
7  ‘DITMAAL MOET HET GRONINGER BLOED 
EENS SPREKEN’ 

 Johannes Linthorst Homan en zijn Groninger Gemeenschap

Aan het begin van de twintigste eeuw bestond binnen de Groningse maatschappelijke bovenlaag 
een sterk en positief gestemd regionaal bewustzijn. Men was trots op de economische bloei van 
Groningen en kende de provincie een voorname plaats toe binnen Nederland en Europa. Het 
positieve Groningse zelfbeeld kwam onder meer tot uitdrukking op de nijverheidstentoonstelling 
in 1903, maar sprak ook uit de plannen voor een internationaal congres in de stad Groningen aan 
de vooravond van de Eerste Wereldoorlog.

In de jaren twintig en dertig kwam aan deze grote zelfverzekerdheid een eind. Steeds duidelijker 
trad aan het licht dat de economische groei in Groningen achterbleef bij die in de randstedelijke 
provincies. In 1925 constateerde dr. A.M.H. Schepman, bedrijfsdirecteur en sleutelfiguur bin-
nen de Groningse handel-en-nijverheidssector, dat voor bepaalde bedrijven verplaatsing naar het 
centrum van het land aantrekkelijk was vanwege de daar betere infrastructuur.1 Eerder zagen we 
hoe J.M. de Muinck Keizer in 1915 zijn staalgieterij van Martenshoek naar Zuilen verplaatste, 
om enkele jaren later als erevoorzitter van de Utrechtse oud-Groningers een pleziertochtje over 
de Vecht te maken. Hij was niet de enige ondernemer die zijn bedrijf naar elders verplaatste.2 De 
mondiale crisis van de jaren dertig deed de bezorgdheid over de eigen economie in Groningen 
verder toenemen. Er werden diverse initiatieven ontplooid ter verbetering van de economische en 
sociaal-economische structuur van de regio. Op 29 januari 1934 hield de aan de Rijksuniversiteit 
van Groningen verbonden farmaceut prof. dr. D. van Os voor een gehoor van Groningse onderne-
mers een lezing over de ontwikkeling van de nijverheid in Noord-Nederland. Hierin bepleitte hij de 
oprichting van een research- en voorlichtingsinstituut voor de noordelijke nijverheidssector, naar 
voorbeeld van een enkele jaren tevoren opgerichte organisatie voor de Limburgse mijnindustrie. 
Van Os’ idee vond weerklank. In 1937 richtten de provincies Groningen en Drenthe de Noor-
delijke Economisch Technologische Organisatie (NETO) op.3 Andere organisaties richtten zich 
vooral op de volksopvoeding. Zo ontstond in 1930 op initiatief van de gedeputeerde A. van Geuns  
en provinciaal referendaris K. Nieland de Vereeniging voor Opbouwwerk in de Provincie  
Groningen (VOG). Deze vereniging beoogde middels het inrichten van buurthuizen en het ver-
zorgen van allerhande cursussen de Groningse bevolking te beschaven en rijp te maken voor voor-
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uitgang. De in 1926 opgerichte Centrale Vereeniging voor den Opbouw van Drenthe fungeerde 
als voorbeeld.4 Het was in deze sfeer van bezorgdheid en sociaal-economische vernieuwingsdrang 
dat Linthorst Homan in 1937 aantrad als Commissaris der Koningin in Groningen.

PROV I N C I A A L  B E S E F  A L S  H O R I ZO N TA L E B I N D I N G

Johannes Linthorst Homan (1903-1986) werd geboren en groeide op in Assen. Hij kwam uit een 
oud Drents regentengeslacht van liberale, vrijzinnig-protestantse signatuur. Zijn grootvader Johan-
nes (Linthorst) Homan5 (1844-1926) en zijn vader, Jan Tijmen Linthorst Homan (1873-1932), 
waren respectievelijk van 1903 tot 1917 en van 1917 tot 1931 Commissaris der Koningin in de 
provincie Drenthe. Zijn vader stond een krachtige moderniseringspolitiek voor en was de drij-
vende kracht achter de oprichting van de Centrale Vereeniging voor den Opbouw van Drenthe. 
Dankzij het milieu waarin hij opgroeide, gloorde voor de jonge Johannes een mooie toekomst. 
Hij doorliep het Asser gymnasium en studeerde van 1921 tot 1926 rechten aan de universiteit 
van Leiden. Later promoveerde hij bij prof. mr. E.M. Meijers (1880-1954) op een dissertatie over 
het ontstaan van de gemeenten in Drenthe.6 Na zijn studietijd keerde Johannes Linthorst Homan 
junior terug naar Assen om daar als advocaat aan het werk te gaan. In 1932 werd hij benoemd 
tot burgemeester van de gemeente Vledder. In 1934 verwierf hij als kandidaat namens de Liberale 
Staatspartij de Vrijheidsbond een zetel in de Provinciale Staten van Drenthe. Binnen de liberale 
partij behoorde hij tot wat hij later typeerde als ‘de agrarische vleugel-Louwes’, die de plattelands-
economie verdedigde tegenover de belangen van de meer stedelijk georiënteerde economische 
sectoren. Toen Linthorst Homan in 1937 Commissaris der Koningin in Groningen werd, was hij 
vierendertig jaar oud.7

Evenals zijn vader stond Johannes Linthorst Homan een beleid van sociaal-economische 
vernieuwing voor. Zijn ideeën sloten hiermee aan bij die van de Groningse maatschappelijke 
bovenlaag. Op 30 november 1937 hield hij voor de Groninger Maatschappij van Landbouw een 
toespraak met daarin een heldere vraag. Zou het niet wenselijk zijn, zo vroeg de pas aangetreden 
Commissaris aan zijn gehoor en via de aanwezige pers aan alle Groningers, dat er een provinciaal 
periodiek overleg ontstond tussen vertegenwoordigers van landbouw, industrie en handel? Hijzelf 
vermoedde dat zo’n contact nuttig was. Het kon leiden tot een beter inzicht in elkaars bedrijf, 
werk, opvattingen en moeilijkheden. Dit was volgens hem nodig omdat de voortschrijdende speci-
alisatie en het crisisprobleem ervoor zorgden dat de verschillende bedrijfsgroepen de brede econo-
mische samenhang uit het oog dreigden te verliezen. De reacties op het door hem opgelaten proef-
ballonnetje waren overwegend positief. Linthorst Homan zette zijn plan daarom door. Op 8 juli 
1938 vond onder de titel ‘Groninger Dag 1938’ in de aula van het universiteitsgebouw de eerste 
van een serie bijeenkomsten plaats. Behalve voor personen uit het bedrijfsleven was de Groninger 
Dag bedoeld voor vertegenwoordigers van wetenschap en overheid. Er kwamen enkele honderden 
vooraanstaande Groningers op af. De dag werd gevuld met lezingen. Behalve Linthorst Homan 
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spraken prof. dr. K. Sneyders de Vogel, rector magnificus van de Groningse universiteit, mr. I.B. 
Cohen, statenlid en emeritus hoogleraar, J.N. Spoelstra, burgemeester van de gemeente Leens 
en bestuurslid van de Vereeniging voor Opbouwwerk in de Provincie Groningen, M. Bakker, 
secretaris van de Veenkoloniale Kamer van Koophandel en Fabrieken, J.J. Thijsse, bankdirecteur 
en voorzitter van de Vereeniging van Handelaren in Groningen, dr. O. de Vries, hoofddirecteur 
van het Rijkslandbouwproefstation en emeritus hoogleraar, Louwes en Van Os. Terugkerende 
thema’s waren het belang van een moderne economie en de grote waarde van een goede onderlinge 
samenwerking. Zo bepleitte Louwes vernieuwingen in de landbouw en een goede band tussen stad 
en platteland, sprak Sneyders de Vogel over de maatschappelijke betrokkenheid van de universiteit 
en wees Van Os op de rol van de NETO bij bedrijfsinnovaties.8

Aangemoedigd door het succes van de Groninger Dag ontwikkelde Linthorst Homan een 
hoger ideaal. Volgens hem zou een zuilenoverstijgend eenheidsbesef moeten opbloeien om zo 
gezamenlijk beter te kunnen optreden tegen de bestaande problemen, zoals de grote werkloos-
heid. Voor de concretisering van dit ideaal dacht hij aan de Vereeniging voor Opbouwwerk in de 
Provincie Groningen, waar hij als Commissaris der Koningin de voorzitter van was. Op de jaar-
vergadering van deze vereniging op 19 december 1938 hield hij een pleidooi voor meer eenheid 
op geestelijk en politiek gebied. De directeur van de Drentse opbouwvereniging, mr. J. Cramer 
(1899-1998), hield als gastspreker ook een lezing. Cramer was een sociaal-democraat van orthodox- 
protestantse origine. In hem vermoedde Linthorst Homan een medestander te hebben. Het 
bleek een misrekening. Cramer bepleitte in zijn toespraak een louter praktische invulling van 
het opbouwwerk. Volgens hem moest men de levensbeschouwelijke autonomie van de diverse 
verzuilde bevolkingsgroepen respecteren. Het politieke en geestelijke terrein diende bij het 
opbouwwerk niet te worden betreden. Wellicht dat Cramer zich door zijn achtergrond beter dan  
Linthorst Homan de grote betekenis realiseerde van het principe van soevereiniteit in eigen kring 
voor de orthodox-protestanten. De onverwachte kritiek deed Linthorst Homan ervan afzien om de 
Groninger opbouwvereniging te voorzien van een zuilenoverstijgende gemeenschapsideologie.9

