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 De instelling van het professoraat Nedersaksisch aan de Groningse universiteit

In 1917 ving Jan Evert Scholten het gerucht op dat aan de Groningse universiteit een lectoraat in 
het Fries werd verbonden. Dit gerucht moet worden herleid tot de toen door Pieter Sipma in het 
Groningse Academiegebouw gegeven lessen Fries. Voor Scholten vormde de Friese taalbeoefening 
op Gronings territoir reden zich sterk te maken voor een leerstoel Gronings. Hiertoe stichtte hij 
de vereniging Grönneger Sproak.

Na Scholtens overlijden in 1918 raakte het ideaal van een leerstoel Gronings al snel op de ach-
tergrond. Dit kwam mede doordat het met de universitaire beoefening van het Fries niet zo’n vaart 
liep. Weliswaar begon de Friese beweging in 1918 een brede campagne voor een leerstoel Fries, 
maar vanwege interne verdeeldheid over de vraag wie de nieuwe hoogleraar moest worden, liep 
de actie in 1920 voorlopig stuk. Pas in 1930 bereikte men een klein succes. Dat jaar werd  Sipma 
aangesteld als lector Friese Taal- en Letterkunde aan de Groningse universiteit. In 1933 kreeg de  
Friese filoloog dr. Godard Gosses (1877-1955) aan de Stedelijke Universiteit van Amsterdam een  
bijzondere leerstoel Friese Taal- en Letterkunde. Vanaf 1935 vervulde hij eenzelfde bijzonder hoog- 
leraarschap aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. De lobby van de Friese beweging vond in 1941 
zijn bekroning in de aanstelling van de Neerlandicus dr. Jelle Hendriks Brouwer (1900-1981) als 
gewoon hoogleraar Friese Taal- en Letterkunde aan de universiteit van Groningen.1

Vrijwel direct na Brouwers benoeming kwam binnen de Algemene Vereniging Groningen het 
oude verlangen naar een leerstoel Gronings weer boven. Tijdens de viering van het vijfentwintig- 
jarig jubileum in 1942 sprak verenigingssecretaris Deelman de hoop uit dat de vereniging na de 
oorlog weer zou opbloeien, zodat het bij de oprichting gestelde doel van een leerstoel in de Gronin-
ger taal kon worden gerealiseerd. Het oud-bestuurslid Pfeiffer sprak in een toespraak vergelijkbare 
woorden.2 De herleving van het Groninger leerstoelideaal kwam wellicht niet alleen voort uit het 
door de Friezen geboekte succes. Volgens latere mededelingen van Ter Laan was het verenigings- 
bestuur gedurende de Bezetting meermaals door de Duitsers ingefluisterd een eigen leerstoel aan 
te vragen, hetgeen het volgens hem consequent had geweigerd.3 In hoeverre dit verhaal klopt, 
valt niet meer te controleren. Wel staat vast dat de door Ter Laan en de zijnen begeerde leerstoel 
gedurende de bezettingsperiode niet tot stand kwam.
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HE T E E R S T E V E R ZO E K

Na de Bezetting begon het bestuur van de Algemene Vereniging Groningen een gerichte actie ter 
verkrijging van de gewenste leerstoel. De aanzet hiertoe vond plaats op 15 januari 1946. Die dag 
bracht Ninteman de leerstoel als onderwerp op een bestuursvergadering ter tafel. In lijn met de tij-
dens de oorlog herleefde gedachte betoogde hij dat aan de universiteit van Groningen een leerstoel 
voor het eigen dialect moest komen. Het Gronings, zo redeneerde hij, was immers gelijkwaardig 
aan het Fries, waarvoor aan deze universiteit ook een leerstoel bestond. De overige bestuursleden 
waren het hier volkomen mee eens. Zij besloten de Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen te vragen de begeerde leerstoel in te stellen. Ter Laan en Deelman werden belast met de 
verdere voorbereiding  van de zaak.

Vooral Ter Laan stak er in de loop van de jaren veel tijd en moeite in. Het eerste wat hij deed, 
was advies inwinnen. Hij bezocht een ambtenaar van het ministerie en de Leidse hoogleraar in de  
Nederlandse Taalkunde, dr. G.G. Kloeke. Deze laatste had zich tijdens zijn carrière onder meer 
verdienstelijk gemaakt voor de Nederlandse dialectgeografie. Beiden gaven dezelfde raad: neem 
contact op met de Groningse universiteit. Hierop reisde Ter Laan naar Groningen, alwaar hij 
het curatorium van de universiteit en de vijf nauwst betrokken hoogleraren van de faculteit der  
Letteren en Wijsbegeerte bezocht. Bij gebrek aan bronnen op dit punt van universitaire zijde, zijn 
we voor een reconstructie van de gebeurtenissen aangewezen op Ter Laans verslag aan zijn medebe-
stuursleden. Om te beginnen ging Ter Laan langs bij de hoogleraar voor het Fries, Brouwer. Wel-
haast vanzelfsprekend ontstond tussen beiden een discussie over de vraag of er een niveauverschil 
bestond tussen het Fries en het Gronings als zijnde de eerste een taal en de tweede een dialect. 
De conversatie verliep echter in goede sfeer, zodat Ter Laan in alle hoffelijkheid aan Brouwer kon 
vragen of deze ook het Gronings op zich kon nemen. Brouwer achtte zich daartoe niet de aange-
wezen persoon. Hij verwees Ter Laan naar de hoogleraar in de Nederlandse Taal- en Letterkunde, 
dr. G.A. van Es. Ook gaf hij enkele verdere adviezen. Het professoraat zoals Ter Laan en de zijnen 
dat wensten, zou zijns inziens niet alleen het Gronings, maar alle Nedersaksische dialecten moeten 
omvatten. Ook raadde hij Ter Laan aan voor het opstellen van een goed gemotiveerd verzoek-
schrift de vroegere verzoekschriften ter instelling van een leerstoel Fries te raadplegen.

Vervolgens ging Ter Laan naar Van Es. Deze bleek weinig van het Gronings af te weten, maar 
wilde zich er wel in verdiepen en het in het leerprogramma opnemen. Op Ter Laans vraag naar 
geschikte personen voor een eventuele leerstoel Nedersaksisch, noemde Van Es Jan Naarding. Deze 
zou een belangrijke rol gaan spelen bij het streven naar een leerstoel Nedersaksisch. Daarom is het  
goed even bij hem stil te staan.

Jan Naarding (1903-1963) werd geboren in het Drentse plaatsje Sleen. Van 1918 tot 1922 
studeerde hij aan de Rijkskweekschool te Groningen. Na het behalen van zijn diploma gaf hij 
achtereenvolgens in Hoogeveen, Woldendorp en Hoogkerk les aan een lagere school. Naast zijn 
werk bleef hij studeren. Hij behaalde tijdens zijn onderwijzerschap eerst de akte Frans en schakelde 
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daarna over op de studie tot geschiedenisleraar in het middelbaar onderwijs. In 1939 voltooide hij 
aan de Rijksuniversiteit van Groningen zijn doctoraalstudie Nederlands, waarna hij ging doceren 
aan de HBS, eerst in Almelo, vanaf 1945 te Assen. In 1946 was Naarding bezig met de afronding 
van zijn proefschrift over de dialectgeografie van Drenthe, waarop hij op 16 juni 1947 bij Brouwer 
promoveerde.4 Zijn dissertatieonderwerp sloot nauw aan bij Naardings persoonlijke interesse. Al 
op jonge leeftijd legde Naarding een grote liefde voor zijn geboorteprovincie Drenthe aan de dag. 
Met groot idealisme en een sterk romantische inslag streefde hij naar een betere toekomst voor het 
in zijn perceptie zo door de Hollanders geminachte Drenthe. Veel van de door hem geschreven 
artikelen getuigen hiervan. Naardings grote voorbeeld was de Friese beweging, waarvan hij al vanaf 
zijn kweekschooltijd diep onder de indruk was. Naar analogie van de Friese beweging bepleitte hij  
een Saksische beweging. Voor Naarding betekende ‘Saksische beweging’ bovenal ‘Drentse bewe-
ging’, omdat volgens hem in Drenthe de echte Saksen woonden. In 1943 trad Naarding toe tot de 
op Drenthe gerichte studiekring D.H. van der Scheer, waaruit in 1947 het Drents Genootschap 
ontstond.5

Naast Naarding besprak Ter Laan met Van Es twee andere personen die hij zelf geschikt 
achtte voor het hoogleraarschap Nedersaksisch. Dat waren de in de provincie Groningen geboren  
G.H. Streurman en dr. F.G. Schuringa. Streurman, leraar Duits aan zowel de Rijks-HBS van 
Veendam als die van Sappemeer, was iemand die binnen Groningen de status van cultuurdrager 
genoot. In 1921-’22 was hij voorzitter geweest van de bekende Groningse kunstenaarskring  
De Ploeg. Van meet af aan voerde hij de leiding over het in 1927 te Veendam opgerichte Genoot-
schap voor Kunsten en Wetenschappen. Bovendien gold hij als de drijvende kracht achter het 
in 1939 gestichte Veenkoloniaal Museum, ook te Veendam. In 1936 was van Streurman het 
boek Goethe, De Universeele Mensch6 verschenen. Schuringa, voormalig directeur van een HBS te 
Amsterdam, was in 1923 gepromoveerd op een proefschrift over het dialect van de Veenkoloniën.7 
Van Es achtte deze twee heren ook aanvaardbaar.

De volgende persoon bij wie Ter Laan langsging, was dr. P.J. Enk, hoogleraar Latijnse Taal- en 
Letterkunde en decaan van de letterenfaculteit. Deze toonde zich een warm voorstander van een 
leerstoel Nedersaksisch en vroeg waarom niet eerder actie was ondernomen. Ter Laan antwoordde 
dat men al in 1940 klaar was geweest voor een verzoek, maar dat men dit niet bij de Duitsers had 
willen indienen en daarom was gewacht tot na de bevrijding. De vraag wie de eventuele leerstoel 
zou moeten bezetten, beantwoordde Enk voor Ter Laan buitengewoon vleiend. Ter Laan was vol-
gens hem de meest geschikte persoon voor zo’n hoogleraarschap. Die dacht hier zelf echter anders 
over. Ook na herhaald aandringen van Enk om het professoraat te zijner tijd op zich te nemen, 
bleef Ter Laan dit weigeren. Hij achtte zich te oud voor de functie.

Ook bij de hoogleraar Geschiedenis, jhr. dr. P.J. van Winter vond Ter Laan een welwillend oor.  
Van Winter verklaarde een eventueel voorstel ter instelling van een  hoogleraarschap Nedersaksisch  
zeker te zullen steunen indien een geschikte kandidaat werd voorgedragen.
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Dr. T. A. Rompelman was de vijfde hoogleraar die Ter Laan bezocht. Hij gaf leiding op 
het onderzoeksterrein van de middeleeuwse Duitse taal- en letterkunde. Evenals Van Es, bood 
Rompelman aan om het Gronings in het leerplan op te nemen. Dit was echter niet wat Ter Laan 
in gedachten had. ‘Wij willen niet minder zijn dan de Friezen; wij willen ook een eigen profes-
sor’, zo verduidelijkte hij Rompelman. Hoewel Rompelman meende dat de instelling van de door  
Ter Laan bepleite leerstoel uit kostenoogpunt wel eens erg lastig kon worden, had hij hiertegen 
geen bezwaar.

