
Zoals eerder bleek, drukte G.W. Spitzen aan het begin van het Interbellum duidelijk zijn stempel 
op de Groninger beweging. Daarom is het nuttig aandacht te besteden aan zijn kijk op de wereld 
en op dat deel daarvan dat Groningen heet. Spitzen heeft zijn visie nergens als een netjes uitge-
werkt geheel geformuleerd. Hij verwoordde deze in flarden verspreid over talrijke artikelen, brie-
ven, toespraken, verhalen, toneelstukken, gedichten en andere teksten. Wanneer de flarden van 
Spitzens denken tot een geheel worden samengevoegd, dan blijkt het te gaan om het gedachtegoed 
van iemand die in de lijn van de romantisch- 
nationalistische traditie droomde van een Gro-
ninger volkseenheid.

HE T O E R E I G E N E

Spitzen had als uitgangsgedachte dat de 
wereldbevolking bestaat uit een groot aantal 
zelfstandige groepen, die hij afwisselend beti-
telde met de termen volk, stam of ras. Iedere 
groep, zo meende hij, heeft een eigen taal, 
eigen gewoonten en gebruiken, door hem ook 
wel aangeduid met de term cultuur, alsook, 
zoals hij het noemde, een eigen karakter, stam-
geest of volksaard. Bovendien kent iedere groep 
een band met het eigen gebied van afkomst, 
met de eigen grond. Dit geheel van taal, grond, 
cultuur en stamgeest noemde Spitzen het oer-
eigene. Voor iedere groep, zo meende hij, is 
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het eigen oereigene allesbepalend. Ieder individu uit de groep is volledig doordrongen van en 
onlosmakelijk verbonden aan zijn eigen volkstaal, -cultuur, -karakter en grond. Het oereigene is 
iets dat ieder individu in het bloed zit. Vooral ook is het iets dat vanuit oude tijden tot het heden 
doordringt, bijvoorbeeld via sprookjes. Daarom kan en moet het verleden dienen als prachtig voor-
beeld voor de contemporaine maatschappij, aldus Spitzen. In het verleden, zo meende hij, kan de 
mens zijn eigenheid ontwaren. Het verleden vormt aldus het fundament van het heden. Sterker 
nog, via het oereigene leeft het verleden door in het heden, vooral in het hedendaagse leven van het 
boerenvolk op het platteland, minder in het moderne heden van steden en fabrieken. Bij Spitzen 
riep dit oereigene aangename associaties op. Hij beschouwde het als iets warms, iets innerlijks, iets 
uit het hart. Tegenover het oereigene leven plaatste hij een leven van moderne nivellering, verva-
ging, confectie, van nuchter kille berekening, van cijferend verstand: een modern leven dat niet 
van binnen komt, maar slechts van buiten is.1

GRO N I N G E N E N D E W E R E L D

Op basis van de oereigene eenheid van grond, karakter, geschiedenis, taal en gebruiken kende  
Spitzen aan Groningen een eigen plaats in de wereld toe. Hierbij verbond hij de door hem zo 
gekoesterde provincie aan het aangrenzende Duitse gebied, terwijl hij haar afzette tegen de Neder-
landse buurprovincies Friesland en Drenthe, alsook tegen Den Haag, Holland en Frankrijk.

Dat Spitzen Groningen tegen Friesland afzette, is eenvoudig te verklaren. Eerder is uiteenge-
zet dat de Friesnationalist Wumkes Groningen voor Friesland opeiste. Hij vertolkte hiermee een 
idee dat in bredere kringen binnen de Friese beweging voorkwam. Voor de Groninger beweging 
impliceerde de Friese claim op Groningen dat bij het neerzetten van een eigen provinciale cultuur 
niet kon worden ontkomen aan een positionering tegenover Friesland. Gevolg hiervan was dat 
gedurende het hele Interbellum, en ook daarna, een zekere spanning heerste tussen de Friese en de 
Groninger beweging. Op het Groningse zich afzetten tegen Friesland en de moeizame verhouding 
tussen de Groninger en de Friese beweging zal nog uitvoerig worden ingegaan.

Dat Spitzen Groningen nauw aan Noordwest-Duitsland verbond, is ook verklaarbaar. Hier 
speelden persoonlijke en meer algemene factoren door elkaar.2 Zo zullen jeugdsentimenten een 
rol hebben gespeeld. Tijdens Spitzens jeugdjaren maakte zijn woonplaats Stadskanaal als veen- 
ontginningsnederzetting een periode van grote economische bloei door. Van heinde en ver kwamen  
hier mensen op af.3 Als kind heeft Spitzen ongetwijfeld veel Duitse migranten en trekarbeiders 
zien langskomen. Zij lijken in Spitzens jeugdherinneringen een belangrijke plaats te hebben 
ingenomen. In elk geval schreef Spitzen op latere leeftijd lovend over de Duitse passanten uit 
zijn jeugd. De vroegere trekarbeid over de Duits-Nederlandse grens speelde ook een belangrijke 
rol in Spitzens beargumentering van de verbondenheid tussen de Groningers en hun Duitse 
buren.4 Spitzen moet in de Veenkoloniën van zijn jeugd echter evenzeer Drenten en Friezen zijn 
tegengekomen. Het betreft hier dus niet een afdoende argument.

‘ ’T   HO G E R W I T VA N ’T  S T R EV E N’



62

Ook een passage uit zijn autobiografie wijst erop dat Spitzen in zijn jeugd een zekere liefde voor 
Duitsland ontwikkelde. Bij het beschrijven van zijn Stadskanaalster jeugdjaren memoreerde hij 
nadrukkelijk ‘de onvergetelijke winteravonden wanneer de familie rondom het flakkerende vuur 
van de open haard zat’. Tijdens zulke avonden vertelde Spitzens vader over zijn leven: onder andere 
over de tijd dat hij in Duitsland werkte waar hij de Platduitse schrijver Fritz Reuter had gekend. 
Verder werden thuis bij de piano mooie Duitse liederen gezongen. In Spitzens beschrijvingen van 
de door hem beleefde Stadskanaalster winteravonden zal vast een kern van waarheid zitten. Het 
geschetste plaatje doet echter dermate idyllisch aan dat het waarschijnlijk is dat Spitzen in zijn 
autobiografie zijn latere liefde voor Duitsland in het algemeen en voor de Platduitse schrijver 
Reuter in het bijzonder, sterker dan gerechtvaardigd op zijn jeugd projecteerde.5 Hoe het ook 
zij, zeker is dat Spitzen ergens in de loop van zijn leven liefde ontwikkelde voor het Duits in het 
algemeen en het Platduits in het bijzonder. Zijn docentschap Duits moet ongetwijfeld ook in dit 
licht worden gezien. In 1921 begon Spitzen in het maandblad Groningen een rubriek ‘Platduuts’. 
Hierin zong hij de lof van onder meer de Platduitse schrijvers Klaus Groth, Fritz Reuter en  
Johann Hinrich Fehrs.6 Bovendien werd hij lid van het zogenaamde Fehrs-Gilde, een in 1916 
opgerichte vereniging van liefhebbers van Fehrs’ werk. 7

