opgericht in 1904. Mede onder invloed van Scholtens initiatief nam het aantal verenigingen 
voor oud-Groningers vanaf 1917 sterk toe. In 1929 waren er over het hele land verspreid ten 
minste 28.15 Een merendeel van 21 had zich bij de Algemene Vereniging Groningen aangesloten. 
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Daardoor kreeg de overkoepelende Groninger vereniging een groot aantal buiten de provincie 
wonende leden. In 1921 bedroeg het aantal oud-Groninger leden, afgezien van de mogelijk buiten 
de provincie wonende individueel aangesloten leden, 1657. In 1929 was dit aantal opgelopen tot 
ongeveer 1850. Tegenover deze stijging van het aantal buiten de provincie Groningen wonende 
leden stond het dramatische verlies aan leden binnen de provincie. Hierdoor steeg het percen-
tage oud-Groninger leden van de overkoepelende Groninger vereniging in de loop van de jaren 
twintig aanzienlijk. In 1921 was zo’n 42 procent van de leden van de overkoepelende Groninger 
vereniging bij een van de lokale Groninger migrantenverenigingen aangesloten. In 1929 was dit 
percentage opgelopen tot meer dan 92. (zie bijlage 2)

Het ontstaan van de talrijke Groninger migrantenverenigingen vanaf het begin van de twin-
tigste eeuw hing nauw samen met het grote vertrekoverschot van het Groningse platteland. De 
trek van het Groningse platteland naar elders kwam rond het midden van de negentiende eeuw op  
gang en nam vanaf 1880 massale vormen aan. De oorzaak ervan lag in de combinatie van een hoge  
natuurlijke bevolkingsgroei met een bij de rest van Nederland en het buitenland achterblijvende  
economische ontwikkeling. Terwijl op het Groningse platteland het aantal werkzoekenden door de  
grote natuurlijke bevolkingsaanwas sterk toenam, bereikte de opnamecapaciteit van de belangrijk-
ste stuwende sector voor het platteland, de landbouw, langzamerhand zijn grenzen. Hetzelfde gold  
in zekere zin voor de landbouwindustrie, de scheepvaart en de scheepsbouw, terwijl de vervening 
een teruglopende zaak was. Een aantal van de op het Groningse platteland overtollige werkzoeken-
den emigreerde naar het buitenland, bijvoorbeeld naar Duitsland of Amerika. Anderen zochten 
het minder ver en vertrokken naar de stad Groningen, naar de steden in het westen van Nederland, 
of naar andere plaatsen in het land waar de industrie en de dienstensector tot bloei kwamen.16 Het 
waren vooral de beter geschoolde oud-Groningers en met name de al wat ouderen onder hen die 
zich in de talrijke Groninger migrantenclubs verenigden. (zie bijlage 3) Niet zelden werd men pas 
decennia na het vertrek uit Groningen lid. De jongere Groningse migranten toonden zich minder 
genegen tot vereniging in de migrantenclubs.17

De her en der opgerichte Groninger migrantenclubs waren vooral bedoeld als gezelligheids-
verenigingen. Zij verschaften de leden de mogelijkheid om in hun nieuwe woonomgeving het 
eigen sociale netwerk uit te breiden. In het reglement van de Groninger vereniging te Utrecht stond 
dit fraai verwoord met:‘ ’t Doul van de Verainiging is om de Grönnegers in de stad Utrecht en 
Omstreken met mekaor in kennis te brengen om hierdeur ain gezellig vertier tot nut en vermaok te 
kriegen.’18 Het gezelligheidsaspect komt ook helder naar voren uit de concreet ontplooide activitei-
ten, waarvan hier twee voorbeelden. Op 9 maart 1918 hield de in Haarlem gevestigde vereniging 
van oud-Groningers een avond ter amusering van haar leden. Zij had hiervoor de grote zaal van 
een plaatselijk sociëteitsgebouw afgehuurd en die feestelijk ingericht. Van het bovenbalkon hingen 
rood-wit-blauwe en oranje vlaggen. Links was een hoekje van de zaal afgescheiden dat een gezellig 
zitje bood. Op de tafeltjes prijkten bladen met hapjes en drankjes, waarbij de heerlijke Gronin-
ger koeken natuurlijk niet ontbraken. Op een tussen groen verscholen podium stond een piano, 
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terwijl de rest van de zaal werd ingenomen door tafeltjes met aardige kleedjes en fleurige vaasjes 
met bloemen. De avond begon met een door enkele leden van de Haagse zustervereniging van 
oud-Groningers verzorgde voorstelling van Spitzens Dizzepie-Dizzepu. De opvoering viel bij de 
Haarlemmer oud-Groningers zeer in de smaak en de uitvoerenden werden dan ook met een lang 
en hartelijk applaus beloond. Behalve van Dizzepie-Dizzepu konden de aanwezigen ook genieten 
van enkele door verenigingslid mevrouw Bauer ten gehore gebrachte liedjes. De avond werd beslo-
ten met een dansje.19

Sprekend is ook het plezierreisje van de Groninger migrantenvereniging te Utrecht op 7 juli  
1919. Die dag maakten tweehonderd verenigingsleden op uitnodiging en kosten van hun ere-
voorzitter J.M. de Muinck Keizer een boottochtje over de Vecht. De Muinck Keizer was een 
succesvolle staalfabrikant, die in 1915 zijn oorspronkelijk in het Groningse dorpje Martenshoek 
gevestigde gieterij had verplaatst naar Zuilen aan het Merwedekanaal.20 Met de Stadgroninger 
groen-witte vlag in top stak men ’s ochtends vroeg in Utrecht van wal. Onderweg vermaakten 
de passagiers zich met het zingen van populaire (Groninger) liedjes, hierbij begeleid door een 
meereizend fanfarekorps. Ook de langsglijdende Vechtstreek met zijn afwisselende natuurschoon 
en mooie buitenverblijven bezorgde de oud-Groningers veel genot. In zijn woonplaats Maarssen 
kwam De Muinck Keizer aan boord. Hij werd onthaald met luid gejuich en schetterende fanfares. 