Tenslotte bezocht Ter Laan het curatorium van de Groningse universiteit. Dit bestond uit 
E.H. Ebels, Commissaris der Koningin in Groningen; mr. P.W.J.H. Cort van der Linden, burge-
meester van de stad Groningen en mr. W.A. Offerhaus, notaris. Evenals Rompelman hadden ook 
de curatoren hun twijfels over de financiële mogelijkheden voor een leerstoel Nedersaksisch. Dit 
nam niet weg dat ze positief reageerden op het voorstel van Ter Laan. De ontvangst in Groningen 
wekte bij Ter Laan en zijn medebestuursleden een zeker optimisme ten aanzien van de instelling 
van een leerstoel Nedersaksisch. Immers, de door Ter Laan gepolste hoogleraren en curatoren 
stonden allen welwillend tegenover het idee van zo’n leerstoel. Bovendien was reeds gesproken 
over eventuele kandidaten om de leerstoel te bezetten.

Met de beoogde kandidaturen lag het echter minder eenvoudig dan het bestuur van de Alge-
mene Vereniging Groningen in eerste instantie meende. Bij een tweede bezoek van Ter Laan aan 
de Groningse universiteit meldde Enk hem dat Naarding niet de steun van de faculteit zou krijgen. 
Men achtte hem te jong. Bovendien moest hij nog promoveren. Voor Streurman en Schuringa 
gold het bezwaar dat zij geen of slechts weinig taalkundige bijdragen hadden gepubliceerd. Hier 
stond tegenover dat in de bestuursvergadering van 15 juni 1946 een nieuwe persoon werd toege-
voegd aan het door het verenigingsbestuur gehanteerde informele kandidatenlijstje. Het ging hier 
om de juist uit Indonesië gerepatrieerde leraar Nederlands dr. H.L. Bezoen (1908-1953). Deze 
was in 1938 aan de universiteit van Amsterdam gepromoveerd op een proefschrift over het dialect 
van zijn geboorteplaats Enschede.8 Verder had hij enkele tientallen artikelen geschreven, een aan-
zienlijk deel hiervan over verschillende Oost-Nederlandse dialecten. Met zijn Oost-Nederlandse 
afkomst en kennis van de dialecten in dit gebied leek Bezoen de bestuursleden van de Algemene 
Vereniging Groningen een goede kandidaat voor het beoogde hoogleraarschap Nedersaksisch.9

Medio 1946 was het bestuur van de Algemene Vereniging Groningen klaar met de eerste 
voorbereidingen van zijn actie. De opinie van de Groningse universiteit was gepeild en gunstig 
bevonden. Verder had men enkele personen op het oog voor het hoogleraarschap. De weg was vrij 
om aan de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te vragen de begeerde leerstoel 
in te stellen. Hiertoe stelde Ter Laan een verzoekschrift met een memorie van toelichting op.10  
Ter Laans toelichting bestond grotendeels uit bekende ideeën en argumenten. Uiteraard mat hij 
breed uit dat de vereniging nooit aan de Duitsers om een leerstoel voor het Nedersaksisch had 
gevraagd, hoe sterk zij ook naar zo’n leerstoel verlangde en hoe gemakkelijk zij hem ook had kun-
nen krijgen. Met gevoel voor dramatiek schreef de verenigingsvoorzitter als een David die juist 
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Sauls leven heeft gespaard:  ‘Wij behoefden de hand maar op te houden. Het Hoofdbestuur en de 
gehele vereniging (…) hebben die hand niet opgestoken: niet met die hulp!’ ‘Maar’, zo vervolgde 
Ter Laan: ‘nu is het dan ook de tijd, dat onze eigen Regering het gewenste besluit neemt.’ De 
passage over het optreden tijdens de Bezetting werd door hem afgesloten met de opmerking: ‘Wij 
verheugen ons ten zeerste, dat onderwijl de Friezen ons zijn voorgegaan, doch naast de leerstoel 
voor de rijke Friese taal en letteren dient nu ook die voor onze even rijke Nedersaksische dialek-
ten te staan.’ Met deze laatste zin gaf Ter Laan een interessante dubbele boodschap af. Enerzijds 
presenteerde hij de leerstoel Fries als begeerlijk voorbeeld. In dit opzicht toont de gekozen zin 
fraai hoezeer men binnen de Groninger beweging de rechten voor het Nedersaksisch afmat aan de 
privileges die het Fries genoot. Anderzijds kan diezelfde zin door zijn context worden gelezen als 
een aanval op de Friezen, om zo de Nedersaksische positie fraaier te doen uitkomen. Deze lading 
wordt zichtbaar wanneer men bedenkt dat de leerstoel Fries in 1941, dus tijdens de Bezetting, was 
ingesteld.11 De Friezen met hun verworvenheden als voorbeeld en vijand tegelijk; het is precies de 
paradoxale perceptie die zo kenmerkend is voor de Groninger beweging. 

Ter Laan beperkte zich in zijn argumentatie niet tot de Nederlandse situatie. In vrijwel alle 
West-Europese landen bestonden reeds leerstoelen voor de volkskunde en folklore, zo meldde hij. 
Nederland verkeerde op dit terrein in een achterstandspositie. Dat er in Nederland nog geen leer-
stoel voor het Nedersaksisch bestond, was des te opmerkelijker omdat de binnen de rijksgrenzen 
gelegen Nedersaksische gewesten, Groningen, Drenthe, Overijssel en de Gelderse Achterhoek, 
tezamen een kleine anderhalf miljoen inwoners telden. Als ook de over de grens levende, nauw 
verwante Nederduitsers werden meegerekend, kwam men zelfs op een bevolkingsaantal van circa 
twintig miljoen. Deze omvangrijke Nedersaksische bevolking bezat, aldus Ter Laan, een eigen 
rijke cultuur. Het instellen van een leerstoel ter bestudering van deze cultuur was in ieders belang. 
De in Nederland levende Nedersaksische bevolking had iemand nodig die kon optreden als de 
vertegenwoordiger van de eigen cultuur. Ter Laan stelde zich voor dat de beoogde hoogleraar die 
rol ging vervullen. De Groningse universiteit zou dankzij de bestudering van de Nedersaksische 
volksaard en door het geven van colleges in de volkstaal meer aansluiting vinden bij de bevolking. 
Voor Nederland was de wetenschappelijke bestudering van de Nedersaksische cultuur van belang, 
omdat het de veelzijdigheid van het nationale leven versterkte en beschermde. Tot besluit van zijn 
toelichting sprak Ter Laan zijn stellige vertrouwen erover uit dat het voorstel tot instelling van 
een leerstoel Nedersaksisch zou worden gesteund door de curatoren en de letterenfaculteit van de 
Rijksuniversiteit Groningen.12

Naast alle zaken die hij wel aanhaalde, liet Ter Laan één belangrijk onderwerp buiten beschou-
wing in de memorie van toelichting: de kandidaten die men op het oog had voor het hoogleraar-
schap. De reden hiervan was dat Ter Laan en de zijnen niet konden inschatten hoe, indien de 
begeerde leerstoel er kwam, de leeropdracht voor het Nedersaksisch precies zou luiden. Zij besloten 
dat als het accent op de taalkunde kwam te liggen, Bezoen als kandidaat zou worden genoemd. Als 
een volkskundige werd gevraagd, zou Naarding worden aanbevolen. Zelf gaf het bestuur van de  
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Algemene Vereniging Groningen de voorkeur aan Streurman, omdat hij een Groninger was. Pro- 
bleem was dat Streurman geen academische graad had. Met zijn boek over Goethe kon Streurman 
echter goed als autoriteit op literair gebied worden gepresenteerd, zo meende het verenigings-
bestuur. Indien voor het hoogleraarschap een letterkundige werd gezocht, zou Streurman naar 
voren worden geschoven. Schuringa was ondertussen om onduidelijke redenen als potentiële 
kandidaat uit beeld verdwenen.13

Op 19 september 1946 overhandigden Ter Laan en Deelman namens de Algemene Vereni-
ging Groningen het verzoekschrift en de bijbehorende toelichting aan minister dr. J.J. Gielen.14 
Tezelfdertijd begon het verenigingsbestuur een campagne om de publieke opinie voor de begeerde 
leerstoel te winnen. Het stuurde aan kranten en tijdschriften propaganda-artikelen. Daarnaast 
hield Ter Laan voor de Regionale Omroep Noord een rede waarin hij de noodzaak van de leerstoel 
beargumenteerde. Doordat de radiorede en artikelen in explicietere, minder diplomatieke bewoor-
dingen zijn geformuleerd dan de memorie van toelichting, tonen ze duidelijker het ideologische 
motief achter de wens tot wetenschappelijke bestudering van het Nedersaksisch. Ter Laan en de 
zijnen, zo blijkt uit de rede en artikelen, verlangden niet zozeer naar een ‘objectieve’ wetenschap-
per, die een zekere afstand tot zijn onderzoeksobject bewaarde. Ze zochten een bevlogen ‘leidsman’ 
die zich ‘één voelde met het Nedersaksische volk’. Iemand die het ‘zo broodnodige geestelijke 
middelpunt’ van dit volk kon zijn.15 Ter Laan ging hierbij uit van een gecontinueerd contact met 
de Nedersaksische ‘stamverwanten’ aan de andere kant van de grens. Hij schreef: ‘En nu mag het 
wezen zoals het wil, bij al die grimmige haat en bij al de diepe wrok, die we nu recht matig koes-
teren tegen de Duitsers en al wat ze ons hebben aangedaan, ons verstand en ons gevoelen zeggen 
ons toch, dat dit niet zo blijven kan. De tijd komt dat wij ook naar het Oosten weer over de grens 
zien. En de hoogleraar in het Nedersaksisch zal uit de aard der zaak niet alleen denken aan wat er 
in onze provinciën in onze eigen taal gesproken en gezongen, geschreven en gedicht, verteld en 
geleerd wordt, hij zal ook oor en oog hebben voor de uitingen van onze stamverwanten.’16

Het winnen van de publieke opinie was voor het bestuur van de Algemene Vereniging Gronin-
gen belangrijk. Het bestuur wilde het namelijk niet laten bij het indienen van een verzoek aan de  
minister. Om de minister te tonen dat in brede kring naar een leerstoel Nedersaksisch werd ver-
langd, zou het verzoek moeten worden gevolgd door een groot aantal steunbetuigingen. Hiertoe 
verzond het bestuur aan de Eerste en de Tweede Kamer, de gemeentelijke en provinciale overheden  
uit ‘het Nedersaksisch gebied’, aan verenigingen, openbare instellingen, vooraanstaande personen 
enzovoort, voorgedrukte adhesiebetuigingen, die ondertekend konden worden teruggestuurd. De 
reacties op dit initiatief liepen sterk uiteen. Zo ondersteunde de gemeenteraad van Deventer het 
verzoek wel, terwijl die van Kampen dit niet deed. Deze laatste gemeente meende dat gezien de 
zorgwekkende overheidsfinanciën de stichting van de gevraagde leerstoel hoogst onverantwoord 
zou zijn. Binnen de provincie Groningen waren de reacties net zo tegengesteld: Haren ondersteun-
de het voorstel wel, Hoogkerk niet, Eenrum wel, Kloosterburen niet, Hoogezand wel, Winschoten 
niet. Zowel het bestuur van de stad als dat van de provincie Groningen had sympathie voor het 
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voorstel. Tegenover sommige prominenten die van een steunbetuiging afzagen, stonden andere 
die wel voor de beoogde leerstoel tekenden. Enkelen van hen motiveerden in een begeleidende 
brief hun adhesiebetuiging. Elina Johanna Huizenga-Onnekes uit Ten Boer schreef bijvoorbeeld 
met onverholen irritatie: ‘Het is schandelijk dat de Friezen wel een leerstoel hebben en wij niet. Ik 
erger mij altijd over het gepraat (nu kort geleden nog weer hier op een Mulolezing van een Fries), 
dat het Friesch een taal is en het Nedersaksisch een dialect.’ Op 15 maart 1947, achteraf bezien 
nogal aan de late kant, zond het bestuur van de Algemene Vereniging Groningen de ontvangen 
steunbetuigingen aan de minister.17