Spitzens gerichtheid op Duitsland had ongetwijfeld ook te maken met het feit dat hij over de 
grens enthousiast werd onthaald. De verklaring daarvoor ligt in de geschiedenis van de Nederduitse  
beweging. Deze beweging was in de negentiende eeuw in Duitsland ontstaan en had als streven 
om naast het officiële Hoogduits de Nederduitse of Platduitse dialecten uit Noord-Duitsland als 
officiële taal erkend te krijgen. Verder richtte zij zich naar romantische traditie op het behoud van 
de Nederduitse cultuur. Tezelfdertijd was in België de Vlaamse beweging ontstaan. De aanhangers 
van deze beweging, ook wel flaminganten genoemd, hielden zich bezig met de cultivering van het 
Vlaams. Hierbij zetten zij zich nadrukkelijk af tegen het Franstalige Wallonië. Al snel ontstond 
er een nauwe samenwerking tussen beide bewegingen. Gedurende de Eerste Wereldoorlog, toen 
Duitsland een groot deel van België bezette, leidde dit nogal eens tot collaboratie door flamin-
ganten met de Duitsers. Vooraanstaande personen uit de Vlaamse beweging interpreteerden 
namelijk de Eerste Wereldoorlog als bevrijdingsstrijd van verbonden Germaanse stammen tegen 
de gemeenschappelijke Romaanse vijand. Zo werd het Vlaams-Waalse taalconflict op een lijn 
gesteld met de Duitse strijd tegen Frankrijk. Deze gezamenlijke strijd pakte anders uit dan men 
had gehoopt. Duitsland verloor de Eerste Wereldoorlog en werd met het verdrag van Versailles 
door de overwinnende mogendheden zwaar gestraft. De collaborerende flaminganten verging het 
niet beter. Sommigen verdwenen voor jaren in de gevangenis, anderen sloegen op de vlucht. De 
gevluchte flaminganten belandden veelal in Nederland of Duitsland.8

De voor de Duitsers en collaborerende flaminganten ongelukkige afloop van de Eerste 
Wereldoorlog betekende niet dat het met de Vlaamse en de Nederduitse beweging gedaan was. 
Integendeel, onder invloed van de frustratie over wat men beschouwde als het ‘Schanddiktat von 
Versailles’, kwam de Nederduitse beweging direct na de Eerste Wereldoorlog tot een tot dan toe 
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ongekende bloei. Zij was een uitstekend toevluchtsoord voor de gefrustreerde conservatieve burge-
rij, die zich op de waarde van het vaderland bezon. Zo werd de Nederduitse beweging tijdens de 
Weimarrepubliek een bolwerk van nationaal-conservatieve stromingen. Binnen dit bolwerk von-
den ook diverse gevluchte flaminganten een plaats. Het zal niet verbazen dat onder deze omstan-
digheden het idee van de Nederduitse-Vlaamse verbondenheid al snel weer opleefde. Dit idee 
ontwikkelde zich op zijn beurt al vlot tot de Groot-Nederduits-Nederlands-Vlaamse gedachte:  
de gedachte dat het zich van Pommeren tot Vlaanderen uitstrekkende gebied vanouds bewoond 
werd door een aantal nauw verwante Germaanse stammen. Met de Vlamingen had de Nederduitse  
beweging al langer contact. Met de Nederlanders moest dit nog grotendeels worden gelegd. De 
Nederlandse dialectschrijver Spitzen werd daarom direct na de Eerste Wereldoorlog met open 
armen in Duitsland ontvangen. Hier kwam nog iets bij. Terwijl in Duitsland de Nederduitse 
verenigingen als paddestoelen uit de grond schoten en diverse toneelgezelschappen zich aandien-
den om de boodschap van de onlosmakelijke band tussen volk en bodem uit te dragen, bleek al 
snel dat er nauwelijks geschikte toneelliteratuur voorhanden was. Dit had voor Spitzen het geluk-
kige gevolg dat zijn op de band tussen volk en bodem hamerende toneelstuk De Grond vrijwel 
direct na de voltooiing in 1918 in het Platduits werd vertaald. Het stuk werd eerder in Duitsland 
dan in Nederland op de planken gebracht. Het beleefde zijn première op 1 oktober 1919 in Leer, 
waar het voor de Verein für Heimatschutz und Heimatgeschichte onder de titel De Grund werd 
opgevoerd. Hierna werd het in heel Noord-Duitsland een succesnummer. In Vlaanderen zorgde 
Het Vlaamse Volkstoneel voor een serie opvoeringen. Ook leverde Spitzen een aantal bijdragen 
aan Nederduitse tijdschriften, zoals De Eekboom en het Niedersachsenbuch. In 1921 maakte hij een 
rondreis door Noord-Duitsland die het karakter kreeg van een ware zegetocht. Overal werd hij als 
held onthaald. Hoogtepunt van de reis was een ‘Niederdeutsch-niederländischer Abend zu Ehren 
des zur Zeit hier anwesenden Groninger Dichters G.W. Spitzen’ op zaterdag 16 juli 1921 in de 
vergaderzaal van het Curiohuis te Hamburg. De bijeenkomst stond onder leiding van de hoogleraar 
voor het Platduits aan de universiteit van Hamburg, Conrad Borchling (1872-1946). Een jaar later 
werd Spitzen tijdens de zogenaamde Bremer Weke het erelidmaatschap van de Plattdütsche Vereen 
Bremen aangeboden.9

De Nederduitse beweging gebruikte Spitzen als Nederlandse vertegenwoordiger van de Groot-
Nederduits-Nederlands-Vlaamse samenwerking. Spitzen op zijn beurt gebruikte het contact met 
de aangrenzende Duitse gebieden om voor Groningen een eigen positie op te eisen tegenover 
Friesland. Door de provincie Groningen op het oostelijk gelegen Duitsland te richten, keerde 
Spitzen haar van het westelijk gelegen Friesland af. Hierbij moet worden opgemerkt dat de wen-
ding naar de aangrenzende Oost-Friese gebieden minder vanzelfsprekend een afkering van het 
Westerlauwerse Friesland impliceerde dan het op het eerste gezicht lijkt. Evenals Groningen lagen 
ook deze gebieden in het territoir dat door de Groot-Friese gedachte werd geclaimd. Vooral Aurich 
– zo’n vijfentwintig kilometer verwijderd van Leer, waar Spitzens De Grond zijn première beleefde 
– gold voor de Friesnationalisten als belangrijke plaats in de Friese geschiedenis. Hier was vroeg in 
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Opvoering van De Grond op het eiland Borkum omstreeks 1920.

