
Spitzens ideeën over het oereigen, plattelandse Groningen vonden weerklank binnen de Groninger 
beweging. De activiteiten die de beweging tijdens het Interbellum ontplooide, vormden in zekere 
zin een zoektocht naar het Gronings-eigene zoals dat door Spitzen werd geschetst. Deze zoektocht 
is hier het onderwerp. Tevens komt nogmaals de gevoelde noodzaak om het oereigen Groningen 
tegen de Friezen te beschermen aan de orde.

EE N V E R S C H U I V I N G I N D E B E E L DVO R M I N G

De karakterisering van de Groninger beweging als een bolwerk van speurders naar het oereigen 
Groningen is ietwat eenzijdig, omdat naast het beeld van het oereigen Groningen binnen de 
beweging nog een ander beeld van Groningen voorkwam. Dit was het beeld van Groningen als 
modern, industrieel gewest. In de eerste jaren van de Groninger beweging kwamen beide beel-
den naast elkaar voor. Dit is goed te zien in een in 1922 in opdracht van de Grönneger Sproak 
gemaakte film. Deze diende aldus de verenigingsbestuursleden Vos en Werkman: ‘allereerst om 
de beteekenis van de provincie Groningen op het gebied van Landbouw, Handel en Nijverheid 
naar voren te brengen, maar om daarnaast tevens aandacht te vragen voor het schoone en eigen-
aardige onzer Provincie.’1 Om het belang aan te geven van de Groningse landbouw, handel en 
nijverheid toonde de film beelden van Gronings stamboekvee en van laad- en loswerkzaamheden 
in de haven van Delfzijl. De meeste tijd werd echter gevuld met opnames van een zestal Groningse 
industrieën, waaronder Fongers Rijwielenfabriek en Scholten’s Chemische Fabrieken. De film 
toonde grote bedrijvigheid: rokende machines en schoorstenen, snelle (semi)-gemechaniseerde 
productieprocessen en een voortdurende afvoer van juist gemaakte producten.2 Hier werd kortom 
het beeld geschetst van een modern, industrieel Groningen.

Het ‘schoone en eigenaardige’ van Groningen werd in dezelfde film op geheel andere wijze 
verbeeld. Opnames van in koetsjes rijdende mensen in klederdracht vulden hier het scherm.3 
Vooral de totstandkoming van dit deel van de film is interessant. Het probleem was namelijk dat 
in de jaren twintig in Groningen niemand meer rondliep in wat men bestempelde als oude kleder-
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dracht.4 Om toch aan de gewenste beelden te komen, besloot de Grönneger Sproak in overleg met 
het comité voor de Appingedamster harddraverij, in de zomer van 1922 aan de drafwedstrijden 
een extra nummer te verbinden. Dit nieuwe nummer betrof een concours voor klederdracht dra-
gende mensen in koets. Voor degenen die het mooiste ensemble van gewaad en koets toonden, 
stelde de Grönneger Sproak de forse geldprijzen van ƒ 60,- en ƒ 40,- beschikbaar. Door op deze 
manier het gewenste beeld te ensceneren, kon de Groninger vereniging opnamen maken van ‘de 
helaas verdwijnende sjeezen, gereden door Groningers in Oud-Provinciaal costuum’ en verkreeg zij  
de mogelijkheid ‘dit rijk en mooi Groninger boerenleven voor goed vast te leggen’.5

Binnen de Groninger beweging beleefde men lange tijd veel plezier aan de in opdracht van de 
Grönnneger Sproak gemaakte film. De film had zijn première op de derde Groninger landdag, 
die samenviel met het Gronings Ontzet van 28 augustus 1922. De vertoning was in de grote zaal 
van de Harmonie te Groningen.6 De film draaide hierna nog jarenlang in allerlei lokale Groninger 
verenigingen.7 Dat de film een duidelijk element van enscenering bevatte en dus niet een natuur-
getrouw beeld van ‘het authentieke Groningen’ gaf, leken de meeste kijkers niet te beseffen.8

Er is nog een fraai voorbeeld van opnames waarvan de context werd vergeten. Op 19 juli 1919 
maakten ruim veertig leden van de overkoepelende Grönneger Sproak een bijzonder boottochtje 
over het Damsterdiep. Ter gelegenheid van de dat jaar in Appingedam gehouden eerste Gronin-
ger landdag had men een trekschuit laten komen, waarmee men naar Delfzijl voer en weer terug. 
Enkele vrouwelijke leden droegen tijdens het tochtje ouderwetse klederdracht inclusief oorijzer. 
Dit alles speelde zich af in een periode dat de trekschuit in rap tempo door het gemotoriseerde 
verkeer – met name de autobus – werd verdrongen. Ook de deelnemers waren zich hiervan 
bewust. Met een woordgrapje sprak men van de laatste snik. In de landelijke omgeving tussen 
Appingedam en Delfzijl werden enkele foto’s gemaakt van het schip met zijn passagiers. Een jaar 
later nam de bekende folklorist D.J. van der Ven een van deze foto’s op in zijn boek Neerlands 
volksleven om te laten zien dat in Groningen de trekschuit nog in de vaart was. Met het afgedrukte 
tafereeltje van trekschuitreizigers in klederdracht op een rustiek kanaal zette hij Groningen op het 
nationale podium neer als een gewest waar de tijd had stilgestaan. In het maandblad Groningen 
werd eveneens een foto afgedrukt, maar hier kwam uit de toelichtende tekst van verenigingssecre-
taris Wolf helder naar voren dat ook in Groningen de trekschuit zijn langste tijd had gehad.9