Oud-Groningers uit Utrecht en Holland vieren op hemelvaartsdag 1934 in Scheveningen hun jaarlijkse ‘Kurhausdag’.
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Vervolgens ging de reis verder stroomafwaarts tot Loenen-Vreeland, waar men aan wal ging om 
de middagboterham te nuttigen: de tocht op het water had de magen hongerig gemaakt. Om drie 
uur ’s middags aanvaardde men de terugweg. Halverwege werd in Breukelen nog een halfuurtje 
gepauzeerd en een rondgang door het dorp gemaakt. In Maarssen maakte men een korte stop om 
De Muinck Keizer van boord te laten gaan. Met luid gejubel namen de Utrechtse oud-Groningers 
afscheid van hun vrijgevige erevoorzitter. Hierna voer men zonder onderbreking terug naar 
Utrecht. Toen in de verte de Dom van de oude bisschopsstad zichtbaar werd, ervoer iedereen dat 
als te vlug: het was zo heerlijk op het water. Even later werd onder grote belangstelling van de 
stadsjeugd in Utrecht aangemeerd.21

De bij de Algemene Vereniging Groningen aangesloten migrantenverenigingen waren zonder 
uitzondering neutrale verenigingen. In een door de Haagse vereniging Groningen in 1939 uit-
gegeven gedenkbundel werd deze neutrale positie als volgt verwoord: ‘In onze verainen is ploats 
veur alle old-Grönnegers. Wie kennen gain verschil van rang of stand, gain verschil van kerke of 
van politieke kleur. Onze verainen is neutroal in de beste zin van dat woord. Heur deuren stoan 
den ook wied open veur elkenaine. Wat ons bindt dat is dat wie Grönnegers binnen en Grön-
negers blieven willen!’22 Deze neutraliteit sprak niet iedereen aan. Voor de orthodox-protestantse 
oud-Groningers in Den Haag ontstond een aparte vereniging. Ook in Rotterdam ontstond een 
christelijke Groninger vereniging.23 Vermoedelijk waren de meeste leden van de neutrale Gro-
ninger migrantenverenigingen vrijzinnig religieus of niet gelovig24 en hadden zij een sociaal- 
democratische of liberale politieke overtuiging. Dat deze personen van uiteenlopende gezindte 
elkaar als oud-Groningers vonden, betekende niet dat er nooit spanningen waren. Soms was het 
voor het bestuur van de Algemene Vereniging Groningen lastig balanceren om de eenheid binnen 
de vereniging te behouden. Zo ontstond in 1932 enige onrust in de vereniging omdat het bestuur 
een radio-uitzending bij de sociaal-democratische Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs 
(VARA) had geregeld. Het bestuur probeerde daarom ook een uitzending bij de neutrale Alge-
meene Vereeniging Radio Omroep (AVRO) te krijgen, uiteindelijk met resultaat.25

HE T V E R E N I G I N G S B E S T U U R

Direct na zijn besluit tot de oprichting van de Grönneger Sproak benoemde Scholten acht gegoede 
heren uit de provincie Groningen tot medebestuursleden van de nieuwe vereniging. Verschillende 
van hen reageerden weinig enthousiast op de toegedachte bestuursfunctie. De voor het bestuur 
gevraagde student D.R. Brouwer, zoon van de al eerder benoemde dr. H. Brouwer, liet bij zijn 
toetreding weten dat hij eigenlijk niet goed wist wat er van hem werd verwacht.26 De uit Winsum 
afkomstige bankier mr. J.T. Huizinga weigerde in eerste instantie bestuurslid te worden aangezien 
hij het te druk had. Scholten trok zich hiervan echter niets aan en benoemde Huizinga toch als 
bestuurslid. Huizinga, door de machtige Scholten voor het blok gezet, constateerde hierop dat hem 
niets anders restte dan de benoeming te aanvaarden.27 Met het Zuidhorner bestuurslid S.J. Heeringa 
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lag de verhouding eveneens van begin af aan moeilijk. Ondanks herhaalde aanmoediging door 
Scholten tot het organiseren van Groninger lezingen in het Westerkwartier kwam hiervan onder 
Heeringa’s leiding niets terecht.28 De gebrekkige inzet van het merendeel van de bestuursleden 
komt duidelijk tot uitdrukking in een bittere opmerking van secretaris Wolf in het jaarverslag over 
1919-1920. Wolf schreef: ‘Wanneer ik hier spreek van het Hoofdbestuur, dan bedoel ik meer 
bepaald het Dagelijks Bestuur, de heeren Vos, Pfeiffer en mijn persoon. De andere leden van het 
Hoofdbestuur hebben aan de genomen besluiten of gedane voorstellingen geen aandeel gehad. 
Hun vertrouwen in ons drieën was zoo groot dat zij het niet nodig vonden ook maar éénmaal aan 
onze besprekingen deel te nemen.’ Later werd de laatste zin doorgestreept en vervangen door het 
minder cynische: ‘Hun vertrouwen in ons drieën was zoo groot dat zij het niet nodig achtten aan 
onze besprekingen deel te nemen.’29 Het zal niet verbazen dat het merendeel van de Groningse 
bestuursleden van het eerste uur zich na drie of vier jaar bestuurswerk niet opnieuw kandidaat 
stelde. (zie bijlage 1)

Ongeveer gelijktijdig met het opstappen van de eerste bestuursleden zette een tendens in tot 
verschuiving van het bestuurslichaam naar buiten de provincie Groningen. In het verenigingsjaar 
1920-’21 kreeg het bestuur door verhuizing van Pfeiffer en H. Brouwer naar respectievelijk Weesp 
en Renkum twee buiten Groningen wonende leden. Tezelfdertijd werd bewust ingespeeld op het 
feit dat de Grönneger Sproak buiten Groningen sterk groeide. Op de algemene vergadering van  
19 augustus 1920 wijzigde men de statuten in die zin dat voortaan vier van de negen hoofd- 
bestuursleden van buiten de provincie moesten komen. Het vijf leden tellende dagelijks bestuur 
diende nog steeds in de provincie woonachtig te zijn.30