Opvoering van Spitzens toneelstuk De Grond in Leer, waar het in 1919 zijn première had.
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de dertiende eeuw het zogenaamde Upstalboomverbond ontstaan. Bij dit verbond ontstond tussen 
verschillende Friese gebieden samenwerking op het terrein van de rechtspraak. Binnen de Friese 
beweging gold dit Upstalboomverbond als symbool van Friese vrijheid en eenheid, een eenheid 
waarmee de Friezen zich volgens de overleveringen wapenden tegen onder meer de Saksen. Het 
was eveneens in Oost-Friesland, in Jever, waar in 1925 het eerste Groot-Friese congres werd 
georganiseerd. Dat dit in Oost-Friesland en niet in het Westerlauwerse Friesland gebeurde, is niet 
vreemd. Vanaf het einde van de Eerste Wereldoorlog was vanuit Nederlands Friesland een sterke 
belangstelling ontstaan voor de Noord-Friese gebieden uit het Duits-Deense grensgebied van 
Sleeswijk, alsook voor de aan Groningen grenzende Oost-Friese gebieden. Waar Spitzen lid werd 
van Nederduitse verenigingen als het Fehrs-Gilde10 en de Plattdütsche Vereen Bremen, legden 
de Friesnationalisten contact met Noord-Friese verenigingen als de Nordfriesischer Verein für 
Heimatkunde und Heimatliebe, de groep Nationale Frashe, en de Friesisch-Schleswigsche Ver-
ein.11 Verderop zal blijken hoe de dubbele claim op een relatie met de Oost-Friese gebieden leidde 
tot openlijke discussie tussen aanhangers van de Groninger en van de Friese beweging.

Dat Spitzen Groningen tegenover Holland, Frankrijk en vooral ook tegenover zijn woonplaats 
Den Haag positioneerde, is eveneens verklaarbaar. Deze plekken golden voor hem als symbolen 
van de moderne, verdorven wereld en stonden zo tegenover het oereigene Groningen. Dat Spitzen 
naast het westen van Nederland juist Frankrijk als symbool van moderniteit koos, is logisch. Tot 
de Tweede Wereldoorlog was de Franse cultuur in Europa dominant. Voor hem hadden dan ook 
al tal van romantisch-nationalisten uit diverse Europese gebieden de door hen verdedigde culturen 
met Frankrijk en Parijs gecontrasteerd. Met het zich afzetten tegen Frankrijk stond Spitzen in een 
lange traditie. Hier kwam nog iets bij. Zoals uiteengezet, werd Duitsland na de Eerste Wereldoor-
log door de overwinnende mogendheden zwaar gestraft. Dit gebeurde vooral op aandrang van 
Frankrijk, dat een heropleving van Duitsland als grote mogendheid vreesde. Onder meer werd 
Duitsland gedwongen de volle schuld voor de oorlog op zich te nemen, moest het aan de overwin-
naars enorme herstelbetalingen doen voor geleden oorlogsschade en moest het de controle over 
de kolenmijnen van het Saarland voor vijftien jaar afstaan aan Frankrijk. Hierdoor ontstond in 
Duitsland een enorme armoede en ellende. Onder Spitzens Platduitse kennissen was men dan 
ook beslist niet enthousiast over Frankrijk. Spitzens anti-Franse houding kwam vermoedelijk hier 
gedeeltelijk vandaan.

Ook tussen Groningen en Drenthe trok Spitzen een scherpe lijn. Hij deed dit ter verdediging 
van de culturele autonomie van Groningen. Vermoedelijk speelde hierbij het in 1924 gepubliceerde  
artikel ‘Hoe verloren de Groningsche Ommelanden hun oorspronkelijk Friesch karakter?’ van de 
historicus Johan Huizinga een belangrijke rol. In dit artikel verkondigde Huizinga onder meer dat 
met uitzondering van Drenthe en tot op zekere hoogte ook Friesland niet één van de Nederlandse 
provincies een natuurlijke fysische, hydrografische of etnografische eenheid vormde. De meeste 
provincies waren moeizaam samengesmede politieke gedrochten, zo betoogde hij. In zijn optiek 
was echter geen van de provincies als kunstmatig politiek product zo merkwaardig als Groningen. 
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Tot in de late Middeleeuwen, zo argumenteerde Huizinga, waren de Groninger Ommelanden in 
alle opzichten Fries van karakter. Niet alleen was de bevolking in de Ommelanden Fries, ook was 
het klei-woudlandschap er vergelijkbaar met dat in Friesland. Van een heel andere aard was de 
middeleeuwse stad Groningen. Deze lag op het noordelijke puntje van de Hondsrug, een uitloper 
van de Drentse zandgronden, volgens Huizinga ooit wel aangeduid als ‘een stert van Drentlant’. 
Bovendien werd de bevolking van de stad Groningen gedurende de hele Middeleeuwen op peil 
gehouden door een voortdurende immigratie vanuit Saksische gebieden als Westfalen en Drenthe.  
Van een natuurlijke eenheid van Stad en Ommeland was dus geen sprake. Deze eenheid was 
volgens Huizinga pas in de loop van de late Middeleeuwen ontstaan, doordat de stad Groningen 
dankzij zijn economische overwicht het omringende Friese land aan zijn gezag wist te onder-
werpen. Hierbij zou sprake zijn geweest van een omvangrijke migratie vanuit de Saksische gebie-
den, via de stad Groningen, naar de Ommelanden. Ter onderbouwing van deze laatste stelling 
verwees Huizinga naar een aan het eind van de Middeleeuwen in de Ommelanden optredende 
verandering in taalgebruik en naamgeving.12 Het moge duidelijk zijn dat Huizinga’s verhaal uiterst 
moeilijk te rijmen viel met Spitzens idee van een oeroude Groninger culturele eenheid. Hoogst 
waarschijnlijk voelde Spitzen zich door Huizinga’s artikel gedwongen Groningen bij herhaling 
expliciet tegen Drenthe af te zetten. Dat Spitzen het aangehaalde artikel van Huizinga las, is overi-
gens niet zomaar een hypothese. Zoals verderop zal blijken, is het zeker dat hij dit artikel kende.