Na verloop van tijd trad een verschuiving op in de manier waarop binnen de Groninger bewe-
ging tegen de provincie werd aangekeken. Deze verschuiving liep parallel met de neergang van de 
beweging op het Groningse platteland en de gelijktijdige opbloei van het Groninger verenigings-
leven buiten de provincie. Waar in eerste instantie de beelden van Groningen als modern indu- 
strieel en als traditioneel agrarisch gewest naast elkaar voorkwamen, richtte men zich na verloop 
van tijd steeds eenzijdiger op het beeld van Groningen als oeroud plattelandsgewest. Hierdoor ver-
dween het eigentijdse Groningen vrijwel geheel uit zicht. Dit komt niet alleen naar voren uit het 
geheel van activiteiten dat men binnen de Groninger beweging ondernam. Het blijkt ook uit enkele 
afzonderlijke zaken. Tot in de Tweede Wereldoorlog bleef het bestuur van de algemene Groninger 
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vereniging zich bij herhaling afvragen of men zich niet ook op het hedendaagse Groningen moest 
gaan richten.10 Kennelijk viel het moderne Groningen buiten zijn werkterrein, anders had de vraag 
niet hoeven te worden gesteld. Het uit zicht raken van het moderne Groningen blijkt ook uit een 
rede die verenigingsvoorzitter Ter Laan op 2 april 1932 voor de VARA-radio hield. Ter Laan bena-
drukte daarin het streven om het belang van Groningen aan de rest van Nederland te tonen. Tien 
jaar eerder hadden de bestuursleden Vos en Werkman dit bij het maken van hun film ook gedaan. 
Waar echter Vos en Werkman dit belang in de eerste plaats wilden tonen met filmbeelden van de 
moderne landbouw, handel en nijverheid, dacht Ter Laan aan het laten zien van Groningens ‘rijke 
traditie’. Zo memoreerde hij dat de dertiende-eeuwse kloosterkroniek van Wittewierum in opdracht 
van de vereniging werd vertaald, dat de verenigingsleden P. Groen [uit Delft] en G.R. Jager [uit 
Zaandam] op voortreffelijke wijze de oude geschiedenis van de Groninger volksliederen hadden 
nagespeurd en de oud-Groningers zich tijdens hun bijeenkomsten vermaakten met het spreken van 
hun ‘oude taal’. Het bezig zijn met oude, uit het verleden overgeleverde zaken, dat was wat Ter Laan 
in zijn rede benadrukte. Dit paste precies in het beeld dat hij van Groningen en zijn bewoners had. 
Volgens hem was er niets waar de Groninger zo van hield als van de geschiedenis.11

DE GRO N I N G E R TA A L

In de loop van het Interbellum raakte de Groninger beweging steeds meer gericht op het behoud 
van het oereigen Groningen. Een van de dingen die men zocht te bereiken, was het behoud, dan 
wel de vestiging, van het Gronings als taal. Van poging tot behoud was sprake wanneeer het het 
Gronings als spreektaal betrof. Van poging tot vestiging was sprake waar het ging om het Gronings 
als schrijftaal en als literaire taal.

Het behoud van het Gronings als spreektaal sprak vooral de buiten de provincie wonende 
Groningers aan. Dit is niet verwonderlijk. Juist zij ervoeren in hun Nederlandstalige omgeving 
het verlies van het Gronings als spreektaal. Het ervaren verlies vormde de basis van de poging tot 
behoud. Het door het Haagse verenigingslid B.J. Frieling geschreven Haolt joen aigen taol in eer 
was in de beginjaren van de Groninger beweging onder de oud-Groningers dan ook een van de 
meest gezongen liederen.12 Onder meer door het organiseren van voordrachtwedstrijden tracht-
ten de oud-Groningers hun spreekvaardigheid op peil te houden.13 Evenzeer spanden zij zich in 
voor het behoud van het Gronings in de provincie Groningen zelf. Zij vreesden namelijk dat ook 
daar het dialect zou verdwijnen. Daarom werd in 1939 in opdracht van de Algemene Vereniging 
Groningen een Groningstalig leesboekje voor het lager en middelbaar onderwijs uitgegeven. Dit 
boekje zou bij de Groninger jeugd eerbied moeten aankweken voor de eigen volkstaal.14 Vlak voor 
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog vatte men het plan op om tal van woorden gesproken 
door personen uit verschillende streken van Groningen op grammofoonplaat vast te leggen. Men 
meende hiermee het nageslacht een grote dienst te bewijzen.15
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Toch was binnen de Groninger beweging het streven om het Gronings als spreektaal te conser-
veren niet onomstreden. Zo hield Grönneger Sproak-voorzitter Vos zijn openingsrede van de eerste 
Groninger landdag opzettelijk niet in het Gronings. Volgens hem moest men het dialect in de eerste  
plaats in de literatuur in ere houden, niet in het spraakverkeer.16 Ook Vos’ opvolger Ter Laan  
was niet een onverdeeld voorstander van het spreken van het Gronings binnen de Groninger 
beweging. Hij had hiervoor echter een geheel andere reden dan Vos. Volgens Ter Laan beheersten 
veel oud-Groningers door langdurige afwezigheid uit de provincie het Gronings niet goed meer. 
Het dialect dat zij spraken was eigenlijk niets meer dan vertaald Hollands.17 Over zijn eigen 
taalvaardigheid had Ter Laan overigens geen twijfels. Bij algemene vergaderingen sprak hij zijn 
openingswoord bij voorkeur in het Groninger dialect.18 Een buitengewoon scherpe kritiek op het 
spreken van het Gronings werd in 1919 geuit door de bestuursleden van de pas opgerichte Amster-
damse vereniging Groningen. Onder hen heerste de vrees dat wanneer men binnen de vereniging 
Gronings met elkaar ging spreken, ‘de ruwere, onbeschaafde elementen de boventoon gingen voe-
ren en hun kracht gingen zoeken in minder kieschkeurige woordspelingen en zinswendingen’. Dit 
zou menig beschaafd Groninger ervan kunnen weerhouden lid van de Amsterdamse vereniging 
te blijven of te worden. Het dialect was iets van de arbeider of de keuterboer op het platteland, 
niet iets voor in Amsterdam woonachtige onderwijzers, beambten en kooplieden, zo meenden de 
bestuursleden.19 Overigens dachten sommigen in de provincie Groningen precies het tegenover-
gestelde. Op 2 oktober 1918 plaatste de Provinciale Groninger Courant een waarschuwend artikel 
tegen de Grönneger Sproak. Volgens de anonieme auteurs van dit artikel moesten de Groningers 
in Groningen niet te sterk aan hun dialect hechten. Zij woonden zover van het landscentrum en 
ondervonden daarvan al zo duidelijk de gevolgen dat het meer dan dwaas zou zijn het provincia-
lisme nog opzettelijk aan te kweken ook. Dat de oud-Groningers in Den Haag of Amsterdam af 
en toe bijeenkwamen om zich terug te vinden in de kleine wereld van hun jeugd en de taal te 
spreken die daarbij hoorde, kon men wel begrijpen. Dit spel moest echter een aardigheidje blijven, 
een aardigheidje dat men in Groningen niet te vaak moest uithalen.20

