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 De totstandkoming van de Groninger Culturele Gemeenschap

In de naoorlogse jaren van wederopbouw ontstond binnen de toonaangevende Groningse boven-
laag de wens tot krachtige ordening van het culturele leven in de provincie. Commissaris der 
Koningin E.H. Ebels gaf helder uitdrukking aan dit verlangen. In 1948 lanceerde uitgeverij Erven 
B. van der Kamp het nieuwe blad Stad en Lande, Cultureel en Sociaal-Economisch Maandblad voor 
Groningen. Ebels schreef er een introductie voor, waarin hij de verwachting uitsprak dat het tijd-
schrift de wegbereider zou zijn voor de stichting van een ‘Groninger Genootschap’.1 Het was ijdele 
hoop. Stad en Lande ging reeds na één jaargang roemloos ten onder. Deze mislukking hing hoogst 
waarschijnlijk samen met de ongelukkige redactiesamenstelling van het blad. G.H. Streurman ver-
vulde het hoofdredacteurschap. De redactie bestond verder uit de pastoor te Zuidhorn J.J. Kroon, 
J. Linthorst Homan, J.A. Fijn van Draat, P.J. van Winter, G.A. van Es en K. ter Laan. Deze laatste 
twee kwamen vanwege de strijd rond de leerstoel Nedersaksisch steeds meer tegenover elkaar te 
staan, terwijl ook Streurman en Van Winter bij dit conflict betrokken waren. 

Pas een decennium later ontstond het door Ebels beoogde provinciale cultuurinstituut, met  
de oprichting van de zogenaamde Groninger Culturele Gemeenschap. Er gingen heftige discus-
sies en ingewikkelde onderhandelingen tussen verschillende personen en partijen met uiteen-
lopende inzichten en belangen aan vooraf. Hierbij draaide het om de vraag wat de regionale 
cultuur van Groningen was en hoe die verder moest worden ontwikkeld. Dit hoofdstuk gaat over de 
totstandkoming van de Groninger Culturele Gemeenschap. De daarbij verkondigde visies zullen in 
hun context worden geplaatst. Ruime aandacht zal hierbij uitgaan naar de problematische verhouding  
tussen Groningers en oud-Groningers. Bij het ontstaansproces van de Groninger Culturele Gemeen- 
schap bleken duidelijker dan ooit tevoren de mogelijkheden, maar vooral ook de beperkingen voor de 
gemigreerde Groningers tot bemoeienis met de cultuur in hun geboorteprovincie.

H.J.  KE U N I N G E N D E GRO N I N G E R PROV I N C I A L E  WE LVA A RTS C O M M I S S I E

Midden december 1951 ontving de Algemene Vereniging Groningen van prof. dr. Hendrik Jacob 
Keuning (1904-1985) een brief waarin hij voor het lidmaatschap bedankte. Nu kwam het natuur-
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lijk wel vaker voor dat mensen hun lidmaatschap opzegden, maar in dit geval verloor de vereniging 
niet zomaar een lid. Keuning was iemand die zich intensief had beziggehouden met het vraagstuk 
van het regionaal bewustzijn. Bovendien had hij een uitgesproken visie op het Groninger regio-
nalisme. Deze betrokkenheid bij het regionalismevraagstuk hing samen met Keunings professie 
als geograaf. Keuning werd geboren te Veendam. Na in zijn geboorteplaats de HBS te hebben 
doorlopen, volgde hij in de stad Groningen de leraarsopleiding Geschiedenis. Van 1925 tot 1930 
studeerde hij in Utrecht Sociale Geografie. Hierna werd hij in Rotterdam assistent voor de econo-
mische aardrijkskunde bij prof. dr. W.E. Boerman. Ondertussen werkte hij aan een proefschrift 
over de Groninger Veenkoloniën, waarop hij in 1933 cum laude promoveerde bij zijn Utrechtse 
leermeester prof. dr. L. van Vuuren (1873-1951). In 1937 verwisselde hij zijn werk in Rotterdam 
voor een aanstelling bij het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg. Elf jaar later werd hij 
benoemd tot hoogleraar Economische en Sociale Aardrijkskunde bij de juist aan de universiteit 
van Groningen gecreëerde Faculteit der Economische Wetenschappen. Zijn inaugurele rede had 
het regionalisme als onderwerp. De kern van Keunings betoog was dat het bij regionalisme altijd 
gaat om het besef van de levensstijl van een aan een bepaalde streek gebonden leefgemeenschap, 
dat de levensstijl van een gemeenschap wordt bepaald door het menselijk streven naar welvaart en 
dat dus achter elk regionalisme een economisch motief steekt.2 In 1950 ging aan de Groningse 
universiteit een zelfstandige opleiding Sociale Geografie van start. Keuning werd benoemd tot 
directeur van het Geografisch Instituut. Tezelfdertijd werd zijn leeropdracht uitgebreid met de 
Natuurkundige Aardrijkskunde en de Landsbeschrijving. 

Tijdens zijn hoogleraarschap gedroeg Keuning zich geenszins als de spreekwoordelijke weten-
schapper in de ivoren toren. In overeenstemming met de gedachte achter de oprichting van de 
Groningse economische faculteit hield hij zich actief bezig met de economische en sociale ontwik-
kelingen in de provincie. Zo nam hij zitting in de zogenaamde Groninger Provinciale Welvaarts-
commissie. Deze commissie werd op 18 mei 1951 door Gedeputeerde Staten van Groningen 
ingesteld om een generale visie te geven op het welvaartsvraagstuk van de provincie. In de com-
missie namen vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven, onderwijs, wetenschap en diverse 
sociale, culturele en kerkelijke instellingen plaats. Zij werkten in drie subcommissies: een voor de 
landbouw, een voor de handel en nijverheid en een voor sociale achtergronden. Keuning werd 
voorzitter van de subcommissie voor de landbouw.

Najaar 1954 presenteerde de Groninger Provinciale Welvaartscommissie haar bevindingen 
en aanbevelingen. Zij opende met de constatering dat de provincie al meer dan tachtig jaar te 
maken had met zeer hoge vertrekoverschotten. Voor de periode vanaf 1870 werd een totaal vertrek-
overschot van ruim 136.000 personen berekend. Dit getal indiceerde, aldus de commissie, de mate 
waarin de ontwikkeling van de bestaansmogelijkheden in Groningen achter was gebleven bij de 
natuurlijke bevolkingsgroei. Hierbij merkte men op dat deze indicator eigenlijk nog een te gun-
stige indruk van de bestaansmogelijkheden gaf, omdat de werkloosheid in Groningen, ondanks 
de enorme bevolkingsuitstoot, voortdurend hoog was gebleven. Desondanks beschouwde de Gro-
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ninger Welvaartscommissie het vertrekoverschot voor de periode tot 1930 niet als een probleem. 
De periode 1870-1930 kenmerkte zich, zo meldde de commissie, door een sterke industrialisatie. 
In Groningen ontstonden in deze periode bloeiende landbouw-, scheepsbouw- en confectie- 
industrieën. Deze Groningse industrie ving een deel op van de personen die in de landbouwsector 
geen emplooi vonden. Dat de overige werkzoekenden vertrokken naar plaatsen waar de industriali-
satie dankzij gunstige natuurlijke factoren nog sneller verliep, beschouwde de Welvaartscommissie  
als een natuurlijk economisch verschijnsel. Zoals eerder aangegeven, was het overigens precies dit 
verschijnsel dat ten grondslag lag aan het ontstaan van de talrijke Groninger verenigingen buiten 
de provincie vanaf circa 1900.

Zag de Provinciale Groninger Welvaartscommissie geen probleem in de Groningse economi-
sche en demografische ontwikkeling tot 1930, voor de periode daarna lag dat anders. De com-
missie constateerde een stagnatie in de ontwikkeling van de industriële activiteit vanaf 1930. De 
industriële werkgelegenheid was vanaf die tijd in Groningen aanzienlijk langzamer gegroeid dan in 
de rest van Nederland. Toch waren er, aldus de commissie, in Groningen wel degelijk voldoende 
mogelijkheden voor een verdergaande industriële ontwikkeling. Omdat de ontplooiing van de 
bestaansmogelijkheden, werkgelegenheid en sociale zekerheid in Groningen verre van optimaal 
was, kon worden gesproken van een ernstig welvaartsprobleem. Gezien deze suboptimale econo-
mische situatie mochten de hoge vertrekoverschotten niet langer worden opgevat als een volledig 
natuurlijk verschijnsel, te meer omdat de binnenlandse migratie dreigde te leiden tot een boven-
matige bevolkingsopeenhoping in de Randstad Holland, met allerlei daaraan verbonden sociale 
en economische problemen. Met deze analyse gaf de Provinciale Groninger Welvaartscommissie 
een heldere uitwerking van de al eerder in Groningen geconstateerde economische problematiek. 
Tegelijkertijd paste de analyse binnen een bredere omslag in het denken. Terwijl in de eerste 
naoorlogse jaren het vertrek uit de rurale gebieden sterk was gestimuleerd, begon men hier in 
de jaren vijftig steeds meer op terug te komen. De vrees groeide dat door de grote binnenlandse 
migratiestromen een geheel onevenwichtige bevolkingsspreiding zou ontstaan, met enerzijds een 
overbevolkte Randstad en anderzijds een ontvolkte periferie.3 De vrees voor een ontvolkte periferie 
kwam bijvoorbeeld ook duidelijk tot uitdrukking in een lezing door H.D. Louwes op 5 juli 1952 
voor de Friese Cultuurraad. Louwes zei: ‘De ontwikkeling van het Noorden, ook in economische 
zin, vraagt zeker onze aandacht; de grote bevolkingstoename, de industrialisering en het inten-
sievere verkeer voltrekken zich grotendeels buiten het Noorden om; dit houdt de dreiging van 
achteruitgang en verarming in. Van emigratie kan uiteindelijk geen volk leven en als de stroom 
van emigranten uit het Noorden naar binnen- en buitenland moet aanhouden door gebrek aan 
bestaansmiddelen, ligt daarin ook een bedreiging voor onze cultuur.’4

Bij haar aanbevelingen nam de Provinciale Groninger Welvaartscommissie als uitgangspunt 
dat in Groningen de handel-en-nijverheidssector nauw verbonden was met de agrarische sector: 
veel Groningse industrie was landbouwindustrie. De oplossing van het geconstateerde welvaarts- 
probleem lag volgens de commissie in uitbreiding en het beter op elkaar aansluiten van de Gro-
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ningse landbouw en industrie. Enerzijds zou door een verhoging van de productiviteit in de land-
bouw de landbouwindustrie kunnen groeien. Deze landbouwindustrie zou een groot deel van de 
voor de landbouwsector overtollige arbeidskrachten moeten opvangen. Anderzijds zou uitbreiding 
van de agrarische industrie kunnen bijdragen aan een verdere ontwikkeling van de landbouw. 
Men sprak in dit verband van ‘industrialisatie en ‘agrarisatie’’. Voor de gewenste uitbreiding van 
landbouw en industrie bepleitte de Welvaartscommissie onder meer verdere mechanisering van het 
landbouwbedrijf, landaanwinning, ruilverkaveling, verbetering van de verkeersverbindingen, aanleg 
van industrieterreinen en de bouw van een industrieel researchcentrum voor Noord-Nederland.