DE A RG U M E N TAT I E

Op basis van het oereigene geheel van grond, karakter, geschiedenis, taal en gebruiken trok Spitzen 
de provincie Groningen naar het aangrenzende Duitse gebied toe, terwijl hij haar afzette tegen 
Friesland, Drenthe, Holland en Frankrijk. De argumentatie die hij hiervoor gebruikte, kan worden  
opgesplitst in drie hoofdargumenten.

Ten eerste maakte Spitzen gebruik van een taalkundig argument. Dit argument diende om 
Groningen af te zetten tegen Holland en Friesland, alsmede om de nauwe band tussen Groningen 
en Noordwest-Duitsland aan te tonen. De redenering was als volgt. Volgens Spitzen kwamen in 
het Noordduits-Nederlandse gebied drie verschillende taalgroepen voor. Er was het Anglofries, 
waarvan een dialect – het Fries – in Friesland werd gesproken. Daarnaast was er het zogenaamde 
Nederduits, dat in twee groepen uiteenviel. Er was het Nederfrankische Nederduits, waar de Hol-
landse en de Vlaamse spreektaal, alsook het algemeen Nederlands onder vielen. Daarnaast was er 
de Saksische tak van het Nederduits. In Nederland vielen de dialecten van Gelderland, Overijssel, 
Drenthe en Groningen hieronder. Ook het Platduits van Noord-Duitsland tot aan de lijn Aken 
– Düsseldorf – Kassel – Nordhausen – Wittenberg – Fürstenberg – Posen behoorde tot deze 
Saksische tak. Het gegeven dat zowel in Groningen als in de aangrenzende Duitse gebieden de 
Saksische variant van het Nederduits13 werd gesproken, maakte volgens Spitzen dat de Groningers 
zich nauw verwant voelden met de buren aan de andere kant van de grens.14
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Met zijn taalargument wist Spitzen Groningen de onafhankelijkheid te geven die hij wenste, 
behalve dan dat Groningen nog niet was losgekoppeld van Drenthe. Om Groningen tegenover  
Drenthe te positioneren, gebruikte Spitzen een grond-karakter-argument. Hij deed dit door  
Drenthe als gebied met een meest arme bodem neer te zetten en daar impliciet Groningen 
als gebied met een niet-arme bodem tegenover te stellen. Volgens Spitzen werden de van de 
arme bodem afkomstige Drenten gekenmerkt door een ietwat bekrompen soberheid, angstige 
teruggetrokkenheid en wereldvreemdheid. De Groninger was hun te ambitieus, ondernemend, 
modern en vrij. Daarnaast ontbrak het de Drenten aan humor. Ook daarin verschilden zij 
van de Groningers. Die hadden namelijk juist een goed ontwikkeld gevoel voor humor. Zij 
waren van nature sarcastisch-humoristisch aangelegd en staken vol gezonde levenshumor, aldus  
Spitzen. Met hun gezonde humor verschilden de Groningers ook van de Friezen, die volgens 
Spitzen naar pessimisme neigden. Maar dit was niet het enige verschil tussen de Groningers en 
Friezen. Waar de Groninger een onverstoorbare rust kende, een rust waarin hij innig genoot van 
het leven en de wereld om hem heen, was de Fries hartstochtelijk, lichtgeraakt en haastig. Ook 
verschilde de Groninger qua karakter van de Hagenaar, van de Fransman, of meer in het algemeen 
van de bewoner van de grote stad. Deze laatste werd gekenmerkt door een onaangename deftig-
heid en grootdoenerij. De Groninger daarentegen was degelijk, eenvoudig, rechtdoorzee en kende 
een gezonde werklust, zo meende Spitzen.15

Om te beargumenteren dat de provincie Groningen los stond van Friesland, terwijl zij juist 
nauw verbonden was met Noordwest-Duitsland, maakte Spitzen ook gebruik van een historisch-
etnologisch argument. Hij haakte hierbij aan bij de indertijd algemeen aanvaarde gedachte dat het  
Nederlandse volk was opgebouwd uit een Frankische, een Friese en een Saksische component.16 
Eerder was te lezen dat Wierda en Spitzen bij hun verweer tegen Wumkes’ Friese claim op 
Groningen gebruik maakten van de door de Romeinse geograaf Plinius genoemde Chauken. Deze  
‘Chauken’ speelden een belangrijke rol in Spitzens historisch-etnologische argument. Dit stak als 
volgt in elkaar. Verschillende klassieke schrijvers onderscheidden binnen het Noordnederlands- 
Noordwestduitse gebied naast een Friese stam een zogenaamde Chaukische stam. Volgens Ptole-
maeus en Tacitus vormde de Eems de scheiding tussen beide bevolkingsgroepen. De Friezen 
leefden westelijk van deze rivier, de Chauken oostelijk. Dit zou betekenen dat Groningen in de 
Romeinse tijd een Friese bevolking kende en Oost-Friesland een Chaukische. Echter, zo meldde 
Spitzen nadrukkelijk, er waren ook aanwijzingen dat de grens tussen Friezen en Chauken weste-
lijker had gelegen. De klassieke schrijvers waren namelijk onderling niet eensluidend bij hun 
afbakening van de Friezen en Chauken. Bovendien waren er aanwijzingen dat de Eems vroeger 
westelijker had gelegen. Zo werd wel verkondigd dat de Lauwers de vroegere Eemsmonding was. 
Kortom, als het idee werd verworpen dat de Chauken ten westen van de Eems voorkwamen, dan 
was er nog de mogelijkheid dat de Eems oorspronkelijk westelijker in zee uitmondde. Werd het 
idee verworpen dat de Eems oorspronkelijk westelijker stroomde, dan was er nog de mogelijkheid 
dat de Chauken ook ten westen van de Eems hadden geleefd. Als de grens tussen de Friezen en 
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Chauken inderdaad westelijker had gelegen, zou dit betekenen dat de Oost-Friezen en Groningers 
vanouds één stam vormden: de Chaukische. Het zal duidelijk zijn dat Spitzen een duidelijke voor-
keur voor deze optie had. In elk geval noemde hij het waarschijnlijk dat in oude tijden in Gronin-
gen de stam der Chauken leefde. Deze stam behoorde volgens Spitzen tot de grote Saksische stam, 
die volgens hem het gehele Noord-Duitse gebied besloeg. Dit betekende dat de Groningers niet 
alleen met de Oost-Friezen, maar met alle Noord-Duitsers nauw verwant waren. De Noordduitsers  
en de Groningers waren volgens Spitzen van dezelfde stam: de Saksische.