Een maand later bracht hij de door hem beoogde provinciale eenheidsorganisatie op een andere 
wijze alsnog tot stand. De directe aanleiding hiervoor was een oproep van Koningin Wilhelmina 
tot ‘geestelijke en morele herbewapening’. De gedachte van een geestelijke en morele herbewape-
ning was afkomstig van de zogenaamde Oxfordbeweging. Deze ideologische stroming was in 1921 
ontstaan onder de bezielende leiding van de Amerikaanse opwekkingsprediker Frank Buchman. 
Het door Buchman uitgedragen ideaal was dat van een leven naar algemeen christelijke waarden, 
zonder onderlinge verdeeldheid over specifieke dogmatische interpretaties. Aan het eind van het 
Interbellum was de Oxfordbeweging in Europa uitgegroeid tot een stroming met vele duizenden 
aanhangers. Koningin Wilhelmina was één van hen. Op 27 januari 1939 hield zij een radio- 
toespraak over het ideaal van de geestelijke en morele herbewapening. Volgens haar kon dit ideaal 
de dreigende oorlog helpen te voorkomen. Evenzeer zou men zich moeten herbewapenen tegen 
de heersende economische crisis en de daarmee gepaard gaande werkloosheid. In dit verband deed 
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de vorstin een dringende oproep tot nationale eenheid en samenwerking. Zij verzocht iedereen 
met concrete plannen ter bestrijding van het crisisleed te komen, om zo actief bij te dragen aan 
het verkondigde herbewapeningsideaal. De respons op haar oproep was enorm. Ondanks kritische 
tegengeluiden uit met name orthodox-protestantse kringen, werden overal in het land initiatieven 
ter geestelijke en morele herbewapening ontplooid.10

Ook Linthorst Homan kwam na de radiorede van Koningin Wilhelmina in actie. Hij transpo-
neerde Wilhelmina’s gemeenschapsideaal naar provinciaal niveau door de stichting de Groninger 
Gemeenschap op te richten. Volgens hem kon de beoogde nationale eendracht het best op pro-
vinciaal niveau worden bewerkstelligd, omdat de tegenstellingen tussen de verschillende verzuilde 
bevolkingsgroepen er minder scherp waren. In een lezing voor de Maatschappij der Nederlandsche 
Letterkunde te Leiden over ‘de waarde van het provinciaal besef in de drie noordelijke provinciën’ 
sprak hij: ‘Ons volk is gesplitst – of, wil men: opgebouwd, maar dat is historisch minder juist 
– naar verticale scheidslijnen, groep naast groep, overtuiging naast overtuiging. Deze groepen 
dreigden hoe langer hoe meer van elkaar te vervreemden, totdat juist in den laatsten tijd de toe-
nadering begon te groeien, vooral onder de jongere generatie. Vooral ook door de rede van Hare 
Majesteit de Koningin op 27 januari 1939, over geestelijke herbewapening, is dit hoogst belang-
rijke, ja allerbelangrijkste nederlandsche vraagstuk van steeds meer zijden bezien. Nu is bij verticale 
splitsing horizontale binding noodig, gelijk de bundel korenhalmen tot een garf gebonden wordt. 
Voor het pogen tot dit binden nu is de provinciale maatschappij ideaal: overzichtelijk en toch niet 
zóó klein, dat het een personenquaestie wordt. De politiek wordt provinciaal zelden op de spits 
gedreven, men kan elkaar daar veelal nog wel verstaan. Gaan nu per provincie, gelijk hier en daar 
gebeurt, de groepen samen, al is het werkprogramma nog zoo klein, dan is er iets – nog slechts 
weinig, dat geef ik toe – gewonnen, dat over het geheele land niet gewonnen had kunnen worden 
en dat op deze wijze voor nationaal werk niet anders dan nuttig kan zijn.’11

Dit idee van nationale samenwerking op provinciale basis sprak ook uit de formele doelstelling 
van de Groninger Gemeenschap. Deze luidde: ‘werkzaam te zijn ter bevordering van het saam- 
horigheidsgevoel, van het nationaal besef en van de cultureele en sociale belangen van de bevolking 
der Provincie Groningen, in samenwerking met bestaande organisaties’.12 Ter realisering van dit 
doel werd een werkprogramma van zes punten opgesteld. Ten eerste zou er ‘een groot Groninger 
Tehuis’ moeten komen. Dit tehuis diende liefst te worden gebouwd door jonge werklozen, zodat 
zij enige werkervaring opdeden. Zodra het gereed was, kon het fungeren als conferentieoord voor 
de afzonderlijke verzuilde organisaties, als breed toegankelijk ontmoetingscentrum ter bevordering 
van de onderlinge saamhorigheid en als herstellingsoord voor de slachtoffers van de economische 
crisis. Ten tweede was er het plan tot het organiseren van ‘een provinciale tentoonstelling op geeste-
lijk en cultureel gebied, tot onderlinge voorlichting’. De in 1938 te Rotterdam gehouden tentoon-
stelling Ontdekt Uw Stad diende hierbij als voorbeeld. Ten derde zou de Groninger Gemeenschap 
het debat over de belangrijke provinciale vraagstukken stimuleren. De Groninger Dagen vielen 
voortaan binnen het kader van de stichting. De overige drie punten van het werkprogramma 
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waren specifiek gericht op de hulpverlening aan de crisisslachtoffers. Zo legde de stichting zich 
toe op ‘de geestelijke en culturele verzorging’ van de werklozen in de provincie. Hun gezinsleden 
mochten ter ontspanning een tijdje in een vakantiekolonie verblijven. Lokale en persoonlijke 
initiatieven tot maatschappelijke hulpverlening dienden  zoveel mogelijk te worden gestimuleerd. 
Als Wilhelmina’s oproep ook op nationaal niveau een concrete invulling kreeg, zou de Groninger 
Gemeenschap meteen bij het landelijke plan aansluiting zoeken.13

Omdat de Groninger Gemeenschap het saamhorigheidsgevoel diende te versterken, zorgde 
Linthorst Homan voor een breed samengesteld bestuur. Hijzelf nam het voorzitterschap op zich. 
Secretaris werd de wethouder van Sociale Zaken en Onderwijs van de gemeente Groningen H. 
Molendijk, een sociaal-democraat. De in de stad werkzame Nederlands-Hervormde predikant 
‘met christelijk-historische sympathieën’ dr. J.C. Roose  kreeg de functie van penningmeester. 
Dr. J.A.H.J.S. Bruins Slot, burgemeester van de gemeente Adorp, nam als vooraanstaand anti-
revolutionair zitting in het stichtingsbestuur. De deken van Groningen, L.I.D.B. Buve, deed 
dit als representant van het katholieke volksdeel. Voorts was er een bestuurszetel voor het liberale 
Gedeputeerde-Statenlid E.H. Ebels. Als zevende bestuurslid trad de leider van de Volkshogeschool 
Allardsoog te Bakkeveen dr. H.G.W. van der Wielen toe. Later werd nog de sociaal-democratische 
onderwijzer te Groningen H. Roelfsema als adjunct-secretaris aan het stichtingsbestuur toegevoegd. 
Hij werd in 1940 opgevolgd door zijn partijgenoot G. Boekhoven, ook uit de stad Groningen. De 
nationaal-socialisten en de communisten waren niet in het stichtingsbestuur vertegenwoordigd. 
Voor hen was de facto geen plaats in Linthorst Homans Groninger Gemeenschap.14 De commu-
nisten besteedden hieraan geen serieuze aandacht.15 De nationaal-socialisten reageerden met een 
geheel eigen interpretatie van de Groninger Gemeenschap, die verderop nog aan bod zal komen. 
Op woensdagmiddag 22 februari 1939 luidde het stichtingsbestuur zijn werkzaamheden publie-
kelijk in met een openbare bijeenkomst in de grote zaal van het Stadgroningse Harmoniegebouw. 
De samenkomst trok een overweldigend aantal belangstellenden. Circa twaalfhonderd Groningers 
dromden samen in een tjokvolle zaal. De bijeenkomst, die ook via een uitzending van de Neder-
landsche Christelijke Radio-Vereeniging (NCRV) te volgen was, werd met orgelspel ingeluid. Na 
deze muzikale opening hielden de zeven bestuursleden van de Groninger Gemeenschap elk een 
korte toespraak. Vervolgens stuurden de aanwezigen de koningin een telegram met de belofte dat 
men zich vol overgave zou inspannen voor het openbare en maatschappelijke leven in de provincie 
Groningen. De bijeenkomst in de Harmonie eindigde met het gezamenlijk zingen van twee cou-
pletten van het Wilhelmus.16

Meteen na de bekendmaking van zijn plannen ontving het stichtingsbestuur talrijke adhesie-
verklaringen. Zo betuigde het – door H.D. Louwes voorgezeten – bestuur van de Groninger Maat-
schappij van Landbouw per brief zijn volle instemming met het werk van de Groninger Gemeen-
schap.17 Van buiten de provincie kwam G.W. Spitzen met een opmerkelijke steunbetuiging. Ter 
gelegenheid van de oprichting van de Groninger Gemeenschap schreef de oud-Groninger nestor 
een vierde couplet voor zijn Grönnens Laid, luidend: ‘Daor staait dat stevig in de rieg’: / aín Volk… 
aín Haart… aín Taol, / de Grönn’ger: aaltemaol as aín, / en… aín veur aáltemaol!’18 
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Enthousiaste Groningers tijdens de oprichtingsbijeenkomst van de Groninger Gemeenschap op 22 februari 1939.