De Welvaartscommissie besteedde veel aandacht aan de sociale voorwaarden voor de beoogde 
industrialisatie en agrarisatie. De subcommissie Achtergronden richtte zich specifiek op de vraag 
hoe de Groningers moesten worden klaargemaakt voor de nieuwe economische structuur. Deze 
subcommissie kwam tot de conclusie dat de gewenste industrialisatie en agrarisatie niet kon 
plaatsvinden zonder ‘sociale planning’. Hieronder verstond zij onder meer het verschaffen van 
goed landbouw- en nijverheidsonderwijs en het zorgen voor goede huisvesting en medische voor-
zieningen. Een belangrijke drijfveer voor het bepleiten van ‘sociale planning’ was de angst dat de 
beoogde industrialisatie gepaard zou gaan met allerlei maatschappelijke desintegratieverschijnse-
len. Men vreesde ernstige spanningen tussen werkgevers en werknemers. Daarnaast meende men 
dat een ver doorgevoerde industrialisatie altijd gepaard ging met een voor de samenleving zeer 
bedreigend ‘massificatieproces’. Dit proces ervoer de Welvaartscommissie als ‘het meest beklem-
mende probleem’ dat zich in de maatschappij voordeed. Een belangrijk symptoom van het mas-
sificatieproces meende men te zien in het ontstaan van een jeugd die niet of nauwelijks enige 
reële maatschappelijke binding kende: ‘de massajeugd’. Om het gevaar van sociale desintegratie 
af te wenden, moest volgens de Welvaartscommissie actief worden opgetreden. Zo zou men naar 
Amerikaans voorbeeld op de scholen het vak ‘Civics’ ofwel burgerschapskunde moeten invoeren. 
Het maatschappelijk werk zou, waar dat nodig bleek, de Groningse bevolking kunnen helpen bij 
de aanpassing aan de door industrialisatie en agrarisatie veranderde maatschappij. Om de massa-
jeugd weer bij de samenleving te betrekken, kon volgens de Welvaartscommissie gebruik worden 
gemaakt van ‘het massajeugdwerk’. Ook het verenigingsleven beschouwde zij als een belangrijk 
middel om deze jeugd te bereiken. Ter stimulering van het culturele verenigingsleven zou de 
overheid een ‘actieve cultuurpolitiek’ moeten voeren. Zo zou zij moeten aansturen op samen- 
werking tussen vooralsnog langs elkaar heen werkende verenigingen met vergelijkbare doelen. 
Door bundeling van krachten zou meer energie overblijven voor de maatschappelijk zo belang-
rijke verenigingsactiviteiten.5 Dit cultuurpolitieke ideaal van de Provinciale Groninger Welvaarts- 
commissie stond niet op zich, maar was typerend voor het naoorlogse Nederland van wederop-
bouw en industriële expansie. Binnen de Nederlandse maatschappelijke elite heerste aan het begin 
van de jaren vijftig algemeen de angst dat ‘de massa’ nog niet rijp was voor de snelle modernisering 
en er daardoor allerlei verschijnselen van sociale ontwrichting zouden optreden. Er verschenen 
talrijke studies waarin werd gewaarschuwd voor een atomisering van de samenleving en het ont-
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staan van een  verwilderde massajeugd. Op alle niveaus zette men de actieve cultuurpolitiek in als 
antidotum voor het gepercipieerde onheil.6

Eind 1951 keerde Keuning de Algemene Vereniging Groningen de rug toe. Naar eigen zeggen 
lag hieraan een grote mate van teleurstelling ten aanzien van de vereniging ten grondslag. Voor wat 
betreft de jaren van zijn verblijf in Den Haag bewaarde Keuning goede herinneringen aan de ver-
eniging. Teruggekeerd in ‘het stamland’ was hij zich echter steeds sterker haar eenzijdige karakter 
bewust geworden. Waarom, zo vroeg hij zich af, deed zij zo weinig voor de opbouw van de cultuur 
binnen de eigen provincie? Met haar streven naar de instelling van een leerstoel Nedersaksisch 
beperkte zij zich volgens Keuning slechts tot een facet van de cultuur in Groningen. Wat hij in 
Groningen miste, was een algemeen cultureel centrum op een wat hoger niveau, een instituut zoals 
Friesland had in zijn Fryske Akademy7 en zoals ook Drenthe, waar in 1947 het Drents Genoot-
schap was opgericht, in zekere zin bezat. Aangezien Groningen, mede door zijn universiteit, een 
centrale positie in het noorden van het land pretendeerde te hebben, viel het zeer te betreuren dat 
juist hier een cultureel contactcentrum ontbrak. Voor zo’n contactpunt had de vereniging zich, 
gezien haar brede doelstelling, in de eerste plaats moeten inspannen, vond Keuning. Zijn opzeg-
ging van het lidmaatschap moest dan ook worden gezien als een protest, waarvan hij hoopte dat 
dit het verenigingsbestuur tot ernstig denken zou aanzetten. Hijzelf beoogde verder langs andere 
weg bij te dragen aan de versteviging van het Groninger provinciaal bewustzijn.8

HE T T I E N P U N T E N P L A N VA N D E ALG E M E N E VE R E N I G I N G GRO N I N G E N

Keunings brief vormde voor het bestuur van de Algemene Vereniging Groningen aanleiding tot 
de overdenking waarop de schrijver had gehoopt. Hoewel de bestuursleden vonden dat Keuning 
te ver ging met zijn protest, bevatte het volgens hen toch ook een kern van waarheid. Groningen 
moest een vergelijkbaar instituut krijgen als haar buurprovincies reeds hadden, was de unanieme 
mening. Het bestuur besloot hier meteen werk van te maken. Men raadpleegde de statuten 
van de Fryske Akademy en het Drents Genootschap en maakte op basis daarvan een plan voor 
de oprichting van een Groninger instituut. Vooral het Drents Genootschap, dat beoogde als 
een overkoepelende organisatie de werkzaamheden van alle Drentse instellingen, verenigingen 
en stichtingen te coördineren, sprak het bestuur van de Algemene Vereniging Groningen aan. 
Het Friese voorbeeld vond het minder geschikt: een primair op onderzoek gerichte Groninger  
Academie zou verwarring kunnen geven met de Groningse universiteit. In het door de Algemene 
Vereniging Groningen opgestelde plan weerklonk het voor haar karakteristieke gedachtegoed. 
Het was de hoogste tijd, meende men, dat er van de Groninger cultuur niets meer verloren ging. 
Daarom zou in iedere gemeente in de provincie een club moeten worden opgericht die zich 
bezighield met het vastleggen van alles wat er in de omgeving aan ‘echt Gronings’ bestond of had 
bestaan. Hierbij onderscheidde het plan tien aandachtspunten. Men zou moeten kijken naar de 
Groninger taal, spelletjes, folklore, volksgeneeskunde, volkszang, raadsels, plaatsnamen, geschiede-
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nis en volkshumor. Bovendien zouden sommige clubs zich moeten toeleggen op het verzorgen van 
lessen in het Gronings. In Friesland was het streven naar behoud van de eigen taal tenslotte ook 
op een dergelijke manier begonnen. Boven de lokale clubs zou een overkoepelend lichaam moeten 
komen dat pubicaties zou uitgeven van alles wat op lokaal niveau werd verzameld. Naar analogie 
van het Drents Genootschap zou dit overkoepelende lichaam zich tevens kunnen bezighouden 
met de coördinatie van het gehele culturele leven in Groningen. Voor dit werk had men twee 
mogelijke kandidaten op het oog: de Groninger Stichting voor Sociaal en Cultureel werk9 en de 
Algemene Vereniging Groningen. In dit laatste geval zou het verenigingsblad Dörp en Stad kunnen 
fungeren als hét culturele publicatiemedium voor Groningen. Het door het verenigingsbestuur 
opgestelde plan borduurde voort op de oude gedachte dat de vereniging – of breder opgevat de 
Groninger beweging – terug moest naar de provincie. Deze gedachte werd ook expliciet geuit. 
Dat het zwaartepunt van de vereniging al decennialang buiten de provincie lag – in het najaar van 
1951 was de Algemene Vereniging Groningen uitgegroeid tot een verband van 53 buiten en drie 
binnen Groningen gevestigde verenigingen, met gezamenlijk meer dan tienduizend leden10 –, zag 
het bestuur niet als een onoverkomelijk obstakel. Volgens de statuten was de vereniging nog altijd 
in de stad Groningen gevestigd, zo was het argument.

Naast het Friese en het Drentse voorbeeld liet het bestuur zich ook inspireren door het Oost-
Friese regionale cultuurinstituut Die Ostfriesische Landschaft.11 Dit organiseerde regelmatig 
landdagen voor het eigen gewest: de zogenaamde Oost-Friezendagen. Op 9 en 10 mei 1952 von-
den twee van zulke dagen plaats in Aurich. Op uitnodiging van de directeur van de Landschaft,  
dr. H. Wiemann, woonden Deelman en Ter Laan de dagen bij. Zij waren er getuige van een groots 
opgezet evenement. Er waren volksdansvoorstellingen te zien, in klederdracht gestoken jongeren 
van het eiland Norderney brachten enkele volksliederen ten gehore, er werd gedanst rond de 
meiboom, de Upstalboom werd bezocht, er werd een toneelstuk opgevoerd en voor de gelovigen 
een preek in het dialect verzorgd. Verder werd een aantal voordrachten gehouden. Zo hield de 
directeur van het staatsarchief te Hannover, dr. G. Schnath, onder de titel ‘Heimat und Staat’, een 
rede waarin hij verkondigde dat de staat het streekeigene niet mocht veronachtzamen. Zijn rede 
bleek niet tot dovemansoren gericht. Even later liet de deelstaatminister voor interne aangelegen-
heden van Niedersachsen, R. Borowski, weten dat zijn ministerie 25.000 Duitse Mark aan Die 
Ostfriesische Landschaft beschikbaar stelde als voorschot op een nog groter bedrag. De Oost-Friezen-
dagen maakten op Ter Laan en Deelman veel indruk: wat een perfecte organisatie en vooral ook, wat 
een medewerking van de overheid! Deze ervaring versterkte bij de bestuursleden van de Algemene  
Vereniging Groningen de al langer bestaande gedachte dat in Nederland de overheid zich actiever 
moest inzetten voor de regionale cultuur. Het beoogde Groninger cultureel instituut zou zowel orga-
nisatorisch als financieel krachtig door gemeenten, provincie en Rijk moeten worden ondersteund.