Dit uit Groningen afkomstige dagelijks bestuur raakte in toenemende mate gefrustreerd over de 
ontwikkeling van de overkoepelende Groninger vereniging. Op de algemene vergadering van 1921 
sprak voorzitter Vos in zijn openingsrede nog optimistisch: ‘De Vereeniging telt thans reeds meer 
dan 3900 individueele en afdeelingsleeden. Maar het kan nog beter en in de toekomst moet daar 
zeer zeker nog een 0 achter komen.’31 Al snel werd echter duidelijk dat die extra nul nooit achter het 
ledental zou komen. Weliswaar steeg dit in het voor het Interbellum geldende topjaar 1924-’25 tot 
ruim boven de 4000; een jaar later werd dit getal door het opstappen van de grote Stadgroningse 
vereniging Grönneger Sproak bijna gehalveerd. Een grootscheepse ledenwerfactie, waarbij ruim 
2200 circulaires werden verstuurd, bood geen soelaas: zij leverde slechts 22 nieuwe leden op en 
één begunstiger. Naar aanleiding van dit fiasco schreef secretaris P.J. Werkman in zijn jaarverslag: 
‘Doch het bestuur heeft hieruit eens en vooral kunnen leeren, dat het aantal Groningers, hetwelk 
voor de beweging werkelijk iets gevoelt, vrij gering is; Wel trekken opvoeringen van toneelstukken 
in het Groningsch dialect een talrijk publiek – vooral wanneer deze worden opgevoerd met het doel 
om het publiek te laten lachen en het publiek lacht gaarne en veel, te pas en te onpas (...) – wel 
trekken de zogenaamde “visites” met koffie en koek, bijbehorende verlotingen van groote koeken 
“en wat dies meer zij” nog steeds vele bezoekers[;] de Groninger beweging, de beweging “an und 
für sich” laat verreweg de meesten koud.’32 Werkman verwoordde de vrees dat de overkoepelende 
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Groninger vereniging verwerd tot puur en alleen een gezelligheidsvereniging. Al eerder had hij 
laten blijken dat hij het verenigingswerk niet zag als zomaar een aardigheidje. In zijn jaarverslag 
over 1924-’25 had hij teleurgesteld vastgesteld dat de aanschuivende verenigingen de grote lijn 
van de beweging vaak niet zagen.33 Verenigingsvoorzitter Vos deelde de vrees voor inflatie van de  
Algemene Vereniging Groningen. In zijn openingsrede voor de algemene vergadering van 1926 
drong Vos er bij de leden op aan zich te onthouden van alles dat de vereniging in hoofdzaak het 
karakter van een vermaaks- en gezelligheidsvereniging gaf.34

Behalve met de ervaren desinteresse voor de Groninger zaak, tobde het bestuur met nog een pro-
bleem. Al vrij snel na het overlijden van haar grote geldschieter Scholten kwam de overkoepelende 
Groninger vereniging structureel krap bij kas te zitten.35 Van haar leden ontving ze te weinig contri-
butie om veel activiteiten te kunnen ontplooien. Leden woonachtig binnen de provincie Gronin-
gen betaalden per jaar vijfentwintig cent, die daarbuiten tien. Dit verschil in contributiehoogte 
vormde de bron van het jarenlange gesteggel met de Stadgroningse Grönneger Sproak. Deze laatste 
vereniging vond bovendien dat zij onredelijk zwaar werd belast doordat de contributiesom afhanke-
lijk was van het ledental en zij zeer veel leden had. Ze eiste een forse contributieverlaging. Op 17 
juni 1925 besloot de Algemene Vereniging Groningen de contributie voor alle leden vast te stellen 
op twintig cent. De Grönneger Sproak nam hiermee geen genoegen. Ze achtte de voor haar leden 
doorgevoerde contributieverlaging te gering en stapte uit het landelijke verenigingsverband. Hier-
door ging de Algemene Vereniging Groningen er fors in inkomsten op achteruit.36

Langzaam aan raakte het dagelijks bestuur zo teleurgesteld over de situatie dat het erover begon 
te denken de Algemene Vereniging Groningen op te heffen. In zijn jaarverslag over 1928-’29  
schreef Werkman dat als de afdelingsbelangen voor die van de Groninger beweging bleven gaan, 
als men tevreden was met een amusementsvereniging en niet tot het brengen van slechts zeer 
geringe offers bereid was, het hoofdbestuur zijn taak als geëindigd kon beschouwen.37 De bereid-
heid tot het brengen van de gevraagde offers bleek niet groot. Na een contributieverhoging in 
de zomer van 1929 bedankten verschillende lokale verenigingen ervoor om nog langer bij de 
Algemene Vereniging Groningen aangesloten te blijven. Hiermee was de maat voor het dagelijks 
bestuur vol. Medio november 1929 besloot het om voor de eerstvolgende vergadering van het 
voltallig hoofdbestuur een voorstel tot ontbinding van de Algemene Vereniging Groningen te 
agenderen.38 Op de desbetreffende vergadering, die plaatsvond op 21 december 1929, reageerden 
de buiten de provincie woonachtige bestuursleden unaniem afwijzend op het voorstel, waarmee 
een bestuurscrisis was geboren.39 Besloten werd om op 31 mei 1930 een buitengewone algemene 
vergadering over de opheffingskwestie te organiseren.