Was het behoud van het Gronings als spreektaal geen eenvoudige zaak, het vestigen van het 
Gronings als schrijftaal gaf minstens zoveel moeilijkheden. Probleem was dat het Gronings nooit 
echt als schrijftaal had gefungeerd. Er bestonden dan ook geen algemeen geaccepteerde regels 
voor de spelling ervan. Niet iedereen ervoer dat als een probleem. Zoals in het vorige hoofdstuk 
werd uiteengezet, pleitte Spitzen voor een grote mate van spellingsvrijheid. Dit nam niet weg dat 
hij in april 1918 in het maandblad Groningen een aantal aanbevelingen voor het schrijven in het 
Gronings plaatste. Hij merkte hierbij nadrukkelijk op dat iedereen ‘wezenlijk’ moest schrijven, 
dat wil zeggen, schrijven op de manier zoals de schrijver het zelf zou uitspreken: fonetisch dus. 
Op een belangrijk punt week Spitzen af van zijn fonetische spelling. Infinitieven en meervoudsvor-
men sloot hij met ‘-en’ af en niet met een geknauwde ‘–n’.21 Zijn  voorkeur voor een ‘wezenlijke 
schrijfwijze’ bracht mee dat Spitzen er halverwege de jaren twintig niets voor voelde om plaats 
te nemen in een commissie voor eenheidsspelling, zoals eerder bleek. De commissie was een idee 
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van Ter Laan.22 Deze oud-Groninger was gedurende het Interbellum de grote drijvende kracht 
achter het codificeren van het Gronings als schrijftaal. In 1929 verscheen van zijn hand een 1278 
pagina’s tellend Groninger woordenboek. Het grootste deel van zijn woordenschat had Ter Laan 
in de eerste twee decennia van de twintigste eeuw bijeengebracht, onder meer via de publicatie van 
meer dan zeventig uitgebreide vragenlijsten in de Groningse dagbladen. Zijn poging om het woor-
denboek gepubliceerd te krijgen, liep in eerste instantie op een teleurstelling uit. In 1923 vroeg hij 
Provinciale Staten van Groningen om subsidie voor de uitgave van het werk. Deze weigerden dit. 
Vooral het communistische statenlid Roosje Stel-Vos leverde scherpe kritiek. Volgens haar had 
Ter Laan als voorman van de sociaal-democratische beweging zijn vrije tijd beter kunnen besteden 
in het belang van de arbeidersklasse dan aan het samenstellen van een dialectwoordenboek waar 
de grote massa niets aan had. Een goedkoop woordenboekje van een wereldtaal als het Esperanto 
of het Volapük was haars inziens vele malen nuttiger voor de strijd van de arbeidersklasse, omdat 
het bijdroeg aan een beter onderling begrip tussen vakmensen en politici uit verschillende landen. 
Zij zag dan ook niets in de bevordering van het provincialisme door de uitgave van een Gronin-
ger woordenboek. Het benodigde geld kon beter worden gebruikt om brandstof te kopen voor 
de armen en werklozen. De uitgave van Ter Laans woordenboek kon uiteindelijk toch doorgaan 
dankzij de (financiële) steun van een groot aantal particulieren en Groninger verenigingen uit 
heel Nederland. Met zijn woordenboek hoopte Ter Laan bij te dragen aan het ontstaan van een 
Groninger eenheidsspelling. Infinitieven en meervoudsvormen werden in het woordenboek met 
‘-n’ of ‘-m’ gespeld, waarbij het cirkeltje onder de letter aangaf dat het een zelfstandige lettergreep 
betrof. 23

De spellingscommissie van halverwege de jaren twintig kwam niet tot een resultaat.24 Daardoor 
bleef grote onduidelijkheid bestaan omtrent de vraag hoe men Gronings moest schrijven. Deze 
onduidelijkheid veroorzaakte allerlei spanningen binnen de Groninger beweging. Zo was er ener-
zijds de redactie van het maandblad Groningen, die steen en been klaagde over het vaak belabberde 
niveau van de haar toegezonden stukken.25 Anderzijds waren er oud-Groningers die klaagden dat 
zij wel graag goed Gronings wilden schrijven, maar hun nergens duidelijk werd gemaakt hoe dat 
moest.26 Om hieraan een eind te maken besloot het bestuur van de Algemene Vereniging Gronin-
gen medio 1935 opnieuw een spellingscommissie in het leven te roepen. In deze commissie namen 
naast verenigingsvoorzitter Ter Laan de maandbladredacteuren Dijkstra en Rietema zitting.27 Al 
snel kwam deze commissie met een aantal voorstellen ter standaardisering van het Gronings. Een 
ervan was om infinitieven en meervoudsvormen met ‘-en’ te schrijven. Dit voorstel viel niet overal 
in goede aarde. Op de algemene vergadering van 1936, waar het werd besproken, diende de Gro-
ninger vereniging uit Delft een motie in om infinitieven en meervoudsvormen niet met ‘-en’, maar 
met ‘-n’ te schrijven. Op deze vergadering kwam men nog niet tot een besluit over de te hanteren 
spelling. De redactie van het maandblad Groningen had overigens ondertussen al laten weten dat 
zij de door haar gehanteerde spelling met ‘-en’ zou handhaven, ongeacht wat men in moties of 
besluiten wilde vastleggen. Pas op de algemene vergadering van 1937 werd over de motie van Delft 
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gestemd. Zij werd verworpen. Het voorstel van de spellingscommissie werd aanvaard.28 Er was wat 
meer eenheid in de Groninger spelling ontstaan. De kwestie van het spellen van infinitieven en 
meervoudsvormen was beslist niet de enige spellingskwestie binnen de Groninger beweging. Zij 
maakt echter goed duidelijk hoe moeizaam het proces van taalstandaardisering verliep.

Tenslotte was er het streven het Gronings te verheffen tot een literaire taal. Niet alleen de tal van 
nieuwe Groningstalige verhalen- en dichtbundels, toneelstukken en dergelijke die jaarlijks van de 
persen rolden, moesten daartoe bijdragen. Vooral ook werd gepoogd deze losse werken als onderdeel 
van een brede Groninger literatuur neer te zetten. Dit laatste gebeurde op verschillende manieren. 
Zo werd halverwege de jaren twintig op initiatief van de toenmalige verenigingsvoorzitter Vos in de 
Openbare Leeszaal van diens woonplaats Appingedam een permanente literair-historische tentoon-
stelling van Groningstalig werk ingericht.29 Iets vergelijkbaars gebeurde in 1936 te Rotterdam. Ter 
gelegenheid van de daar gehouden negende Groninger landdag organiseerden de Rotterdamse oud-
Groningers in de gemeentebibliotheek de tentoonstelling Het Groninger Boek.30 In hetzelfde jaar 
nam het bestuur van de Algemene Vereniging Groningen het initiatief tot het samenstellen van een 
lijst van geschriften in de Groninger taal of handelend over Groningen.31 Na jaren van onderzoek 
kwam deze lijst in 1941 gereed.32 Niet alleen werd geprobeerd het reeds bestaande Groningstalige 
werk bijeen te brengen. Ook stimuleerde men het verschijnen van nieuw werk. Zowel de overkoepe-
lende Groninger vereniging als het maandblad Groningen schreven wedstrijden uit in het schrijven 
van Groningstalige novellen.33 In 1936 stelde de Algemene Vereniging Groningen een om de vijf 
jaar toe te kennen prijs in voor het beste Groningstalige letterkundige werk.34