Na een verzoek hiertoe kreeg het verenigingsbestuur op zaterdag 25 augustus 1952 de gelegen-
heid zijn plan uiteen te zetten aan de Commissaris der Koningin van Groningen, Ebels. Tijdens 
het gesprek liet Ebels blijken wel voor de oprichting van een Groninger cultureel instituut te 
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voelen. Hij zag hierbij echter niet een voortrekkersrol voor de overheid weggelegd. Het initiatief 
en de stimulans moesten volgens hem uit de bevolking komen. Eventueel zou de overheid met 
subsidie kunnen bijspringen. Men sprak af de zaak later nog eens te bespreken, maar dan in het 
bijzijn van enkele andere personen en organisaties. Gedacht werd aan een gezamenlijk overleg met 
vertegenwoordigers van Gedeputeerde Staten, de Groninger Stichting voor Sociaal en Cultureel 
werk, de Groningse afdeling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en van de Ommelan-
der Kring. Op dit laatste gezelschap zal nog worden teruggekomen. Overigens mocht het bestuur 
van de Algemene Vereniging Groningen op dezelfde dag waarop het met Ebels om tafel zat, in 
het provinciehuis een persconferentie geven. Hier stelde het bestuur de vereniging voor als het 
toekomstige Groninger Genootschap. Verder hamerde het op de wenselijkheid van omvangrijke 
overheidssteun, zoals men dat in Oost-Friesland had waargenomen. In dit verband gebruikte het 
bestuur een argument dat ook bij de strijd voor het Nedersaksisch professoraat veelvuldig werd 
gehanteerd. Het moest niet zo zijn dat zich na de oorlog een Duitse invloedssfeer in Groningen 
ontwikkelde, verduidelijkte Ter Laan de pers.12

HE T I N I T I AT I E F  A A N D E OM M E L A N D E R KR I N G

Alvorens de aan de Algemene Vereniging Groningen toegezegde vergadering met verschillende 
Groningse organisaties uit te schrijven, legde Ebels zijn oor te luisteren bij de Ommelander Kring.  
Dit was een informele gesprekskring van enkele vooraanstaande Groningers die af en toe op zater-
dagavond bijeenkwamen om met elkaar van gedachten te wisselen over het culturele leven in Gro-
ningen. Vermoedelijk ontstond de Ommelander Kring als gespreksgroep in of kort voor februari 
1951.13 Hoeveel personen in deze tijd bij de Kring betrokken waren, is niet helemaal duidelijk. 
Wel is bekend dat de Kring in november 1954 uit dertien personen bestond. Hoogst waarschijn-
lijk heeft hij altijd ongeveer deze omvang gehad.14 Enkele leden van de Ommelander Kring zijn we 
al eerder tegengekomen: prof. dr. H.J. Keuning, H.D. Louwes, G.H. Streurman, Johan Dijkstra, 
dr. J. Elema en mr. J.A. Buurma. Deze laatste was na zijn studie te hebben afgerond secretaris 
geworden van de Groninger Maatschappij van Landbouw. Verder waren bij de Kring betrok-
ken: dr. W.J. Formsma (1903-1999) uit Groningen, rijksarchivaris in de provincie Groningen;  
Jhr. mr. S.M.S de Ranitz (1904-1990) uit Winsum, notaris; J.S. van Weerden (1888-1971) uit 
Leens, schoolhoofd en historicus; D.S. Hovinga (1909-1990) uit Oostwold in het Oldambt, 
landbouwer en dichter; Sien Jensema (1896-1994) uit het Gelderse Garderen, schrijfster in het 
Nederlands en het Gronings; J.S. Niehoff uit Groningen, student medicijnen, dichter en redac-
teur van het Groningse studentenblad Der Clercke Cronike en tenslotte J. Boer (1899-1983) uit 
Groningen, inspecteur van het lager onderwijs in de gemeente Groningen, dichter en samen met 
Jensema voormalig redacteur van het tussen 1947 en 1949 verschenen letterkundig tijdschrift 
Groningen, de directe opvolger van het oude, gelijknamige maandblad.15
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Op maandag 8 september 1952 verschenen Keuning en Buurma op het provinciehuis om 
namens de Ommelander Kring hun visie te geven op het plan van de Algemene Vereniging 
Groningen. Hun oordeel was niet positief. De twee erkenden het belang van oprichting van 
een cultureel platform in de provincie Groningen. Tegenover het door de Algemene Vereniging 
Groningen ontwikkelde plan van aanpak stonden ze echter afwijzend. Ze zagen niet graag dat de 
vereniging ermee in de provincie aan de slag ging. Huns inziens was de vereniging, daargelaten 
het werk van Ter Laan, van een absoluut onvoldoende niveau. Tegen het gepresenteerde plan had-
den Keuning en Buurma diverse bezwaren. De voorgestelde geschiedbeoefening was van een niet 
wetenschappelijk niveau, en waar het plan betrekking had op de taal, folklore enzovoort, door-
kruiste het de aan belang winnende arbeid van Van Es. Deze opmerking moet uiteraard worden 
geplaatst tegen de achtergrond van de strijd om de leerstoel Nedersakisch. Fundamenteler was het 
bezwaar dat het voorgestelde werk feitelijk een inventarisatie betrof van wat voorbij of nagenoeg 
voorbij was. Even bezwaarlijk vonden Keuning en Buurma het dat het door de vereniging beoogde 
werk de blik van de Groninger volledig naar binnen richtte. Dit droeg volgens de vertegenwoordi-
gers van de Ommelander Kring het gevaar in zich van een sterke geborneerdheid, die de grondslag 
kon zijn voor een ongezond regionalisme.

Tegenover het met ongezond regionalisme geassocieerde plan van de Algemene Vereniging 
Groningen plaatsten Keuning en Buurma de aanpak van de Ommelander Kring. Dit gezelschap, 
zo verduidelijkten zijn vertegenwoordigers de Commissaris van de Koningin, had als doel: ‘het 
bewust willen beleven van het Groninger zijn in deze tijd’. De Kring had nog geen cultureel 
platform voor Groningen opgericht, omdat zij wilde voorkomen door een te snelle aanpak slechts 
onrijpe gevoelens te organiseren. Uiteindelijk zou het beoogde platform uit de arbeid van de 
Ommelander Kring moeten voortkomen als een rijpe vrucht die een gezonde groei had gehad. 
Thans wisselde men in de Kring van gedachten over de mogelijkheid om door middel van een tijd-
schrift de culturele belangstelling in Groningen te vergroten en intensiveren. Bij de mobilisering 
van provinciale krachten kon de universiteit wellicht een belangrijke rol spelen. In elk geval diende 
de zaak te worden georganiseerd vanuit de provincie zelf. De Algemene Vereniging Groningen zou 
zich er niet meer mee moeten bemoeien.16

Op 13 oktober 1952 vond op het provinciehuis het door Ebels aan de Algemene Vereniging 
Groningen toegezegde overleg tussen verschillende Groningse organisaties plaats. Behalve de 
Algemene Vereniging Groningen, de Ommelander Kring, Gedeputeerde Staten, de Groninger 
Stichting voor Sociaal en Cultureel werk en de Groningse afdeling van de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten was ook de Stadgroningse vereniging Grönneger Sproak aanwezig met een 
delegatie. Deze bestond uit de bestuursleden C.W. Ninteman, die ook in het bestuur van de 
Algemene Vereniging Groningen zat, H. Hattuma en B. de Ridder. Het is goed deze laatste twee 
in gedachten te houden. Het overleg leverde weinig nieuwe gezichtspunten op. De Algemene 
Vereniging Groningen zette haar plan voor de oprichting van een cultureel instituut uiteen. De 
Ommelander Kring gaf zijn kritiek op het plan. De directrice van de Stichting voor Sociaal en 
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Cultureel werk, mr. A.C.C. Nijhoff, meldde dat haar instelling enkele jaren tevoren al eens de 
oprichting van een Groninger Genootschap had overwogen. Ebels herhaalde zijn standpunt dat 
het initiatief in dezen niet van de overheid moest komen. Verder was iedereen het roerend eens 
over de wenselijkheid van een overkoepelend Groninger cultureel instituut. Het overleg werd 
afgesloten met de afspraak dat de Ommelander Kring zijn ideeën zou uitwerken in een voorstel, op 
basis waarvan te zijner tijd verder kon worden gepraat.17 Klaarblijkelijk beschouwde het merendeel 
van de aanwezigen het door het bestuur van de Algemene Vereniging Groningen gepresenteerde 
plan niet als een voldoende basis voor nader overleg. Overigens had het verenigingsbestuur vlak 
voor de vergadering nog vol goede moed bij Provinciale Staten een verzoek ingediend om een 
jaarlijkse subsidie van ƒ 3.000,- voor de beoogde overkoepelende werkzaamheden. Deze subsidie-
aanvraag werd vrijwel direct afgewezen, met als opgegeven reden dat de werkzaamheden waarvoor 
de vereniging subsidie vroeg waarschijnlijk tot het arbeidsterrein van het beoogde culturele insti-
tuut zouden gaan behoren. Pas als dit instituut daadwerkelijk tot stand was gekomen, kon de over-
heid financiële steun overwegen. Geenszins mocht de indruk worden gewekt dat het instituut van 
overheidswege in het leven was geroepen.18 De poging van de Algemene Vereniging Groningen 
om zich met behulp van de overheid tot het culturele contactpunt van Groningen te ontwikkelen, 
was duidelijk mislukt. Het initiatief was aan de Ommelander Kring.

Voor het bestuur van de Algemene Vereniging Groningen betekende de reactie vanuit de pro-
vincie een forse domper. Vooral het op het provinciehuis gevoerde gemeenschappelijke overleg 
werd als zeer teleurstellend ervaren. Uit de kritiek op hun plan meenden de bestuursleden op te 
kunnen maken dat ze in Groningen niet voor vol werden aangezien, wat natuurlijk in zekere zin 
ook zo was. De altijd al latent aanwezige angst om als gemigreerde Groningers door de nog in 
de provincie woonachtige Groningers te worden buitengesloten, kwam bovendrijven. Het gevoel 
van onbehagen werd nog versterkt toen rond de jaarwisseling van 1952-’53 het voorstel van de 
Ommelander Kring verscheen.19 In dit door Buurma, Keuning, Louwes en Streurman opgestelde 
stuk werd de op de oud-Groningers geuite kritiek in niet mis te verstane bewoordingen herhaald. 
Omdat het voorstel de meest uitgewerkte verwoording van de ideeën van de Ommelander Kring 
vormt, is een beschrijving op haar plaats, ook al bevat het enkele herhalingen van al eerder naar 
voren gebrachte standpunten.

Het voorstel van de Ommelander Kring kende een duidelijke kerngedachte. Volgens de Kring- 
leden was Groningen een modern, naar buiten gericht, zelfs kosmopolitisch gewest en moest het  
dat ook blijven. Hun toekomstgerichtheid en openheid voor impulsen van elders hadden de Gro-
ningers namelijk voorspoed gebracht. Het hoge peil van de Groninger landbouw vormde hiervan  
een sprekend voorbeeld. De externe gerichtheid van de Groninger bevolking werd, in de traditie 
van zowel het romantisch nationalisme als de sociale geografie, door de Ommelander Kring herleid  
tot een geografische basis. ‘De zee en de polders stimuleren het zich bewust zijn van de aanwezig-
heid van een steeds wijkende horizon’, schreef de Kring over Groningen. Op een concreter vlak, 
zo constateerden de opstellers van het voorstel, was van de Groninger maatschappij slechts zeer 
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weinig bekend. Naar de Groninger samenleving was, enkele incidentele pogingen daargelaten,20 
geen onderzoek gedaan. Mede hierdoor hadden de Groningers maar weinig besef van het bijzon-
dere karakter daarvan. Dit had twee nadelen. Het maakte dat de Groninger zich niet goed kon 
verweren tegen valse aantijgingen, zoals het verwijt dat alle Groningers materialistisch waren. Het 
bracht ook met zich mee dat niemand buitenstaanders kon helpen in Groningen te assimileren, 
iets wat de Ommelander Kring juist erg belangrijk achtte voor de door haar voorgestane open 
samenleving.