De bestuursleden van de Groninger Gemeenschap zingen aan het slot van de oprichtingsbijeenkomst het Wilhelmus. V.l.n.r. 
J.A.H.J.S. Bruins Slot, L.I.D.B. Buve, J.C. Roose, J. Linthorst Homan, H. Molendijk, E.H. Ebels en H.G.W. van der Wielen.

� ‘DI T M A A L M O E T H E T GRO N I N G E R B LO E D E E N S S P R E K E N’   



106

Talrijke Groningers boden hun hand- en spandiensten aan. Een aantal van hen kon aan de 
slag in een van de lokale comités van de Groninger Gemeenschap die weldra in het merendeel van 
de gemeenten in de provincie ontstonden. (zie bijlage 5) Gewoonlijk zorgde de burgemeester, op 
aandringen van Linthorst Homan, voor de oprichting. De eerste taak van de lokale comités was 
het organiseren van een collecte op woensdag 29 maart 1939. In een enkele gemeente werd de 
inzameling om praktische redenen op een andere datum gehouden. Vooraf was afgesproken dat 
tweederde deel van de collecteopbrengst werd besteed aan het maatschappelijk werk in de eigen 
gemeente. De rest ging naar de Groninger Gemeenschap.19 De opbrengst varieerde sterk. Zo werd 
in de gemeente Leens circa ƒ 2.700 opgehaald, wat neerkwam op een gemiddeld bedrag van zo’n 
70 cent per inwoner. Leens vormde daarmee een scherp contrast met de stad Groningen, waar 
met een totaalopbrengst van ongeveer ƒ 4.700 de gemiddelde gift nauwelijks 4 cent bedroeg.20 
Linthorst Homan typeerde de collecte in de stad Groningen als een mislukking. Toch was de 
totaalopbrengst van de provinciale collecte beduidend hoger dan bij ‘gewone collecten’.21 Er werd 
circa ƒ 70.000 opgehaald, waarvan ongeveer ƒ 24.000 naar de Groninger Gemeenschap ging. 
Hiernaast ontving de stichting circa ƒ 70.000 via rechtstreekse overmakingen. Dit bedrag liep 
in de loop van de tijd nog iets op.22 Achter sommige giften zat een aardig verhaal. Zo schonk de 
directeur van het uit Winschoten afkomstige Nederlandsch Circus Henny de opbrengst van de 
eerste voorstelling na de winterstop.23 In totaal ontving de Groninger Gemeenschap een bedrag 
van bijna ƒ 100.000.

Na de collecte kon worden begonnen met de uitvoering van het opgestelde werkplan. Zo 
moest er een geschikte locatie voor het op te richten Groninger Tehuis worden gevonden. In eerste 
instantie probeerde het bestuur van de Groninger Gemeenschap de Allersmaborg bij Ezinge en 
een naastgelegen stuk land te kopen, maar dit bleek te duur. Na lang wikken en wegen kocht men 
tenslotte een stuk grond in het dorpje Glimmen in de gemeente Haren. Dit gebeurde ondanks 
aandringen van de burgemeester van Vlagtwedde om het tehuis in zijn gemeente te vestigen. Er 
werd een ontwerp voor het tehuis gemaakt, maar toen men in 1942 eindelijk aan de bouw toe was, 
maakte de Duitse bezetter dat onmogelijk.24

De geplande provinciale tentoonstelling trof een vergelijkbaar lot. Kort na de oprichting van 
de Groninger Gemeenschap werd een voorbereidingscommissie voor de tentoonstelling samen-
gesteld. Hierin namen onder anderen de kunstschilder Johan Dijkstra (1896-1978) en de NETO- 
medewerker en privaatdocent sociografie aan de Groningse universiteit, dr. E.W. Hofstee  
(1909-1987) zitting. Beiden golden als ware kenners van Groningen: Dijkstra omdat hij als voor-
aanstaand lid van de Groningse kunstenaarskring De Ploeg talloze malen de provincie had door-
kruist om het land en zijn bewoners te schilderen, Hofstee omdat hij in 1937, bij prof. dr. H.N. 
ter Veen (1883-1949) aan de universiteit van Amsterdam, cum laude was gepromoveerd op een 
sociografie van het Oldambt. De tentoonstellingscommissie ging voortvarend aan de slag en kwam 
al snel met een voorlopig expositieplan. De geplande tentoonstelling ademde in alle opzichten de 
Groninger gemeenschapsgedachte. De bedoeling was om in het fraaie gebouw van de voormalige 
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Groninger korenbeurs een verzameling objecten bijeen te brengen die de politieke, religieuze en 
culturele geschiedenis van de provincie verbeeldde. Bij het kiezen van de collectie ging de tentoon-
stellingscommissie nauwgezet te werk, zodat welhaast iedereen zich op de tentoonstelling gere-
presenteerd kon voelen. Er zou ruime aandacht zijn voor het religieuze leven van onder meer de 
hervormden, gereformeerden, katholieken, doopsgezinden en joden, alsook voor het verschijnsel 
van de ontkerkelijking. Evenveel aandacht zou uitgaan naar de opkomst van het liberalisme en het 
socialisme. Of er ook bij de radicalere communistische stromingen en de nationaal-socialistische 
beweging zou worden stilgestaan, blijkt niet helder uit het tentoonstellingsplan. Voor het culturele 
terrein was de opzet in elk geval weer zeer breed. Zo wilde men enerzijds aandacht besteden aan 
het moderne dancingwezen, terwijl er anderzijds een oud-Groninger ‘jachtwaide’ ofwel gelagka-
mer zou worden ingericht. In de loop van 1939 leidde de toenemende oorlogsdreiging tot een 
voorlopig uitstel van de tentoonstelling. De Duitse bezetting bracht het definitieve afstel.25

De bezetting betekende ook de doodsteek voor het fenomeen de Groninger Dagen. Na de 
verkennende dag van 1938 was de Groninger Dag van 1939 specifiek gewijd aan de sociaal- 
economische toestand van de provincie. Als hoofdsprekers waren er drie medewerkers van de 
NETO, te weten ir. L.H. de Langen, Van Os en Hofstee. De Langen was de toenmalige directeur 
van de Noordelijke Economisch-Technologische Organisatie. De openingsrede en het slotwoord 
van de Groninger Dag 1939 werden verzorgd door respectievelijk de minister van Economische 
Zaken mr. M.P.L. Steenberghe en Linthorst Homan. De derde en laatste Groninger Dag vond 
plaats op 17 april 1940, minder dan een maand voor de Duitse invasie. Achteraf bezien, ademde 
deze dag een nogal onwerkelijke sfeer. Het centrale thema was de Groninger economie onder de 
heersende buitengewone tijdsomstandigheden. In zijn openingswoord stelde Linthorst Homan het 
gezamenlijk draaiend houden van de economie voorzichtig voor als een middel ter afwending van 
het oorlogsgevaar. Ondanks dit optimistische uitgangspunt moeten de aanwezigen de beklemming 
alom hebben ervaren. Wegens de oorlogsdreiging konden verscheidene genodigden niet aanwezig 
zijn. Ook de geprogrammeerde spreker J. Tuin, burgemeester van Hoogezand, bleef afwezig. In 
verband met de gespannen situatie mocht hij van regeringswege zijn gemeente niet verlaten. Zijn 
toespraak werd voorgedragen door een vervanger.26

Het uitzenden van armlastige vrouwen en kinderen naar vakantiekolonies ging in 1939 goed 
van start. Dankzij de steun van de Groninger Gemeenschap konden dat jaar enkele honderden 
vrouwen en kinderen enige tijd doorbrengen in een van de neutrale, protestantse, katholieke of 
joodse vakantieverblijven in Nederland. In 1940 stelde Linthorst Homan het familielandgoed 
Overcinge te Havelte als vakantieverblijf beschikbaar. Dit aanbod bleek achteraf overbodig, 
omdat dat jaar nog maar drieënnegentig vrouwen van de vakantiemogelijkheid gebruik maakten. 
Vanwege de Duitse inval bleven de meeste mensen liever thuis. Na de zomer van 1940 organi-
seerde de Groninger Gemeenschap geen vakanties meer voor armlastige vrouwen en kinderen uit 
de provincie. De ‘geestelijke en culturele verzorging’ van de werklozen hield langer stand. Van 
1939 tot 1942 leverde de Groninger Gemeenschap aan de diverse werkverschaffingskampen in de 
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provincie een kleine bibliotheek. De benodigde boeken kreeg zij via schenkingen door Groningse 
burgers. Vanaf het eerste bezettingsjaar zond de stichting ook boeken aan Groningers die in het 
buitenland tewerk waren gesteld. Verder organiseerde zij regelmatig lezingen, muziekuitvoeringen 
en filmvoorstellingen in de Groningse werkverschaffingskampen en zorgde zij voor een gezelliger 
aankleding van de troosteloze kampbarakken.27

Hoewel de Groninger Gemeenschap met het oorspronkelijke werkplan al een vol programma 
had, ontwikkelde het stichtingsbestuur enkele extra activiteiten. Zo hield het zich vanaf april 
1939, toen veel mannen voor de grens- en de kustbewaking werden opgeroepen, bezig met de 
verzorging van de gemobiliseerde Groningers. Het werk voor de gemobiliseerden leek sterk op dat 
voor de tewerkgestelden. Na de Duitse invasie en de Nederlandse capitulatie richtte men zich op 
de ondersteuning van de gedemobiliseerden, die nu vrijwel allemaal het legioen der werklozen ver-
sterkten. De belangrijkste nieuwe activiteit van de Groninger Gemeenschap was het zogenaamde 
‘kinderevacuatiewerk’. Na het bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940 regelde de stichting 
voor circa vijftienhonderd Rotterdamse kinderen een verblijf bij een gastgezin in Groningen. Veel 
van deze kinderen brachten in de zomer van 1941 nogmaals een bezoek aan de provincie. Ook 
bood men nu onderdak aan een aantal kinderen uit het eveneens door oorlogsgeweld getroffen 
Den Helder. Deze hulp aan Hollandse oorlogsslachtoffertjes paste uitstekend binnen het streven 
van de Groninger Gemeenschap naar meer nationale saamhorigheid.28