De Roege Roepe uit Rotterdam omstreeks 1931.
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HE T GRO N I N G E R L I E D

Net als de Groninger taal werd ook het Groninger lied binnen de Groninger beweging geculti-
veerd. Zo legde een aantal personen uit de Groninger beweging zich toe op het verzamelen van 
Groninger liedjes.35 Enkele koortjes brachten deze liedjes ten gehore, zoals de Roege Roepe uit 
Rotterdam of het Ooriezerkoortje uit Amsterdam.

Interessant is de geschiedenis van de verspreiding van Spitzens Grönnens Laid ofwel het Van 
Lauwerzee tot Dollard tou. Dit geldt tegenwoordig als het Groninger volkslied. Spitzen schreef het 
vermoedelijk rond het eind van de Eerste Wereldoorlog. Waarschijnlijk diende het populaire vers 
over zijn toenmalige woonplaats Den Haag ’k Groet u heerlijk ’s-Gravenhage, pronkjuweel in Hollands 
tuin36 als voorbeeld. Spitzens Grönnens Laid verscheen voor het eerst in druk in het maandblad Gro-
ningen van april 1919.37 Hoewel het vanaf dat moment een populair lied werd binnen de Gronin-
ger beweging,38 gold het hier de eerste jaren van het Interbellum beslist nog niet als het Groninger 
volkslied. Er waren andere liederen die minstens zo vaak bij bijeenkomsten ‘als volksliedje’ werden 
gezongen, zoals het eerder aangehaalde Haolt joen aigen taol in eer, A.H. Smiths Grönnegerland en 
Spitzens de Knaolster Lorelei.39

Pas in de loop van de jaren ging het Van Lauwerzee tot Dollard tou binnen de Groninger bewe-
ging als het Groninger volkslied gelden. Dit bleek duidelijk in 1930 tijdens een vergadering van 
het hoofdbestuur van de Algemene Vereniging Groningen. Bij de rondvraag sprak het bestuurslid 
J. Melles de wens uit dat de vereniging zorgde voor een goed Groninger volkslied. Volgens de 
andere bestuursleden hoefde dit niet meer. Het Van Lauwerzee tot Dollard tou voldeed aan de 
eisen van een goed volkslied, meenden zij.40 Nu men het erover eens was dat Spitzens lied het 
Groninger volkslied was, ging men dit ook als zodanig gebruiken. Voortaan werd het op iedere bij-
eenkomst van de Algemene Vereniging Groningen plechtig ten gehore gebracht. Op de algemene 
vergadering van 1935 bijvoorbeeld, werd na de openingsrede van Ter Laan door de aanwezigen 
staande het Grönnens Laid gezongen.41 Voor het Van Lauwerzee tot Dollard tou ging men in plaats 
van de algemenere omschrijving ‘Grönnens Laid’ nu ook de specifiekere betitelingen ‘het’ of ‘ons 
Grönnens Laid’ gebruiken.42 De van het landelijke verenigingsverband afgescheiden Stadgroningse 
vereniging Grönneger Sproak liep met de verheffing van Spitzens Grönnens Laid tot het Groninger 
volkslied iets achter bij haar buiten-Groningse zusterverenigingen. Pas in 1936 merkte het bestuur 
van de Stadgroningse vereniging Grönneger Sproak Spitzens lied aan als het Groninger volkslied. 
Volgens het Stadgroningse verenigingsbestuur was Spitzens lied op dat moment onder de Gro-
ningse verenigingsleden nog niet erg populair.43

Was Spitzens Grönnens Laid halverwege de jaren dertig binnen het oud-Groninger verenigings-
verband als het Groninger volkslied gevestigd, daarbuiten was dat nog geenszins het geval. Dit werd 
de oud-Groningers pijnlijk duidelijk op dinsdag 30 november 1937. Die dag maakte de AVRO 
in zijn studio in Hilversum opnames voor een aan Noord-Nederland gewijd radioprogramma. 
Speciaal hiervoor kwam een grote groep Groningers, Friezen en Drenten per trein naar Hilver- 
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sum. Voor de in Hilversum woon-
achtige oud-Groningers vormde de 
komst van de Groningse bezoe- 
kers een ware sensatie. ’s Avonds 
luisterden zij, net zoals veel 
andere Nederlanders, vol aan-
dacht naar de AVRO-uitzending. 
De AVRO vroeg de bezoekers 
uit het Noorden ieder hun eigen 
volkslied ten gehore te brengen. 
De Friese studiobezoekers deden 
dit inderdaad prachtig. Toen het  
studio-orgel het Frysk bloed tsjuch  
op speelde, zongen zij uit volle 
borst mee. Van de Groningse bezoe-
kers verwachtte de AVRO dat zij 
het Van Lauwerzee tot Dollard tou 
zouden zingen. De buiten de pro-
vincie woonachtige Groningers 
zongen dit lied immers al jaren-
lang bij allerlei plechtigheden. 
Toen de in hun huiskamers mee-
luisterende Hilversumse oud- 
Groningers hoorden dat het studio- 
orgel hun volkslied inzette, ston-
den zij dan ook meteen op om 
vol vuur mee te zingen met de 
Groningers in de studio. Dat werd 
echter een deceptie. Van meezin-
gen was geen sprake. De Gronin-
gers in de studio hielden de kaken 
stijf op elkaar. Zij kenden Spitzens  
Grönnens Laid simpelweg niet.