Het geringe Groninger besef had anderzijds ook een voordeel. Het zorgde ervoor dat het 
Groninger culturele bewustwordingsproces een frisse start kon maken. Fouten van gewesten die 
Groningen in de regionale bewustwording waren voorgegaan – lees Friesland21 – kon men vermij-
den. Zo diende het Groninger culturele leven beslist gevrijwaard te blijven van ‘nationalistische 
en chauvinistische krampen’. Nadrukkelijk spraken de samenstellers van het voorstel tegen dat er 
een tegenstelling bestond tussen het ‘Groninger-zijn’ en het ‘Nederlander-zijn’. Met Den Haag 
had men geen enkele twistzaak. Overigens vond men het wel onprettig bij herhaling de indruk te 
krijgen door Den Haag niet voor vol te worden aangezien en als achterland van Holland te wor-
den beschouwd. Een ander slecht voorbeeld zag de Ommelander Kring in de wijze waarop veel 
migranten het regionale cultuurleven vormgaven. Die was te zeer gericht op het verleden, op dat 
wat voortleefde als een mooie herinnering. Hoe begrijpelijk dit ook was, het bracht een nauwelijks 
te voorkomen archaïsme en verstarring met zich mee, meende de Kring. In de door de Algemene 
Vereniging Groningen bepleite bestudering van oude dialectwoorden, volksgeneeskunde, folklore, 
zeden en gewoonten zag hij geen heil. Bij de bestudering van het verleden moest de nadruk lig-
gen op die factoren die geleid hadden tot de totstandkoming van de huidige samenleving. ‘Een 
bestudering van de inhoud van de Groninger cultuur mag niet leiden tot een bijzetting in een 
museum’, zo veegde de Ommelander Kring het eerdere voorstel van de Algemene Vereniging 
Groningen van tafel.

Wel meenden de Kringleden dat er in Groningen een centraal cultureel lichaam diende te 
komen. Dit moest het gewestelijk cultuurbesef verstevigen en beletten dat de diverse verenigingen en 
instanties langs elkaar heen werkten. Hoe belangrijk de Kringleden dit laatste vonden, blijkt uit een 
ongeveer gelijktijdige bemoeienis van medeschrijver Louwes met het Groninger verenigingsleven. In 
het najaar van 1952 werd, overigens tot ongenoegen van de Algemene Vereniging Groningen, in 
de stad Groningen de Christelijke Verainen van Grunneger Toalgenoten opgericht. Ook Louwes 
reageerde afwijzend. Op 16 september 1952 probeerde hij met een persoonlijk schrijven initiator 
dominee A.M. Spiering van de oprichting te doen afzien. Volgens Louwes was een opdeling van 
de regionale cultuur langs confessionele lijnen ongewenst.22 Ten aanzien van het beoogde culturele 
lichaam bepleitte de Ommelander Kring een minder directe aanpak. Juist omdat het Groninger 
regionale cultuurstreven nog weinig was ontwikkeld, moest men niet proberen om geforceerd 
iets nieuws te scheppen. De Kring wilde zich hoeden voor een overdreven organisatiedrift en 
het binnendringen van politieke aspecten en religieuze tegenstellingen. Vermoedelijk kwam deze 
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voorzichtige houding voort uit de herinnering aan het felle antirevolutionaire verzet tegen de 
voormalige Groninger Gemeenschap. Beter, meenden de Kringleden, kon men zich toeleggen op 
het coördineren en stimuleren van het al bestaande culturele leven. Hiervoor diende er een raad 
van vertegenwoordigers uit het Groninger culturele leven te komen. In deze raad moesten onder 
meer de vereniging Stad en Lande, de Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk, de Groninger 
Maatschappij van Landbouw, de Noordelijke Gemeenschap van Kunstenaars, de Regionale 
Omroep Noord, de Raad voor Kunst te Groningen, het Dialectenbureau van de Groningse uni-
versiteit, maar ook de Algemene Vereniging Groningen zijn vertegenwoordigd. Verder moest er 
plaats in zijn voor individuele cultuurdragers, zoals literatoren, historici en andere wetenschappers. 
Aangaande deze groep dachten de Kringleden met name aan de hoogleraren A.E. van Giffen en  
Van Winter. Dezen zouden met hun archeologische en historische expertise kunnen helpen 
voorkomen dat het Groninger verleden werd misbruikt voor een chauvinistische ophemeling van 
glorieuze gebeurtenissen. De raad zou moeten beschikken over goede publicatiemogelijkheden, 
hetzij in de vorm van een eigen tijdschrift, hetzij in de vorm van onregelmatig verschijnende 
monografieën. Net als de Algemene Vereniging Groningen, bepleitte de Ommelander Kring 
overheidssubsidie voor het overkoepelende werk.23

Dat de leden van de Ommelander Kring weinig ophadden met het door de Algemene Vereni-
ging Groningen uitgedragen denkbeeld van de onveranderlijke Groninger volkscultuur kwam niet 
alleen door hun op vernieuwing gerichte instelling. In de jaren dertig gold de traditionele volks-
cultuur immers nog algemeen als goede basis voor de moderniserende samenleving. Kennelijk was 
hier sprake van een gedachtenomslag. Deze omslag voltrok zich in de late jaren veertig en de jaren 
vijftig in brede kring, mede als reactie op de nationaal-socialistische ophemeling van de volks- 
cultuur. Door deze ophemeling was een kwade reuk aan de volkscultuur gaan kleven. Illustratief in 
dit verband is dat Louwes, die in de jaren dertig nog sterk hamerde op de waarde van de tijdloze, 
rurale volkscultuur, in 1959 publiekelijk afstand nam van zijn vroegere gedachtegoed. Hij noemde 
die nu ‘valse romantiek’.24

Na de verschijning van het rapport van de Ommelander Kring bleef het lange tijd stil op 
het provinciale strijdtoneel. De Kring overlegde rustig verder, op basis van zijn richtlijn dat de 
gewestelijke culturele bewustwording niet mocht worden geforceerd. Ondertussen onderzocht 
hij de mogelijkheden om het beoogde overkoepelende lichaam te financieren. De Algemene 
Vereniging Groningen wachtte noodgedwongen af wat voor initiatieven in de provincie werden 
ontplooid. Aan deze rust kwam medio 1954 een eind. Dit was niet in de eerste plaats te danken 
aan de Ommelander Kring of de Algemene Vereniging Groningen. De hernieuwde activiteit werd 
geïnitieerd door een derde gezelschap. Het betrof hier de kring van personen rond het tijdschrift 
’t Swieniegeltje. Dit nieuwe tijdschrift ging al snel fungeren als medium voor het Nedersaksisch 
ideaal.
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WI L L E M DI E M E R E N H E T NE D E R S A K S I S C H I D E A A L

Eerder is beschreven hoe enkele personen zich inzetten voor een leerstoel Nedersaksisch. Hun 
streven paste binnen een bredere cultivering van de (Neder)Saksische gedachte, die ervan uitging 
dat in het noordelijke Duits-Nederlandse grensgebied een (Neder)Saksische cultuur bestond. Na 
de oorlog werden verscheidene Saksisch-gerichte initiatieven ontplooid. Zo begonnen de leerstoel-
kandidaten H.L. Bezoen en J. Naarding in 1949 met de uitgave van een nieuwe reeks van de 
Driemaandelijkse Bladen. Dit tijdschrift had al eerder bestaan, van 1902 tot 1930. Het richtte zich 
op het dialect en volksleven van Oost-Nederland. Bij de heroprichting wezen Bezoen en Naarding 
op het belang van de Driemaandelijkse Bladen voor ‘Saksisch Nederland’.25

Behalve door een hoogleraar en een tijdschrift, wilde Naarding het Saksische belang op nog 
een manier gewaarborgd zien. Volgens hem moest er, naar voorbeeld van de Fryske Akademy, 
een Saksisch instituut komen. De argumentatie die hij hiervoor voerde, klinkt bekend. Volgens 
Naarding worstelde de wereld met een serieus probleem: dat van de algemene cultuurvervlakking. 
In de moderne stedelijke samenleving, met haar eendagsleuzen van pers, radio, mode en reclame, 
was cultuur, via het hellende vlak van massacultuur, verworden tot cultuurloosheid. Slechts op het 
platteland kende men nog een bestendige levensstijl, slechts hier bestond nog cultuur. De plat-
telandscultuur werd echter vanouds geminacht en dreigde volledig te worden verdrongen door 
de stadscultuur. Daarom was het de hoogste tijd om in het belang van de nationale Nederlandse 
cultuur tegenmaatregelen te nemen. Men moest welbewust propaganda voor het eigen gewestelijk 
zelfbewustzijn maken, zoals dat al ruim een eeuw in Vlaanderen en Friesland werd gedaan. Ook 
in Noord-Brabant zag Naarding een goed voorbeeld. Voor Oostelijk Nederland bepleitte hij een 
intergewestelijke samenwerking op Saksische grondslag. In alle betrokken provincies – Naarding 
sprak betekenisvol van gewesten – diende een stichting voor cultureel werk te worden opgericht. De 
verschillende stichtingen zouden te zijner tijd moeten opgaan in een algemeen Saksisch instituut. 
Dit Saksische integratieproces moest liefst samenvallen met een nationaal decentralisatieproces, 
waarbij de gewesten iets terugkregen van hun zelfstandigheid van voor 1795.26

Een andere belangrijke persoon uit de Oost-Nederlandse kring van regionalisten was Willem 
Diemer (1922-1994). Deze werd in 1922 geboren te Musselkanaal. Zijn vader, Willem Diemer 
senior (1891-1953), had zich van een bestaan als veenarbeider opgewerkt tot kleine vervoerder. In 
1921 nam Diemer senior voor de SDAP zitting in de gemeenteraad van Onstwedde. Vermoedelijk 
dankzij het bijspringen van kennissen van zijn vader kreeg Willem Diemer junior, die goed kon 
leren, de kans om te studeren. Hij volgde de HBS in Ter Apel en behaalde via het staatsexamen 
het diploma gymnasium-A. In 1942 schreef hij zich in als student Nederlands aan de universiteit 
van Groningen. Na een onderbreking vanwege de Bezetting voltooide hij deze studie in 1948. In 
zijn studietijd raakte Diemer goed bevriend met Albert Sassen. Samen zaten ze enige tijd in de 
redactie van het Groningse studentenblad Der Clercke Cronike. Ook verzorgden zij in het dialect 
gesproken radio-optredens voor de, in 1946 ten bate van de drie noordelijke provincies opgerichte, 
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Regionale Omroep Noord. Later zou Diemer het dialectwerk uit zijn studententijd afdoen als 
broodschrijverij. Zijn ware interesse lag in deze tijd bij de Nederlandstalige literatuur, wat onder 
meer bleek uit zijn voornemen te promoveren op de in het Nederlands publicerende Groningse 
dichter Hendrik de Vries. Regionale zaken genoten niet bepaald Diemers interesse. Dit veranderde 
geleidelijk na 1948. Dat jaar verhuisde Diemer naar Enschede, waar hij docent Nederlands aan 
het gemeentelijk lyceum werd.27