STA D S J E U G D N A A R H E T P L AT T E L A N D

Behalve de rechtstreeks door de Groninger Gemeenschap georganiseerde activiteiten beleefde 
Groningen in de jaren 1939 tot en met 1941 diverse afgeleide initiatieven. Veel Groningers, met 
name jongeren, waren zo enthousiast over Linthorst Homans initiatief dat zij met extra plannen 
kwamen of reeds lang tevoren geplande activiteiten in het kader van de Groninger gemeenschaps-
gedachte plaatsten. Dikwijls waren deze initiatieven doordrenkt van provinciale symboliek. De in 
de zomer van 1939 gehouden lustrumfeesten van de Groningse universiteit werden bijvoorbeeld 
in het teken gezet van het folkloristische openluchtspel ‘Levend Land’. Het stuk speelde op het 
Groningse platteland en symboliseerde de betrokkenheid van de academische gemeenschap bij de 
samenleving. Er kwamen onder meer een ringrijderij, een boeldag en een ouderwetse bruidsstoet 
in voor. De organisatie was in handen van leden van het Groningse studentencorps Vindicat atque 
Polit. Drijvende krachten achter de folkloristische voorstelling waren de net afgestudeerde jurist 
D.H. Schortinghuis, de apotheker te Veendam en schrijver van Groningstalig werk J.A. Fijn van 
Draat en de uit Oterdum afkomstige boerenzoon J.A. Buurma. Johan Dijkstra ontwierp het decor, 
dat werd gedomineerd door de voorgevel van een burgerwoning en de achterzijde van een dubbele 
Groninger schuur.29

Nog een voorbeeld. Tussen 29 juli en 10 augustus 1940 maakten ruim achthonderd scholieren 
uit de stad Groningen een fietstocht van enkele dagen over het Groningse platteland. Studenten  
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van de Groningse universiteit begeleidden hen. Onderweg bezochten de jongeren diverse beziens-
waardigheden. Zij bewonderden bijvoorbeeld het fraaie interieur van de kerk van Stedum en kre-
gen een rondleiding door een van de Groningse steenfabrieken. De meeste aandacht ging uit naar 
het Groninger boerenleven. De toertocht was zo georganiseerd dat iedere deelnemer ten minste 
één keer overnachtte op een boerderij, die waar mogelijk qua stijl en ligging als kenmerkend voor 
de streek gold. De tijdelijke kampeerboerderijen waren te herkennen aan een speciaal voor de gele-
genheid genaaide Ommelander vlag. Behalve een slaapplaats in het stro boden de meewerkende 
boeren de jonge stedelingen een rondleiding over het boerenbedrijf. ’s Avonds konden de jongeren 
luisteren naar sagen en legenden van de omgeving. Verder werden de avonduurtjes gevuld met 
het bespreken van de route voor de volgende dag en het gezamenlijk zingen van ‘Ommelander 
liederen’.

Een jaar later werden de rollen omgedraaid. In de week van maandag 23 tot zaterdag 28 juni 
1941 brachten circa zeshonderd plattelandsjongeren groepsgewijs een driedaags bezoek aan de stad. 
De jonge plattelanders kregen een druk programma voorgeschoteld. Zo kregen zij enkele rond-
leidingen door de stad, waarbij zij verschillende bedrijven, musea en de universiteit bezichtigden. 
Uiteraard beklommen ze de Martinitoren, met zijn mooie uitzicht over de stad en het omringende 
platteland. Ook stond er een tochtje naar het recreatiegebied aan het Paterswoldsemeer op het pro-
gram. De avonden werden gevuld met een operettevoorstelling door scholieren uit de stad en een 

Groningse stadsjeugd bezoekt in de zomer van 1940 het Groningse platteland.
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filmvoorstelling. Op de filmavond draaiden Charley Chaplins ‘boerderijfilm’ [Sunnyside uit 1919] 
en een reportage over de plattelandsrondrit van het voorgaande jaar. Ook van het uitstapje naar de 
stad werden opnames gemaakt, zij het niet op film. Dinsdagmiddag kwam een opnameteam langs 
om een radioverslag te maken. Uit volle borst zongen de plattelandsjongeren voor de microfoon 
het Groninger volkslied Van Lauwerzee tot Dollard tou en  het Waar de blanke top der duinen. Mis-
schien minder interessant voor de jongeren waren de toespraken die tot hen werd gericht, onder 
andere door de burgemeester van Groningen mr. P.W.J.H. Cort van der Linden (1893-1969)  
en door Linthorst Homan. Cort van der Linden wees de jongeren op de verwevenheid tussen de 
stad Groningen en haar ommeland. Linthorst Homan drukte de jongeren op het hart om goede 
Nederlanders en goede Groningers te blijven en altijd de sterke nationale waarden van het plat-
teland te blijven beseffen. ‘Het platteland en de landbouw zijn de gezondheid en de kracht van 
ons volk’, zo zei hij. Om het thuisfront over de goede ontvangst te informeren, kregen de platte-
landsjongeren meteen na aankomst in de stad een briefkaart in handen gedrukt. Op de voorzijde 
van deze kaart prijkte de strofe uit het Groninger volkslied: ‘Ain pronkjuwail ien golden raand. 
Is Grönn Stad en Ommelaand’. Evenals het voorgaande jaar traden studenten van de Groningse 
universiteit op als begeleiders van het jeugdige reisgezelschap. Zij waren niet de enigen die mee-
hielpen het uitstapje tot een succes te maken. Veel stadsbewoners stelden hun huis beschikbaar als 
logeeradres voor de bezoekers uit de provincie. Dankzij de medewerking van de pachter van de 
Harmonie kon de grote zaal van dit complex als gemeenschappelijke eetruimte worden gebruikt. 
Dagelijks begaven de plattelandsjongeren zich voor hun warme maaltijd naar deze zaal, waar voor 
de gelegenheid een Ommelander vlag was opgehangen temidden van de groen-witte kleuren van 
de stad Groningen.

De jongerenuitstapjes gingen uit van het comité Stadsjeugd naar het platteland, dat in juni 1940 
in de stad Groningen was opgericht. Schortinghuis was er de initiator van. In het comité zaten 
ook de wethouder van Onderwijs en Sociale Zaken Molendijk, de directeur van het VVV-bureau 
J.J. Leeninga, de secretaris van de historische vereniging Stad en Lande mr. J. Kool, de rector van 
de het studentencorps Vindicat atque Polit H. Greebe en de adjunct-secretaris van de Groninger 
Gemeenschap Roelfsema. Met zijn activiteiten beoogde het comité een tweeledig doel. Ten eer-
ste waren de toertocht door de provincie en het uitstapje naar de stad bedoeld om de jeugd van  
Groningen ondanks de oorlogsomstandigheden een plezierige vakantie te bezorgen. Daarnaast 
beoogde het comité met deze initiatieven het gemeenschapsgevoel, met name het gevoel van 
verbondenheid tussen stad en platteland, te bevorderen. Deze eenheidsgedachte komt duidelijk 
tot uitdrukking in de volgende woorden van het comité: ‘Dat ook de autoriteiten, met name de 
Commissaris van deze provincie en de burgemeester van Groningen blijk hebben gegeven van hun 
groote belangstelling, heeft ons uiteraard allerminst verbaasd. Zij hebben immers van meet aan deze 
toenadering tusschen stad en platteland gevoeld als een daad, welke slechts de Groninger gemeen-
schapsgedachte ten goede kon komen. (…) Moge de jeugd van stad en platteland elkaar de hand 
reiken als goede Groningers, opdat zij zullen opgroeien tot goede Nederlanders.’30

� ‘DI T M A A L M O E T H E T GRO N I N G E R B LO E D E E N S S P R E K E N’   



111

In de loop van de bezettingsperiode kwam aan alle publieke tentoonspreiding van Groninger 
gemeenschapszin een einde. De Duitsers verboden zowel de stichting de Groninger Gemeenschap 
als het comité Stadsjeugd naar het platteland. Voor de Groninger Gemeenschap viel het doek op 
15 april 1942 met een mededeling uit Den Haag dat de stichting had opgehouden te bestaan en 
dat haar vermogen in beslag was genomen. Tevoren had het stichtingbestuur nog een groot bedrag 
naar de NETO weten weg te sluizen. Gedurende de rest van de bezettingstijd behield het bestuur 
het voornemen om zo spoedig mogelijk opnieuw van start te gaan. Verder dan een papieren 
bestaan zou de Groninger Gemeenschap echter niet meer komen. Weliswaar werd de stichting 
na de oorlog weer formeel erkend, maar vanwege allerlei praktische problemen bleef een werke-
lijke hervatting van het werk uit. In 1946 ging de Groninger Gemeenschap, met de Vereeniging 
voor Opbouwwerk in de provincie Groningen en het in 1945 opgerichte Provinciaal Comité van 
Nederlands Volksherstel, op in de Groninger Vereeniging voor Sociaal en Cultureel werk.31