Deze voor de vereniging cruciale vergadering werd geopend door verenigingsvoorzitter Vos. 
Hij vertelde dat hij tien jaar terug grote idealen had gehad, die hij overigens niet verder explici-
teerde, maar dat vele hiervan tot zijn teleurstelling niet waren verwezenlijkt. Hij had zich een sterk 
groeiende vereniging voorgesteld, vooral in de provincie Groningen. Hiervan was niets terechtge-
komen. De oorzaak van de ontstane crisis was volgens hem dat binnen de vereniging twee stro-
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mingen voorkwamen, die niet bij elkaar pasten. Ook hier werd Vos niet expliciet. Wellicht doelde 
hij op een serieuze naast een op het vermaak gerichte stroming. Het is echter ook denkbaar dat hij 
binnen het serieuze streven een verschil zag tussen het ideaal van de Groninger en dat van de oud-
Groninger leden, zoals verderop in dit boek naar voren komt. Nadat Vos was uitgesproken, vroeg 
het oud-Groninger bestuurslid K. ter Laan het woord. Ook hij beschouwde de mislukte opkomst 
van de vereniging in Groningen als een teleurstelling. Desondanks meende hij dat de voorzitter 
zich met zijn taxatie van de situatie vergiste. In de rest van het land bestond nog volop belang-
stelling voor de vereniging. Na enige discussie werd het voorstel van het dagelijks bestuur om de 
vereniging te ontbinden in stemming gebracht. Het werd met algemene stemmen verworpen. Het 
dagelijks bestuur trad hierop af, waarna Ter Laan tot voorzitter werd benoemd. Vervolgens werden 
nog vier bestuursleden gekozen. Evenals Ter Laan kwamen ook zij van buiten de provincie Gronin-
gen.40 Zo kreeg de Algemene Vereniging Groningen in 1930 een volledig door oud-Groningers 
bemand bestuur. Hiermee veranderde ook de gebruikelijke vergaderplaats. Tot dan toe waren de 
bestuursleden gewoonlijk bijeengekomen in Het Concerthuis aan de Poelestraat te Groningen. 
Na 1930 vergaderde men meestal ergens in het midden of westen van het land, vooral vaak in 
Amsredam in hotel Krasnapolsky op de Dam of in De Rode Leeuw aan het Damrak.

Waar het bestuur aangaande de woonplaats van zijn leden sterk veranderde, toonde het in 
andere opzichten gedurende het Interbellum enkele opvallende constanten. Voor de gehele peri-
ode gold dat de bestuursleden in hun dagelijkse leven maatschappelijk hoog aangeslagen beroepen 
uitoefenden. Allen kwamen ze uit gematigd protestantse of seculiere hoek. Wat betreft de geboorte-
plaats was er meer variatie. Sommige bestuursleden waren in de stad Groningen geboren, andere 
op het Groningse platteland. Een opvallend verschijnsel betrof de leeftijdsopbouw van het bestuur. 
In 1918 lag de gemiddelde leeftijd van de bestuursleden op drieënveertig jaar, in 1940 was deze 
gestegen tot drieënzestig. Gedurende het Interbellum bleef de macht binnen de overkoepelende 
Groninger vereniging dus in handen van een steeds verder vergrijzende generatie, geboren rond 
de jaren zeventig van de negentiende eeuw. Ook nadien zette dit vergrijzingsproces door, totdat 
in 1949 de gemiddelde leeftijd van de bestuursleden was opgelopen tot maar liefst zeventig jaar. 
Hierna daalde dit gemiddelde door het aantreden van een jonger bestuurslid enkele jaren. (zie bij-
lage 1) Een andere constante in het bestuur, althans vanaf 1930, betrof Ter Laans voorzitterschap. 
Ter Laan bleef ruim drie decennia de voorzitter van de overkoepelende Groninger vereniging. Pas 
in 1961 legde hij de voorzittershamer definitief neer. Alleen al vanwege zijn opmerkelijk lange 
voorzitterschap verdient hij hier extra aandacht.

Kornelis ter Laan werd geboren in 1871 als zoon van een keuterboer in het Groningse dorp 
Slochteren. Door de grote landbouwcrisis van rond 1880 kwam hij al op jonge leeftijd in aan-
raking met de vaak schrijnende armoede van kleine boeren en landarbeiders op het Groningse 
platteland. Ook zijn ouders hadden het niet ruim. Desondanks legden zij zoveel mogelijk geld 
opzij voor de opleiding van hun zoon Kornelis, de oudste uit een reeks van zeven kinderen. Nadat 
hij in Hoogezand-Sappemeer de Franse school en de HBS had doorlopen, moest hij in 1889 
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wegens geldgebrek van verdere studie afzien. De toen achttienjarige Kornelis ter Laan kwam voor 
de klas te staan, achtereenvolgens in Noordbroek, Sappemeer en Appingedam. Omstreeks deze 
tijd begon hij een sterke politieke betrokkenheid aan de dag te leggen. Hij woonde verschillende 
toespraken van Ferdinand Domela Nieuwenhuis bij, verdiepte zich in het werk van Multatuli en 
sloot zich in 1891 aan bij de Sociaal-Democratische Bond. Ter Laan werd kortom een typische 
rode schoolmeester, wat wordt onderstreept door zijn uitspraak uit die tijd: ‘Een onderwijzer 
behoort socialist te zijn’.41

In 1893 verhuisde Ter Laan van Appingedam naar Dordrecht, waar hij een beter betaalde 
onderwijsbetrekking kon krijgen. Via een aanstelling in Arnhem klom hij twee jaar later op tot 
de functie van hoofdmeester aan een gecombineerde school voor lager en meer uitgebreid lager 
onderwijs te Sluis. In 1898 verruilde hij deze baan voor een vergelijkbare betrekking te Delft. 
Behalve aan zijn leerlingen op school gaf hij ook les aan enkele van zijn jongere broers en zussen 