Direct na de teleurstellende 
verrichtingen van de Groningse 
AVRO-bezoekers stuurden de geschokte Hilversumse oud-Groningers een ingezonden brief 
naar het Nieuwsblad van het Noorden. De strekking ervan was: foei Groningers, jullie moeten je 
schamen dat jullie je eigen volkslied niet kennen. Het Nieuwsblad van het Noorden plaatste de  

Grönnens Laid met illustratie van Albert Hahn Jr.
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brief op vrijdag 3 december.44 Hij bleef in Groningen niet onopgemerkt. De Stadgroninger 
W. Bekkering, die de AVRO-uitzending had bijgewoond, zond een reactie aan het Nieuwsblad 
van het Noorden, waarin hij de Groningse studiobezoekers verdedigde. Bekkering schaamde 
zich er in het geheel niet voor dat hij ‘één der Grönneger laidjes’ niet kende. Volgens hem 
lag Spitzens lied de Stadgroningers niet. Het was geschreven in een dialect dat men in de stad 
niet sprak. Het door S.R. Oomkens [in 1838] geschreven ‘Gronings Volkslied’ ’k Wijd aan 
Groningen mijn lied sprak de Stadgroningers meer aan. Dat dit een Nederlandstalig lied was, 
beschouwde Bekkering niet als een probleem. ‘Wij zijn toch in de eerste plaats Nederlanders’, 
zo schreef hij. Een volkslied, zoals de Friezen dat bezaten, zouden de Groningers nooit bezit-
ten, meende Bekkering. De Groningers spraken immers niet een taal, maar een dialect.45

Andere personen reageerden positiever op het Hilversumse initiatief. Vrijwel direct na de 
publicatie van de brief van de Hilversumse oud-Groningers liet kapelmeester Zuidema van het in 
Groningen gevestigde 12e Regiment Infanterie weten het Groninger volkslied met zijn jongens te 
zullen instuderen.46 Bovendien zorgde de Hilversumse actie ervoor dat zowel het bestuur van de 
landelijke Groninger vereniging als dat van de Stadgroningse vereniging Grönneger Sproak begon 
met de verspreiding van het Grönnens Laid. Het bestuur van de Algemene Vereniging Groningen 
liet duizend exemplaren van Spitzens lied drukken. Deze werden aan scholen en verenigingen in 
de provincie gezonden.47 De actie sloeg aan. Spoedig ontving het verenigingsbestuur van verschei-
dene door de klanken van het Grönnens Laid gegrepen Groningers het verzoek tot toezending 
van de tekst van het lied.48 Omdat het bestuur al in de loop van 1939 door de voorraad van het 
volkslied heen was, besloot het vijfduizend extra exemplaren te laten drukken.49 Ook deze vonden 
gretig aftrek.50 De Stadgroningse vereniging Grönneger Sproak voerde een vergelijkbare actie. Zij 
stuurde aan alle Stadgroningse muziekgezelschappen een gedrukt exemplaar van het Grönnens 
Laid, met daarbij het verzoek het in te studeren om het bij feestelijkheden ten gehore te kunnen 
brengen. Ook besloot de Grönneger Sproak om voortaan al haar bijeenkomsten en voorstellingen 
met het zingen van het Grönnens Laid te openen.51 Bovendien verzocht het verenigingsbestuur 
Burgemeester en Wethouders van Groningen om het Grönnens Laid op het carillon van de 
Martinitoren te laten spelen.52 Dit resulteerde erin dat vanaf juni 1938 direct na het Wilhelmus 
het Grönnens Laid van de Martinitoren klonk.53 De buiten de provincie wonende oud-Gronin-
gers hadden de binnen de provincie wonende Groningers een eigen volkslied bezorgd.

DE GRO N I N G E R G E S C H I E D E N I S  E N VO L K S V E R H A L E N

Aandacht was er ook voor de Groninger geschiedenis, en dit niet alleen binnen de historische 
vereniging Stad en Lande. Het hoofdbestuur van de Algemene Vereniging Groningen stak er veel 
energie in om te tonen dat Groningen een bijzondere geschiedenis had. In 1925 loofde het een 
prijs uit voor de beste geschreven geschiedenis van Groningen. Bedoeling was dat deze als histo-
risch leesboek zou worden gepubliceerd om zo de kennis omtrent de Groninger geschiedenis onder  

‘AL L E M A A L B O E R E N VO L K’



84

bredere lagen van de bevolking te verspreiden. Winnaar werd de Groningse geschiedenisleraar 
Roelof J. Kwakenbrug (1886-1952), met een korte voorproef op een nog grotendeels te schrijven 
geschiedverhaal. Na jarenlang ploeteren, voltooide hij het complete manuscript. Desondanks 
zou het historisch leesboek door verschillende tegenslagen – onder meer het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog – nooit  worden gepubliceerd.54 Een ander door de Algemene Vereniging 
Groningen op poten gezet project verliep evenmin vlekkeloos. In 1924 besloot de vereniging de 
dertiende-eeuwse kloosterkroniek van Wittewierum te laten vertalen. De vertaling kwam in 1938 
gereed. De precisie ervan was van meet af aan omstreden.55

Behalve via de geschiedenis probeerde men ook via de zogenaamde oude Groninger volksver-
halen of sprookjes een glimp van het verleden op te vangen. Gedurende het Interbellum legden 
verschillende personen zich toe op het bijeenbrengen van deze verhalen. De belangrijkste was zon-
der meer domineesdochter Eilina Johanna Huizenga-Onnekes (1883-1956) uit Ten Boer. Haar 
interesse voor het volksverhaal werd gewekt door een nagelaten schriftje waarin haar betovergroot-
vader kort na 1800 als kind enkele sprookjes had opgetekend. Door deze vondst geïnspireerd, 
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begon mevrouw Huizenga-Onnekes in de jaren twintig van de twintigste eeuw het Groningse 
platteland rond te toeren om de overleveringen van de lokale bevolking vast te leggen. Zij publi-
ceerde verschillende bundels Groninger volksvertellingen. Ter Laan was een andere belangrijke 
verspreider van Groninger sprookjes. Sommige van deze verhalen had hij in Groningen gehoord. 
Hij gebruikte echter ook wel eens een verhaal van elders, dat hij door overzetting naar het Gro-
nings presenteerde als authentiek Groninger sprookje.56

DE O U D E GRO N I N G E R G E B RU I K E N

Huizenga-Onnekes en Ter Laan toonden ook interesse voor de zogenaamde oude Groninger 
gebruiken. Zo publiceerde Ter Laan over oude Groninger paasgebruiken en nam hij in zijn woor-
denboek uitgebreide beschrijvingen op van curieuze bezigheden zoals het ‘mit de ganzevleugel 
om ’t hoes smietn’.57 Mevrouw Huizenga-Onnekes voltooide in 1939 een boekje waarin zij door 
haar opgetekende Groninger gebruiken presenteerde als overblijfselen van een intuïtief Germaans 
geloofsleven.58