Het opbouwen van een bestaan buiten Groningen viel Diemer zwaar. Van meet af aan speelde 
hij met de gedachte Enschede te verlaten. Wellicht gedreven door dit onbehagen sloot hij zich aan 
bij de plaatselijke vereniging van oud-Groningers. Hij beleefde er weinig plezier aan. Het klikte 
niet tussen hem en de veelal oudere overige verenigingsleden.28 Op 14 januari 1950 publiceerde 
Diemer in Vrij Nederland, onder de titel ‘Groninger cultuurbeweging in een crisis’, een kritische 
analyse van het oud-Groninger verenigingsleven. Hij begon met de constatering dat Groningen 
in tegenstelling tot de omliggende gewesten niet een overkoepelend cultureel lichaam bezat. Voor 
wat betreft het Friese cultuurlichaam doelde Diemer trouwens niet op de Fryske Akademy, maar 
op de Friese Cultuurraad: een in 1946 ontstaan samenwerkingsverband van Friese culturele orga-
nisaties. De schuld van het volgens hem betreurenswaardige gebrek aan culturele samenwerking in 
Groningen legde hij vooral bij de verenigde oud-Groningers. ‘Fnuikend is allereerst dat negentig 
procent van wat zich “Groninger beweging” noemt, buiten het gewest verspreid woont, zonder 
noemenswaardig contact met de provincie’, analyseerde Diemer de kern van het door hem ervaren 
probleem. Volgens hem waren de verenigde oud-Groningers compleet van hun geboorteprovincie 
vervreemd. In plaats van te proberen het culturele leven in Groningen met sociaal-economische 
middelen te stimuleren, richtten zij zich op het waanidee van een Groninger cultuurtaal en 
joegen een leerstoel Gronings na. Het was dan ook geen wonder dat de Groningse jongeren en 
intellectuelen zich afzijdig hielden. De bestaande Groninger cultuurbeweging, meende Diemer, 
was vastgelopen. Te hopen viel dat in de provincie zelf een nieuwe, echtere beweging ontstond: 
een beweging die zich niet slechts richtte op het Groninger dialect, maar die openstond voor alle 
aspecten van cultuur, inclusief die aspecten die golden als Hollandse cultuur.29 Zoals uiteengezet, 
kwamen Keuning en de Ommelander Kring enkele jaren later met een vergelijkbare analyse.

Beter dan bij de verenigde oud-Groningers, voelde Diemer zich thuis bij wat hij aanduidde 
als de Twentse beweging. Op 25 juli 1949 werd onder voorzitterschap van de burgemeester van 
Tubbergen, G.B.P. Kolenbrander (1902-1981) de Algemene Vereniging Twente opgericht. 30 
Een van de doeleinden die de vereniging nastreefde, was de uitgave van een eigen tijdschrift 
in samenwerking met de provinciale VVV en de Provinciale Stichting voor Sociaal en Sociaal- 
Cultureel Werk. In december 1952 kwam dit tijdschrift er in de vorm van het Overijsselse maandblad  
De Mars. Tot en met 1954 zat Diemer in de redactie van het blad.31 Daarnaast maakte de  
Algemene Vereniging Twente zich hard voor een zelfstandige Oost-Nederlandse radio-omroep. 
Probleem was namelijk dat door een ongelukkige zenderverdeling, in grote delen van Oost- 
Nederland de uitzendingen van de nationale omroep en de regionale omroepen Noord en Zuid 
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elkaar sterk stoorden. Na verloop van tijd nam Diemer de leiding van de strijd voor de Oost-
Nederlandse zender op zich. Hij stelde een rekwest op, dat in het najaar van 1951 met enkele 
tienduizenden adhesiebetuigingen aan de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
Cals werd aangeboden.32 De argumenten die Diemer in het rekwest voor een Oost-Nederlandse 
regionale zender aanvoerde, klinken bekend. In plaats van de drie noordelijke provincies te laten 
samenwerken in de Regionale Omroep Noord, zou Friesland, waarmee de overige gewesten weinig 
gemeen hadden, een eigen zender moeten krijgen. Dan ontstond er ruimte voor een Regionale 
Omroep Oost, gericht op de Nedersaksische gewesten. Die omroep was nodig, zo zette Diemer 
uiteen, omdat verwaarlozing van het Oost-Nederlandse gebied onherroepelijk de nationale cultuur 
in gevaar zou brengen. Vooral in het stedenconglomeraat van Twente openbaarden zich onder 
de brede massa van de inwoners namelijk nivelleringstendenties, die voedsel gaven aan ‘tegen-
menselijke ideologieën’, terwijl vanuit het aangrenzende deel van Duitsland een steeds sterker 
wordende culturele zuigkracht uitging.33 Dat Diemer met deze laatste opmerkingen zinspeelde op 
het Duitse nazi-verleden is duidelijk. Jaren later gaf hij toe dat hij met het breed uitmeten van de 
Duitse invloed op Oost-Nederland doelbewust inspeelde op de angst van ‘Den Haag’. Intern was 
volgens hem bekend dat het met deze invloed erg meeviel.34

Met zijn inzet voor een Oost-Nederlandse omroep stond Diemer aan het begin van een reeks 
regionaal gerichte projecten. In het najaar van 1952 nodigde hij enkele Oost-Nederlandse groepe-
ringen uit om te komen praten over de oprichting van een ‘coördinatiecommissie voor de culturele 
betrekkingen tussen Groningen, Drenthe, Overijssel en de Achterhoek’. De vergadering vond 
plaats op 3 januari 1953 te Zwolle. Naarding was de voorzitter. Deze vertaalde Diemers initiatief 
in termen van opkomend Nedersaksisch bewustzijn. Vanuit Groningen woonden J.J. Leeninga, 
van de Regionale Omroep Noord, Buurma en Streurman de vergadering bij. Het hoofdbestuur 
van de Algemene Vereniging Groningen, dat wel was uitgenodigd, liet verstek gaan. Opmerkelijk 
was de aanwezigheid van de Bentheimer Rakers, die we eerder als potentiële kandidaat voor het 
hoogleraarschap Nedersaksisch de revue zagen passeren. Het overleg leidde tot de instelling van een 
comité dat de oprichting van de beoogde coördinatiecommissie moest voorbereiden. Hierin nam 
onder anderen Buurma plaats. Dit voorlopige comité slaagde er echter niet in een goed functio- 
nerende definitieve coördinatiecommissie tot stand te brengen.35

Najaar 1953 raakte Diemer opnieuw bij de organisatie van een bijeenkomst betrokken. Samen 
met Naarding en Rakers organiseerde hij een symposium voor dialectologen en dialectschrijvers 
uit het noordelijke Duits-Nederlandse grensgebied. De bijeenkomst vond plaats op 28 december 
1953 op de havezate Everloo nabij Oldenzaal. Er kwamen circa dertig belangstellenden van beide 
zijden van de grens op af. Zij stelden tijdens de conferentie een Duits-Nederlandse commissie 
onder leiding van Heeroma in, die de mogelijkheid moest onderzoeken van een uniforme spelling 
voor de dialecten uit het grensgebied.36 De beoogde uniforme schrijfwijze kwam ruim een jaar 
later tot stand tijdens een door Heeroma georganiseerd ‘Nedersaksisch Symposium’ op het bij 
Eelde gelegen buitengoed Vosbergen.37 De schrijfwijze werd bekend als de Vosbergen-spelling. De 
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uniformerende werking van deze spelling bleek overigens gering. Zo zag bijvoorbeeld de Algemene 
Vereniging Groningen niets in de Vosbergen-schrijfwijze. Men hield er vast aan de zelf opgestelde 
Groninger spelling.38

Diemer ontplooide dus verschillende regionaal georiënteerde activiteiten. Hij deed dit vanuit 
bepaalde ideeën over de regionale identiteit en in het bijzonder die van oostelijk Nederland. Zijn 
gedachten daaromtrent maakten een ontwikkeling door die verliep langs twee hoofdlijnen. De 
eerste betrof de vraag hoe het regionalisme was gegrondvest. In eerste instantie meende Diemer 
dat het regionalisme een economische – en wellicht ook een politieke39 –  basis had. Zolang de 
grondslag niet economisch was, hadden de culturele prestaties van de regionalisten weinig waarde, 
zo schreef Diemer in 1950 in een artikel in Het Gemenebest. Dit stuk was duidelijk gebaseerd op 
Keunings inaugurele rede over het regionalisme, waarnaar hij ook verwees.40 Begin 1953 publi-
ceerde Diemer opnieuw in Het Gemenebest. In een kort artikel zette hij zijn plan voor een Oost-
Nederlandse culturele coördinatiecommissie uiteen. Hierbij benadrukte hij dat het culturele leven 
in dit deel van het land sterk economisch, welhaast materialistisch, was georiënteerd. De bevolking 
hechtte er, aldus Diemer, meer aan goede kanalen, wegen en spoorlijnen, industriële mogelijk-
heden en een snelle exploitatie van het aardgas dan aan bijvoorbeeld een eed in het dialect of 
autonomie in onderwijsaangelegenheden: twee speerpunten van de Friese beweging uit die tijd.41 
In Oost-Nederland waren culturele initiatieven dan ook vaak nauw verweven met economische 
doelstellingen. Daar kwam bij dat deze streek sterk nationaal en internationaal was georiënteerd. 
Hier was geen sprake van een historisch gegroeid cultureel zelfstandigheidsgevoel dat, tegen allerlei 
‘sociologische dammen’ in, idealistisch streefde naar afsluiting. Het Oost-Nederlandse culturele 
streven typeerde Diemer als gezond en realistisch, modern en positief. Als negatieve tegenpool zag 
hij de strevingen van de Friese beweging.42

De tweede hoofdlijn uit Diemers gedachtenontwikkeling betrof het Nedersaksische denkbeeld. 
In zijn artikel over de coördinatie van het Oost-Nederlandse culturele leven toonde Diemer zich 
een fel tegenstander van het gebruik van de term ‘Nedersaksisch’. Volgens hem gaf dit woord 
aanleiding tot allerlei misvattingen. Ten eerste appelleerde het aan een ‘stamverwantschap’ die als 
zodanig door de Oost-Nederlanders niet werd gevoeld en die bovendien de onaangename asso-
ciatie opriep aan ‘bloed en bodem en dergelijk Germaans gerief ’. (Met deze formulering verwees 
Diemer naar Jan Camperts beroemde verzetsgedicht De achttien doden, waarin sprake is van ‘eer en 
zulk Germaans gerief ’.)43 Daarnaast appelleerde de term aan het Friezen-Franken-Saksen-idee, dat 
Diemer beschouwde als een aanval op de eeuwenoude, trotse eenheid van het Nederlandse volk. 
De term in ere herstellen, kwam volgens hem neer op het vele eeuwen terugzetten van de klok. Dit 
terwijl de Oost-Nederlandse mens niets liever wilde dan met zijn tijd meegaan. Het gebruik van de 
term ‘Nedersaksisch’ was bovendien irreëel, aangezien professor Slicher van Bath had aangetoond 
dat nimmer een Saks voet in de Nederlandse contreien had gezet. Tenslotte benadrukte Diemer 
dat de verschillende Oost-Nederlandse cultuurbewegingen niet onder de Nedersaksische noemer 
moesten worden verenigd. Dit suggereerde namelijk een overeenkomst met de, door hem ver- 
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foeide, Friese beweging.44 Gezien zijn anti-Nedersaksische uitlatingen is het frappant dat Diemer 
juist de ‘Saksen-ideoloog’ Naarding vroeg om de vergadering van 3 januari 1953 ter oprichting van  
een Oost-Nederlandse culturele coördinatiecommissie voor te zitten. Waarschijnlijk was het een 
symptoom van een rond deze tijd inzettende ommezwaai in Diemers denken. Deze kentering kan 
deels worden teruggevoerd op de invloed van Naarding, maar meer nog op die van Rakers.