DE A N T I R EVO LU T I O N A I R E  A N T I T H E S E

De voorgaande paragraaf doet denken dat de Groninger Gemeenschap een eclatant succes was 
totdat de Duitsers roet in het eten gooiden. De zaak ligt genuanceerder. Naast enthousiaste deel-
nemers kende de Groninger Gemeenschap van meet af aan felle critici. Deze kwamen uit orthodox- 
protestantse kring. In zijn toespraak tijdens de eerste openbare bijeenkomst van de Groninger Ge-
meenschap op 22 februari 1939 in de Harmonie legde het antirevolutionaire bestuurslid Bruins Slot  
een duidelijke beperking op aan het Groninger gemeenschapsideaal. Volgens Bruins Slot moest de 
oproep van de koningin tot geestelijke en morele herbewapening louter en alleen worden opgevat 
als een pleidooi voor nationale samenwerking. Hiermee, zo meende hij, verkondigde de vorstin 
feitelijk niets nieuws: de Nederlanders werkten gelukkig van oudsher samen als één volk. Deze 
samenwerking impliceerde echter geenszins dat iedere afzonderlijke bevolkingsgroep de eigen begin-
selen moest opgeven. Het verschil in opvatting tussen bijvoorbeeld katholieken en protestanten kon 
niet worden miskend. Het was dan ook onmogelijk een geestelijke of algemeen-christelijke eenheid 
boven de bestaande geloofsverdeeldheid te stellen als basis voor de nationale samenwerking. Iets der-
gelijks had de koningin volgens Bruins Slot ook niet voor ogen gehad. In haar oproep school zijns 
inziens niet een diepzinnige geestelijke gedachte. Men moest ook niet proberen die erin te leggen. 
Evenmin stak volgens hem een dergelijke gedachte achter de Groninger Gemeenschap. Het enige 
dat de stichting beoogde, was om door middel van het bieden van concrete hulp de samenhang van 
het Nederlandse volk te bevorderen, niets minder, maar ook niets meer. Zoals uiteengezet, beoogde 
Linthorst Homan juist wel het ontstaan van een overkoepelend eenheidsideaal. Als voorzitter van de 
Groninger Gemeenschap toonde hij zich er echter van bewust dat voor sommige bevolkingsgroepen 
de eigen principiële uitgangspunten zwaarder wogen. Met de opmerking dat groepsvorming op 
principiële basis onmisbaar was en iedereen vrij was in zijn opvattingen en idealen, probeerde hij in 
zijn openingstoespraak van 22 februari 1939 de antirevolutionairen gerust te stellen.32  
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Op zaterdag 25 februari gaf Bruins Slot in de antirevolutionaire Nieuwe Provinciale Groninger 
Courant voor de eigen achterban een toelichting op zijn standpunt. Op basis van Groen van Prin-
sterers brochure Volksgeest en Burgerzin onderscheidde hij twee manieren waarop de antirevolutio-
nairen zich konden inzetten voor de Nederlandse volksgemeenschap. In de eerste plaats moesten 
zij hun volksgenoten wijzen op de onmetelijke kracht van God en de door hem geopenbaarde 
beginselen, om zo een binding op basis van het geloof te bewerkstelligen, zo meende Bruins Slot 
met Groen van Prinsterer. Soms bleek samenwerking op basis van het beginsel echter niet effectief. 
Dit gold ook voor Nederland, waar al eeuwenlang een splitsing naar grondbeginselen bestond. 
In een dergelijk geval moest men teruggrijpen op alle overige middelen die de nationale een-
heid bevorderden zonder de primaire taak van de antirevolutionairen te belemmeren. Volgens 
Bruins Slot bestonden er diverse concrete doeleinden die door een overgrote meerderheid van de 
Nederlanders werden begeerd. Het gezamenlijk verwerkelijken van deze doelen beschouwde hij 
als een secundaire bindingsfactor die in de heersende tijd van grote destructie niet mocht wor-
den verwaarloosd. Omdat de Groninger Gemeenschap zich hierop richtte, verdiende zij de volle 
medewerking van de antirevolutionairen, zo oordeelde Bruins Slot.33

Op 28 februari 1939 publiceerde de Nieuwe Provinciale Groninger Courant nogmaals een 
artikel over de Groninger Gemeenschap. Dit op de voorpagina geplaatste stuk was van een bedui-
dend minder positieve strekking. De Nieuwe Provinciale begon met te beschrijven dat enkele anti- 
revolutionaire voormannen waren uitgenodigd voor Linthorst Homans samenwerkingsproject. 
Zij hadden deze uitnodiging niet willen afslaan, want, zo meende de krant, geen bevolkingsgroep 
deed meer voor de nationale samenwerking dan de calvinisten. Deze samenwerking mocht echter 
niet op een voor hen onaanvaardbare geestelijke grondslag plaatsvinden. De antirevolutionaire 
voormannen hadden daarom meteen duidelijk gemaakt dat het denkbeeld van de geestelijke en 
morele herbewapening voor hen geen basis voor samenwerking kon zijn. De enige voor de cal-
vinisten acceptabele vorm van geestelijke en morele herbewapening was die zoals beschreven in 
Efeze34 6 en door minister Colijn kort samengevat als ‘terugkeer tot de wet Gods’. Elke andere 
uitleg ervan moest worden afgewezen. De Nieuwe Provinciale Groninger Courant beschouwde de 
ontwikkelingen rond de Groninger Gemeenschap daarom als teleurstellend. Het had er alle schijn 
van dat men de calvinisten vroeg mee te werken aan een zekere eenheid boven de geloofsverdeeld-
heid, ofwel aan een door liberalen en socialisten toegejuichte neutraliteit, die lijnrecht inging tegen 
de antirevolutionaire beginselen. ‘Het is duidelijk dat wij aan zulk een gang van zaken niet kunnen 
medewerken’, zo eindigde het artikel.35 Op 8 maart verscheen wederom een kritisch artikel over 
de Groninger Gemeenschap op de voorpagina van de Nieuwe Provinciale Groninger Courant. Deze 
keer bracht de krant Abraham Kuypers antithese in stelling tegen een eventuele overkoepelende 
ideologie: ‘Men moge de wereld verbeteren zooveel men wil, de menschen blijven dezelfde, en de 
beginselen veranderen niet. De tegenstelling blijft dezelfde: de christelijke tegen de antichristelijke 
machten. En juist omdat wij hier in ons land deze antithese zoo goed hebben begrepen, juist 
daarom is hier zoo goede vrede en verheugen wij ons hier in de vrijheden, die men thans “demo-
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cratie” noemt, maar die de vrucht zijn van de christelijke beginselen. De groote vredemaker in ons 
land is dr. Kuyper geweest.’36

Ondertussen had de gereformeerde kritiek ook elders geklonken. Op 7 maart 1939 hield de 
afdeling Groningen van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond (CBTB) zijn vijfentwintigste 
jaarvergadering. De bijeenkomst bestond uit een besloten ochtend- en een vrij toegankelijk mid-
daggedeelte. Afdelingsvoorzitter D. Ubbens uit Oldenzijl hield het openingswoord. Hierin trok hij 
fel van leer tegen de Groninger Gemeenschap. Met name het plan tot de oprichting van een Gro-
ninger Tehuis moest het ontgelden. ‘Mogen wij als belijders van den Christus onze gaven offeren 
voor een Tehuis, waarin aan elke richting de gelegenheid wordt geboden tot het houden van con-
ferenties, ook die welker beginselen diametraal staan tegenover dat van de Heilige Schrift?’, vroeg 
Ubbens zijn toehoorders, om even later zelf als antwoord te geven: ‘Om Godswil kan en mag hij 
[wier beginselen rusten op Gods geopenbaarden wil] nooit tolerant zijn tegenover principes welke 
naar zijn overtuiging rechtstreeks daartegen ingaan.’ In een samenwerking binnen het beoogde 
Groninger Tehuis, of meer in het algemeen, binnen de Groninger Gemeenschap, zag Ubbens 
kortom niets. Volgens hem bestond er maar één bruikbare vorm van samenwerking en dat was die 
‘aan de voet van het Kruis’. Voor het middaggedeelte van de jaarvergadering stond een lezing door 
het antirevolutionaire Tweede Kamerlid C. Smeenk (1880-1964) op het programma. Linthorst 
Homan was een van de aanwezigen. Omdat Smeenk enigszins was vertraagd, vroeg men de Com-
missaris eerst even het woord te nemen. In zijn toespraak sprak Linthorst Homan enkele lovende 
woorden over de CBTB. Niet wetende van Ubbens’ openingswoord besloot hij zijn toespraak met 
een pleidooi voor de Groninger Gemeenschap. Voor de toehoorders leverde dit een enigszins pijn-
lijke situatie op. De zaak raakte verder gecompliceerd doordat Smeenk intussen was gearriveerd. 
Ubbens voelde zich mede hierdoor bezwaard om Linthorst Homan van repliek te dienen, met als 
gevolg dat Linthorst Homan pas ’s avonds, via de krant vernam hoe Ubbens zich over de Gro-
ninger Gemeenschap had uitgelaten. De volgende dag publiceerde het liberale Nieuwsblad van het 
Noorden onder de titel ‘Onjuist optreden jegens den Commissaris der Koningin’ een interview met 
Linthorst Homan. Hierin verklaarde de Commissaris dat, hoewel Ubbens’ kritiek voor hem een 
zware teleurstelling vormde, hij zich volop bleef inzetten voor de Groninger Gemeenschap. Als  
hij Ubbens’ standpunt van tevoren had gekend, dan zou hij hier in zijn toespraak uiteraard reke-
ning mee hebben gehouden. Het Nieuwsblad van het Noorden plaatste bij het interview een eigen 
commentaar. Hierin werd Ubbens’ optreden neergezet als een grove schoffering van de hoogste 
gezagsdrager in het gewest.37