Vanzelfsprekend bestond binnen de Groninger beweging de behoefte de beschreven gebruiken 
in het echt te aanschouwen. Dit bleek niet eenvoudig. Al vroeg ontdekte men dat er in Groningen 
geen noemenswaardige oude gebruiken meer bestonden. Het Groninger leven had zich vrijwel 
geheel aangepast aan het heden, zo stelde men vast.59 Dit deed de oud-Groninger J. Buitenwerf uit 
Eindhoven ervoor pleiten om ‘de volkseigen gebruiken, waar nodig, weer tot nieuw leven te bren-
gen’. In september 1937 publiceerde hij in het onderwijstijdschrift De Boeg een artikel over het Sint 
Maartensfeest, dat jaarlijks op 11 november wordt gevierd. Buitenwerf interpreteerde dit als een 
oud, heidens feest ter verering van de god Wodan, dat in de Frankische tijd was gechristianiseerd. 
Uit zijn jeugdjaren in het noorden van Groningen herinnerde hij zich dat de jongens voor het Sint 
Maartensfeest van een mangelwortel of koolraap een lichtje maakten, waarmee ze langs de deuren 
gingen. Thans constateerde hij met enige ergernis dat het zelf maken van Sint Maartenslichtjes bijna 
overal in onbruik was geraakt. Wanneer er nog kinderen met lichtjes liepen, was dat met ‘papie-
ren pruldingen, – Chinese lampions, waaraan elk volkseigen vreemd is’. Om hierin verandering te 
brengen, riep hij alle onderwijzers ertoe op om in hun lessen aandacht aan het Sint Maartensfeest 
te schenken. Zelf had Buitenwerf enkele jaren tevoren met de jongens van zijn school in Eindhoven 
een aantal echte Sint Maartenslichtjes gemaakt. Dit was een groot succes geworden.60

In hoeverre Buitenwerfs artikel het Sint Maartensgebruik in Groningen heeft beïnvloed, is niet 
te achterhalen. Wel kan worden vastgesteld dat kort na de publicatie ervan, in de stad Groningen 
het Sint Maartensfeest zich ontwikkelde in de richting die Buitenwerf voorstond. Op 12 november 
1937 berichtte het Nieuwsblad van het Noorden dat Sint Maarten dit jaar drukker was gevierd dan 
ooit tevoren. Bovendien was het de verslaggever van het Nieuwsblad opgevallen ‘dat het aantal zelf-
gemaakte lantaarns van beetwortel, rapen of bieten grooter was dan voorgaande jaren.’ ‘Ze zijn dan 
ook veel aardiger dan de lampions, die gelijkvormig en minder individueel zijn’, meende hij.61
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Het opnieuw tot leven wekken van oude Groninger gebruiken gebeurde ook tijdens de 
verenigingsbijeenkomsten. Zo vermaakten de verenigde oud-Groningers zich regelmatig met 
Groninger klompendansen.62 Voor deze cultivering van oude Groninger gebruiken gold iets ver-
gelijkbaars als voor het eerder beschreven hergebruik van oude Groninger klederdracht. Doordat 
de oude Groninger gebruiken niet meer bestonden, als ze ooit al hadden bestaan, konden de 
betrokkenen niet verifiëren of hun verbeelding ervan een juiste was. Veel werd zo aan de eigen 
fantasie overgelaten.

HE T GRO N I N G E R VO L K S K A R A K T E R

Gedurende het Interbellum publiceerden verschillende personen over wat men noemde ‘het Gro-
ninger volkskarakter’. Ter Laan was een van hen. Zijn belangrijkste artikel over de Groningers 
schreef hij voor het in 1938 onder redactie van P.J. Meertens en Anne de Vries gepubliceerde 
standaardwerk De Nederlandse volkskarakters.63 Dit artikel toont heel aardig Ter Laans dubbelrol 
als vooraanstaand sociaal-democraat en leidsman van de Groninger beweging. Net als Spitzen dat 
eerder had gedaan, zette Ter Laan de Groningers neer als echte plattelanders. Hij opende zijn 
artikel met het idyllische beeld van een rustig overlijdende oude boer met aan zijn sterfbed de 
trouwe arbeider met wie hij zijn leven lang had samengewerkt. Aansluitend volgde de opmerking 
dat Groningen sinds eeuwen een landbouwstreek bij uitnemendheid was geweest en dat dit het 
volkskarakter van de Groningers doorslaggevend had bepaald. Nu kon Ter Laan er natuurlijk 
niet omheen dat Groningen een grote stad binnen de provinciegrenzen had. Dit probleem onder-
ving hij met de opmerking dat verreweg de meeste bewoners van de stad Groningen, door hem 
betekenisvol ‘het grote dorp’ genoemd, oorspronkelijk van het platteland kwamen. Hierdoor had-
den ook de Groninger stedelingen een plattelandskarakter. Of zoals Ter Laan het zelf formuleerde: 
‘wat ze ook doen, in de grond [is het] allemaal boerenvolk, zo niet van hun dagelijks werk dan toch 
van begrip en opvatting. En daar komt het in dit verband op aan.’

Volgens Ter Laan hadden de Groningers aan hun eeuwenlange arbeid op het land een aantal 
goede karaktereigenschappen overgehouden. Ze waren er onder meer arbeidzaam, onderne-
mend, ernstig en ingetogen door geworden. Anderzijds hadden de Groningers ook enkele slechte 
eigenschappen, zoals een sterke geldzucht. Vooral bij de rijke Groninger boeren was dit goed 
waarneembaar. Met deze karakterbeschrijving borduurde Ter Laan voort op enkele oude stereo-
typen. Zo kan het idee van de Groninger geldzucht worden herleid tot de in de negentiende eeuw 
gegroeide sociale spanning tussen enerzijds de welvarende Groninger boeren en anderzijds de snel 
groeiende groep arme landarbeiders.64 Op dit punt kwam Ter Laan met zijn visie op Groningen en 
de Groningers in de problemen. Enerzijds probeerde hij als voorman van de Groninger beweging 
de provincie neer te zetten als idyllisch plattelandsgewest, anderzijds kon of wilde hij als sociaal-
democraat niet heen om de op het Groningse platteland heersende grote welvaartsverschillen.
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HE L D E N E N S Y M B O L E N