K. ter Laan in 1949.
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en na zijn huwelijk in 1895 tevens aan zijn zwager. Gedurende hun periode in Sluis woonden er 
in totaal vier jongere familieleden bij hem en zijn vrouw in. Ondertussen bleef Ter Laan zich vol 
overgave met het socialistische ideaal bezighouden. In 1894 richtte hij samen met zijn collega-
onderwijzer Hermannus Grouwstra een Nederlandse afdeling op van de Vrijlandbeweging, die in 
Kenia een socialistische heilstaat beoogde te stichten. Wellicht mede doordat dit utopisme op een 
totaal fiasco uitliep, begon Ter Laan steeds meer te neigen naar het parlementaire socialisme. In 
1900 werd hij lid van de SDAP. Het jaar daarop nam hij voor deze partij zitting in de Tweede 
Kamer. Het betekende zijn ontslag te Delft. In 1905 werd hij gemeenteraadslid van Den Haag, 
waar hij intussen was gaan wonen. Negen jaar later, in 1914, kwam aan zijn Haagse raadswerk 
een eind, omdat hij was benoemd tot burgemeester van het rode Zaandam. Hij was de eerste 
sociaal-democratische burgemeester van Nederland. In 1937 legde Ter Laan op vijfenzestigjarige 
leeftijd het  burgemeestersambt neer. Overeenkomstig een binnen de SDAP geldende regel stelde 
hij tevens zijn kamerzetel beschikbaar. Als ambteloos burger vestigde hij zich in Wassenaar, waar 
hij tot zijn dood in 1963 bleef wonen.

Burgemeester mr. P. Droogleever Fortuyn van Rotterdam ontvangt op 23 mei 1936 de bezoekers van de negende Groninger 
landdag in het stadhuis. In het midden K. ter Laan.
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Naast zijn politieke gedrevenheid ontwikkelde Ter Laan een grote passie voor zijn geboorte-
provincie Groningen. Die kwam voor het eerst tien jaar na zijn vertrek uit de provincie duidelijk 
aan het licht. In 1903 begon hij met het verzamelen van informatie voor een Groninger woor-
denboek dat hij rond 1922 voltooide en dat enkele jaren later in druk verscheen. Gedurende de 
rest van zijn leven publiceerde hij nog tientallen andere boeken, om over zijn onnoemelijk aantal 
artikelen maar te zwijgen. Veruit zijn meeste publicaties betroffen de Groninger taal, geschiedenis 
en folklore, maar hij schreef ook over andere zaken. Zo verschenen van zijn hand een Woordenboek 
van de vaderlandse geschiedenis, een Aardrijkskundig woordenboek van Nederland, een Encyclopedisch 
woordenboek voor Groot-Nederland,  een bundel Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen, 
een bundel Joodse overleveringen en postuum een breed opgezette Multatuli-encyclopedie.42 Hoewel 
veel van zijn publicaties elkaar nogal overlappen, tonen ze de enorme gedrevenheid en werklust die 
Ter Laan tot op hoge leeftijd behield. Zijn interesse voor Groningen gaf hij voorts invulling door 
in 1925 toe te treden tot het bestuur van de Algemene Vereniging Groningen. Zoals uiteengezet, 
werd hij vijf jaar later tot voorzitter gekozen.43

Met zijn langdurige voorzitterschap en het aan zijn talrijke publicaties ontleende aanzien, drukte 
Ter Laan een duidelijk stempel op de overkoepelende Groninger vereniging. Vooral na de Tweede 
Wereldoorlog was zijn invloed groot. Gedurende het Interbellum bleven de activiteiten van het 
verenigingsbestuur beperkt. Ze bestonden hoofdzakelijk uit het in stand houden van het contact 
tussen de verschillende lokale Groninger verenigingen. Een belangrijk middel hiertoe was de jaar-

Opvoering van het toneelstuk Hallo Gruno op 17 juni 1932 in Hilversum tijdens de zevende Groninger landdag. 
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lijks gehouden algemene vergadering. Doorgaans eens in de twee jaar maakte deze onderdeel uit 
van een zogeheten Groninger landdag: een feestelijke bijeenkomst voor de verenigingsleden. De 
landdagen speelden zich altijd af in een plaats waar een lokale Groninger vereniging was gevestigd. 
Deze lokale vereniging regelde doorgaans een ontvangst op het gemeente- of stadhuis. Daarnaast 
waren er meestal enkele lezingen over Groninger onderwerpen, een toneelopvoering, een wande-
ling of een toertochtje door de omgeving en een gemeenschappelijk diner. De landdagbezoekers 
bestonden gewoonlijk uit de leden van de organiserende lokale vereniging, de door de overige 
lokale verenigingen naar de algemene vergadering gezonden afgevaardigden, de bestuursleden van 
de overkoepelende Groninger vereniging en hun partners. Het aantal landdagbezoekers varieerde 
van enkele tientallen tot enkele honderden. Tot 1922 werden de landdagen gehouden in plaatsen 
binnen de provincie Groningen. Gedurende de rest van het Interbellum vonden ze buiten de 
provincie plaats.44 (zie bijlage 4)

DE W E N S TOT T E RU G K E E R N A A R D E P ROV I N C I E

De crisis van 1929/1930 binnen het bestuur van Algemene Vereniging Groningen had niet alleen 
haar weerslag op de bestuurssamenstelling. In de periode dat over de opheffing van de overkoepe-
lende Groninger vereniging werd gesproken, koos de historische afdeling eieren voor haar geld. Ze 
scheidde zich af van het overkoepelende verband en verzelfstandigde tot de historische vereniging 
Stad en Lande.45 Gedurende de tweede helft van het Interbellum ontwikkelde Stad en Lande zich 
tot een bloeiende vereniging met een ledental van 295 in begin 1940.46 Direct na de verzelfstan- 
diging van de historische afdeling deed het bestuur van de Algemene Vereniging Groningen enkele 
pogingen de historici tot heraansluiting te bewegen. Dezen voelden hier echter niets voor. Zij 
beschouwden Stad en Lande als een wetenschappelijke vereniging en niet als een amusements- 
vereniging, zoals de meeste bij het overkoepelende verband aangesloten verenigingen waren.47