Door de publieke actie vernam ook de Drentse studiekring D.H. van der Scheer van het inge-
diende verzoek tot instelling van een leerstoel Nedersaksisch. De Drentse club ontving het initiatief 
met gemengde gevoelens. Enerzijds waren de Denthen enthousiast over het verzoek. Anderzijds 
voelden zij zich door de Groningers buitenspel gezet. Volgens de Drenten kon de Algemene Ver-
eniging Groningen niet optreden als de vertegenwoordigster van heel het Nedersaksische gebied. 
Daarom zou spoedig een samenwerkingsverband van instanties en organisaties uit dit gebied in 
het leven geroepen moeten worden. Om het Drentse verlangen naar een leerstoel Nedersaksisch 
beter te doen uitkomen, stuurde de studiekring D.H. van der Scheer een zelf opgestelde adhesie-
betuiging en bijbehorende memorie van toelichting aan de minister. In hun toelichting gaven de 
Drenten een opmerkelijke verdere uitwerking van Ter Laans idee dat de hoogleraar Nedersaksisch 
ook zijn blik op Duitsland moest richten. Volgens hen droeg Nederland, zo kort na de Tweede 
Wereldoorlog, een grote verantwoordelijkheid voor het gehele Nederduits, waartoe de Saksische 
dialecten behoorden. Tegenover ‘de overheersing van het Pruisen-Hoogduits van de sinds enige 
eeuwen in Duitsland zo fataal heersende groepen’ zou Nederland een bewuste Nederduitse politiek 
moeten voeren, door van zijn kant de culturele banden met Noord-Duitsland te versterken. Een 
leerstoel Nedersaksisch kon hierbij zeer nuttig zijn.18 Met deze argumentatie haakte de Drentse 
studiekring aan bij de direct na de oorlog in Nederland losgebarsten discussie over de vraag hoe 
men zich tegenover de voormalige bezetter moest opstellen. Hierbij speelde mede de vraag of men 
moest overgaan tot annexatie van Duits grondgebied ter compensatie voor de geleden oorlogs-
schade en ter versterking van de eigen defensie. Talrijke politici, wetenschappers en andere voor-
aanstaande Nederlanders bogen zich in de eerste naoorlogse jaren over deze kwestie. Tegenover de 
annexionisten stonden degenen die meer heil verwachtten van een politieke, sociale en culturele 
beïnvloeding van de Duitsers. Beide groepen stelden zich ten doel het aan Nederland grenzende 
Duitse gebied vrij te maken van Pruisische invloed. Men achtte dit goed mogelijk vanwege het 
bestaan van een oude culturele en taalkundige verwantschap van Nederland met dit gebied.19 De 
Duits-Nederlandse verhouding met op de achtergrond het oorlogsverleden zou in de latere argu-
mentatie voor de leerstoel een grote rol gaan spelen. Daar wordt nog op teruggekomen.

Nadat het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen het verzoekschrift van de 
Algemene Vereniging Groningen had ontvangen, trad de gebruikelijke procedure bij dit soort 
zaken in werking. Op 4 oktober 1946 vroeg de minister aan het curatorium van de Groningse uni-
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versiteit om een advies over de kwestie, waarna de curatoren op hun beurt de letterenfaculteit om 
een preadvies verzochten. Op 22 oktober zond de faculteit haar advies aan het curatorium. Hierin 
werd negatief geoordeeld over het voorstel van de Algemene Vereniging Groningen. Volgens de 
faculteit was de aanstelling van een afzonderlijke hoogleraar in de Nedersaksische dialecten voor-
alsnog niet mogelijk. Daarvoor was de stand van het wetenschappelijk onderzoek op het desbe-
treffende terrein in Nederland van onvoldoende niveau. De faculteit beperkte zich echter niet tot 
deze opmerking. Zij greep de gelegenheid aan om met een eigen voorstel te komen. De faculteit, 
zo meldde zij, onderkende ten volle het belang van de studie der Nedersaksische dialecten. Binnen 
de grenzen van het mogelijke bewerkten de hoogleraren Rompelman en Van Es dit arbeidsveld 
al. Het was alleszins wenselijk dat dit werk geleidelijk werd uitgebreid. Dit kon door er meer 
middelen beschikbaar voor te stellen. Hierbij dacht men in het bijzonder aan het verschaffen van 
subsidie voor het verzamelen en bewerken van materiaal en aan de benoeming van een bezoldigd 
assistent. Zo kreeg de studie van de Nedersaksische dialecten een goede basis en kon een weten-
schappelijke kracht worden gevormd aan wie mettertijd mogelijkerwijs een lectoraat werd opge-
dragen. Op 22 november 1946 zonden de curatoren hun advies aan de minister. Zij verklaarden 
zich geheel te kunnen verenigen met het advies van de faculteit, dat in afschrift werd bijgevoegd. 
De minister besloot te doen wat de faculteit en het curatorium adviseerden: hij maakte geld vrij 
ter uitbreiding van het aan de Groningse universiteit gedane onderzoek naar het Nedersaksisch, 
maar er kwam geen afzonderlijke hoogleraar voor dit terrein. De letterenfaculteit gebruikte het 
beschikbaar gestelde geld voor de oprichting van het zogenaamde Dialectbureau. Dit universitaire 
onderzoeksbureau richtte zich op de bestudering van de Noordoost-Nederlandse dialecten. Van Es 
werd er de directeur van. De dagelijkse leiding kwam in handen van diens leerling Albert Sassen 
(1921-1999) uit Ter Apel, die een grote belangstelling voor het dialectonderzoek toonde. Eind 
jaren veertig, begin jaren vijftig werkte Sassen aan een proefschrift over het Drents van Ruinen.20 
Voor alle betrokkenen was het duidelijk dat Sassen de door Van Es beoogde kandidaat voor een 
eventueel te zijner tijd in te stellen lectoraat Nedersaksisch was.21

In maart 1947 stelde minister Gielen het bestuur van de Algemene Vereniging Groningen op 
de hoogte van zijn besluit om geen hoogleraar voor het Nedersaksisch te benoemen. Een maand 
later kreeg het verenigingsbestuur van het ministerie te horen dat dit besluit in overeenstemming 
was met het door de Groningse universiteit uitgebrachte advies. Dit maakte de teleurstelling over de 
afwijzing des te groter. Ter Laan had immers op basis van zijn gesprekken met curatoren en hoog-
leraren gemeend dat de universiteit het voorstel tot instelling van een leerstoel Nedersaksisch zeker 
zou steunen. Het werd het verenigingsbestuur nu pijnlijk duidelijk dat dit niet zo eenvoudig lag.22

Voor Ter Laans medebestuursleden kwam hier korte tijd later nog een teleurstelling bovenop. 
Begin 1947 kwamen zij tot de gedachte dat Ter Laan ‘voor zijn baanbrekend werk ten aanzien 
van het Gronings en de ontsluiting van die taal door zijn onvolprezen woordenboek’ een ere- 
doctoraat in de Nederlandse letteren verdiende. Omdat zij niet wisten welke procedure moest wor-
den gevolgd om Ter Laan met zo’n doctoraat te kunnen verblijden, kreeg secretaris Deelman de  
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opdracht hiernaar te informeren. Deelman schreef  hierover een brief aan de Groningse hoogleraar  
Geschiedenis Van Winter. Het antwoord was voor Ter Laans bewonderaars ontmoedigend. Vol-
gens Van Winter was het niet de gewoonte dat een instantie buiten de betrokken faculteit een 
verzoek tot het geven van een eredoctoraat indiende. Hoewel Van Winter niet overtuigd was van 
Ter Laans recht op een eredoctoraat, zou hij Deelmans brief aan de hoogleraar voor het Neder-
lands, Van Es, geven. ‘Wie weet’, zo schreef Van Winter, ‘loopt Van Es er warm voor en kan hij 
ter faculteitsvergadering mij overtuigen.’ Van Es liep echter allerminst warm voor het idee van 
Ter Laan als eredoctor. Enkele weken na zijn eerste brief meldde Van Winter aan Deelman dat 
men bij het streven naar een eredoctoraat voor Ter Laan van de Groningse letterenfaculteit geen 
hulp mocht verwachten.

Door de opeenvolging van teleurstellingen lijkt binnen het bestuur van de Algemene Vereniging 
Groningen een zekere vijandigheid te zijn ontstaan tegenover de Groningse letterenfaculteit in 
het algemeen en professor Van Es in het bijzonder. Vooral Deelman liet zich vanaf nu bij herha-
ling in bittere bewoordingen uit over de faculteit en Van Es. Zo schreef hij direct na de mislukte 
promotieactie aan Van Winter een brief waarin hij Van Es neerzette als kwade genius die Ter 
Laan zijn welverdiende eredoctoraat misgunde. Deze brief ontlokte aan Van Winter een geïr-
riteerd schrijven, waarin hij het voor Van Es opnam en Deelman ongenuanceerdheid verweet.23 
De verhouding tussen de Groningse letterenfaculteit en de Algemene Vereniging Groningen was 
duidelijk aan het verslechteren.

HE T  T W E E D E V E R ZO E K

Voor de bestuursleden van de Algemene Vereniging Groningen gold de oprichting van Van Es’ 
Dialectbureau met Sassen als bezoldigd medewerker van meet af aan als volstrekt onvoldoende. 
Men wilde een hoogleraar zoals de Friezen hadden en niet, zoals men het noemde, ‘een knechtje 
van prof. Van Es’. Deze opvatting won nog aan kracht door een mededeling van Ninteman. Dit 
bestuurslid wist tijdens de vergadering van 25 juni 1947 te melden dat Van Es een Friese inslag 
had: in diens gezin werd Fries gesproken. Nintemans opmerking maakte het voor alle bestuurs-
leden zonneklaar: bij Van Es was het Nedersaksisch beslist niet in veilige handen. Er moest hoe 
dan ook een zelfstandige hoogleraar voor dit terrein komen.24

Alvorens de actie voor de leerstoel voort te zetten, wilde het verenigingsbestuur eerst weten waar-
om het eerdere verzoek niet door de betrokken instanties was gesteund. Hiertoe bezocht Ter Laan  
achtereenvolgens minister Gielen en curator Ebels. Beiden attendeerden Ter Laan erop dat men 
voor het beoogde hoogleraarschap geen geschikte kandidaat kende.25 Ter Laan en de zijnen inter-
preteerden deze mededeling als geruststellend. Het verenigingsbestuur had immers drie kandida-
ten voor het hoogleraarschap op het oog, in wie het alle vertrouwen had. Het enige dat het bestuur 
leek te hoeven doen, was nogmaals een verzoek indienen tot het aanstellen van een hoogleraar 
Nedersaksisch, deze keer met vermelding van de namen van de beoogde kandidaten.
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Eind juli 1947 verifieerde het verenigingsbestuur of de personen die het als kandidaat wilde 
voordragen, hiermee instemden. Bezoen en Naarding gingen zonder meer akkoord. Ook Streurman 
liet blijken een hoogleraarschap te ambiëren. Hij was zich er echter goed van bewust dat hij door 
zijn gebrek aan academische scholing niet een sterke kandidaat was. Zolang niet duidelijk bleek dat 
de faculteit hem tot de acceptabele kandidaten rekende, moest hij maar niet naar voren worden 
geschoven, meende Streurman. Naast deze drie personen werd nog iemand gevraagd of hij kandidaat 
wilde zijn. Dit was de te Hilversum woonachtige oud-Groninger dr. M. Schönfeld (1880-1958), die 
diverse taalkundige studies had gepubliceerd, waaronder in 1921 een historische grammatica van het 
Nederlands.26 Schönfeld bedankte, gezien zijn hoge leeftijd, vriendelijk voor de eer.27

Nu duidelijk was dat er inderdaad enkele gegadigden voor een hoogleraarschap Neder- 
saksisch waren, kon opnieuw aan de minister om een leerstoel worden gevraagd. Hiertoe stelde 
de Algemene Vereniging Groningen een nieuw verzoekschrift op, deze keer in overleg met het 
Drents Genootschap, de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, de  
Vereeniging Oudheidkamer Twente en de Vereeniging De Graafschap.28 De samenwerking tussen  
de genoemde verenigingen moet overigens niet worden overschat. De Groninger en de Drentse 
vereniging staken duidelijk de meeste energie in de herhaalde poging om tot een leerstoel Neder-
saksisch te komen. Tussen deze verenigingen vond intensief overleg plaats over de te volgen strate-
gie. De overige verenigingen volstonden met het ondertekenen van het, door Ter Laan opgestelde, 
verzoekschrift.