Kenden Groningen en Oost-Friesland in de Romeinse tijd een Chaukisch-Saksische zelfstan-
digheid, in de vroege Middeleeuwen kwam hieraan een eind, zo vervolgde Spitzen zijn betoog. 
Toen namelijk breidden de Friezen hun gebied sterk uit, zodat Groningen en Oost-Friesland 
geheel Fries werden. In de late Middeleeuwen werden de Friezen op hun beurt door de Saksen 
verdrongen. Dit gebeurde in zo’n sterke mate dat in Groningen en Oost-Friesland van eeuwen 
Friese overheersing nauwelijks een spoor overbleef. Daarom beschouwde Spitzen de naam Oost-
Friesland als enigszins misleidend. Deze naam had volgens hem eigenlijk alleen maar historische 
en geen etnologische waarde. Nadat de Friezen waren verdwenen, konden Oost-Friesland en 
Groningen weer eeuwenlang dezelfde, Saksische, weg gaan, meende Spitzen. In 1744 toen Oost-
Friesland aan Pruisen toekwam, ontstond een politieke scheiding tussen beide gebieden. In 1807, 
toen eerstgenoemd gebied aan het koninkrijk Holland werd toegevoegd, raakte de politieke 
eenheid weer hersteld. Pas in 1815 werden Groningen en Oost-Friesland definitief politiek van 
elkaar gescheiden. Let wel, politiek gescheiden, verder niet. Door gelijke afstamming en cultu-
rele ontwikkeling waren de Groningers zo nauw verbonden met de OostFriezen en de andere 
Nederduitsers dat van een ‘innerlijke scheiding’ onmogelijk sprake kon zijn, aldus Spitzen. Des-
alniettemin was vanaf de laatste decennia van de negentiende eeuw tot aan het eind van de Eerste 
Wereldoorlog sprake geweest van enige onderlinge vervreemding onder invloed van het Pruisische 
militarisme. De Groninger, zo meende Spitzen, had namelijk niets op met het leger. Dit gold ook 
voor de Nederduitse stamverwanten. Volgens Spitzen was hun militarisme slechts een uiterlijke 
zaak geweest die hun door de Pruisen was opgedrongen. De oude Groninger-Nederduitse band 
was dan ook nooit echt verbroken geweest.17

Het historisch-etnologische argument is vooral interessant omdat het helder toont hoe Spitzen 
bij zijn plaatsing van Groningen te werk ging. Alles wijst erop dat Spitzen zich bij zijn historisch-
etnologische argumentatie volledig baseerde op het eerder genoemde artikel ‘Hoe verloren de 
Groningsche Ommelanden hun oorspronkelijk Friesch karakter?’ van Johan Huizinga. Bij zijn 
argumentatie verwees Spitzen expliciet naar dit artikel.18 Bovendien zijn de belangrijkste ideeën uit 
Spitzens redenering vrij eenvoudig op genoemd artikel terug te voeren. De manier waarop Spitzen 
Huizinga’s ideeën gebruikte, is opvallend. Zo ging hij voorbij aan het feit dat Huizinga heftig 
bezwaar maakte tegen de vermenging van historisch-taalkundige informatie met eigentijdse antro-
pologische gegevens. Zo’n vermenging was volgens Huizinga uiterst gevaarlijk.19 Spitzen negeerde 
deze waarschuwing en vermengde, zoals we zagen, het historische juist wel met het eigentijdse. 
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Hij gebruikte zo de door Huizinga verstrekte gegevens op een manier die Huizinga zelf niet voor-
stond.

In nog een opzicht ging Spitzen niet al te nauwkeurig met Huizinga’s informatie om. Zoals 
uiteengezet, achtte Spitzen het waarschijnlijk dat de huidige provincie Groningen in oude tijden 
door de Chauken – en dus niet door de Friezen – was bewoond. Spitzen suggereerde hiermee dat 
er duidelijkheid bestond over de vroege bewoning van het huidige Groningen. Huizinga gaf deze 
duidelijkheid niet. Veel nadrukkelijker dan Spitzen wees hij er in zijn artikel op dat er geen zeker-
heid bestond over de bewoners van de huidige provincie Groningen in de Romeinse tijd. Nergens 
in zijn artikel verkondigde Huizinga dan ook dat in oude tijden de huidige provincie Groningen 
waarschijnlijk door de Chauken was bewoond. De vraag of in de Romeinse tijd Groningen ofwel 
Chaukische ofwel Friese bewoners kende, werd in Huizinga’s artikel nadrukkelijk niet definitief 
beantwoord. Voor Huizinga was deze kwestie ook niet van groot belang. In zijn artikel richtte hij 
zich immers op de ontfriesing van de Groninger Ommelanden. De algemeen gedeelde opvatting 
dat Groningen in elk geval vanaf de vroege Middeleeuwen volledig Fries was, voldeed daarom voor 
hem. Of dit voor die tijd ook al zo was, of juist niet, deed er voor zijn onderzoek niet toe.20