Arnold Rakers werd in 1903 geboren te Nordhorn in het graafschap Bentheim. Na het gym-
nasium en de evangelische onderwijzersopleiding te hebben doorlopen, begon hij aan een univer-
sitaire studie. Rakers studeerde achtereenvolgens in Münster, Zürich, München en Marburg. De 
hoofdvakken van zijn studie betroffen de taalkunde, filosofie en theologie. In 1932 promoveerde 
hij in Marburg op zijn, al eerder genoemde, proefschrift over de dialecten van het graafschap 
Bentheim en zijn Nederduitse en Nederlandse omgeving. Een jaar later keerde hij voorgoed terug 
naar zijn geboortegebied Bentheim. Hij werd docent Nederlands. Tussen 1948 en 1954 was hij 
lector Nederlandse taal en letterkunde aan de universiteit van Münster.45

Dat Rakers op het dialect van zijn geboorteomgeving promoveerde, was niet vreemd. Al vroeg 
in zijn leven ontwikkelde hij er een warme belangstelling voor. Deze belangstelling kreeg geleidelijk 
een ideologische ondertoon: die van de in nazi-Duitsland verkondigde ‘Heimat-ideologie’. Rakers 
raakte zeer gegrepen door deze ideologie. Nog in 1954 zag hij geen hoger recht dan het ‘Heimat-
recht’. Het woord ‘Heimat’ vertaalde hij met ‘regio’. Rakers verbond zijn interesse voor het dialect 
en de ‘Heimat-ideologie’ met elkaar door het dialect te zien als een van de dragende elementen van 
de ‘Heimat’. Omdat in het dialect het wezen van de Heimat besloten lag, moest het worden gekoes-
terd en beschermd tegen de rijkstaal, zo meende hij. Hierbij zag hij een belangrijke taak weggelegd 
voor dichters en schrijvers. Zij konden ‘het  wezen en de waarheid’ van de taal en daarmee van de 
Heimat doorgronden. Taalgeleerden en andere wetenschappers waren hiertoe volgens Rakers niet 
in staat. Zij konden hooguit kloppende uitspraken doen over het dialect. Het noordelijke Duits-
Nederlandse grensgebied beschouwde Rakers als een van de te beschermen afzonderlijke taalregio’s. 
Hier onderscheidde hij, op basis van dialect, bouwkunst, volkskarakter enzovoort, een Saksische 
Heimat.46 Vanuit het denkbeeld van de Duits-Nederlandse verwantschap relativeerde Rakers de 
betekenis van de politieke grens tussen beide landen. Hij deed dit bijvoorbeeld in het in 1942 
geschreven slotwoord bij de twee jaar later verschenen handelsuitgave van zijn dissertatie. Hiermee 
droeg hij bij aan de ideologische onderbouwing van de Duitse annexatiepolitiek.47

Na de Tweede Wereldoorlog kreeg Rakers’ gedachtegang een opmerkelijke wending. Vanaf nu 
begon Rakers de Heimat te prediken als het middel bij uitstek om de verstoorde verhouding tussen 
Duitsland en Nederland te herstellen. Doordat men in het noordelijke Duits-Nederlandse grens-
gebied in dezelfde Heimat leefde, redeneerde hij, kon er hier eenvoudig een vredige samenleving 
ontstaan. De staatsgrens hoefde daarvoor geen belemmering te vormen. De Saksische bevolking 
met haar gezonde boerenverstand kon buiten de hoge heren van Den Haag en Bonn om de han-
den ineenslaan. Uit deze kleine, regionale samenwerking zou geleidelijk het, in de naoorlogse jaren 
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bepleite, grote verenigde Europa kunnen groeien. Voor de ontwikkeling van zijn ‘Klein-Europa’, 
zoals Rakers het noemde, hoopte hij op het ontstaan van een Saksische beweging.48

Rakers’ gedachtegoed zijn we eerder in vergelijkbare vormen tegengekomen. Rakers basseerde 
zijn variant voornamelijk op de Duitse ‘Heimat-filosofie’. Filosofen aan wie hij zijn ideeën ontleende, 
waren onder anderen Eduard Spranger (1882-1963) en Kurt Stavenhagen (1885-1951). Daarnaast 
had Rakers nog een belangrijke inspirator. Tijdens zijn studieperiode in Marburg raakte hij, zoals 
veel van zijn tijdgenoten, diep onder de indruk van de filosoof Martin Heidegger (1889-1976).  
Of dit louter te danken was aan Heideggers originele zienswijze of ook aan zijn gewoonte zich 
‘existentialistisch’ te kleden als een boer op z’n zondags,49 is niet geheel duidelijk. De invloed van 
Heidegger op Rakers is terug te vinden in een curieuze variatie op Sein und Zeit door deze laatste, 
met als hoofdconclusie: zonder Heimat geen hemel.50

Diemer en Rakers leerden elkaar kennen op 22 november 1952, tijdens een vergadering van 
de Algemene Vereniging Twente. Hun ontmoeting vormde het begin van een geregeld contact, 
waaruit al snel een vriendschap groeide. Op 28 februari 1953 hield Rakers voor de Twentse 
vereniging een lezing waarin hij sprak over het belang van de ontwikkeling van een filosofie van  
het regionalisme. Rakers’ pleidooi sprak Diemer zeer aan. Naar aanleiding ervan besloot Diemer 
zijn promotieplannen radicaal te wijzigen. De Groningse dichter Hendrik de Vries liet hij voor 
wat hij was. Voortaan wilde Diemer zich toeleggen op het schrijven van een sociologie of filosofie 
van het regionalisme. Meteen de volgende dag, op 1 maart dus, stuurde hij de aan de Groningse 
universiteit verbonden hoogleraar Sociologie, dr. P.J. Bouman, een verzoek om als promotor op 
te treden. Bouman, waarschijnlijk gealarmeerd door Diemers weinig doortimmerde onderzoeks-
voorstel, stelde voor het onderwerp drastisch in te perken. Verder spoorde hij Diemer aan zich in 
te lezen in de sociologie. Dit laatste deed Diemer en zo raakte hij bekend met de omstreeks die 
tijd in Europa opgang makende Amerikaanse sociaal-wetenschappelijke benadering, die uitging 
van op kwantificering gerichte empirische analysemethodes. Diemer klopte ook aan bij zijn vriend 
Rakers. Deze bepleitte vanzelfsprekend een compleet andere benadering van het regionalisme-
vraagstuk. In scherpe bewoordingen stelde hij dat het regionalisme niet een onderwerp was van 
de zuivere wetenschap of de sociologie en zeker niet van Diemers vroegere inspirator Keuning, 
met z’n eenzijdige economische benadering. Slechts dichters, denkers en eenvoudige lieden wisten 
wat ‘Heimat’ was. Als alternatief voor Keunings zienswijze wees Rakers Diemer op de door hem 
bewonderde Duitse filosofen en op de ‘Heimatkunde’.

Al met al lijkt de invloed van Rakers op Diemer sterker te zijn geweest dan die van Bouman. Zo  
sprak Diemer in augustus 1953 in een brief aan Bouman het vermoeden uit dat de Amerikaanse 
sociologie ‘de essentie’ miste. Deze essentie meende Diemer wel te vinden in de filosofie en dan 
met name in die van Heiddegger, waar hij zich in navolging van Rakers vol overgave op stortte. 
Van Boumans voorstel het beoogde onderzoek in te perken, kwam niet veel terecht. Begin 1954 
verbreedde Diemer in tegendeel zijn onderzoeksplan tot het ambitieuze voornemen te bewijzen 
dat een sociologie zonder regionalisme irreëel was. Het artikel ‘Die Heimat als Beziehungsfeld’ van 
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de Duitse socioloog Wilhelm Brepohl gaf hem hiertoe hoogst waarschijnlijk de inspiratie. Eerder 
al  was Diemer het regionalisme gaan beschouwen als zijn persoonlijke geloof.51 Tussen eind 1952 
en begin 1954 maakte zijn benadering van de regio vanuit een zakelijk, economisch perspectief 
zo plaats voor een dichterlijk-filosofisch gevoelsregionalisme. Ook in zijn publicaties en publieke 
optredens kwam deze ommekeer duidelijk naar voren. Zo verkondigde Diemer in De Mars van 
februari 1953 dat iedere vorm van cultuur die niet in de economie verankerd lag, weinig toekomst 
had. Hierbij plaatste hij wel de belangrijke kanttekening dat de cultuur ‘geen kwestie is van stof, 
maar van de geest’. Een maand later sprak hij zich in een toespraak voor de volkshogeschool te 
Markelo uit voor ‘het regionalisme dat op gevoelsoverwegingen en culturele motieven berustte’.52

Diemers draai van een zakelijk naar een dichterlijk regionalisme ging gepaard met een andere 
ommezwaai. Waar hij zich begin 1953 nog duidelijk afkerig toonde van de Nedersaksische  
gedachte, was enkele maanden later van deze afkeer niets meer over. Zo ontvouwde hij in juli 1953 
een voorstel tot oprichting van een ‘Nedersaksische academie’. De bijeenkomst op 28 december 
1953 van dialectologen en dialectschrijvers uit het noordelijke Duits-Nederlandse grensgebied riep  
bij Diemer de gedachte op van een ‘Nedersaksische renaissance’. Evenals Rakers beschouwde hij  
thans de ‘oer-oude Nedersaksische cultuuronderstroom’ als een prachtig middel voor de Europese 
integratie. Door hun culturele verwantschap konden de Nedersaksische gebieden aan weerszijden  
van de grens volgens Diemer eenvoudig samensmelten tot ‘een vanzelf groeiend “klein Europa”’.53 