Dit tweede verzoekschrift werd in april 1948 aan de minister gestuurd. Op dit moment moeten  
de voorvechters van de leerstoel Nedersaksisch zich hebben gerealiseerd dat hun verzoek weleens 
opnieuw kon worden afgewezen. Enige tijd eerder hadden zij een overleg gehad met Van Es. Tij-
dens dit overleg had de Groningse hoogleraar Nederlands duidelijk laten blijken dat hij geen van de 
drie voorgedragen kandidaten professorabel achtte. Bezoen viel af omdat hij een pure linguïst was, 
terwijl de voorvechters van het hoogleraarschap Nedersaksisch een breed georiënteerde cultuur- 
professor wensten. Naarding was weliswaar breder georiënteerd, maar stond als historicus bij  
Van Winter niet hoog aangeschreven. Voor Streurman gold zijn gebrek aan academische scholing 
als bezwaar. Bracht het gesprek met Van Es niet wat de voorvechters van de leerstoel Nedersaksisch 
hadden gehoopt, het kon nog beroerder. Dit bleek toen het bestuur van de Algemene Vereniging 
Groningen verzocht te worden toegelaten bij een vergadering van de Groningse letterenfaculteit  
om de leerstoelkwestie te bespreken. Waar Van Es nog tot een dialoog bereid was geweest, weigerde  
de Groningse letterenfaculteit verder overleg. Volgens haar hadden zich geen nieuwe gezichts-
punten voorgedaan. Er bestond dus geen aanleiding op het eerder ingenomen standpunt terug 
te komen. Verder overleg was daarom tot onvruchtbaarheid gedoemd en moest als ongewenst 
worden beschouwd.29

Dat de faculteit niets zag in het herhaalde verzoek om een leerstoel Nedersaksisch bleek ook 
uit het advies dat zij naar aanleiding daarvan aan het curatorium uitbracht. Was het eerste verzoek 
nog in beleefde, ingetogen bewoordingen van de hand gewezen, deze keer liet de faculteit duidelijk 
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blijken dat zij schoon genoeg had van de bemoeiingen van de Algemene Vereniging Groningen. 
Haar advies liet zich lezen als een uitvoerige kritiek op de ideeën van het verenigingsbestuur. Vol-
gens de faculteit lag aan het door de vereniging ingediende verzoek een compleet met de werke-
lijkheid botsende voorstelling ten grondslag. Dit was het denkbeeld dat er een Nedersaksisch volk 
met een homogene Nedersaksische taal en cultuur bestond. In werkelijkheid, zo onderbouwde 
de faculteit haar negatieve stelling, liepen de Nedersaksische dialecten onderling sterk uiteen. Zij 
verhieven zich niet boven het niveau van de gesproken volkstaal. Een samenbindende cultuurtaal 
bestond niet. Evenmin kon worden gesproken van een eenheid in beschaving. De Nedersaksische 
literatuur van Nederlands gebied was arm en eenzijdig ontwikkeld. Zij kwam niet of slechts bij 
hoge uitzondering uit boven het niveau van de eenvoudige volkskunst. Haar hoogtepunten waren 
enkele aardige dorpsschetsen, wat middelmatige streekromans, enige toneelspelen die uitgingen 
boven het plaatselijke amusements- of rederijkerstoneel en enkele bundeltjes lokaal gekleurde 
lyriek. Schrijvers of dichters van enig formaat konden nauwelijks worden aangewezen. Van een 
bloeiende, zich steeds breder ontwikkelende Saksische letterkunde was geen sprake. Evenmin kon 
worden gesproken van een levenskrachtige of opkomende Saksische culturele beweging, althans 
niet van een beweging die voortkwam uit de bevolkingsgroep zelf en voldeed aan een innerlijke 
behoefte en noodzaak. Weliswaar waren er tekenen van een zekere regionale bewustwording van 
eigen aard en behoeften, vooral op economisch gebied, maar een gezamenlijk Nedersaksisch 
streven ontbrak. Kennelijk, redeneerde de faculteit, wilde het verenigingsbestuur de gevraagde 
leerstoel gaan gebruiken als propagandacentrum voor een zogenaamde Nedersaksische beweging 
als evenknie van de Friese. Het bijdragen aan de totstandkoming van een dergelijke kunstmatige 
beweging beschouwde zij als ongewenst. Hier kwam nog bij dat de aanvragers van de leerstoel, 
aldus de faculteit, nauwelijks begrip hadden van de eisen van de moderne wetenschap. Hoewel zij 
vroegen om een hoogleraar in de Nedersaksische dialecten, bedoelden zij doorgaans in hun betoog 
iemand die zich bezig zou houden met cultuurhistorisch onderzoek. De aanvragers van de leerstoel 
haalden kortom verschillende onderzoeksterreinen door elkaar. Deze onderzoeksterreinen werden 
bovendien al keurig door de universiteit bewerkt. De lokale geschiedenis kreeg de nodige aandacht 
van de aan de universiteit verbonden historici. De Oud-Saksische dialecten werden bestudeerd 
binnen het kader van de vergelijkende Germaanse taal- en letterkunde. De moderne Neder- 
saksische dialecten op Duits grondgebied vielen onder de verantwoording van de hoogleraar Duits, 
die op Nederlands grondgebied werden bestudeerd door de hoogleraar Nederlands. Evenals bij 
haar vorige advisering maakte de faculteit van de gelegenheid gebruik om met een eigen voorstel 
te komen. In plaats van de regering om instelling van een leerstoel Nedersaksisch te verzoeken, zou 
het curatorium moeten vragen om extra middelen ter uitbreiding van Van Es’ dialectbureau.30

Anders dan de vorige keer, namen de curatoren het advies van de faculteit niet meteen over. 
Alvorens haar advies aan de minister uit te brengen, wilde het curatorium eerst een gezamenlijk 
overleg hebben met de letterenfaculteit en het bestuur van de Algemene Vereniging Groningen. 
Wellicht konden zo de gemoederen worden gekalmeerd en zouden de vereniging en de faculteit 
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elkaars standpunt gaan begrijpen. Dit overleg werd op 15 januari 1949 gehouden in de Curatoren-
kamer van het Academiegebouw te Groningen, onder voorzitterschap van Cort van der Linden. 
Het draaide uit op een herhaling van standpunten. Terwijl Ter Laan de rijkdom van de Neder- 
saksische cultuur prees, repliceerde Van Es geërgerd dat er niet een Nedersaksische cultuur 
bestond. Terwijl Ter Laan stelde dat er behoefte was aan een hoogleraar wiens leerlingen dragers 
werden van de Nedersaksische eigen aard, reageerde Rompelman verwonderd: ‘Een professor is 
toch geen propagandist?’ Terwijl Ter Laan de drie naar voren geschoven kandidaten voor het 
hoogleraarschap verdedigde, wees Van Es ze onverbiddelijk af. De goede bedoelingen van de 
curatoren ten spijt, waren de strijdende partijen niet nader tot elkaar te brengen.31

Direct na de mislukte verzoeningspoging overlegden de curatoren hoe hun advies aan de minis- 
ter zou luiden. Het leverde een halfslachtig verhaal op. Enerzijds adviseerde men de minister het 
verzoek van de Algemene Vereniging Groningen in te willigen en aan de Groningse universiteit een  
leerstoel in de Nedersaksische dialecten in te stellen. De hiervoor door de curatoren aangedragen 
argumenten correspondeerden sterk met die van Ter Laan en de zijnen. Volgens de curatoren zou 
de beoogde leerstoel meer zijn dan een gelegenheid om onderwijs in het Nedersaksisch te ontvan-
gen. Evenals de leerstoel Fries, zou de leerstoel Nedersaksisch bijdragen aan het behoud van het 
landseigene en de belangstelling ervoor stimuleren. De letterenfaculteit had volgens de curatoren 
te weinig oog voor deze maatschappelijke zijde. Het Nedersaksisch had zuiver wetenschappelijk 
gezien weliswaar minder betekenis dan tal van andere onderzoeksgebieden, maar de maatschappe-
lijke functie van de universiteit moest niet uit het oog worden verloren. Deze functie bracht, aldus 
de curatoren, met zich mee dat een universiteit niet in de laatste plaats aandacht schonk aan die 
gebieden waarvoor in de maatschappij een grote belangstelling bestond. Tegelijkertijd ondergroe-
ven de curatoren hun positieve advies met een belangrijk voorbehoud. De leerstoel Nedersakisch 
moest worden bezet door een geleerde die op grond van zijn wetenschappelijke hoedanigheden 
ten volle voor een professoraat in aanmerking kwam.32 Deze restrictie impliceerde dat Streurman, 
Naarding en Bezoen afvielen voor het beoogde hoogleraarschap. Zij werden immers door Van Es  
niet professorabel geacht en zouden van de letterenfaculteit nooit de nodige steun krijgen. Waarom  
de curatoren zich anders dan bij haar vorige advies niet meer pal achter de faculteit opstel-
den, maar een eind meegingen in de argumentatie van Ter Laan en de zijnen, zal verderop 
worden besproken. Waar het hier om gaat, is dat de curatoren door voor de leerstoel te plei-
ten, maar tegelijk de voorgedragen kandidaten impliciet af te wijzen, een weinig overtuigend 
advies gaven. In februari 1949 nam de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,  
prof. dr. F.J.Th. Rutten – de opvolger van Gielen – zijn besluit ten aanzien van het herhaalde 
verzoek tot instelling van een leerstoel Nedersaksisch. Rutten zag geen aanleiding terug te komen 
van de beslissing van zijn ambtsvoorganger. Het verzoek werd wederom afgewezen.33
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EE N A N D E R E S T R AT E G I E