Ook de redactie van het katholieke dagblad Ons Noorden reageerde afwijzend op de van gere-
formeerde zijde geleverde kritiek. Zij was het met de gereformeerden eens dat de samenwerking 
binnen de Groninger Gemeenschap niet mocht leiden tot een verdoezeling van de eigen beginse-
len. Ook voor de katholieken was een samenwerking vanuit de Oxford-gedachte onaanvaardbaar. 
Tegelijkertijd meende de redactie van Ons Noorden dat men goed kon samenwerken op basis van  
eerbied voor andermans opvattingen zonder hierbij de eigen beginselen te verloochenen. Volgens  
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haar maakten sommige gereformeerden zich schuldig aan een grote onverdraagzaamheid door van 
de overige bevolkingsgroepen te eisen dat zij de gereformeerde beginselen onderschreven. Deze 
onverdraagzaamheid was extra spijtig omdat het bij Linthorst Homans initiatief juist ging om 
het zoeken van de synthese in plaats van de antithese. Als de gereformeerden bleven dwarsliggen, 
moest men desnoods maar zonder hen doorgaan, zo meende de redactie van Ons Noorden.38

Na alle kritiek over en weer leek het de hoogste tijd om het gereformeerde volksdeel gerust 
te stellen. Op 15 maart organiseerde het dagelijks bestuur van de Groninger Gemeenschap in 
de statenzaal van het provinciehuis een persconferentie. Linthorst Homan was de belangrijkste 
spreker. Hij zette nogmaals het werkplan van de Groninger Gemeenschap uiteen en vertelde over 
de op stapel staande collecte. Bovendien ging hij uitgebreid in op de van gereformeerde zijde 
geleverde kritiek, waarbij hij probeerde deze te ontzenuwen. Hij vertelde de toegestroomde pers 
dat de Groninger Gemeenschap niet een nieuwe stroming was die dwars door alle bestaande stro-
mingen heen een ommekeer in de maatschappelijke verhoudingen probeerde te bereiken. Noch 
de voor- noch de tegenstanders van een dergelijke stroming mochten de Groninger Gemeenschap 
als zodanig opvatten. Het enige waar het bij de Groninger Gemeenschap om ging, was de verwe-
zenlijking van het in de zes punten van het werkplan neergelegde doel. De stichting zou dan ook 
geen leidende rol op geestelijk gebied gaan spelen. Hiervoor waren andere organisaties en instel-
lingen. Een citaat uit Linthorst Homans betoog: ‘Wij zijn niet geroepen om volksleiding te geven 
op geestelijk gebied. Als er daar leiding moet zijn, dan is dat in ons vrije land gelukkig mogelijk, 
in kerk, politieke of sociale organisaties. Als wij een nieuwe geestelijke strooming wilden zijn, dan 
zouden wij allen moeten toeroepen om het bestaande te verlaten. Dat doen wij niet!’

Zowel de Nieuwe Provinciale Groninger Courant als het Nieuwsblad van het Noorden plaatste een  
verslag van de persconferentie. Hoe verschillend beide kranten tegen de zaak aankeken, blijkt wan-
neer twee zinsneden naast elkaar worden gezet. Waar de Nieuwe Provinciale schreef: ‘Mr. Linthorst 
Homan (…) besprak tevens de critiek, die tot uiting was gekomen, waarbij het bleek dat hetgeen 
door ons blad is opgemerkt niet zonder invloed is geweest’, meldde het Nieuwsblad: ‘Critiek is 
natuurlijk niet uitgebleven, maar veel omvangrijker en van veel meer beteekenis zijn de blijken 
van oprechte waardering’. Vermoedelijk dankzij dit verschil in perceptie, reageerden beide kranten 
positief op de persconferentie. De Nieuwe Provinciale Groninger Courant meende dat Linthorst 
Homan aan haar bezwaren tegemoet was gekomen en dat er alle reden was om aan te nemen dat 
ook in de toekomst met de kritiek rekening zou worden gehouden. Daarom riep de krant haar 
lezers op krachtdadig aan de geplande collecte mee te werken en gul te geven. Het Nieuwsblad 
van het Noorden achtte Linthorst Homans tegemoetkoming klaarblijkelijk van minder belang. 
Het blad handhaafde onverkort de kreet ‘geestelijke en morele herbewapening.’ Met gevoel voor 
dramatiek schreef het: ‘Maar ditmaal moet het Groninger bloed nu eens spreken. In Groninger 
land ten bate der Groninger gemeenschap. In getallen van zes cijfers moge het zijn uitdrukking 
vinden, niet omdat geld in deze actie tot geestelijke en moreele herbewapening het voornaamste 
is, maar omdat het noodzakelijk is, wil de opzet van de Groninger Gemeenschap slagen.’39
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Toch drong ook in liberale kring geleidelijk het besef door dat met de tegemoetkoming aan de 
antirevolutionaire kritiek het oorspronkelijke hoge eenheidsideaal teniet was gedaan. Op 21 maart 
opende de liberale Appingedammer Courant met een groot artikel over de Groninger Gemeenschap 
waar de teleurstelling duidelijk uit sprak. Volgens de Appingedammer waren de verwachtingen 
omtrent de Groninger Gemeenschap helaas te hoog gespannen gebleken. Met de noodgedwongen 
afzwakking van het oorspronkelijk streven om het Nederlandse volk ook naar de geest samen te 
brengen, had de Groninger Gemeenschap haar meeste waarde verloren. Weliswaar kon de stich-
ting zich nog bezighouden met zaken zoals de steunverlening aan werklozen, maar dit werk kon 
evengoed worden gedaan door de bestaande verenigingen en comités. Niet alleen de redactie van 
de Appingedammer ervoer de noodgedwongen afzwakking van het Groninger gemeenschapsideaal 
als een deceptie. Hoewel hij het voor het publiek verborgen hield, was ook Linthorst Homan er 
danig over teleurgesteld dat het niet was gelukt een onomstreden geestelijke of godsdienstige basis 
te vinden voor de Groninger Gemeenschap.40

De persconferentie van 15 maart leek het draagvlak voor de Groninger Gemeenschap onder 
de gereformeerden aardig te hebben vergroot. Amper een etmaal later vatte echter een smeulende 
kwestie vlam. Op 16 maart 1939 verweerde CBTB-afdelingsvoorzitter Ubbens zich in een brief 
in het Nieuwsblad van het Noorden tegen de op hem geleverde kritiek. Ook de Nieuwe Provinciale 
Groninger Courant drukte de brief af. Volgens Ubbens maakte de Nieuwsblad-redactie een ern-
stige denkfout. Linthorst Homan had de Groninger Gemeenschap niet vanuit zijn hoedanigheid 
als Commissaris der Koningin opgericht, maar op persoonlijke titel. Aangezien velen het met dit 
persoonlijke initiatief oneens waren, kon het maar beter niet met het commissarisambt worden 
geassocieerd. Een dergelijke associatie zou afbreuk doen aan de waardigheid van het ambt. Het 
was volgens Ubbens dan ook logisch dat hij Linthorst Homan, die de CBTB-jaarvergadering als 
Commissaris had bijgewoond, niet op zijn werk voor de Groninger Gemeenschap had aange-
sproken. Onder Ubbens’ brief plaatste de redactie van het Nieuwsblad een niet mis te verstaan 
commentaar, met als strekking dat Ubbens allerminst correct in zijn optreden was geweest en dat 
hij hiervoor zijn excuses behoorde te maken. De redactie sprak Ubbens’ verweer tegen: ‘De heer 
Linthorst Homan heeft wel degelijk als Commissaris der Koningin het initiatief genomen tot de 
stichting “De Groninger Gemeenschap”. Hij steunde daarbij den oproep van H.M. de Koningin, 
Wier vertegenwoordiger hij in ons gewest is. (…) Het optreden tegenover den Commissaris der 
Koningin is in dit geval het optreden tegen den magistraat, die het initiatief van onze Vorstin 
steunde, en vorm gaf in onze provincie. Zoo en niet anders kan en mag dit worden gezien.’41 
Ondertussen had het meningsverschil ook buiten de provincie de aandacht getrokken. Op 18 
maart plaatste het antirevolutionaire Friesch Dagblad een kritisch artikel over de kwestie. Volgens 
deze krant was de redenering dat Linthorst Homan zijn initiatief ambtshalve had genomen aange-
zien hij hiermee aansloot op een rede van de Koningin, ongeldig. De koningin had haar rede over 
de geestelijke en morele herbewapening namelijk op persoonlijke titel uitgesproken en niet, zoals 
bij een troonrede, namens de regering. De Commissaris, als gewestelijke vertegenwoordiger van 
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de centrale regering, kon daarom de bevordering van Wilhelmina’s ideaal niet ambtshalve tot zijn 
taak rekenen. De Nieuwe Provinciale Groninger Courant nam nog dezelfde dag het argument van 
het Friesch Dagblad over.42