’T  SW I E N I E G E LT J E  V E R S U S D E WA R F

In 1949 debuteerde de jonge fabrieksarbeider Simon van Wattum (1930-1995) uit Stadskanaal 
met een bundel Groningstalige gedichten.54 Kort daarop ontstond een frequente briefwisseling 
tussen Van Wattum en de secretaris van de Algemene Vereniging Groningen, Deelman. Hierbij 
wierp Deelman, die aan een intens heimwee naar zijn jonge jaren in Stadskanaal leed,55 zich op als 
de beschermheer van Van Wattum. Vanaf 1950 publiceerde Van Wattum, hiertoe door Deelman 
aangespoord, regelmatig gedichten, verhalen en beschouwingen in het verenigingsblad Dörp en 
Stad. Hij begon zich echter steeds sterker op te winden over het lage niveau en de steevast sen-
timenteel-retrospectieve inhoud van het door anderen in Dörp en Stad gepubliceerde werk. Ver-
schillende malen deed hij bij het verenigingsbestuur zijn beklag en kwam hij met voorstellen om 
het blad te verfrissen en op een hoger niveau te brengen. Het verenigingsbestuur ging hier niet op 
in. In de loop van 1954 gaf Van Wattum de hoop op dat het met Dörp en Stad nog wat werd en 
besloot hij zelf een modern, kritisch literair/cultureel tijdschrift voor Groningen te beginnen. Het 
zou ’t Swieniegeltje, dat wil zeggen het egeltje, moeten heten: een stekelige naam voor een scherp 
en kritisch blad. Van Wattum vroeg Diemer en Niehoff om in de redactie van het op te richten 
tijdschrift plaats te nemen. Beiden reageerden positief.56

Met zijn plan voor een nieuw Groninger cultureel tijdschrift initieerde Van Wattum een 
snelle opeenvolging van gebeurtenissen. Zijn plan spoorde uitstekend met de voornemens van de 
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Ommelander Kring. Samenwerking leek dan ook logisch. Tussen oktober 1954 en februari 1955 
voerden vertegenwoordigers van de Kring en van ’t Swieniegeltje een reeks fusieonderhandelingen. 
Rond de jaarwisseling 1954-’55 werd de Algemene Vereniging Groningen hier ook bij betrokken. 
Uiteindelijk liepen de onderhandelingen op niets uit. Onderhandelaar Ter Laan van de Algemene 
Vereniging Groningen meende dat, gezien het bestaan van het verenigingsblad Dörp en Stad, de 
oprichting van een nieuw tijdschrift overbodig was. De enig mogelijke vorm van samenwerking 
die hij zag, was een samenwerking onder leiding van de Algemene Vereniging Groningen. Voor de  
andere partijen was dit onaanvaardbaar.57

De Ommelander Kring dacht aan een onder een brede eindredactie staand blad, waarin ’t Swien- 
iegeltje een zelfstandige literaire rubriek zou vormen. Om dit idee kracht bij te zetten, werd op  
8 november 1954 de informele gespreksgroep de Ommelander Kring opgewaardeerd tot de stich-
ting de Groninger Warf. Het primaire doel van deze stichting was ‘het eigene van de Groninger 
bevolkingsgroep tot ontwikkeling te brengen’. Als belangrijk middel hiertoe dacht men aan de 
uitgave van een eigen tijdschrift, getiteld de Warf. Het dagelijks bestuur van de stichting de Gro-
ninger Warf bestond uit Formsma, Buurma en Keuning. Deze laatste nam het voorzitterschap op 
zich.58 De titel de Groninger Warf verwees naar de middeleeuwse bestuurlijke en rechtsprekende 
volksvergaderingen in de Ommelanden, de zogenaamde warven.59

Swieniegel-initiator Van Wattum reageerde in eerste instantie positief op het fusievoorstel van 
de Groninger Warf. Een spoedige samenwerking leek tot stand te komen. Na verloop van tijd 
echter begon Van Wattum te betwijfelen of voor zijn ‘avant-gardistische’ initiatief binnen de Warf 
wel genoeg ruimte zou zijn. Vermoedelijk wonnen zijn bedenkingen aan kracht onder invloed van 
Diemer en Niehoff. Dezen legden van meet af aan respectievelijk een sceptische en een ronduit 
vijandige houding ten opzichte van de Groninger Warf aan de dag. De achtergrond van Diemers 
scepsis laat zich met het oog op Keunings prominente positie binnen de Groninger Warf eenvoudig 
raden. Dat Niehoff sterk ageerde tegen de Groninger Warf was opmerkelijk aangezien hij er zelf deel 
van uitmaakte. Waarschijnlijk speelde het leeftijdsverschil tussen Niehoff en de overige Warfleden 
hier een rol. Op de spanning tussen de Warf en ’t Swieniegeltje zal nog worden teruggekomen.60

Begin februari 1955 spraken de redacteuren van ’t Swieniegelte af dat Diemer de leiding kreeg 
bij de verdere onderhandelingen met de Groninger Warf. Dit verschafte hem de gelegenheid om 
de beoogde samenwerking volledig te saboteren. Hij verstuurde uitnodigingen aan de Warfleden 
voor een persconferentie over de fusieplannen met opzet te laat, leverde tegenover sommige Warf-
leden scherpe kritiek op andere leden en verbond bij herhaling nieuwe voorwaarden aan de fusie. 
Zo creëerde Diemer een vertrouwensbreuk. In november 1954 verscheen het eerste nummer van 
’t Swieniegeltje. Eind februari 1955 eindigde de Groninger Warf de poging om met ’t Swieniegeltje 
te fuseren. In mei 1955 begon de stichting met de uitgifte van haar eigen tijdschrift de Warf ,Cultu-
reel maandblad voor Groningen.61 Zij gebruikte hiervoor een op 12 juni 1954 door het Harmannus 
Simon Kammingafonds aan de Ommelander Kring toegezegde startsubsidie van ƒ 5.000,-. Dit 
fonds ter ‘geestelijke en stoffelijke verheffing van de bevolking der provincie Groningen’ stond 
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ten tijde van de subsidietoekenning onder voorzitterschap van Ebels, terwijl burgemeester J. Tuin 
van Groningen optrad als secretaris-penningmeester.62 De subsidiëring door het Kammingafonds 
illustreert het goede contact van de Ommelander Kring / de Groninger Warf met de hoogste 
bestuurlijke machthebbers in de provincie.

Harm Roelfsema werd redactievoorzitter van het tijdschrift de Warf. Hoewel hij niet tot de 
Ommelander Kring had behoord,63 gold zijn prominente plaats binnen de Warf als geheel vanzelf-
sprekend. Voor verschillende personen uit de Ommelander Kring was Roelfsema een goede beken-
de. Al in de jaren twintig was hij bevriend geraakt met Boer. Evenals Louwes en Johan Dijkstra  
was hij rond 1940 betrokken geweest bij de Groninger Gemeenschap. Evenals Keuning had hij in 
de jaren 1951-’54 in de Provinciale Groninger Welvaartscommissie gezeten. Hij was de voorzitter 
geweest van de subcommissie die zich bezighield met de sociale aspecten van industrialisatie en 
‘agrarisatie’. Bovendien had Roelfsema redactionele ervaring: na de bevrijding had hij enige tijd 
bij Het Vrije Volk gewerkt als redacteur en directeur voor het rayon Groningen en Drenthe. Verder 
was hij tussen 1946 en 1952 voor de stad Groningen wethouder voor culturele zaken geweest. In 
de tijd dat hij het redactievoorzitterschap van de Warf op zich nam, was Roelfsema burgemeester 
van de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Tijdens zijn burgemeesterschap voerde Hoogezand-
Sappemeer een moderniseringsbeleid zoals de Provinciale Groninger Welvaartscommissie dat 
voorstond. De gemeente volgde een actieve industrialisatiepolitiek, terwijl ook werd geprobeerd 
de van oudsher in de gemeente gevestigde tuinbouw te moderniseren. Tegelijkertijd deed men 
pogingen om het sterk verzuilde verenigingsleven te integreren, om het tot een grotere bloei te 
brengen – dit overigens met gering resultaat.64

De Warf en ’t Swieniegeltje gingen beide als cultureel tijdschrift voor Groningen van start, maar  
kregen een totaal verschillende invulling. ’t Swieniegeltje ontwikkelde zich onder invloed van 
Diemer65 al snel tot medium van de Nedersaksische gedachte. Vanaf het vijfde nummer luidde 
de ondertitel van het blad dan ook niet langer ‘Kultureel tijdschrift voor Groningen’, maar 
‘Nedersaksisch tiedschrift’. Later veranderde de ondertitel overigens nog enkele malen. De Neder- 
saksische oriëntatie van het blad bleek ook uit enkele redactie-uitbreidingen. Na verloop van 
tijd traden verscheidene Nedersaksisch georiënteerde personen tot de redactie van het blad toe. 
Onder hen waren Rakers, Naarding, Heeroma en Entjes. ’t Swieniegeltje bevatte veel al eerder 
verkondigde ideeën. Uiteraard was er het uitgangspunt dat de noordelijke Duits-Nederlandse 
grensstreek een afzonderlijk Nedersaksisch cultuurgebied met een eigen taal vormde: een ‘Klein-
Europa’, dat als tegenwicht ‘van onderop’ kon dienen tegen de ‘van bovenaf ’ opgelegde integratie 
van Europa op politiek, militair en economisch vlak. De redactie van ’t Swieniegeltje beschouwde 
het met het oog op het Europese belang als haar uitdrukkelijke taak om de Nedersaksische taal 
en cultuur te stimuleren. Daarom publiceerde zij naast het tijdschrift een reeks zelfstandige essays 
onder de serietitel Sassische Weddergeboorte. Gezien de grensoverschrijdende benadering was hier 
geen sprake van ‘provincialisme’, zo herhaalde het tijdschrift keer op keer. De Nedersaksische 
gedachte was ‘regionalistisch’. Frappant waren enkele artikelen van Diemer waarin hij met een 

GE M E E N S C H A P S Z I N E N T W I S T 



186

bonte verzameling citaten uit de wereldliteratuur en existentiefilosofie het ‘dichterlijke en filoso-
fische regionalisme’ verdedigde. In een van deze artikelen trok de schrijver een scherpe scheidslijn 
tussen enerzijds het gedachtegoed van Heidegger en anderzijds het ‘aardrijkskundig-economische 
regionalisme’ van Keuning. Typerend voor ’t Swieniegeltje was verder dat het zich afficheerde als 
tijdschrift voor moderne jongeren. In het blad werden de leden van de Groninger Warf afgedaan 
als oude, provincialistische arrivés.66