De tweede afwijzing kwam bij het bestuur van de Algemene Vereniging Groningen niet minder 
hard aan dan de eerste. Nu tot twee maal toe van regeringswege nul op het rekest was gekre-
gen, leek de kans op aanstelling van een gewoon hoogleraar Nedersaksisch voorlopig verkeken. 
Wilden de bestuursleden toch op niet al te lange termijn een hoogleraar Nedersaksisch kunnen 
verwelkomen, dan zouden zij een andere strategie moeten volgen. Zij besloten bij de provincies 
Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland te gaan lobbyen voor de financiering van een 
bijzondere leerstoel. Vrijwel meteen raakte het bestuur van de Algemene Vereniging Groningen 
geconfronteerd met een oud probleem. Binnen de Groningse letterenfaculteit bleef men zich 
verzetten tegen de komst van een hoogleraar Nedersaksisch. Gedeputeerde Staten van Groningen 
besloten daarom vooralsnog geen geld voor de beoogde leerstoel vrij te maken. In januari 1950 
lieten zij aan de Algemene Vereniging Groningen weten weinig te voelen voor het bekostigen van 
een hoogleraar die door zijn collega’s niet werd geaccepteerd. Zolang er voor het hoogleraarschap 
Nedersaksisch niet een geleerde van uitzonderlijk formaat en gezag was gevonden, hielden zij de 
zaak in beraad.34

Dit bericht stimuleerde het verenigingsbestuur tot een nieuwe zoektocht naar geschikte kandi-
daten. Wederom passeerden enkele personen de revue: ten eerste de te Leermens geboren, maar al  
sinds 1929 niet meer in de provincie Groningen woonachtige, germanist dr. J. Elema. Deze had in  
het maandblad Groningen een aantal Groningstalige gedichten en verhalen gepubliceerd. Ondanks 
zijn interesse voor het Gronings voelde Elema er niets voor om hoogleraar Nedersaksisch te wor-
den. Zijns inziens moest de te benoemen hoogleraar een taalkundige zijn. Hijzelf was meer een 
letterkundige. In 1957 werd Elema aan de Rijksuniversiteit Groningen aangesteld als hoogleraar 
Duitse Letterkunde na de Middeleeuwen. De tweede eventuele kandidaat was dr. T.W.R. de Haan,  
geboren in 1919 te Den Haag. De Haan had verschillende publicaties over Groninger onderwer- 
pen op zijn naam staan. In 1950 promoveerde hij op het proefschrift Volk en Dichterschap over de  
verhouding tussen letterkunde en mondelinge cultuur.35 Hoewel het verenigingsbestuur in eerste 
instantie zeer over De Haan te spreken was, liet het hem toch al snel als kandidaat vallen. De Haan  
bleek in Leiden, waar hij had gestudeerd, namelijk bekend te staan als voormalig NSB-er. Tenslotte  
was er de Duitse taalgeleerde dr. A. Rakers, die in 1932 aan de universiteit van Marburg was gepro-
moveerd op een proefschrift over de dialecten van het graafschap Bentheim en zijn Nederduitse 
en Nederlandse omgeving.36 Begin 1950 meenden de bestuursleden van de Algemene Vereniging 
Groningen even dat dit weleens de geleerde kon zijn die ze zochten. Ze werden echter al snel uit 
de droom geholpen door hun Drentse medestrijder en kandidaat voor het hoogleraarschap Naar-
ding. Op 6 januari 1950 waarschuwde hij het bestuur per brief voor de door Rakers verkondigde 
‘gevaarlijke theorieën’. In Rakers’ proefschrift viel te lezen dat het Drents sinds ± 1600 sterk was 
verhollandst, hetgeen botste met Naardings idee van een volkomen Saksisch Drenthe. Kortom, 
de zoektocht van het verenigingsbestuur naar een voor iedereen acceptabele kandidaat voor een 
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hoogleraarschap Nedersaksisch leverde niets op. Men bleef aangewezen op de kandidaten Bezoen, 
Naarding en Streurman. In de loop van de tijd ging de voorkeur van het bestuur steeds meer uit 
naar Naarding. Streurman viel af omdat duidelijk was gebleken dat alleen een academicus kans 
maakte als hoogleraar binnen de universitaire wereld te worden geaccepteerd. Bezoen legde het 
tegen Naarding af omdat het bestuur de laatste beschouwde als een strijdbaarder persoon.37

Omzien naar een nieuwe kandidaat was één manier waarop kon worden gepoogd het vastge-
lopen proces vlot te trekken. Er was nog een optie. Men kon nagaan of een andere universiteit 
dan die van Groningen genegen was een hoogleraar Nedersaksisch te verwelkomen. In de peri-
ode 1950-’51 spraken Ter Laan en de zijnen in ieder geval met de universiteiten van Leiden, 
Amsterdam en Nijmegen over de instelling van een leerstoel voor het Nedersaksisch.38 Hoewel 
de met deze universiteiten gevoerde gesprekken weinig tot niets opleverden, kwamen ze de  
Algemene Vereniging Groningen goed van pas. Dankzij deze gesprekken lukte het Ter Laan om 
Gedeputeerde Staten van Groningen onder druk te zetten. Bij verschillende gelegenheden liet hij 
doorschemeren dat Groningen de leerstoel Nedersaksisch dreigde mis te lopen. Deze tactiek had 
als direct resultaat dat Gedeputeerde Staten van Groningen zich medio 1950 in beginsel bereid 
verklaarden voor een kwart bij te dragen in de kosten van de leerstoel Nedersaksisch. Dit evenwel 
alleen wanneer de leerstoel werd gevestigd aan de Groningse universiteit. Later verklaarden ook 
de Gedeputeerde Staten van Drenthe en Overijssel zich bereid een deel van de kosten te dragen. 
Begin 1952 spraken de drie provincies af dat zij gezamenlijk een bedrag van ƒ 5000,- beschikbaar 
zouden stellen.39 Toch zouden de provincies uiteindelijk niet bijdragen aan de bekostiging van de 
bepleite leerstoel. Waarom dit zo was, wordt duidelijk wanneer de aandacht niet langer geconcen-
treerd blijft op het bestuur van de Algemene Vereniging Groningen en zijn inspanningen, maar 
wordt verlegd naar enkele externe ontwikkelingen.

TO C H E E N G EWO N E L E E R S TO E L

Achteraf kan worden vastgesteld dat Ter Laan en de zijnen met hun actie in de jaren 1946-’49 voor  
een gewone leerstoel Nedersaksisch meer hadden bereikt dan zij indertijd beseften. Door die actie 
was een brede discussie ontstaan over het nut dan wel onnut van de gevraagde leerstoel. Hierbij 
waren enkele personen buiten de oorspronkelijke kring van initiatiefnemers het instellen van de 
leerstoel als wenselijk gaan beschouwen. Uiteraard lieten ook de tegenstanders van zich horen, 
Van Es voorop. Op 20 oktober 1949 hield de hoogleraar Nederlands voor de Regionale Omroep 
Noord een radiopraatje waarin hij uiteenzette hoe uitstekend de studie naar de Saksische dialecten 
aan de Groningse universiteit reeds was geregeld. Met trots vertelde hij over de moderne apparatuur  
van het Dialectbureau en het verbluffende onderzoek dat hiermee kon worden gedaan. Zo beschik-
te het bureau bijvoorbeeld over het recentelijk uit Amerika geïntroduceerde ‘miraculeuze toestel’ de 
bandrecorder, waarmee waardevolle opnames konden worden gemaakt van dialectsprekers in hun 
‘veilig en intiem milieu’.40 Dezelfde boodschap bracht Van Es ook via de landelijke kranten naar 
buiten.41
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In zijn afwijzing van de leerstoel Nedersaksisch kreeg Van Es bijval van de aan de economische 
faculteit verbonden hoogleraar Economische Geschiedenis, dr. B.H. Slicher van Bath (1910-2004).  
Deze laatste was kort na de bevrijding aan de Stedelijke Universiteit van Amsterdam gepromo-
veerd op een proefschrift over de nederzettingsgeschiedenis van Oost-Nederland gedurende de 
vroege Middeleeuwen.42 Door middel van een breed interdisciplinair onderzoek had hij aange-
toond dat het oostelijk deel van Nederland niet als Saksisch kon worden aangemerkt. Op basis 
van deze bevinding was Slicher van Bath gekomen tot een verwerping van de indertijd gangbare 
theorie dat de Nederlandse natie bestond uit een Fries, een Frankisch en een Saksisch stamelement 
en van het stambegrip tout court. Hij was hiermee een van de eersten in Nederland die het etnische 
natiebegrip fundamenteel ter discussie stelden.43 Op 6 oktober 1950 verscheen in het Nieuwsblad 
van het Noorden een ingezonden artikel van Slicher van Bath waarin hij krachtig stelling nam 
tegen de door Ter Laan en de zijnen gevoerde leerstoelcampagne. Volgens Slicher van Bath gaven 
de voorvechters van de leerstoel een verkeerd beeld van hun achterban: anders dan gesuggereerd, 

‘De inrichting van dit moderne 
bureau doet denken aan een 
laboratorium, dat weliswaar 
minder ingewikkeld is als een 
laboratorium voor de atoom-
energie, maar dat toch tal van 
apparaten bevat (…).’ G.A. 
van Es (rechts) en A. Sassen 
(links) omstreeks 1952 in het 
Dialectbureau van de Groningse 
universiteit.
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vertegenwoordigden zij niet een omvangrijke volksgroep, maar slechts een kleine kring. Verder 
verweet hij Ter Laan en de zijnen het grote publiek te bespelen met allerlei gevoelsmotieven van 
achterstelling en miskenning. Over de vraag waar het werkelijk om draaide, werd zijns inziens 
door de pleitbezorgers voor de leerstoel angstvallig gezwegen. Die vraag was volgens hem of de 
Oost-Nederlandse bevolking wel Saksisch was. Uiteraard meende Slicher van Bath van niet. Hij 
sprak in dit verband van de ‘Saksen-legende’. Met hun manier van optreden speelden de voor-
vechters van een leerstoel Nedersaksisch een gevaarlijk spel, zo suggereerde Slicher van Bath. Naar 
hij had vernomen, was ‘de bekende nazi-historicus’ dr. [Franz] Petri bezig met een werk over de 
nauwe band tussen de Oost-Nederlandse en West-Duitse bevolking. In 1937 had Petri een boek 
gepubliceerd waarin Noord-Frankrijk en het Waalse deel van België tot Germaans territoir werden 
verklaard. Dit boek was, aldus Slicher van Bath, duidelijk bedoeld om een eventuele annexatie van 
deze gebieden bij het Groot-Duitse Rijk te rechtvaardigen.44 Zou, vroeg hij zich af, binnenkort 
kunnen worden gezegd: ‘Niedersachsen annektiert sich selbst?’45

Slicher van Baths angst werd niet gedeeld door H.D. Louwes. Deze vooraanstaande Groninger 
ontpopte zich als een van de belangrijkere voorvechters van de leerstoel buiten de oorspronkelijke 
kring van initiatiefnemers. Zo pleitte hij op 2 maart 1950 tijdens een excursie van enkele Oost-
Friezen naar Groningen voor een gezamenlijke Duits-Nederlandse inspanning voor de leerstoel. 
Enkele dagen tevoren had hij als oud-bestuurslid van de Groninger Maatschappij van Landbouw 
bij zijn opvolgers erop aangedrongen om samen met de landbouworganisaties uit Drenthe en 
Overijssel voor de leerstoel te gaan lobbyen.46 De meeste invloed wist hij echter uit te oefenen via 
de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), waarvoor hij vanaf 1950 een zetel in de Eerste 
Kamer bekleedde. Vanaf 1949 hield de VVD, met Louwes als drijvende kracht,47 in de Eerste en 
de Tweede Kamer verschillende pleidooien voor de leerstoel. Behalve Louwes voerden in elk geval 
de VVD-parlementariërs mevrouw J. Fortanier-de Wit, A.N. Molenaar en W.C. Wendelaar het 
woord. In mindere mate pleitten ook afgevaardigden uit andere partijen voor de leerstoel, maar 
van hen werden geen specifieke betogen in de Handelingen opgenomen. De pleitbezorgers voor de 
leerstoel in  het parlement brachten twee hoofdargumenten naar voren. Ten eerste betoogden zij 
dat iedere universiteit een belangrijke, opvoedende taak had voor haar directe omgeving. Door de 
instelling van een leerstoel Nedersaksisch zou de opvoedende functie van de Groningse universiteit 
sterk kunnen worden verbeterd. De gedachte hierachter was dat veel arbeiders en middenstanders 
slechts via het door hen gesproken dialect konden worden bereikt. Wilde men deze ‘kleine luyden’ 
iets van ‘cultuur, algemene belangstelling en ontwikkeling’ bijbrengen, dan zou dat via het dialect 
moeten gebeuren. De aan te stellen hoogleraar Nedersaksisch zou in de benodigde kennis over het 
dialect kunnen voorzien.