Tenslotte vond binnen de Groninger beweging een cultivering plaats van wat men beschouwde 
als de provinciale symbolen. De betrokkenen hingen bij feestelijke gelegenheden naast het natio-
nale rood-wit-blauw of het koninklijke oranje vaak een Groninger vlag uit.65 Gedurende het 
Interbellum gebruikten zij hiervoor doorgaans de Stadgroninger vlag, vanaf 1950 de in dat jaar 
door Gedeputeerde Staten vastgestelde provincievlag. De lokale Groninger verenigingen lieten 
hun briefpapier veelal bedrukken met het provinciewapen of het wapen van de stad Groningen. 
Ook de Martinitoren werd talloze malen afgebeeld. De algemene Groninger vereniging bezat twee 
maquettes van de toren.66 Bovendien verzamelden de verenigde (oud-)Groningers zich regelmatig 
rondom ‘het symbool van de Groninger gezelligheid’: de kraantjeskoffiepot.67

Halverwege de jaren dertig kreeg deze cultivering een nieuwe dimensie. Men ging op zoek 
naar iemand die kon fungeren als symbool van Groninger voortreffelijkheid. Het bestuurslid 
van de landelijke Groninger vereniging Melles, die tevens voorzitter was van de Rotterdamse 
vereniging van oud-Groningers Gruno, speelde hierbij de hoofdrol. In juni 1935 las Melles in 
de krant dat een groepje Australiërs van plan was hulde te brengen aan de ontdekker van hun 
land, de Groninger Abel Tasman (1603-1659). Zij wilden dit doen door in juli of augustus van 
dat jaar in Tasmans geboorteplaats Lutjegast een gedenksteen in de buitenmuur van de kerk te 
metselen. Melles werd meteen door dit plan gegrepen. Hij vond dat de Algemene Vereniging 
Groningen ook bij de plechtigheid aanwezig moest zijn. Snel bracht hij zijn medebestuursleden 
van de ontwikkelingen rond Tasman op de hoogte. Deze deelden Melles’ mening. Men liet de 
burgemeester van de gemeente Grootegast, waar Lutjegast onder ressorteerde, weten graag voor 
de Tasman-plechtigheid te worden uitgenodigd.68 Hoewel de oud-Groningers van harte welkom 
bleken, werd de Tasman-plechtigheid voor hen geen succes. In tegenspraak met het door Melles 
gelezen artikel, werd er in juli of augustus 1935 geen gedenksteen voor Tasman in Lutjegast ont-
huld. In september liet de burgemeester van Grootegast het bestuur van de Algemene Vereniging 
Groningen weten dat de datum van de Tasman-plechtigheid nog niet bekend was. Zodra dit wel 
het geval was, zou men hiervan op de hoogte worden gesteld. In januari 1936 hadden de oud-
Groningers nog steeds geen nader bericht uit Grootegast ontvangen.69

Gelukkig voor hen was er nog een kandidaat om als Groninger held te worden vereerd. In 
1931 had de Rotterdamse vereniging van oud-Groningers Gruno haar vijfentwintigjarig bestaan 
gevierd. Ter gelegenheid hiervan was een gedenkbundel verschenen met daarin onder meer een 
artikel van het verenigingslid dr. Eppe Wiersum (1869-1955), archivaris van Rotterdam. In zijn 
artikel betoogde Wiersum dat de Nederlandse vlootvoogd Egbert Meussen Cortenaer (1605-1665), 
voor wie in de Grote of St.-Laurentiuskerk te Rotterdam een praalgraf was opgericht, vermoede-
lijk van Groninger huize was. Nu wilde het toeval dat de negende Groninger landdag in 1936 
in Rotterdam zou worden gehouden. Dit vormde uiteraard een prachtige gelegenheid om na de 
opgeschorte Tasman-verering alsnog een blijk van eer aan een Groninger held te brengen. Deze 
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kans liet men dan ook niet glippen. Tijdens de negende Groninger landdag op 23 mei 1936 begaf 
zich een gezelschap van meer dan tweehonderd oud-Groningers naar het graf van Cortenaer. 
Hier hield Melles een plechtige herdenkingsrede waarin hij Cortenaer neerzette als waardig voor-
beeld van iemand die, net als de aanwezige oud-Groningers, uit Groningen was vertrokken om 
elders een toekomst te zoeken. Na Melles’ rede legden de aanwezigen een krans bij het graf van 
Cortenaer. Vervolgens zette het machtige orgel van de St.-Laurens het Grönnens Laid in, dat door 
de aanwezigen in zwijgende aandacht werd aangehoord. De zoektocht naar een Groninger om te 
vereren, was volbracht. 70

Overigens kreeg de Groninger heldenverering in een later tijdvak nog een vervolg. In de jaren 
veertig en vijftig van de twintigste eeuw zorgde de Groninger beweging voor de oprichting van 
een aantal gedenktekens in de provincie Groningen. Op 6 september 1947 liet de overkoepelende 
Groninger vereniging in de voorgevel van Spitzens geboortehuis te Stadskanaal een gedenksteen 
metselen met daarop de tekst: ‘Hai verston ons volk en ons volk het hom verstoan’. De dag 
daarop werd in de foyer van de Groninger stadsschouwburg een bronzen borstbeeld van Spitzen 

Oud-Groningers leggen op 23 mei 1936 een krans bij het graf van E.M. Cortenaer in de Grote Kerk van Rotterdam.
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onthuld. Op 14 juli 1951 viel de eer te beurt aan Ter Laan. Die dag werd in het centrum van zijn 
geboorteplaats Slochteren het doek weggetrokken van een metershoge stenen zuil met daarop een 
metalen inktpot met ganzenveer. De tekst aan de voorzijde verklaarde dat dit monument door de 
Algemene Vereniging Groningen was aangeboden aan K. ter Laan ter gelegenheid van zijn tachtig-
ste verjaardag. Later werd de inktpot met ganzenveer vervangen door een bronzen borstbeeld van 
Ter Laan. Op 2 november 1953 reisde het verenigingsbestuur naar Solwerd voor de onthulling 
van een op zijn verzoek in de pastorie geplaatste gedenksteen voor de daar geboren schrijfster in 
het Gronings Titia de Haas-Okken. Ondertussen had in 1952 op initiatief van de vereniging een 
kranslegging plaatsvonden bij het graf te Oude Pekela van de onderwijshervormer Hendrik Wester 
(1752-1821). Later vroeg het verenigingsbestuur aan de gemeente Ten Boer, waar Wester in het 
dorpje Garmerwolde was geboren, om in zijn geboortehuis een gedenksteen aan te brengen. Dit 
leidde ertoe dat Ten Boer in 1956 een standbeeld van Wester liet neerzetten. Uiteraard was het 
bestuur van de overkoepelende Groninger vereniging bij de onthulling aanwezig.71

HE T PE R M A N E N T E D E F E N S I E F

De Groninger beweging uit het Interbellum stelde Groningen voor als een gebied met een unieke, 
eigen cultuur. Haar geloof in het bestaan van een Groninger cultuur werd echter niet door iedereen 
gedeeld. Zoals eerder uiteengezet, leefde binnen de Friese beweging de gedachte dat Groningen 
deel uitmaakte van een groter Fries geheel. Gedurende het Interbellum stuitte de Groninger bewe-
ging bij herhaling op de Friese ontkenning van het bestaan van een Groninger cultuur. Dit had 
als gevolg dat de betrokkenen bij hun zoektocht naar het Gronings-eigene voortdurend tegen de 
Friesnationalisten in het defensief moesten. Hier volgen twee voorbeelden.