Vooral voor de antirevolutionairen, met hun over de Groninger Gemeenschap verdeelde elite, 
was het ondertussen behoorlijk lastig om positie te bepalen. Dit merkte ook de redactie van de 
Nieuwe Provinciale Groninger Courant. Verschillende lezers stelden de vraag hoe zij zich tegenover 
Linthorst Homans actie moesten opstellen. Na eerst met de antirevolutionaire voormannen in 
de Groninger Gemeenschap te hebben overlegd, kwam de redactie op 23 maart 1939 met een 
antwoord. Zij zette uiteen dat hoewel de antirevolutionairen zich meteen bij hun toetreding tegen 
de Oxford-gedachte hadden uitgesproken, hier al snel geen rekening meer mee was gehouden. 
‘Heel de Groninger Gemeenschap werd feitelijk gekeerd tegen de gereformeerden’, oordeelde de 
krant bitter. De illustraties waren talrijk. Er was bijvoorbeeld het Nieuwsblad van het Noorden dat, 
zo formuleerde de Nieuwe Provinciale het sarcastisch, ‘de  geestelijke leiding’ had genomen. Even 
kwalijk was het dat enkele Stadgroningse hervormde predikanten de actie voor hun standpunt 
hadden geëxploiteerd. Met dit tweede voorbeeld verwees de krant naar een op 23 februari 1939 
in de Der Aakerk gehouden gezamenlijke zangavond van hervormden en katholieken, die door 
verschillende aanwezigen, onder wie Linthorst Homan, was uitgelegd als passend in de geest van 
de Groninger Gemeenschap. Vanuit orthodox-hervormde kring was met afgrijzen op de samen-
zang gereageerd. Volgens de Nieuwe Provinciale zouden de antirevolutionaire bestuursleden van 
de Groninger Gemeenschap stellig zijn uitgetreden als Linthorst Homan niet juist op tijd alle 
‘vrijzinnige dwaling’ had afgekeurd. Zijn tegemoetkoming aan de antirevolutionairen bewees 
volgens de krant zijn goede bedoelingen. Voor het om hem heen verzamelde gezelschap durfde 
de redactie niet in te staan. Ook Ubbens kreeg ervanlangs. Niet omdat de redactie zijn kritiek 
op het beoogde Groninger Tehuis ongegrond vond, maar omdat hij zich ermee tegen zijn eigen 
partijgenoten had gekeerd. Het eindoordeel van de krant over de Groninger Gemeenschap luidde 
dat Linthorst Homans initiatief, mits niet van een overdreven betekenis voorzien, goed was. De 
antirevolutionairen konden dan ook gerust aan de geplande geldinzameling meedoen. De Nieuwe 
Provinciale liet echter ook weten: ‘Wij hebben voor ons zelf geen belang bij eenige collecte, of 
bij het bedoelde werk. Wij redden ons zelf en doen al jaren aaneen op eigen kosten wat de Gro-
ningsche gemeenschap beoogt.’ De Nieuwe Provinciale stelde zich op achter Linthorst Homans 
Groninger Gemeenschap, maar zonder enthousiasme.43

Dezelfde dag als waarop de Nieuwe Provinciale haar eindoordeel gaf over de Groninger 
Gemeenschap, verspreidde het dagelijks bestuur van die stichting een laatste persbericht over de 
naderende collecte. Het beklemtoonde dat de beoogde bouw van een Groninger Tehuis slechts een 
onderdeel was van een breder programma. Er zou dus ook maar een deel van het bijeengebrachte 
bedrag aan worden besteed. Verder meldde het persbericht dat de collecte een toetssteen vormde 
voor het saamhorigheidsgevoel van de Groninger bevolking. Het bestuur schreef verwachtingsvol: 
‘De saamhorigheid moet nu eerst blijken.’ 44 De praktijk bleek echter weerbarstig en vaak geheel 
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anders dan het ideaal. Zo was er het ontluisterende voorbeeld van de gemeente Leek, dat helder 
toont hoe diep de Groningse samenleving ondanks alle fraaie gemeenschapsretoriek was verdeeld. 
Weliswaar ontstond in Leek onder leiding van burgemeester G. van Barneveld een plaatselijke 
commissie van de Groninger Gemeenschap. Bovendien liet de gemeente voor haar ingezetenen 
een korte brochure over de collecte drukken en maakte Van Barneveld enkele avonden vrij om 
persoonlijk het doel van de geldinzameling toe te lichten. Desondanks lukte het niet om de inwo-
ners van de gemeente Leek op de lijn van harmonieuze samenwerking te krijgen. Zo hielden, tot 
teleurstelling van de burgemeester, veel openbare onderwijzers zich van de actie voor de Groninger 
Gemeenschap afzijdig. In het noorden van de gemeente kwam het onder aanvoering van het hoofd 
van een bijzondere lagere school zelfs tot een antirevolutionaire boycot van de collecte. Hier stond 
tegenover dat verschillende gereformeerde predikanten enthousiast aan de collecte meewerkten. In 
Zevenhuizen collecteerde de gereformeerde dominee zelfs persoonlijk. Toch bezorgde ook de gang 
van zaken in dit in het zuiden van de gemeente gelegen dorpje de burgemeester hoofdbrekens. Na 
de collecte weigerde het Zevenhuister inzamelingscomité het voor de Groninger Gemeenschap 
bestemde derde deel van de opbrengst af te dragen alvorens er overeenstemming was verkregen 
over de besteding van het overige tweederde deel. De grootste problemen deden zich voor in het 
dorpje Oostwold. Hier ontstond een dermate ernstig meningsverschil tussen gereformeerden en 
hervormden dat men de voor de collecte bestemde inzamelingslijsten aan de burgemeester terug-
zond met de mededeling dat in Oostwold niet zou worden gecollecteerd. Een bemiddelingspoging 
door Van Barneveld bleef zonder resultaat. Hierop nam de burgemeester een opmerkelijk besluit. 
Teneinde Oostwold niet bij de collecte te missen, gaf hij de veldwachter en de gemeentebode de 
opdracht zich in burgerkostuum te steken en de inzameling te doen in het hopeloos verdeelde 
dorp.45

EE N N AT I O N A A L-S O C I A L I S T I S C H E I N T E R P R E TAT I E

In september 1939 publiceerde het nationaal-socialistische maandblad Volksche wacht onder 
de titel ‘Volksch bewustzijn of provincialisme?’ een uitvoerige analyse van Linthorst Homans 
gemeenschapsstreven. Hierin werd het door de Commissaris in Groningen gewekte regionaal 
besef zo geherinterpreteerd dat het aansloot bij het nationaal-socialistische wereldbeeld. Het uit-
gangspunt was dat in de samenleving een heroriëntatie optrad van ‘het afgelegene en oneigene’ 
naar het ‘het nabijliggende en eigene’. Op het eerste gezicht leek het taalgebruik deze verschuiving 
keurig te weerspiegen, zo meldde de Volksche wacht. Terwijl men vroeger hoog opgaf van het 
internationalisme, was thans het begrip ‘nationalisme’ een modewoord. Bij nader inzien leidde het 
gebruik van deze term echter tot grote onduidelijkheid. Dit kwam doordat de nieuwe aandacht 
voor het eigene per volk verschilde. Bij de Latijnse volken ging de aandacht uit naar het eigen 
staatswezen, bij de Germaanse naar het eigen volkswezen, meende de Volksche wacht. Deze twee-
sporigheid kwam in het begrip ‘nationalisme’ onvoldoende tot uitdrukking. Sinds de negentiende 
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eeuw werd de term nauw geassocieerd met het streven naar staatkundige eenheid. Hierdoor dekte 
het begrip voor de Latijnse landen de recente heroriëntatie op het eigene wel goed, maar voor de 
Germaanse niet. Naast het Latijnse ‘staatsnationalisme’ moest een Germaans ‘volksch bewustzijn’ 
worden onderscheiden.

Vervolgens kwam de Volksche wacht met een interpretatie van de Nederlandse situatie. In de 
negentiende eeuw, zo werd uiteengezet, leefde in de grote Hollandse steden de staatsgedachte op. 
Dat dit juist hier in Nederland gebeurde, was logisch omdat Holland van oudsher als invalspoort 
fungeerde voor cultuurstromingen van buitenaf. Bovendien vormde de staatsgedachte voor ‘de 
van volk en bodem losgeraakte stadsbevolking’ de enige denkbare invulling van het nationale idee. 
Vervolgens had men geprobeerd het Hollandse staatsnationalisme via ambts- en gezagdragers in de 
andere gewesten ingang te doen vinden. Voor de provinciebevolking kwam dit nationalisme dus 
van bovenaf. Omdat deze bevolking ‘van Germaanschen bloede’ was en zij de band met volk en 
bodem had behouden, stond zij naar haar aard echter wantrouwig tegenover dat wat van bovenaf 
en bovendien ook nog uit Holland kwam. Zij verwerkte de aanzet vanuit Holland op eigen wijze, 
door zich in plaats van op de staat, op het volk te bezinnen. Volgend op het Hollandse nationa-
lisme ontstond zo in de overige gewesten een volkse beweging. Deze volkse bewustwording kwam 
het duidelijkst tot uitdrukking in de Friese beweging. Daarnaast waren er enkele minder zuivere 
voorbeelden van ontluikend volksbesef. Zo probeerde de Noord-Brabantse beweging Brabantia 
Nostra  aan de volkse gedachte een katholieke draai te geven. In Limburg was er de heembeweging, 
die de aandacht zo sterk op de bodem concentreerde dat het volk, waar het toch in hoofdzaak om 
ging, uit het zicht dreigde te raken.