Voor Spitzen was deze vraag wel van eminent belang. Hem was het er om te doen een niet-
Friese oerbewoner van Groningen neer te zetten: de Chauk. Vanuit zijn optiek moest er daarom 
een direct verband bestaan tussen deze oerbewoner en de huidige Groningers. Om de Chauk als 
de voorvader van de Groningers te kunnen zien, bracht Spitzen nog een verandering in Huizinga’s 
ideeën aan. Hij stelde de Chauken onomwonden met de Saksen op een lijn. Volgens hem vormden 
de Chauken een Saksische stam. Huizinga daarentegen wees er juist op dat het onduidelijk was of 
de Chauken in het stamverband van de Saksen of in dat van de Franken waren opgegaan.21 Door 
de Chauken en de Saksen op een lijn te stellen, gooide Spitzen Huizinga’s verhaal totaal om. Vol-
gens Huizinga kreeg het tegenwoordige Groningen in zijn geschiedenis in elk geval één en wellicht 
twee maal met nieuwe bewoners te maken. Spitzen daarentegen schetste een oeroude oorspronke-
lijke Groninger bevolking die weliswaar een tijd door de Friezen werd verdrukt, maar uiteindelijk 
toch op de eigen grond triomfeerde. Zijn plaatje van een oeroude Groninger bevolking kreeg extra 
scherpte doordat Spitzen niet vermeldde dat het door hem neergezette laatmiddeleeuwse Saksische 
reveil uit Drentse richting kwam. Zijn historisch-etnologische argument toont fraai hoe Spitzen 
bij de opbouw van zijn redenering te werk ging. Hij nam uit het wetenschappelijke discours die 
elementen over die hij goed kon gebruiken. Dat wat niet in zijn verhaal paste, verzweeg hij.22

GRO N I N G E N E N NE D E R L A N D

Hoewel Spitzen meende dat de Groningers in cultureel opzicht dichter bij de Noord-Duitsers 
stonden dan bij de Hollanders, betekende dit volgens hem niet dat Groningen beter in het  
Duitse dan in het Nederlandse staatsverband paste. Op de Groninger landdag van 1922 in zijn 
geboorteplaats Stadskanaal zette Spitzen uiteen dat hij aan de Gronings-Platduitse overeenkomst qua 
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taal en karakter, zoals hij die zag, beslist geen politieke betekenis wilde hechten. Hij zei: ‘Wij Gro-
ningers willen goede Nederlanders zijn en blijven, maar de politieke grens mag ons niet verhinderen, 
de Platduitschers als nauwe verwanten te beschouwen.’23 De vraag is hoe hij deze schijnbaar tegen-
strijdige opvattingen met elkaar rijmde. Deze vraag dringt zich des te sterker op na lezing van een 
artikel van Spitzen in het Niedersachsenbuch van 1922. Spitzen zette daarin de Gronings-Nederduitse 
verbondenheid zwaar aan met de opmerking: ‘Groningen, das mit dem nieder-deutschen Nachbarge-
bied, von geringen Nuancen abgesehen, ein Ganzes bildet.’ In hetzelfde artikel schreef hij in nega-
tieve bewoordingen over de Nederlandse cultuur: ‘unsre Kunst, die offiziel niederländische, schielt 
allzusehr nach dem Ausland hin, nach Frankreich ganz besonderes. Und wird manchmal charakter-
los. Wo ist bei uns der Künstler, der das Volk kennt auf dem Lande? In Städten, ja und in Fabriken 
– das ist Modearbeit. Kein einziger Erzähler kennt das Bauernvolk.’ Om daarna hoopvol op te mer-
ken: ‘Hoffen wir auf bessere Zeit! Und schauen wir hinüber nach dem niederdeutschen Osten, wo 
“es helle wird” wo das frische Volkstum erblüht, wo die ureigene Sprache zu Ehren kommt.’24

Deze citaten duiden erop dat Spitzen niet veel ophad met de zijns inziens moderne karakter-
loosheid van Nederland, maar des te meer met de Platduitse gerichtheid op het volk. Juist deze 
tegenstelling van afkeer en voorkeur maakt dat Spitzens schijnbaar tegenstrijdige ideeën goed met 
elkaar zijn te rijmen. Het is evident dat Spitzen warme gevoelens had voor het oeroude volks-
eigene. Het volkseigene was datgene wat hij boven alles waardevol achtte. Hij achtte het van grote 
betekenis voor de mens, voor een klein territoir zoals een provincie, alsook voor een groter politiek 
geheel zoals de Nederlandse staat. Om Groningen voor Nederland onmisbaar te laten zijn, moest 
het volgens Spitzen een eigen, oeroude cultuur hebben. Hiertoe koppelde hij Groningen aan het 
aangrenzende Duitse gebied met de daar krachtig gecultiveerde Saksische cultuur. Zo kon Gro-
ningen tegen de Friese culturele aanspraak worden verdedigd, terwijl het binnen het Nederlandse 
geheel een unieke, relevante plaats behield. Spitzen benadrukte dus de Gronings-Nederduitse 
band en de verschillen met de andere Nederlandse provincies om Groningen een eigen plaats in 
Nederland te geven. Een vergelijkbare strategie werd in de tweede helft van de jaren dertig toege-
past door de vereniging Brabantia Nostra. Hier betoogde men dat Brabant vanwege zijn culturele 
band met het Bourgondische Vlaanderen voor Nederland een speciale rol vervulde.25

Het idee dat Groningen dankzij zijn unieke karakter voor Nederland van betekenis was, komt 
helder tot uitdrukking in de volgende passage van Spitzen uit 1922: ‘Want dat is ’t hoger wit van 
’t streven: te doen gevoelen, dat eigenheid, karakter, ’t hoogst is voor ’n volk. Een sterke rugge-
graat, een stoere nek, een stevig/stijve kop, – dat houdt de stam in stand op d’eigen grond. Er is 
geen ras in ’t goede Vaderland, dat ’t meerder kan doen blijken dan ons Gronings. En daardoor 
voorbeeld zijn kan voor de anderen, en toonbeeld zijn. En waar dat eigene zich zelve voelt en 
schat, daar wekt ’t hechter kracht. En vaster band met d’andere krachten. De bundel pijlen wordt 
onbreekbaar zo: ’t Vaderland een bond van stalen veer- en weerkracht als ’t eens in vroeger tijden 
was. Karakter, wil, gevoel van saam-te-horen en een-te-zijn, dat zijn de wapenen, die in tijd van nood 
als deze kanon en bajonet beschamen. En Vrijheid scheppen boven dwang van heerszucht uit.’26
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Spitzens gedachte dat Groningen juist dankzij zijn traditionele eigenheid waardevol voor het 
vaderland kon zijn, paste binnen het eenheid-in-verscheidenheidsideaal dat kort na de Eerste 
Wereldoorlog in Nederland furore maakte. Het in 1918 te Arnhem geopende Nederlandsch 
Openluchtmuseum, waar vanuit het hele land bijeengebrachte oude gebouwen werden herbouwd, 
vormde een fraaie concretisering van dit ideaal. In september 1919 werd onder leiding van de 
folklorist D.J. van der Ven op het museumterrein en elders in Arnhem het zogenaamde Vader-
landsch Historisch Volksfeest georganiseerd. Het feest was bedoeld als uiting van het Nederlandse 
saamhorigheidsgevoel. Bijna een week lang konden honderdduizenden bezoekers zich vergapen 
aan folkloristische opvoeringen door gezelschappen uit alle Nederlandse provincies. De Groninger 
inbreng bestond uit een ‘oud-Groninger bruiloftstoet’ met dames in voorname boerendracht, een 
nagebouwde jachtweide met aan de stamtafel een ‘oud-Groninger liedjesszanger’ en een ‘oud-
Groninger koekwinkel’ met bediendes in klederdracht. Spitzen was als lid van het gewestelijke 
organisatiecomité voor Groningen medeverantwoordelijk voor deze bijdrage. In het maandblad 
Groningen berichtte hij enthousiast over de gebeurtenissen in Arnhem.27