In de zomer van 1923 was in Den Haag, in het kader van het 110-jarig jubileum van het 
Koninkrijk Nederland, de zogenaamde Tentoonstelling van Nederlandsche Letterkunde te bewon-
deren. Deze gaf een overzicht van de Nederlandse literatuur uit de voorgaande halve eeuw. Naast 
Nederlandstalig werk werd ook werk van in het Fries schrijvende auteurs geëxposeerd. De ten-
toonstelling werd druk bezocht. Aangemoedigd door dit succes besloot men haar een vervolg te 
geven. Men verzond het geëxposeerde werk naar Amsterdam, waar het in het Stedelijk Museum 
van oktober tot november 1923 opnieuw werd geëxposeerd. Zodra bekend werd dat de letterkun-
dige tentoonstelling in Amsterdam zou worden voortgezet, attendeerde Spitzen de Amsterdamse 
vereniging van oud-Groningers Stad en Lande hierop. Volgens Spitzen zouden de Amsterdamse 
oud-Groningers ervoor moeten zorgen dat in Amsterdam een Groninger literaire afdeling aan 
de tentoonstelling werd toegevoegd. Hierop traden de Amsterdamse oud-Groningers in contact 
met de secretaris van het tentoonstellingsbestuur, B. Canter. Deze zegde de oud-Groningers toe 
dat er voor hen enige ruimte in het Stedelijk zou worden vrijgehouden. De Amsterdamse oud- 
Groningers gingen druk in de weer met het bijeenbrengen van  in het Gronings geschreven ‘literai-
re’ teksten. Met succes: zij wisten in korte tijd een tamelijk omvangrijke verzameling Groningstalig 
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werk bijeen te brengen. Toen zij echter twee dagen voor de officiële opening van de tentoonstel-
ling de Groninger uitstalling in gereedheid wilden brengen, bleek dat meer dan tweederde van de 
toegezegde ruimte al werd gebruikt. De oud-Groningers lieten zich hierdoor niet ontmoedigen. 
Zij woekerden met de beperkte ruimte die was overgebleven en wisten alsnog alle verzamelde 
Groninger werken uit te stallen.

Bij deze ene tegenslag bleef het niet. Tijdens de officiële opening van de tentoonstelling ont-
dekten de oud-Groningers tot hun ontsteltenis dat de gehele Groninger uitstalling was verwij-
derd. Bij navraag bleek de oud-Friese medeorganisator van de tentoonstelling S. Anema hiervoor 
verantwoordelijk te zijn. Volgens hem was op de letterkundige tentoonstelling geen plaats voor 
een Groninger afdeling. Het Fries en het Nederlands hadden zich volgens hem in de loop van 
de geschiedenis tot een literatuurtaal weten te verheffen, terwijl dit voor het Gronings niet gold. 
Hierop trokken de oud-Groningers bij de andere tentoonstellingsorganisatoren aan de bel. Zij 
mochten de Groninger uitstalling nog dezelfde dag herinrichten. Zo werd de tentoonstelling voor 
de oud-Groningers toch een succes. Met deze kleine Groninger triomf was de zaak overigens nog 
niet afgedaan. Naar aanleiding van de Fries-Groningse botsing op de letterkundige tentoonstelling 
ontspon zich in het weekblad De Amsterdammer een giftige polemiek tussen Anema en Spitzen, 
waarbij de eerste de talige status van het Gronings ontkende en de tweede die van het Fries.72

Een tweede voorbeeld. Van 29 tot 31 juli 1937 werd in Medemblik het vierde Groot-Friese 
congres gehouden. Aanhangers van de Friese beweging uit Nederland en daarbuiten vergaderden 
hier drie dagen lang over de Friese zaak.73 Ook het bestuur van de Algemene Vereniging Gro-
ningen ontving een uitnodiging om aan het congres deel te nemen. Bepaald enthousiast waren 
de bestuursleden hier niet over. Zij betwijfelden of de Groningers wel iets op het Groot-Friese 
congres te zoeken hadden, aangezien zij een andere taal spraken dan de Friezen. Toch besloten zij 
uit beleefdheid verenigingsvoorzitter Ter Laan als afgevaardigde naar Medemblik te laten gaan.74 
In Medemblik deed Ter Laan zijn uiterste best om Groningen tegen de Groot-Friese gedachte te 
beschermen. Tijdens de congresvergadering kreeg hij niet de kans zijn standpunt tegenover het 
Groot-Friese idee uiteen te zetten, maar tijdens de pauzes tussendoor lukte hem dit wel. Nadrukke-
lijk stelde Ter Laan dat hij niet als Fries, maar als Groninger was gekomen. Als zodanig had hij in 
feite niets met de Friezen te maken. Anders dan zij meenden, stamden de Groningers namelijk niet 
af van de Friezen, maar van de Chauken, zo verkondigde Ter Laan. Zijn bezoek moest dan ook niet  
als teken van Gronings-Friese verbondenheid worden geïnterpreteerd. Hij was slechts gekomen uit  
hoffelijkheid. Naar eventuele toekomstige congressen zou geen Groninger afvaardiging meer wor-
den gezonden. Naast het verdedigen van de Groninger zelfstandigheid ten opzichte van Friesland 
richtte Ter Laan zich vooral op het leggen van contact met de Oost-Friese congresgangers. Waar 
hem dit lukte, probeerde hij de Oost-Friezen ervan te overtuigen dat zij geen Friezen waren. Aan 
de hand van voorbeelden trachtte hij hen te laten ervaren dat zij geen Fries spraken, maar een op 
het Gronings lijkende tongval.75 Ter Laans optreden illustreert nog eens dat de Groninger migran-
ten hun Groninger identiteit voortdurend formuleerden als een contrapositie.

‘AL L E M A A L B O E R E N VO L K’