Daarnaast bleef het bestuur van de Algemene Vereniging Groningen proberen om de Stad-
groningse vereniging Grönneger Sproak weer binnen de gelederen te krijgen. Het kwam er gedu-
rende het Interbellum niet meer van.48 Wel werd in 1934 in Groningen wederom een nieuwe 
subvereniging van de overkoepelende Groninger vereniging opgericht. Deze keer onder aanvoe-
ring van H.E. Buurma, burgemeester van Zuidbroek. In het bestuur namen vier inwoners van 
de stad Groningen plaats: S.S. Meihuizen, J.A. Fijn van Draat, mr. N. Hazewinkel en mevrouw  
M. de Visser. De bedoeling was om het bestuur later uit te breiden met enkele personen van buiten 
de stad. De nieuwe subvereniging kreeg de eenvoudige naam Groningen.49 Evenals het eerder door  
Werkman en mevrouw Kunst-de Vogel opgerichte Stad en Ommelanden werd ook Groningen 
geen succes. Voor het bestuur van de overkoepelende Groninger vereniging was dat in het voorjaar 
van 1935 al duidelijk. ‘De nieuwe Vereniging “Groningen” is een dood kindje met een lam handje’, 
zo stelde het vast.50 Dit betekende niet dat de nieuwe subvereniging direct weer werd opgeheven. 
In 1935 fuseerde zij met de historische vereniging Stad en Lande. De twee gingen verder onder de 
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naam van de laatste.51 De fusie werd door de afzonderlijke partijen verschillend geïnterpreteerd. 
Het bestuur van de Algemene Vereniging Groningen benadrukte dat door de fusie het contact met 
Stad en Lande was hersteld. Het bestuur van Stad en Lande beschouwde de fusie met Groningen 
daarentegen als een overname van deze laatste vereniging en benadrukte het behoud van het eigen 
karakter. 52 In de praktijk leverde de fusie het bestuur van de Algemene Vereniging Groningen 
geen wezenlijk contact met de provincie van afkomst op. De toetreding in 1937 van de toneel-
vereniging VIOS uit Haren tot de overkoepelende Groninger vereniging deed dit evenmin. Het 
gebrek aan een duidelijke achterban in Groningen werd door het bestuur van de overkoepelende 
Groninger vereniging als buitengewoon problematisch ervaren. Men achtte het van het grootste 
belang dat de provincie door de vereniging zou worden herwonnen.53 Terwijl deze herovering 
van de provincie gedurende het Interbellum uitbleef, zette de groei van de vereniging buiten de 
provincie stevig door. In 1935 kreeg zij zelfs een afdeling te Palembang in Nederlands Oost-Indië. 
Aan het eind van het Interbellum hadden zich dertig lokale verenigingen van oud-Groningers bij 
de Algemene Vereniging Groningen aangesloten. Het ledental was ongeveer 3500.54

PE R I O D I E K E N E N P U B L I C AT I E S

In de jaren 1917-18 begon Scholten de breed vertakte vereniging Grönneger Sproak en het maand-
blad Groningen. Volgens de titelpagina was het blad een uitgave van de vereniging. Het werd 
gedrukt bij uitgeverij Erven B. van der Kamp te Groningen. Spitzen voerde als hoofdredacteur de 
facto in z’n eentje de redactie over het blad.

Aan deze situatie kwam halverwege de jaren twintig een eind. Dit hing samen met de eis van de 
door de Grönneger Sproak benaderde historici dat zij de helft van het maandblad tot hun beschik-
king kregen. Naar aanleiding van deze door de historici aan hun toetreding verbonden voorwaarde, 
betoogde verenigingsvoorzitter Vos op de algemene vergadering van 1922 dat er naast Spitzen een 
nieuwe redacteur voor het maandblad moest komen. Deze zou het door de historici geclaimde 
deel van het blad moeten vormgeven. Spitzen kon zich dan concentreren op de redactie van het 
dialectgedeelte. Het verenigingsbestuur durfde de historici echter niets te garanderen, aangezien 
het meende dat het maandblad Groningen formeel niet toebehoorde aan de vereniging, maar aan 
uitgeverij Erven B. van der Kamp. Vanwege deze onpraktische toestand riep men op de algemene 
vergadering een commissie in het leven die de mogelijkheid tot het oprichten van een nieuw, eigen 
tijdschrift moest onderzoeken.55 Begin 1923 stelde het verenigingsbestuur door middel van een circu-
laire alle betrokkenen op de hoogte van zijn streven tot openstelling van het maandblad voor de his-
torici. Ondertussen was uit financiële overwegingen afgezien van de  uitgave van een eigen blad.56

De circulaire leidde tot een geërgerde reactie van Spitzen.57 Zijn irritatie liep zo hoog op dat 
hij in april 1923 liet weten zo spoedig mogelijk als hoofdredacteur te willen aftreden.58 Naast een 
diepe verbolgenheid over de hem ontnomen absolute zeggenschap over de inhoud van het maand-
blad speelden nog twee zaken mee. Kort tevoren had hij scherpe kritiek op zijn redactie ontvangen.  