VO O R H E T B E H O U D VA N H E T O E R E I G E N E

Spitzens waardering voor het oereigen Groningen zoals hij zich dat voorstelde, maakte hem tot een 
pleitbezorger van het voortbestaan hiervan. Zo richtte hij zich op het behoud van oude beroepen. 
‘Wie iets maar voelt voor eigen werk in ’t eigen land, laat die zich weren, dat niets van ’t oude en 
karaktervolle verloren gaat’, schreef Spitzen in het aprilnummer van het maandblad Groningen. 
Eerder had hij al geschreven: ‘ ’t Oude bedrijf verdwijnt al meer en meer, B.v. een oude karnmo-
len met handkracht; de ouderwetse kuiper, barbier, meubelmaker, hoefsmid, koperslager enz. We 
zouden gaarne daarvan mededeeling hebben, waar ze nog te vinden zijn; in sommige plaatsen is 
er van een of ander toch nog wel iets over.’28

Evenzeer spande Spitzen zich in voor het behoud van het Groninger volkskarakter. Fel keerde 
hij zich tegen die Groningers die hun oude provincie verlieten en in het westen van het land  
probeerden te assimileren. In zijn nieuwe omgeving diende de gemigreerde Groninger zijn oerei-
gen eenvoud te behouden. Deed hij dit niet en probeerde hij een Haags of Frans meneertje na te 
doen, dan maakte hij zichzelf belachelijk. Wat erger was, door anderen te imiteren, maakte hij niet 
alleen zichzelf belachelijk, maar bracht hij het gehele Groninger volk dichter tot de ondergang. 
Vandaar dat Spitzen ‘de dommen, die van eigenheid geen zweem ontwaren’, maar vooral ‘de uiter-
lijk veel wijzeren, die ’t aan- en ingeborene verwerpen als overlast in armelijke streverij en jachterij 
naar hoger-op’ als vijanden typeerde.29

Terwijl Spitzen zich inzette voor het behoud van het eigen volkskarakter en de oude Gro-
ninger beroepen, lijkt hij op het eerste gezicht niet uit te zijn geweest op het behoud van het 
Groninger dialect, dat toch juist zijn grote passie vormde. Zo verklaarde hij in een artikel in  
het Algemeen Handelsblad dat hij zich altijd had geschaard aan de zijde van hen die vonden dat het 
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geen nut had om een dialect dat gedoemd was te verdwijnen kunstmatig in leven te houden. 
Volgens eigen zeggen verlangde Spitzen dan ook niet dat de Groninger kinderen in het dialect van 
hun streek onderwezen werden. Hij vond het zelfs niet nodig dat het dialect in de gezinnen werd 
gecultiveerd. Bovendien vormde het afzonderlijke Groninger professoraat voor Spitzen geen halszaak, 
ondanks dat hij zich samen met Wierda tegen een gecombineerd Fries-Gronings lectoraat of hoog-
leraarschap had verzet. Het enige wat hij verlangde, was dat de hoogleraar voor het Nederlands aan 
de universiteit van Groningen het Groninger dialect kende. Vergelijkbare opvattingen verkondigde 
Spitzen ook elders.30 Toch betekende dit niet dat hij luchthartig met het dialect omsprong, zoals al 
snel duidelijk wordt wanneer zijn gedachten omtrent de taal onder de loep worden genomen.

Het uitgangspunt van Spitzens denken over taal was het idee dat in oude tijden elk volk zijn 
eigen taal sprak. De Friezen in het Noorden, de Franken in het Zuiden en Saksen in het Oosten, 
spraken volgens Spitzen vroeger elk hun eigen taal of dialect. Voor de onderlinge communicatie 
gebruikte men het Latijn. Dit kon doordat slechts de elite onderlinge contacten onderhield. Toen 
echter ook het gewone volk wat te zeggen kreeg, voldeed het Latijn niet meer. Volgens Spitzen 
kwam men toen met elkaar overeen om uit de verschillende volkstalen of dialecten een voor 
iedereen begrijpelijke, nieuwe taal te maken: het Nederlands. De dialecten gingen dus vooraf aan 
de officiële rijkstaal. Spitzens sympathie lag duidelijk bij het dialect en niet bij de officiële taal. 
Voor Spitzen viel het dialect samen met het eigene. Het dialect was volgens hem de taal die ieder 
van vader en moeder had meegekregen, de taal waarmee men was geboren. Het dialect werd niet 
gefabriceerd, maar was echt, natuurlijk, innig. In het dialect paste de mens als in zijn eigen vel; het 
dialect vormde de menselijke huid.31 Dankzij zijn natuurlijke karakter was het dialect bovendien 
volkomen vrij. Het was niet overal hetzelfde, er zat leven in. Het officiële Nederlands daarentegen 
kende deze vrijheid niet. Het lag aan banden, was een vastliggend compromis, een verbastering 
van dialecten. Omdat iedereen de rijkstaal moest kunnen begrijpen en deze dus pasklaar moest zijn 
voor iedereen, kon deze nooit de innigheid van het natuurlijke dialect hebben, meende Spitzen. 
Zij zou altijd vreemd en kil blijven. Het Nederlands kon niet, zoals het dialect, als huid dienen. 
Het had slechts de status van een confectiepakje.