Hiernaast meenden de kamerleden dat een krachtige culturele ontwikkeling naar eigen aard 
van het in Nederland gelegen Nedersaksische gebied noodzakelijk was voor het ontstaan van een 
gezonde Duits-Nederlandse verhouding. Cruciaal was hierbij de gedachte dat het gebied bestaande 
uit Groningen, Drenthe, Overijssel en de Gelderse Achterhoek een eigen Nedersaksische cultuur 
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had en dat dit gebied nogal geïsoleerd lag ten opzichte van de rest van Nederland. In het westen, 
redeneerde men, werd het Nederlandse Nedersaksische territoir afgeschermd door het IJsselmeer 
en door Friesland, waarmee het gezien de onderlinge culturele verschillen weinig contacten onder-
hield. De contacten met het centrale Holland moesten dus uit het zuiden komen. Deze contacten 
lieten echter vaak te wensen over. Hier stond tegenover dat de Noordoost-Nederlandse gewesten 
blootstonden aan een voortdurende beïnvloeding vanuit het grote Duits-Nedersaksische gebied, 
met zijn sterk ontwikkelde eigen cultuur en omvangrijke bevolking.

Om te voorkomen dat de zuigende werking vanaf Duitse kant op de Nederlandse Neder-
saksische gewesten te groot werd, zou de centrale overheid in Nederland maatregelen moeten 
nemen. Zij zou de Noordoostelijke provincies behulpzaam moeten zijn bij de ontwikkeling van 
‘een gezond en verantwoord regionalisme’ en bij de versterking van de eigen Nedersaksische cul-
tuur. Verzuimde zij dit, dan leverde zij op een belangrijk front Nederlands terrein min of meer 
onbeschermd over aan ‘de zuigkracht’ van de Duitse Nedersaksische gebieden. Zoals Louwes het 
formuleerde: ‘Ik zou willen zeggen, dat wij de milliarden, die wij voor onze legers besteden, eigen-
lijk tevergeefs uitgeven, wanneer wij niet trachten de culturele verdediging van onze landsgrenzen 
te bewerken (…).’ Vanuit deze optiek was het wenselijk zo spoedig mogelijk aan de Groningse 
universiteit een leerstoel te vestigen voor het Nedersaksisch. Een dergelijke leerstoel was, meen-
den de sprekers in de Staten-Generaal, voor het nationale belang minstens even belangrijk als, 
zo niet belangrijker dan de reeds te Groningen gevestigde leerstoel voor het Fries. Anders dan 
de Nedersaksische provincies werd Friesland immers geheel door Nederlands gebied omsloten. 
Het tot stand brengen van een gezonde regionale cultuur in de eigen Nedersaksische gewesten, 
meende men verder, was niet alleen voor Nederland gunstig. Wanneer in de Noordoost-Neder-
landse gewesten eenmaal een rijk en zelfstandig cultureel leven was ontstaan, dan zouden deze 
gewesten nauwe contacten moeten aangaan met de cultureel verwante gebieden in Duitsland. Zo 
kon worden voorkomen dat de bewoners van deze gebieden terugvielen in de bloed-en-bodem-
ideologie en kon het Nederlands democratisch bezit in de aangrenzende delen van Duitsland 
worden geïntroduceerd. Via een overeenkomst in regionale cultuur zou men kortom kunnen 
komen tot een positieve beïnvloeding van het Duitse volk. Dit, betoogde men, was tevens gunstig 
voor een verdere Europese integratie.48 Ook Louwes volgde deze redenering. Hij gaf hiermee een 
opmerkelijke draai aan zijn vroegere gedachtegoed uit de jaren dertig, toen hij het Duitse bloed-
en-bodem-denken nog aan de Nederlanders ten voorbeeld had gesteld.

De vanaf 1949 in beide Kamers gehouden pleidooien voor een leerstoel Nedersaksisch hadden 
effect. Bij de behandeling van de Onderwijsbegroting voor 1951 zegde minister Rutten toe dat hij 
de in deze pleidooien geuite gedachten zou voorleggen aan het curatorium en de letterenfaculteit 
van de Groningse universiteit. Met deze colleges zou hij nagaan of de universiteit ten opzichte 
van het Nedersaksisch tekortschoot. Indien dit het geval was, zou worden nagegaan wat hier aan 
moest worden gedaan.49
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Het oordeel van de letterenfaculteit over de in Den Haag uitgesproken ideeën lag in de lijn van 
de eerder door haar uitgebrachte adviezen. De faculteit betwijfelde of de universiteit tekortschoot 
ten opzichte van het Nedersaksisch, aangezien Van Es’ Dialectbureau zich op dit onderzoeksterrein  
richtte. Uitbreiding van het Dialectbureau zou de meest efficiënte en minst kostbare manier zijn 
om het onderzoek naar het Nedersaksisch verder uit te breiden. Het was af te raden een hoogleraar  
met een onderzoekstaak speciaal voor de Nedersaksische dialecten te benoemen, omdat de hoog-
leraar Nederlands al sinds jaar en dag dit studieterrein bewerkte. Zo’n doublure zou tot moeilijk-
heden kunnen leiden. Wilde men desondanks toch een hoogleraar voor het Nedersaksisch aanstel-
len, dan kon deze het best een onderzoekstaak krijgen op het gebied van de volkskunde. Voor een 
dergelijk hoogleraarschap was volgens de faculteit wel een geschikte kandidaat te vinden.50 Vrijwel 
zeker doelde men hier op de conservator van het Twents museum, dr. W.J. Hijszeler, die in 1940 
aan de universiteit van Groningen was gepromoveerd op een proefschrift over termen en gebruiken  
van het boerenbedrijf in Drenthe.51 Zo stuurde de letterenfaculteit met het naar voren schuiven 
van een volkskundige aan op een compromis, waarbij Van Es uit de wind werd gehouden.

Bij het eerste verzoek van de Algemene Vereniging Groningen om instelling van een leerstoel 
Nedersaksisch was door zowel de letterenfaculteit als het curatorium aan de minister geadviseerd dit 
verzoek niet te honoreren. In 1949, toen over het tweede verzoek moest worden geoordeeld, bleek 
de opvatting van het curatorium geheel te zijn veranderd. Tegen de opinie van de letterenfaculteit 
in had het de minister geadviseerd het verzoek te honoreren, zij het onder het voorbehoud dat er 
een geschikte kandidaat was om de gevraagde leerstoel te bezetten. In combinatie met de resolute 
afwijzing door de letterenfaculteit van de naar voren gebrachte kandidaten hadden de curatoren 
de minister zo een goede reden gegeven het gedane verzoek niet in te willigen. Er was duidelijk 
een verschil van inzicht tussen de faculteit en het curatorium aan het licht gekomen, maar tot een 
harde confrontatie hadden de curatoren het niet laten komen. Dit veranderde in 1951. Deze keer 
meenden de curatoren dat niet mocht worden geaarzeld het eigen standpunt door te zetten.52

Dat de curatoren in de loop van de jaren steeds nadrukkelijker ingingen tegen de opvatting  
van de letterenfaculteit moet worden gezien in het licht van een aantal ontwikkelingen. Om te 
beginnen had de letterenfaculteit al lange tijd te kampen met een geringe toestroom aan studen-
ten. In maart 1949 besloten de curatoren, naar aanleiding van een kort tevoren verschenen rapport 
waarin het probleem duidelijk naar voren kwam, dat het tijd was voor maatregelen. Zij spoorden 
de letterenfaculteit aan met voorstellen te komen om haar positie zowel binnen als buiten de uni-
versiteit te verstevigen. Tot onvrede van het curatorium leverde de aansporing niet veel op.53 Het 
door de Algemene Vereniging Groningen voorgespiegelde beeld van een hoogleraar Nedersaksisch 
als schakel naar de samenleving was voor het curatorium daarom erg aanlokkelijk.

Er speelde nog iets. In 1944 was de aan de Groningse universiteit verbonden hoogleraar voor 
het Nederlands, dr. G.S. Overdiep (1885-1944), overleden. Van Es volgde hem in 1946 op. Nu 
gingen er al enige tijd stemmen op om alle, van oorsprong ongedeelde, leerstoelen voor het Neder-
lands op te splitsen in twee afzonderlijke zetels: een voor de Nederlandse taalkunde en een voor 
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de letterkunde. Rond 1946 waren de meeste universiteiten al overgegaan tot opdeling, of stonden 
op het punt dat te doen. In dat jaar trof ook de Groningse universiteit voorbereidingen om haar 
leerstoel Nederlands te splitsen. Tezelfdertijd echter was zij druk doende een afzonderlijke faculteit 
voor de economische wetenschappen van de grond te krijgen. Hierbij speelde het verlangen om 
als universiteit aansluiting te vinden bij de behoeften van de maatschappij een cruciale rol. Begin 
1947 vroeg het curatorium de minister een grote som geld vrij te maken voor de oprichting van 
de beoogde economische faculteit. Ter compensatie trokken de curatoren onder meer hun voorstel 
tot instelling van een afzonderlijke leerstoel  Nederlandse Letterkunde in. Zo kon het gebeuren dat 
Van Es overbleef als enige hoogleraar in Nederland met een leeropdracht voor zowel de Nederlandse 
taal- als letterkunde. Daar kwam nog bij dat Van Es, vermoedelijk hiertoe gedreven door de vrees 
het Nedersaksisch te verliezen aan een nieuwe hoogleraar, veel tijd stak in het dialectonderzoek. Zo 
vatte hij het ambitieuze plan op een woordenboek van alle Saksische dialecten samen te stellen. 
Hierbij had hij te maken met een ernstige handicap. Juist door zijn conflict met de voorvechters 
van een leerstoel Nedersaksisch, onthielden bekende dialectologen als Naarding en Bezoen zich 
van iedere medewerking. Begin 1951 nam het curatorium Van Es’ dialectonderzoek eens kritisch 
onder de loep. De conclusie was dat Van Es te veel hooi op zijn vork nam.54