EE N V E R P L A ATS I N G I N D U B B E L O P Z I C H T



56

Deze kwam van de rechtshistoricus in Leiden prof. mr. A.S. de Blécourt (1873-1940), die op 17 
maart 1923 voor de Groninger vereniging in Den Haag een lezing hield met de veelzeggende titel 
‘kunstmatig en ongezond provincialisme’. De Blécourt genoot onder de oud-Groningers groot aan-
zien, mede omdat hij in zijn studententijd in Groningen de verhalenbundel in het dialect Fivelgoër 
landleven had gepubliceerd – waar zijn later beroemd geworden medestudent Johan Huizinga de 
illustraties voor maakte.59 Daarnaast was van invloed dat Spitzen door zijn drukke bezigheden van 
de voorgaande jaren ernstig overspannen was geraakt.60 Ondanks de beladen situatie kwam men 
toch tot een voor alle partijen bevredigende oplossing. De historici lieten bij de gevoerde toetredings-
onderhandelingen al snel hun claim op de helft van het maandblad Groningen vallen. Wel bleven 
ze het wenselijk achten dat er een afzonderlijke redacteur voor het historische gedeelte van het blad 
kwam.61 Doordat de historici hun eis afzwakten, kwam het in de loop van 1923-’24 tot een voor-
lopig compromis ten aanzien van het maandblad. Spitzen kwam na een dringende oproep hiertoe62 
terug van zijn besluit om op te stappen als redacteur. Om zijn taak te verlichten, werden naast hem 
twee nieuwe, mede in het dialect geïnteresseerde, redacteuren benoemd: Jelte Dijkstra (1879-1946) 
en Jacob Rietema (1879-1970).63 Dijkstra, geboren in Grijpskerk, was hoofdonderwijzer aan een 
openbare school te Groningen.64 Rietema, geboren in Leens, was belastingsurnumerair geweest in 
achtereenvolgens Haarlem, Dordrecht en Roermond, waarna hij zich in 1920 in Groningen had 
gevestigd.65 Beide nieuw aangetreden redacteuren waren niet actief binnen de overkoepelende Gro-
ninger vereniging.66 In het najaar van 1926 kwam er een definitieve oplossing voor de maandblad-
kwestie. De uitgever Erven B. van der Kamp verklaarde zich bereid een derde deel van het blad aan 
de nieuw opgerichte historische afdeling van de Algemene Vereniging Groningen beschikbaar te 
stellen. Spitzen, Dijkstra en Rietema gingen hiermee akkoord. De Rijksarchivaris voor Groningen 
en Drenthe en voorzitter van de historische afdeling, dr. H.A. Poelman, trad als vierde redactielid 
toe. Hij nam de verantwoordelijkheid voor het historische deel van het maandblad op zich.67 Een 
jaar lang bestond de redactie uit deze vier leden. In 1928 stapte Spitzen er definitief uit.68 Vijf jaar 
later wijzigde de samenstelling van de redactie opnieuw, dit keer door het overlijden van Poelman. 
Dr. K. Hildebrand, historicus en directeur van de Handels-HBS te Groningen, volgde hem op.69 
Gedurende de rest van het Interbellum bleef de redactiesamenstelling ongewijzigd.

Het toetreden van de historici tot de overkoepelende Groninger vereniging leidde niet alleen 
tot een veranderde redactiesamenstelling van het maandblad Groningen. Het zorgde ook voor 
een nieuwe, meer heldere verhouding tussen de vereniging en het blad. Zoals uiteengezet, liet 
de overkoepelende Groninger vereniging in 1922 naar aanleiding van de door de historici geuite 
verlangens uitzoeken of het mogelijk was een eigen tijdschrift te beginnen. Vermoedelijk heeft 
men na het overlijden van Scholten de oorspronkelijke band tussen de vereniging en het maand-
blad Groningen als verloren beschouwd. Uitgeverij Erven B. van der Kamp, die het maandblad 
drukte, meende echter dat het blad nog wel degelijk aan de vereniging toebehoorde, zoals ook op 
het titelblad stond. Dit bleek tijdens een in 1923 gevoerde correspondentie tussen de uitgever en 
het verenigingsbestuur over de problemen met Spitzen.70 Kort hierna werd aan de onduidelijk-
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heid over de status van het maandblad een eind gemaakt. Men sprak af dat het maandblad  aan 
de Erven van der Kamp toekwam, wat voortaan ook op het titelblad kwam te staan. De vereni-
ging kon er haar berichten in blijven publiceren. 71 Dit laatste veranderde in 1930. Na de grote 
bestuurswijziging binnen de overkoepelende Groninger vereniging bedong de maandbladredactie 
het volledige beslissingsrecht over de inhoud van het maandblad.72 Sindsdien verscheen er haast 
geen verenigingsnieuws meer in Groningen.

Waar het bestuur van de overkoepelende Groninger vereniging zijn invloed over het maand-
blad Groningen kwijtraakte, verloor de maandbladredactie zijn greep op het lezerspubliek. In 1932 
telde het maandblad 1450 abonnees. De jaren daarna daalde dit aantal steeds verder.73 Tegelijker-
tijd wonnen enkele door lokale Groninger migrantenverenigingen uitgegeven blaadjes, zoals het 
Rotterdamse Groninger Stemmen en Gruno-nieuws en ’t Schienvat uit Utrecht, aan populariteit.74 
Eind jaren dertig begon men er vanuit de lokale verenigingen op aan te dringen dat de overkoe-
pelende Groninger vereniging weer een eigen blad kreeg. In eerste instantie voelde het vereni-
gingsbestuur hier weinig voor. Hoewel het geen zeggenschap over het maandblad Groningen had, 
was het tamelijk tevreden met de inhoud ervan. Men vreesde dat een eventueel op te richten nieuw 

Alkmaarse oud-Groningers maken in 1933 reclame voor het maandblad Groningen.
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verenigingsblad nooit de kwaliteit van het maandblad zou evenaren, terwijl het de lezerskring van 
Groningen nog verder zou doen krimpen. Ondanks zijn bedenkingen ging het verenigingsbestuur 
uiteindelijk toch overstag.75 Vanaf 1 januari 1940 liet het maandelijks bij uitgeverij Erven B. van 
der Kamp een acht pagina’s tellend verenigingsblaadje drukken, dat tegelijk met het maandblad 
Groningen werd rondgestuurd. Het nieuwe blaadje heette Dörp en Stad.76

Zoals het bestuur van de Algemene Vereniging Groningen al vermoedde, evenaarde Dörp en 
Stad nimmer het niveau van Groningen. Het was niet veel meer dan een mededelingenblaadje. 
Het maandblad Groningen was en bleef vele malen belangrijker als medium voor de publicatie 
van artikelen over Groninger zaken. Gedurende het Interbellum publiceerden twee- à driehonderd 
personen77 er hun artikelen, verhalen of gedichten geschreven in het Gronings en/of gaande over 
Groninger onderwerpen in.