Vanuit zijn sympathie voor het oereigene, vrije dialect deed Spitzen er alles aan om deze eigen-
heid en vrijheid te behouden. In april 1918 leerde hij de lezers van het maandblad Groningen: ‘En 
dei vrijhaaid van bewegen wil wie haolen en mot wie haolen. Elk schrift zoas he dat in zien aigen taol 
zeggen zol.’ En dit bedoelde hij letterlijk. Voor Spitzen bestond er niet een standaard Groninger 
dialect waaraan iedereen zich moest conformeren. Hij deelde het Gronings verder onder in streek-
dialecten en dorpsdialecten. Zelfs binnen een dorp konden volgens Spitzen meerdere dialecten 
bestaan. De vrijheid van het dialect was volledig, meende hij. Dit gold ook voor de schriftelijke 
weergave ervan. Elke weergave was goed, zolang die maar ‘wezenlijk’ was. Spitzen vermeldde wel 
precies waar de verschillende dialecten die de schrijvers in het maandblad Groningen hanteerden, 
vandaan kwamen. Zo onderscheidde hij bijvoorbeeld een ‘dialect van Solwerd’, een ‘dialect van 
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Vierhuizen’ en een ‘dialect in hoofdzaak van Leens met mogelijke invloeden van Appingedam, 
Warffum en Groningen’. Taal, volk en grond werden door hem keurig bij elkaar gehouden.32

Het was Spitzens doel om het dialect in de natuurlijke, vrije, volkse staat te behouden. 
Hierbij paste niet een geforceerde cultivering van het Gronings in het gezin, op school of op de 
universiteit. Dit verklaart een aantal gedragingen van Spitzen. Het verklaart bijvoorbeeld dat hij 
in 1924 niet plaats wenste te nemen in een commissie voor de ontwikkeling van een Groninger 
eenheidsspelling.33 Vanuit hetzelfde perspectief is ook Spitzens aversie tegen Wumkes’ Groninger 
preken goed te begrijpen. Er speelde hier overigens meer. Zoals gemeld, brak Spitzen al vroeg in 
zijn leven met de kerk. Deze breuk werd door hem, maar vooral ook door zijn familie, als pijnlijk 
ervaren. Vandaar dat Spitzen zich gedurende de rest van zijn leven nogal gereserveerd ten opzichte 
van de kerk opstelde.34 Bovendien was ongetwijfeld van invloed dat Wumkes’ preken een directe 
bedreiging vormden voor Spitzens eigen optredens. Ook hier speelde echter Spitzens angst dat de 
volkstaal door elitaire invloeden zijn zuiverheid zou verliezen. Niet met een statige preek, maar met 
het toneel en met Spitzens volkseigen Groninger humor zou het volk voor de Groninger beweging 
moeten worden gewonnen.35

HE I M W E E N A A R E E N G E D RO O M D E J E U G D

Hoewel schoolmeester Spitzen zichzelf neerzette als representant van het gewone Groninger volk, 
behoorde hij hier net zomin toe als dominee Wumkes. Dit maakt zijn volksverheerlijking enigs-
zins pijnlijk, zoals duidelijk naar voren komt in het volgende citaat, waarin Spitzen wijst op het 
belang van het eigen dialect: ‘Grönnens maggen ze nait praoten, in schoule nait! (…) En in huus 
ook nait. Dat willen “Papa en Mama” ja om de dood nait lieden. (...) Laot (…) dei jonkies, dei 
op schoolplaain zo gehoorzaam binnen aan de meester (…) oppazen, dei allende mit Hollandse 
kindertjes praoten maggen (…) ze zellen boeten heur ras staon, hail heur leven, boeten heur 
aigen volk (…). Jee, jee, ’k heb toch zo’n medelieden mit dat jonge goudje... eksaomenwurmpies, 
geleerde waoterheufies –  mit lof – ... Ze maggen gain slootjespringen, geen hink-stap-sprang... 
ze gaon ’s aovens op Franze verziede, glazee hansken aan en motten mit net zokke sokkelaoden 
wichtertjes one-step en two-step dansen... Om in de wereld vooruit te komen! (...) Je hebben wel 
ais heurd van aine dei ’n meulenstaine om d’haals hebben mos (…) Nou, dei meulenstaine is ook 
veur zoks, dei ’n kind zien jeugd bedaarven, dei hom veur ’t haile levend de erinnern aan zien 
jonkhaaid vergalen. Dei jonge zunne-jeugd, waor onze taol zo’n grode rolle in speult... dei taol, 
dei ’n stok van joen aolders, van joen huus, van joen school, van joen mooiste leven is as ie aolder 
worden, ’n riekdom, waor niks bie haolt. (…) Maor wat is jonkhaaid en erinnern en poëzie en dat 
aal veur aine dei maor leeft om in de wereld vooruit te komen?!’ 36

Wanneer dit citaat op zijn eigen leven wordt betrokken, valt op dat Spitzen verlangde naar 
hetgeen hij zelf niet had, terwijl hij verafschuwde dat wat hij was. Zo hemelde hij het dialect op 
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als de van de ouders gekregen taal, terwijl uit zijn later geschreven autobiografie blijkt dat zijn 
eigen ouders hem geen Gronings hadden geleerd. Spitzen was Nederlandstalig opgevoed en had 
bovendien al op jonge leeftijd geleerd Duitse en Franse versjes op te zeggen. Ook maakten dans-
lessen deel uit van zijn opvoeding. Na de lagere school bezocht Spitzen de Franse school. Hij zou 
vervolgens – zoals zijn oudere broer – naar het gymnasium zijn gegaan als zijn ouders dat hadden 
kunnen betalen. Als alternatief verliet Spitzen op vijftienjarige leeftijd het ouderlijk huis te Stads-
kanaal om in Den Bosch aan de rijkskweekschool het beroep van onderwijzer te leren.37 Zijn jeugd 
was kortom die van een geleerd waterhoofdje of examenwormpje dat zijn uiterste best deed om 
in de wereld vooruit te komen. Dit streven naar hogerop scheidde Spitzen in dubbel opzicht van 
het zo door hem gekoesterde gewone Groninger volk. Zijn opvoeding maakte dat hij van meet 
af aan buiten het eenvoudige volk stond. Door zijn vertrek naar elders raakte hij ook geografisch 
van Groningen gescheiden. Deze dubbele scheiding was bepalend voor Spitzens verbeelding van 
Groningen. Zijn beeld van een onveranderlijk, saamhorig Groningen kwam tot stand in een 
periode waarin onder invloed van grote economische en maatschappelijke veranderingen steeds 
meer mensen de provincie verlieten om elders een beter bestaan op te bouwen. Spitzen was een 
van die migranten. Hij schreef zijn gehele oeuvre buiten de provincie Groningen. Het door hem 
geschetste beeld van Groningen was dat van een buitenstaander die fantaseerde over een wereld 
die nooit de zijne was geweest.
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