In het advies dat de curatoren 31 oktober 1951 aan de minister uitbrachten, waren de 
bovengenoemde overwegingen terug te vinden. De curatoren adviseerden de minister van de 
eerdere afwijzing terug te komen en alsnog een leerstoel voor het Nedersaksisch aan de Groningse  
universiteit in te stellen. Deze leerstoel zou niet slechts het gebied van de volkskunde moeten 
bestrijken, zoals de letterenfaculteit voorstelde. Hij moest de gehele Nedersaksische cultuur omvat-
ten, inclusief de Nedersaksische dialecten. De curatoren erkenden het risico dat er moeilijkheden 
ontstonden tussen de hoogleraar Nederlands en de te benoemen hoogleraar Nedersaksisch. Zij 
achtten het echter onverantwoord om op grond hiervan de gevraagde leerstoel niet in te stel-
len. Dankzij deze leerstoel zou de universiteit in nauwer contact kunnen komen met het Neder-
saksische cultuurgebied en zijn organisaties, zoals de Algemene Vereniging Groningen en het 
Drents Genootschap. Bovendien zou het goed zijn dat de hoogleraar Nederlands een deel van zijn 
huidige werkzaamheden aan een collega overdroeg: het gebied dat hij nu moest verzorgen was aan 
alle overige Nederlandse universiteiten reeds als te omvangrijk voor één persoon prijs gegeven.55

Minister Rutten ontving de door de faculteit en het curatorium uitgebrachte adviezen begin 
november 1951. Op dat moment was het niet meer mogelijk de bepleite leerstoel in de onder-
wijsbegroting voor 1952 op te nemen. Op 22 september 1952 liet Ruttens opvolger, minister 
mr. J.M.L.Th. Cals, aan het curatorium weten dat hij de leerstoel Nedersaksisch in de onderwijs-
begroting van 1953 wilde opnemen.56 Op 17 december 1952 werd het begrotingsvoorstel zonder 
hoofdelijke stemming door de Tweede Kamer aanvaard.57 Voor het curatorium was het nu zaak een 
kandidaat voor het hoogleraarschap voor te dragen. Daarnaast moest het besluiten hoe de aan de 
leerstoel Nedersaksisch verbonden leeropdracht precies zou luiden. Wederom vroeg het curatorium 
de letterenfaculteit om een preadvies.58
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Op 3 januari 1953 maakte de faculteit haar overwegingen aan het curatorium bekend. Om te 
beginnen, benadrukte zij dat het regeringsbesluit om aan de Groningse universiteit een leerstoel 
Nedersaksisch te vestigen, inging tegen de door haar naar voren gebrachte wetenschappelijke 
bezwaren en wensen. Nu echter de beslissing was gevallen, was de faculteit bereid op loyale wijze 
haar medewerking aan de uitvoering van dit besluit te verlenen. In de eerste plaats moest ervoor 
worden gezorgd dat de leerstoel werd bezet door iemand met voldoende academisch niveau. Deze 
eis maakte dat stilzwijgend kon worden voorbijgegaan aan de kandidaten die ‘door bepaalde 
kringen buiten de universiteit’ – lees: door Ter Laan en de zijnen – naar voren waren gebracht. 
Slechts één persoon kwam volgens de faculteit voor het hoogleraarschap in aanmerking. Dat was 
dr. K.H. Heeroma.

Heeroma werd in 1909 geboren in Hoorn op Terschelling. Spoedig verhuisde hij met zijn 
ouders naar Zwolle. In deze plaats bezocht hij het gymnasium. Vervolgens studeerde hij in Lei-
den Nederlands.  In 1935 promoveerde hij daar op zijn lovend ontvangen dissertatie Hollandse 
dialektstudies.59 Een als beloning voor zijn proefschrift toegekende beurs stelde hem in staat de 
belangrijke centra voor dialectonderzoek Marburg, Gent en Leuven te bezoeken. In 1936 werd 
Heeroma medewerker van het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Daarnaast vervulde hij enkele 
betrekkingen als leraar. Begin 1949 vertrok hij naar Nederlands-Indië, waar hem een aanstelling 
als hoogleraar Nederlandse Taal en Letterkunde aan de universiteit van Batavia wachtte. Dit 
professoraat bleek van korte duur. Op 27 december 1949 vond de soevereiniteitsoverdracht aan 
Indonesië plaats. Vanwege de hierna heersende vijandige sfeer voelde Heeroma zich genoodzaakt 
zijn hoogleraarschap in het tot Jakarta omgedoopte Batavia op te geven. Medio 1952 keerde hij 
naar Nederland terug.60 Dat Heeroma door de Groningse letterenfaculteit als dé kandidaat voor 
het hoogleraarschap Nedersaksisch naar voren werd geschoven, kwam binnen wetenschappelijke 
kringen niet als een volkomen verassing. Vanaf zijn terugkomst in Nederland was Heeroma, voor 
wie redelijkerwijs een nieuwe leerstoel moest worden gevonden, meermaals genoemd als goede 
kandidaat. Bovendien had hij in 1945-’46 zowel voor de opvolging van Overdieps ongedeelde 
hoogleraarschap Nederlands als voor het uiteindelijk niet ingestelde afzonderlijke hoogleraarschap 
Nederlandse Letterkunde hoge ogen gegooid.61

Volgens de faculteit bracht de aanstelling van een hoogleraar Nedersaksisch een netelige en 
ingewikkelde kwestie met zich mee. Het ging hier om de verhouding tussen de hoogleraar Neder-
lands en de toekomstige hoogleraar Nedersaksisch. Aan de ene kant, zo meende de faculteit, kon 
de bestudering van de Nedersaksische dialecten niet worden losgekoppeld van de bestudering van 
de algemene taal in Nederland. Anderzijds was de analyse van het Nederlands niet los te maken 
van de bestudering van de volks- of streektalen. Om moeilijkheden te voorkomen, diende een 
goede samenwerking en een doeltreffende taakverdeling tussen beide hoogleraren bij voorbaat te 
zijn gewaarborgd. Des te verheugender was het daarom dat Van Es en Heeroma deze kwestie reeds 
hadden besproken en tot overeenstemming waren gekomen over de onderlinge samenwerking 
en taakverdeling. Afgesproken was dat beide hoogleraren gebruik zouden maken van het onder 
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Van Es’ bewind opgebouwde Dialectbureau. Hieraan had Van Es wel de voorwaarde verbonden 
dat diens leerling Sassen de dagelijkse leiding over dit bureau behield en een vaste aanstelling als 
wetenschappelijk (hoofd)ambtenaar kreeg. Verder was overeengekomen dat Heeroma een deel van 
het onderwijs in het Nederlands ging verzorgen. Tenslotte was er de vraag hoe de leeropdracht 
van de nieuwe hoogleraar zou luiden. Volgens de faculteit moest deze worden omschreven als: 
‘het geven van (hoger) onderwijs in de Nedersaksische taal- en letterkunde’.62 Zoals de letteren-
faculteit adviseerde, geschiedde het. Op 18 maart 1953 werd Heeroma bij Koninklijk besluit 
benoemd tot de eerste hoogleraar Nedersaksische Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit 
te Groningen.63

EI N D G O E D,  A L  G O E D?

Betekende de aanstelling van Heeroma als hoogleraar Nedersaksisch dat iedereen tevreden was? 
Nee, bepaald niet. Om te beginnen bleek Van Es er moeite mee te hebben dat er uiteindelijk toch 
een afzonderlijke hoogleraar voor het Nedersaksisch was gekomen. Een eerste aanwijzing in deze 
richting gaf hij op vrijdag 30 januari 1953. Die dag promoveerde Sassen op zijn proefschrift over 
het Drents van Ruinen. In zijn laudatio prees Van Es zijn promovendus de hemel in. Hij besloot 
met er zijn voldoening over uit te spreken dat Sassen de onhoudbaarheid had aangetoond van 
zowel ‘de dikwijls gewaagde, maar interessante theorie’ van Heeroma, als ‘de nogal wilde theorie’ 
van Naarding. Onder de voorvechters van de leerstoel Nedersaksisch werd Van Es’ optreden bij de  
promotie van Sassen ervaren als een aanval op de nieuwe hoogleraar.64

Ernstiger was dat, hun vooraf gemaakte afspraken ten spijt, vrijwel direct na de instelling van 
de leerstoel Nedersaksisch een bittere strijd ontbrandde tussen Heeroma en Van Es over de onder-
linge taakverdeling. De gevoerde territoriumstrijd liep zo hoog op dat de minister uiteindelijk 
ingreep door te eisen dat het Nederlands Instituut, onder leiding van Van Es, de werkzaamheden 
op Nedersaksisch terrein stopzette.65 Ook na dit ingrijpen bleef de verhouding tussen beide hoog-
leraren nog geruime tijd zeer gespannen.66

Binnen de Groninger beweging werd Heeroma’s benoeming evenmin met gejuich ontvan-
gen. Voor de verklaring moet een stapje terug in de tijd worden gezet. Voordat Heeroma tot 
hoogleraar voor het Nedersaksisch werd benoemd, was zijn naam binnen de Groninger bewe-
ging al meermaals gevallen. Op 20 september 1952 vond in Zwolle een overleg plaats tussen de  
Algemene Vereniging Groningen en de verenigingen uit Drenthe, Overijssel en Gelderland die zich 
inzetten voor het Nedersaksisch professoraat. In een direct aan dit overleg voorafgaande bestuurs- 
vergadering van de Groninger vereniging wees Steenhuis erop dat Heeroma terug was in het 
land. Volgens Steenhuis was Heeroma een  geschikte kandidaat voor het professoraat. De overige 
bestuursleden waren het met hem eens. Heeroma had, zo meenden zij, belangrijke artikelen op 
taalkundig gebied geschreven en was professorabel.67 In het direct volgende overleg met de Dren-
ten, Overijsselaars en Gelderlanders werd Heeroma opnieuw als kandidaat genoemd. Nu echter 
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K.H. Heeroma begeeft zich op 7 
november 1953 voor zijn inauguratie 
als hoogleraar Nedersaksisch aan de 
Groningse universiteit naar de aula 
van het academiegebouw.