Tevens waren er gedurende het Interbellum enkele tientallen personen die er in slaagden hun 
op Groningen gerichte studies of Groningstalige proza, poëzie of toneelwerk in afzonderlijke druk 
uitgegeven te krijgen.78 Uit een latere mededeling van een bestuurslid van de Algemene Vereni-
ging Groningen komt het beeld naar voren dat het Groningstalige werk vooral aftrek vond bij de 
Groninger migranten en minder in de provincie Groningen.79

DE GRO N I N G E R B EW E G I N G

In de eerste helft van de twintigste eeuw, en dan met name tijdens het Interbellum, ontstonden 
er binnen Nederland tientallen verenigingen van mensen met een speciale belangstelling voor 
Groningen. Duizenden sloten zich bij een van deze verenigingen aan. Tezelfdertijd verschenen er 
enkele tijdschriften voor artikelen, verhalen of gedichten geschreven in het Gronings en/of gaande 
over Groninger onderwerpen, alsmede vele monografieën, bundeltjes en toneelstukken met Gro-
ningen of het Gronings als gemeenschappelijke noemer. Op zich kende deze verzameling van op 
Groningen gerichte activiteiten niet een duidelijke, samenbindende structuur. Weliswaar ontstond 
in 1917 een overkoepelende Groninger vereniging, maar nooit waren alle afzonderlijke Gronin-
ger verenigingen hier tegelijk bij aangesloten. Afgezien daarvan bestond het landelijke verband 
gedurende het Interbellum uit weinig meer dan de tussen het overkoepelende bestuur en de lokale 
verenigingsbesturen gevoerde correspondentie en de jaarlijks gehouden algemene vergadering. 
Evenmin was sprake van een nauw contact met de verschillende bladen en blaadjes, om over de 
elders publicerende auteurs maar te zwijgen.

Desondanks ontwaarden enkele betrokkenen in de veelheid van op Groningen gerichte initia-
tieven een eenheid. Zij duidden die aan als ‘de Groninger beweging’. Dit idee van het bestaan 
van een Groninger beweging leefde in sterke mate binnen het bestuur van de overkoepelende Gro-
ninger vereniging. Hierbij beschouwde men Spitzen voor wat betreft de eerste interbellumjaren 
als de kernfiguur van de beweging. Ter Laan kreeg deze eer toebedeeld voor de latere jaren.80 Ook 
Spitzen zelf gaf blijk van een sterk bewegingsbesef.81 Ongetwijfeld zal het idee van een ‘Groninger 
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beweging’ bij meer mensen hebben geleefd dan bij Spitzen en de bestuursleden van de overkoe-
pelende Groninger vereniging alleen. Allicht leefde het in meer of mindere mate bij de bezoekers 
van de landdagen: veelal bestuursleden van de lokale Groninger verenigingen. Wellicht leefde ook 
onder een deel van de gewone leden van deze lokale verenigingen een ‘Groninger beweging-besef ’. 
Misschien ook meende een aantal schrijvers in het Gronings dat zij hun arbeid ten dienste van de 
‘Groninger beweging’ verrichtten. Hoeveel mensen precies tijdens het Interbellum in de Gronin-
ger beweging hebben geloofd, is lastig te bepalen. Het zullen er meer zijn geweest dan het twintig-
tal bestuursleden van de overkoepelende Groninger vereniging. Het idee heeft echter vermoedelijk 
niet bij iedereen die zich in een lokale Groninger vereniging vermaakte, geleefd.

Op basis van het voorgaande kan een omschrijving worden gegeven van de Groninger beweging 
als: een brede los-vaste verzameling van in Groningen geïnteresseerde personen en hun activiteiten 
en publicaties, die door sommigen werd opgevat als eenheid en betiteld als ‘de Groninger beweging’. 
Deze omschrijving impliceert dat de Groninger beweging was samengesteld uit twee componenten. 
Ten eerste was er het ordenend perspectief van degenen die een Groninger beweging ontwaarden. 
Dit kan worden aangeduid als het ideële of denkbeeldige aspect van de Groninger beweging. De 
beweging was echter meer dan louter een ideeënconstructie. Met de term ‘de Groninger beweging’ 
refereerde men indertijd wel degelijk aan een brede verzameling verenigingen, tijdschriften en initia-
tieven. Zonder dit zou het geloof in het bestaan van een Groninger beweging niet zijn ontstaan. De 
verzameling van duizenden personen die zich, al dan niet bewust van het bewegingsidee, speciaal 
met Groningen bezighielden, vormde het andere, meer reële, aspect van de beweging. De Gronin-
ger beweging was kortom iets dat bestond op het grensvlak van idee en realiteit. Zo beschouwd, 
verschoof zij gedurende het Interbellum in dubbel opzicht naar buiten de provincie Groningen. 
Ten eerste kwamen degenen die een Groninger beweging onderscheidden in toenemende mate van 
buiten de provincie. Daarnaast vonden de activiteiten en initiatieven die zij als onderdeel van de 
Groninger beweging beschouwden in toenemende mate buiten Groningen plaats.

Hierin verschilde de Groninger beweging van de Friese beweging, die altijd een stevige basis in  
de provincie van herkomst behield. Gedurende het Interbellum ontstond in Friesland een omvang- 
rijk, verzuild samenstel van diverse verenigingen en organisaties die de regiocultuur trachtten te 
verstevigen.82 Dit betekende niet dat er buiten Friesland geen Friese verenigingen voorkwamen. 
Vergelijkbaar met de opkomst van het oud-Groninger verenigingsleven, ontstonden er vanaf circa 
1900 in Nederland tientallen Friese migrantenverenigingen, de zogenaamde kriten om utens.83  
Ook deze Friese verenigingen maakten deel uit van de Friese beweging, maar zij vormden er slechts 
een beperkt onderdeel van. De Groninger beweging daarentegen werd na verloop van tijd vrijwel 
geheel door migranten gedragen. Naast de Groninger en Friese migrantenverenigingen ontstonden 
in de eerste helft van de twintigste eeuw ook dergelijke clubs van Drenten, Overijsselaren, Gel-
derlanders, Limburgers, Noord-Brabanders en Zeeuwen.84 Dit fenomeen illustreert niet alleen de 
brede migratiegolf vanuit de perifere provincies naar elders. Het laat tevens zien dat groepsvorming  
op basis van gewestelijke afkomst veel voorkwam onder de binnenlandse migranten.
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