De Volksche wacht vatte Linthorst Homans Groninger gemeenschapsideaal op als een merk-
waardige tussenvorm van enerzijds de volksgedachte en anderzijds de staatsgedachte. Aan de ene 
kant beoogde de Commissaris der Koningin een opbloei van de Groninger volksgemeenschap. 
Aan de andere kant hield hij vast aan de gedachte van Groningen als een provincie van de Neder-
landse staat. Hij betitelde het nieuwe Groninger zelfbewustzijn als provinciaal besef. Ook het 
Friese volksbewustzijn was door Linthorst Homan zo aangeduid.46 Volgens de Volksche wacht was 
hier volkomen terecht van Friese zijde tegen ingegaan door erop te wijzen dat Groningen een pro-
vincie was, maar dat de Friezen een volk vormden. Deze reactie zou volgens het maandblad voor 
de verdere volkse bewustwording in Nederland van grote invloed blijken. Te verwachten viel dat 
‘de groeiende Groninger gemeenschap’ het denkbeeld een uit Holland bestuurde provincie van de 
Nederlandse staat te zijn niet op zich liet zitten. Door de Friese reactie geprikkeld, zouden de Gro-
ningers zich op hun eigen aard gaan bezinnen en ontdekken dat zij van Friese dan wel Saksische 
oorsprong waren. Ook in de andere noordelijke gewesten zou het Friese antwoord zijn weerklank 
niet missen. Noch de zich Saksisch voelende Drenten, noch de zich evenzo voelende Overijsselaars  
of Gelderlanders zouden zich vanuit Holland of Friesland laten zeggen dat zij slechts een provincie  
vormden. Er bestond kortom een reële kans dat zich naast het Friese volksbewustzijn een Saksisch 
volksbewustzijn ging ontwikkelen. Of zoals de Volksche wacht deze gedachte in lyrische bewoor-
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dingen herformuleerde: ‘Zoo is dan de mogelijkheid gegeven, dat (…) naast de Friesche vlag met 
de pompeblêdden het Saksische witte ros op het roode veld gaat wapperen’. Als de Saksen zich 
hun eigen aard eenmaal bewust waren, zouden zij zich samen met de Friezen tegen Holland moe-
ten keren. Het ontstaan van een dergelijke Fries-Saksische samenwerking was cruciaal voor het 
behoud van de eigen Germaanse volksaard, zo eindigde de Volksche wacht zijn analyse.47

Deze vertaling van het Groninger gemeenschapsbesef in termen van opkomend Germaans 
volksbewustzijn paste binnen een bredere herinterpretatie van de Nederlandse geschiedenis door 
de nationaal-socialisten. Dit herinterpreteren bereikte gedurende de bezettingsperiode zijn hoogte-
punt. De Fries-Saksische samenwerkingsgedachte werd vooral uitgedragen door de stichting 
Saxo-Frisia, waarover in het volgende hoofdstuk meer. De in Stadskanaal geboren en in Zwolle 
wonende, nationaal-socialistische historicus dr. J. Theunisz (1900-1979) ontpopte zich gedurende  
de Bezetting als een belangrijk pleitbezorger van de Saksische bewustwording in Nederland. 
Al kort na de Duitse inval schreef hij enthousiast dat nu ‘het wrakke Hollandse bouwsel’ was 
ingestort er eindelijk een ‘Saksische wedergeboorte’ kon plaatsvinden.48 Binnen de Groninger 
Gemeenschap ontstond niet een dergelijke vijandige houding tegenover Holland. Ook na de 
Duitse inval bleef de stichting strijden voor meer nationale eenheid, wat onder meer bleek uit de 
hulp aan Hollandse oorlogsslachtoffertjes. De stichting ontwikkelde zich dus niet in de richting 
waarop de Volksche wacht vóór de Bezetting nog had gehoopt. Het leidde er uiteindelijk toe dat 
het nationaal-socialistische bewind de Groninger Gemeenschap ophief.

EE N W I J D E R PE R S PE C T I E F

In 1939 stichtte de jeugdige Linthorst Homan vanuit de gedachte dat de nationale saamhorigheid 
het best op provinciaal niveau kon worden gestimuleerd de Groninger Gemeenschap. Het pakte 
anders uit dan hij had verwacht. De Groninger gemeenschap bleek tot op het bot verdeeld over 
de Groninger Gemeenschap. Linthorst Homan liet zich door dit teleurstellende resultaat niet 
ontmoedigen. Hij beschouwde het zelfs als een extra reden om zich voor zijn gemeenschapsideaal 
te blijven inzetten. Op 24 juli 1940 stichtte hij samen met de hoofdcommissaris van politie te 
Rotterdam mr. L. Einthoven en de invloedrijke katholieke hoogleraar dr. J.E. de Quay de Neder-
landsche Unie. Deze landelijke organisatie had als oogmerk om tegen de Duitse verdrukking in, 
zoveel mogelijk de Nederlandse eenheid en eigenheid te behouden. Honderdduizenden Nederlan-
ders sloten zich erbij aan. Via Linthorst Homan kregen Hofstee, Roelfsema en Van der Wielen 
een leidende functie binnen de organisatie. Hierdoor brachten zij al snel meer tijd door op het 
hoofdkantoor van de Nederlandsche Unie te Den Haag dan in Groningen. Overigens raakte de 
Groninger Gemeenschap niet aan de Nederlandsche Unie verbonden, al was het maar omdat de 
Unie slechts individuele leden accepteerde. Evenals de Groninger Gemeenschap ontmoette de 
Nederlandsche Unie felle kritiek uit orthodox-protestantse hoek. Wederom was er het bezwaar dat 
bij het benadrukken van de Nederlandse eenheid onvoldoende rekening werd gehouden met de 
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verschillen tussen de bevolkingsgroepen. Deze kritiek klonk nu ook, zij het minder luid, uit andere 
kringen. Tegen de Nederlandsche Unie rees nog een ernstige bedenking. Bij hun streven om onder 
het Duitse gezag zoveel mogelijk de Nederlandse eigenheid te behouden, stuitten de medewerkers 
van de Unie op een dilemma. Enerzijds was er de optie om iedere vorm van samenwerking met de 
Duitsers af te houden. Anderzijds kon worden gekozen voor een coöperatieve houding, in de hoop 
dat de bezetter hierdoor meer rekening zou houden met de Nederlandse belangen. Dit dilemma 
veroorzaakte een groeiende verdeeldheid binnen de Unieleiding. Aan de ene kant ontstond een 
kamp van uitgesproken tegenstanders van iedere tegemoetkoming aan de Duitsers. Hofstee werd 
er de spilfiguur van en ook Roelfsema behoorde tot dit kamp. Linthorst Homan daarentegen 
bleef, ondanks dat de bezetter steeds meer restricties oplegde, hechten aan de lijn van samenwer-
king. Hierbij speelde mee dat hij er van overtuigd was dat Duitsland de oorlog op het Europese 
vasteland definitief had gewonnen. Vanuit deze overtuiging verklaarde hij eind 1940 te hopen op 
een Duits-Engelse compromisvrede op basis van een 3-2 machtsvoordeel voor Duitsland. Voor 
Linthorst Homans opponenten in de Unieleiding was deze opmerking onaanvaardbaar. In januari 
1941 kwam het tot een scheuring, waarbij onder anderen Hofstee en Roelfsema uittraden. De 
resterende leiding zette het werk nog een klein jaar voort, totdat de bezetter op 31 december 1941 
de Nederlandsche Unie verbood.49

Al eerder was Linthorst Homan door de Duitsers ontslagen als commissaris van Groningen. 
Medio 1942 werd hij samen met honderden andere vooraanstaande Nederlanders door de bezet-
ter in gijzeling genomen. Eerst bracht hij ruim een maand door in het gijzelaarskamp te Haaren 
bij Tilburg, waarna hij tot begin 1944 werd vastgehouden in het gijzelaarskamp Beekvliet in 
Sint Michielsgestel. Hier toonde hij nog steeds aan Groningen te denken, door samen met enkele 
andere Groningse gijzelaars op 12 en 13 november 1943 twee aan de provincie gewijde thema-
dagen te organiseren.50 Bij de bevrijding ontdekte Linthorst Homan dat zijn optreden tijdens de 
eerste twee bezettingsjaren hem duur was komen te staan. Vanwege zijn inschikkelijke houding 
jegens de Duitsers en zijn berucht geworden uitspraak over de 3-2-compromisvrede herstelde 
de regering hem niet in het commissarisambt. E.H. Ebels volgde hem op als Commissaris der 
Koningin in Groningen. Desondanks behield Linthorst Homan in Groningen een groot aanzien. 
Al snel kreeg hij diverse functies toegeschoven, waaronder het secretarisschap van de provinciale 
opbouwvereniging en het redacteurschap van het Groningse cultureel en sociaal-economische 
tijdschrift Stad en Lande. In 1948 organiseerde men onder zijn voorzitterschap in Groningen een 
provinciale tentoonstelling, die volgens de media opwoog tegen de beroemde nijverheidstentoon-
stelling uit 1903.51 Ondertussen toonde Linthorst Homan zich een warm pleitbezorger van het 
regionaal besef. Hij was nauw betrokken bij de organisatie van twee conferenties over het regiona-
lisme in 1947 en 1948 aan de Volkshogeschool te Bakkeveen. Omstreeks dezelfde tijd trad hij toe 
tot de redactie van Het Gemeenebest, maandblad voor het Nederlands volksgeheel en tot bevordering 
van de volkerengemeenschap. In dit blad gaf hij blijk van een geleidelijke accentverschuiving in zijn 
denken. Hij begon het regionaal besef te propageren als niet alleen een goede basis voor de natio-
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nale, maar ook voor de internationale saamhorigheid.52 In 1952 kreeg Linthorst Homan een hoge 
functie binnen de Nederlandse diplomatie. Hij werd een gedreven voorvechter van de Europese 
eenwording.53

Terwijl Linthorst Homan het regionale toneel verliet, bleven veel van de door zijn eenheids-
ideaal gegrepen liberale en sociaal-democratische medestanders in Groningen achter. Verschil-
lende van hen, zoals Ebels, Louwes, Roelfsema en Buurma, zetten na de oorlog het streven naar 
een hechtere Groninger gemeenschap voort. Hoe zij daarbij te werk gingen, is een onderwerp in 
hoofdstuk 10.
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