Heeroma spreekt zijn inaugurele 
rede uit.
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maakte Ter Laan, de voorzitter van de vergadering, een belangrijk voorbehoud. Ter Laan wist 
niet of Heeroma wel een Nedersaks was. Indien dit wel het geval was, dan was hij zeer zeker een 
geschikte kandidaat, zo niet, dan viel hij af.68 Vijf dagen later zond Ter Laan aan Deelman een 
kaart met de mededeling: ‘Heeroma valt af; dat is een Terschellinger.’69

Na zijn resolute afwijzing van Heeroma moet Ter Laan behoorlijk zijn geschrokken toen 
Ebels hem op 27 januari 1953 vertrouwelijk het advies van de letterenfaculteit om Heeroma 
als hoogleraar Nedersaksisch te benoemen, toezond. Dit benoemingsvoorstel had de volle instem-
ming van het curatorium, meldde Ebels.70 In het faculteitsadvies kon Ter Laan bovendien lezen 
dat reeds overleg had plaatsgevonden tussen Heeroma en Van Es over de onderlinge samenwerking 
en taakverdeling. Meteen na de ontvangst van deze slechte tijding liet Ter Laan secretaris Deelman 
de overige bestuursleden van de Algemene Vereniging Groningen per telegram bijeenroepen voor 
een spoedvergadering op 31 januari 1953.71 Het werd een vergadering van gedeelde smart: hoewel 
alle aanwezigen liever hadden gezien dat Naarding voor het professoraat was voorgedragen, besef-
ten zij dat het tij niet meer te keren was en dat Heeroma de hoogleraar voor het Nedersaksisch 
werd. De vraag was hoe met deze teleurstelling om te gaan. Ter Laan en Deelman voelden enige 
neiging zich tegen de benoeming van Heeroma te verzetten. De overige bestuursleden weerhiel-
den hen hier echter van. Na lang beraad besloot het bestuur dat Ter Laan Ebels zou verzoeken 
om Naarding als tweede kandidaat voor het Nedersaksisch professoraat te noemen in het advies 
van het curatorencollege aan de minister.72 Ruim een maand later, op 4 maart 1953, hadden Ter 
Laan en Deelman een lang tevoren geplande audiëntie bij de Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen. Tijdens dit onderhoud deden de beide bestuursleden een vergeefse laatste poging 
het pleit ten gunste van Naarding te beslechten.73 

Ondertussen was het bestuur van de Algemene Vereniging Groningen iets positiever over 
Heeroma gaan denken. Ter Laan informeerde eens naar Heeroma en ontdekte tot zijn vreugde dat 
deze als kleine jongen al naar Zwolle was verhuisd.74 Bovendien nam Heeroma het initiatief om 
Ter Laan met een bezoek te vereren.75 Hierbij maakte de toekomstige hoogleraar een goede indruk 
op de grote voorvechter van zijn leerstoel.76 Toen hij inderdaad tot hoogleraar Nedersaksisch 
werd benoemd, plaatste het verenigingsbestuur in Dörp en Stad een welkomstwoord gericht aan 
Heeroma. Hoewel niet onder stoelen of banken werd gestoken dat het bestuur van begin af aan 
gehoopt had op een Groninger professor, was Heeroma van harte welkom. Heeroma, opgegroeid 
in Zwolle, zo schreef men, was ook van de familie.77

Niet iedereen binnen de Groninger beweging was verheugd over dit welkom. Tussen de vele 
felicitaties aan Ter Laan en de zijnen met de aanstelling van de hoogleraar Nedersaksisch bevond 
zich een bittere brief van het lid van verdienste R. Kuitert uit Amsterdam, docent Nederlands aan 
het Instituut Nijenrode. Kuitert schreef onder meer: ‘De houding van het bestuur van de Alg. 
Verenen Grunnen na de benoeming van Heeroma heeft mij en, bemerk ik nu langzaam aan, velen 
met mij bitter teleurgesteld. Hier had een resoluut Gronings “neen” gepast. Heeroma is een knap 
dialectoloog, maar hij past net zo min in een Saksische cultuurgemeenschap als de kat van mijn 
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nicht uit Joure. Wie Heeroma 5 minuten gesproken heeft weet, dat dit nu net een man is die geen 
lood Saksisch vlees aan zich heeft, het is opentop een Fries. Het Bestuur had toch zeker niet nage-
laten de namen van zijn candidaten ter kennis van de minister te brengen? Deze hele benoeming 
is boerenbedrog; deze zaak heeft niets met bevordering van Saksische cultuur, alles met jobs for the 
boys te maken. Het Bestuur is er toch zeker niet onkundig van hoe dit potje is gaar gekookt? Dat 
had men de Friezen eens moeten leveren: een hoogleraar in het Fries benoemen, die van geboorte 
een Twent is en werd opgevoed in een Fries-Saksisch grensgebied. Ze hadden revolutie gemaakt 
en terecht. En wij smeren deze opgedrongene nog stroop om de mond: “hij is van de familie”. 
Nee, hij is niet van de familie en hij zal het in der eeuwigheid niet worden. Op deze plaats had een 
jonge Groninger of Drent of Twent moeten komen en niet één van “The Boys”, die toevallig in 
zijn dialectologische studiën ook het Saksisch heeft betrokken. Het is een klap in ons gezicht.’78

Deelman beantwoordde deze brief namens het bestuur. De verenigingssecretaris benadrukte dat 
het bestuur de eigen kandidaat tot het bittere einde had verdedigd. Na het onderhoud bij minister 
Cals had Deelman nog gemeend dat het best mogelijk was dat de minister, tegen het advies van de 
curatoren in, de eerste kandidaat van de Groninger vereniging, Naarding, zou benoemen. Nu dat 
niet was gebeurd, was het zaak er maar het beste van te maken. Hoewel men heel wat liever iemand 
‘van echten bloede’ had begroet, zag men ook wel wat in Heeroma. De wijze waarop Heeroma  
Ter Laan was tegemoet getreden, gaf hoop voor de toekomst. Afgezien daarvan achtte het bestuur 
het om tactische reden verstandig de professor zo vriendelijk mogelijk te begroeten. Dit had vol-
gens Deelman nog een andere reden, maar die kon en wilde hij niet verklappen.79 Met dit laatste 
doelde Deelman ongetwijfeld op het oude streven een eredoctoraat te verwerven voor Kornelis ter 
Laan, dat ondertussen door diens zoon mr. G. ter Laan nieuw leven was ingeblazen.80

Deelmans uitleg bracht Kuitert geen millimeter van zijn standpunt. In een tweede brief over 
de kwestie spuide hij nogmaals zijn ongenoegen: ‘Evenwel, het was ons liever geweest dat de verte-
genwoordigers van vele Groningers hier een resoluut Gronings “Baarst moar” hadden laten horen. 
(…) Ongetwijfeld zal Heeroma alles doen om de Saksische taal en haar bestudering te dienen, 
maar voor de Saksische cultuur is hij geen knip voor de neus waard, want hij is een FRIES en dat 
zal de prima malorum causa blijken te zijn: het bloed kruipt waar het niet gaan kan, en Heeroma 
is niet in staat om met zijn bloed Saksisch te denken.’81

Of het aan zijn gebrek aan Saksisch bloed lag, valt te betwijfelen. Feit is wel dat Heeroma de Gro-
ninger beweging niet bracht waarop men had gehoopt. Met name voor Ter Laan pakte Heeroma’s  
hoogleraarschap op langere termijn buitengewoon pijnlijk uit. In 1961 publiceerde het door 
Heeroma geleide Nedersaksisch Instituut een bundeltje getiteld De ontfriesing van Groningen.82 
Het bevatte twee studies die bedoeld waren een eigentijds antwoord te geven op de in 1914 door 
Huizinga in zijn artikel ‘Hoe verloren de Groningsche Ommelnaden hun oorspronkelijk Friesch 
karakter?’ gestelde vraag. De eerste studie was van Heeroma zelf. De andere was van de eertijds 
door Ter Laan en de zijnen gepousseerde leerstoelkandidaat Naarding, die ondertussen medewer-
ker van het Nedersaksisch Instituut was geworden. De vernieuwende aanpak van Heeroma bestond 
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eruit dat hij een strikte scheiding aanbracht tussen enerzijds het in Groningen gesproken dialect 
en anderzijds de historische identiteitsaanduidingen ‘Fries’ en ‘Saksisch’. Hierdoor kon hij, anders 
dan Huizinga, de in de late Middeleeuwen in Groningen opgetreden dialectverandering verklaren 
zonder daarbij te hoeven denken aan een omvangrijke bevolkingsmigratie. Volgens Heeroma was 
de ‘ontfriesing’ van het in Groningen gesproken dialect de resultante van een complex proces van 
wederzijdse taalbeïnvloeding tussen diverse gebieden. De taalkundige ‘ontfriesing’ van Groningen 
was overigens betrekkelijk, aangezien er nog steeds Friese taalelementen in het Gronings voorkwa-
men.83 Heeroma’s benadering vormde een ernstige ondermijning van de binnen de Groninger 
beweging gekoesterde visie op Groningen. Waar Huizinga indertijd al had gewaarschuwd tegen 
de vermenging van historisch-taalkundige bevindingen met eigentijdse antropologische gegevens, 
scheidde Heeroma nu ook de taalkundige en historische categorieën van elkaar. Hierdoor bleef 
maar weinig over van het romantische totaalbeeld van een in het verleden en heden existerend 
Saksisch-Gronings volk met een eigen Saksisch dialect. Ook Naarding wees in zijn artikel op het 
bezwaar tegen vermenging van verschillende wetenschappelijke categorieën. Hij deed dit in een 
brede aanval op Ter Laan, die enige jaren tevoren in de voorrede van de tweede druk van zijn Gro-
ninger woordenboek het romantische totaalbeeld van Groningen nog eens krachtig had neergezet 
en had ontkend dat in de Ommelanden ooit Fries was gesproken.84

In oktober 1962 publiceerde Ter Laan in Dörp en Stad een verweer tegen Heeroma en  
Naarding, dat rond dezelfde tijd ook in brochurevorm verscheen.85 Hierin herhaalde de inmid-
dels 91-jarige nestor van de Groninger beweging zijn stelling dat niet kon worden aangetoond 
dat in de Ommelanden ooit Fries was gesproken. Het idee van een taalkundige ‘ontfriesing’ van 
Groningen was zijns inziens dan ook irrelevant. Ter onderbouwing verwees hij onder meer naar 
de antropografische studie The passings of the Frisians van D.J.H. Nyèssen uit 1927. De auteur 
beargumenteerde hierin op basis van schedelmetingen dat de bewoners van het Friese terpen-
gebied van een ander ras waren dan die van het overeenkomstige Groningse gebied.86 The passing 
of the Frisians was reeds kort na verschijning op statistische gronden onderuit gehaald. Het aantal 
door Nyèssen bestudeerde schedels was veel te gering om de verstrekkende conclusie te dragen.87 
Afgezien daarvan gold Nyèssens benadering sinds de naoorlogse kritiek van onder anderen Slicher 
van Bath op het etnische paradigma als wetenschappelijk achterhaald. Door in 1962 The passing 
of the Frisians in een taalkundig vertoog aan te voeren, verwees Ter Laan niet alleen naar een 
methodologisch rammelende studie met een achterhaald paradigma, maar gooide hij ook de staps-
gewijs door Huizinga en Heeroma gescheiden wetenschappelijke categorieën weer op een hoop. 
Hiermee plaatste hij zich volkomen buiten het serieuze wetenschappelijke debat. Tegelijkertijd 
gaf Ter Laan duidelijker dan ooit tevoren blijk van een sterk verlangen naar wetenschappelijke 
erkenning. Medio 1962 verzocht hij zijn vrienden in het verenigingsbestuur zich in te zetten voor 
een eredoctoraat voor hem.88 Hij zou het nooit ontvangen. Achteraf liet Heeroma weten dat Ter 
Laan voor de eerste druk van zijn Groninger woordenboek uit 1929 stellig een eredoctoraat had 
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verdiend, maar dat hij dit later had verspeeld door zich vast te klampen aan de negatieve mythe 
dat in de Groninger Ommelanden nooit Fries was gesproken.89

Overigens besteedde Heeroma, afgezien van zijn studie naar de ‘ontfriesing’ van Groningen, 
als hoogleraar Nedersaksisch maar weinig aandacht aan het Groninger taalgebied. Een belangrijke 
reden hiervoor was dat het Gronings, anders dan de overige Oost-Nederlandse dialecten, reeds een 
goed naslagwerk bezat in de vorm van Ter Laans woordenboek.90 Voor de Groninger pleitbezor-
gers van de leerstoel Nedersaksisch was Heeroma’s geringe aandacht voor het Gronings uiteraard 
teleurstellend. Toen na het overlijden van Heeroma in 1972 dr. H. Entjes tot hoogleraar Neder-
saksisch werd benoemd, schreef de overkoepelende Groninger vereniging in haar verenigingsblad 
de veelzeggende woorden: ‘We hopen dat hij wat meer als zijn voorganger ook aandacht aan het 
Gronings besteden kan.’91

OM E E N G E E S T E L I J K  M I D D E L P U N T