Veel van de in de Warf verwoorde ideeën waren te herleiden tot het gedachtegoed van de 
Groninger Welvaartscommissie en de stichting de Groninger Warf. In het blad werd geschreven 
over het Groningse werkloosheidsvraagstuk, de industrialisatie en het belang van een bloeiend cul-
tureel leven dat niet in zichzelf was gekeerd, maar openstond voor nieuwe invloeden van buitenaf. 
Herhaaldelijk viel te lezen dat het culturele leven in Groningen niet te verbrokkeld moest zijn.67 
Van het door ’t Swieniegeltje gepropageerde Nedersaksische ideaal moest de Warf-redactie weinig 
hebben. De Warf werd dan ook expliciet gepresenteerd als een niet-Nedersaksisch, maar Gronings 
tijdschrift. Dat de redactie hiermee van een eng provincialisme getuigde, zoals ’t Swieniegeltje 
suggereerde, wees zij van de hand. In oktober 1955 leverde Roelfsema in de Warf zware kritiek 
op het Nedersaksische regionalisme van ’t Swieniegeltje. Die kritiek leek erg op het enkele jaren 
tevoren door Diemer geleverde commentaar op het gebruik van de term ‘Nedersaksisch’. Volgens  
Roelfsema bevatte het streven van de Swieniegel-redactie ontegenzeggelijk een kiem van separa-
tisme. Met zijn taalstrijd ging ’t Swieniegeltje zijns inziens in tegen de historisch gegroeide culturele 
en talige eenheid van Nederland, terwijl allerminst duidelijk was wat de tegenover deze eenheid 
geponeerde Saksische cultuur inhield. Bovendien riep de gedachte van een Saksische bewustwor-
ding of renaissance bij Roelfsema herinneringen op aan de tijdens de Bezetting verkondigde anti-
Hollandse Germanenideologie. ‘Laten we nu alstublieft oppassen, dat we de Blut-und-Boden-
theorie niet langs een achterdeurtje weer binnen halen’, zo schreef hij bezorgd.68 Op Roelfsema’s 
artikel volgde een fel weerwoord van Diemer in ’t Swieniegeltje. Diemer ontkende ten stelligste 
dat het Nedersaksisch regionalisme iets met de nazi-ideologie te maken had. Evenmin was het 
separatistisch. Met het streven naar culturele samenwerking over de grens beoogde men geenszins 
een politieke afscheiding. Volgens Diemer zag Roelfsema spoken.69

EE N I N V E N TA R I S AT I E  E N E E N K RO N I E K

Dat de Warf en ’t Swieniegeltje zich lijnrecht tegenover elkaar opstelden, betekende niet dat het 
streven naar een overkoepelend cultureel instituut werd opgegeven. Integendeel, al vlot na het 
mislukken van de fusie van de tijdschriften kwam de stichting de Groninger Warf met een nieuw 
plan. Dit was gebaseerd op een initiatief van de provincie Zuid-Holland. In 1952 hadden Gede-
puteerde Staten van Zuid-Holland, geconfronteerd met een toenemend aantal subsidieaanvragen 
voor culturele doelen, besloten onderzoek te laten doen naar het culturele leven in de provincie en 
dan met name op het platteland. Er werd een commissie in het leven geroepen die de tweeledige 
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taak kreeg om de in de provincie gevestigde culturele instellingen en verenigingen te inventariseren 
en op basis van de uitkomsten een beleidsadvies te geven. In oktober 1954 bracht de commis-
sie haar bevindingen en advies naar buiten. In een rapport gaf zij voor iedere Zuid-Hollandse 
plattelandsgemeente aan hoeveel musea, bibliotheken, verenigingen voor muziek, toneel, geschie-
denis, natuurschoon enzovoort er waren en hoeveel personen hiervan gebruik maakten. De com-
missie adviseerde de Staten van Zuid-Holland een door overheidsfunctionarissen en particulieren 
bemande, permanente culturele adviesraad in te stellen. Op 14 april 1955 verzocht de Groninger 
Warf het College van Gedeputeerde Staten van Groningen om een subsidie voor het maken van 
een culturele inventarisatie. De Groninger Warf wilde samen met het Nedersaksisch Instituut een 
functionaris aanstellen die het inventarisatieproject zou leiden. Als de inventarisatie eenmaal gereed 
was, zou kunnen worden begonnen met de integratie en coördinatie van het culturele leven in de 
provincie. Hierbij zagen de Warfleden een hoofdrol voor zichzelf weggelegd. De Groninger Warf, 
zo meenden zij, kon gaan fungeren als het raadgevend orgaan voor cultuur in Groningen.70

De Groninger Warf was niet de enige partij die omstreeks deze tijd bij de provincie om geld 
aanklopte. Op 25 maart 1955 herhaalde de Algemene Vereniging Groningen haar verzoek om een 
jaarlijkse subsidie van ƒ 3.000,- voor haar overkoepelende werk. Op 22 april 1955 antwoordden 
Gedeputeerde Staten dat zij niet voor een subsidieverlening voelden, aangezien de op het terrein 
van ‘het Gronings eigene’ werkzame organisaties en instellingen nog steeds onafhankelijk van 
elkaar optraden. Tevens deelden Gedeputeerde Staten mee dat zij aan de Provinciale Staten zou-
den voorstellen om de Groninger Warf drie jaar lang een jaarlijkse subsidie van ƒ 2.000,- te geven 
voor het opmaken van een culturele inventarisatie. Voor het bestuur van de Algemene Vereniging 
Groningen was het antwoord van Gedeputeerde Staten uiteraard teleurstellend. Het liet zich er 
echter niet door uit het veld slaan. Op 11 mei 1955 gaf de Algemene Vereniging Groningen in 
het gebouw van de bij haar aangesloten (sub)vereniging Grönneger Sproak te Groningen een pers-
conferentie over de subsidiekwestie. Hier verklaarde het verenigingsbestuur bij monde van Ter 
Laan dat het zich had ingespannen om tot de door Gedeputeerde Staten verlangde samenwerking 
te komen. In de Algemene Vereniging Groningen kon men de overkoepelende organisatie vinden 
die men zocht. Helaas wilde noch de Warf noch ’t Swieniegeltje zich onder haar vleugels scharen. 
Dat Gedeputeerde Staten alleen de, slechts sinds kort bestaande, stichting de Groninger Warf 
wilden subsidiëren, betekende, aldus Ter Laan, een miskenning van al het werk dat de Algemene 
Vereniging Groningen in haar 38-jarige bestaan belangeloos had verricht. Dezelfde 11de mei 
stuurde het verenigingsbestuur de Provinciale Staten een brief met de dringende oproep om toch 
vooral wel de gevraagde subsidie aan de vereniging toe te kennen. De argumentatie was dezelfde 
als die van de persconferentie. Ruim een maand later nam het bestuur nog een initiatief ter kering 
van het voor de vereniging ongunstige tij. Op 18 juni 1955 besloot het om aan de algemene verga-
dering voor te stellen de verenigingsnaam te veranderen in ‘het Groninger Genootschap’. Met deze 
nieuwe naam kon er geen twijfel meer bestaan over de overkoepelende status van de vereniging,  
meende het bestuur. Meteen zond het aan het Algemeen Nederlands Persbureau een berichtje over 
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de beoogde naamswijziging. De algemene vergadering van de vereniging stemde op 10 september 
1955 met krappe meerderheid in met de naamswijziging. De redactie van de Warf ontving die met 
hoongelach als zijnde te doorzichtig en naïef.71

Op 28 juni 1955 behandelden de Provinciale Staten van Groningen de subsidieaanvragen 
van de Groninger Warf en de toen nog Algemene Vereniging Groningen. Hierbij kwamen 
Gedeputeerde Staten zwaar onder vuur te liggen. Veel leden van de Provinciale Staten vonden 
dat het subsidiëringsvoorstel van Gedeputeerde Staten onprettig overkwam. Volgens hen wekten 
Gedeputeerde Staten de indruk met twee maten te meten, door wel subsidie te willen geven aan 
de Groninger Warf en niet aan de Algemene Vereniging Groningen. Zij konden goed begrijpen 
dat de Algemene Vereniging Groningen afwijzend op het voorstel van Gedeputeerde Staten rea-
geerde. Bij de verdediging van hun voorstel benadrukten de gedeputeerden dat zij al jarenlang 
ijverden voor de coördinatie van alle activiteiten op het Groninger cultuurgebied. Nu er eindelijk 
een goed plan lag om tot deze coördinatie te komen, mocht niet worden gewacht dit te steunen. 
Een subsidieverlening aan de Groninger Warf vormde geenszins een miskenning van de Algemene 
Vereniging Groningen, omdat de subsidie louter bedoeld was voor het opmaken van een culturele 
inventarisatie. Leden van de Provinciale Staten brachten hiertegen in dat de inventarisatie zou 
worden opgemaakt met het oog op de coördinatie en integratie van het Groninger culturele leven 
en er dus wel degelijk sprake was van partijkiezen. De voordracht bleef omstreden. Uiteindelijk 
stemden de statenleden met een meerderheid van 22 tegen 17 in met de subsidieverlening aan de 
Groninger Warf. Met het advies van Gedeputeerde Staten om de Algemene Vereniging Groningen 
geen subsidie te geven, wilden zij echter niet zonder meer meegaan. Besloten werd de subsidie-
aanvraag van de vereniging voor een nader advies aan Gedeputeerde Staten terug te geven.72

Met de subsidieaanvraag van de Algemene Vereniging Groningen weer voor zich, ontdekten 
Gedeputeerde Staten dat de subsidiëringskwestie de relatie met het Groninger Genootschap (de 
voormalige Algemene Vereniging Groningen) erg had geschaad. Een verbitterde Ter Laan dreigde 
de band met de provincie voorgoed te verbreken. Voor de beoogde culturele samenwerking was 
deze verbittering uiteraard niet bevorderlijk. Daarom zochten Gedeputeerde Staten naar een 
mogelijkheid om het leed van het verenigingsbestuur te verzachten. Zij besloten het bestuur voor 
te stellen nogmaals een subsidieverzoek in te dienen, maar nu niet voor het beoogde overkoepe-
lende werk, maar voor iets concreets zoals de publicatie van een boek. Hierop vroeg de vereniging 
ƒ 3.000,- subsidie voor de uitgave van de onder haar berustende kroniek Van Halsema: een in de 
decennia rond 1800 door de vooraanstaande Groningers mr. D.F.J. van Halsema en diens zoon  
ds. W.D. van Halsema gemaakt gebeurtenissenverslag. Op 3 juli 1956 stemden de Provinciale Staten 
in met de subsidieverlening. Het bestuur van het Groninger Genootschap kon zijn achterban met 
opgeheven hoofd tegemoet treden om te vertellen over de goede samenwerking met de provincie.73 
Het enthousiasme over de subsidieverlening voor de kroniek Van Halsema bleef beperkt tot de kring 
van oud-Groningers. Vanuit de provincie klonk zware kritiek. Onder meer de adjunct-commies  
bij het gemeentearchief, W.K. van der Veen, hekelde de subsidieverlening. Volgens Van der Veen 
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was ƒ 3000,- uit de gemeenschapskas in een waardeloze onderneming gestoken: de Van Halsema’s 
hadden veel informatie letterlijk overgenomen uit de couranten en de provincieverslagen, terwijl 
hun kroniek bovendien allerlei feitelijke onjuistheden bevatte.74 Wat Van der Veen vermoedelijk 
niet wist, was dat het bij de subsidieverlening allerminst ging om de uitgave van een historisch 
verantwoord boek. Heel andere belangen legden hier het gewicht in de schaal.

Nu het Groninger Genootschap met een subsidie voor de kroniek Van Halsema was verblijd, 
leek de weg vrij voor de integratie van het culturele leven in Groningen op basis van de inventari-
sering door de Groninger Warf. Rond 1956 kwam men inderdaad snel dichter bij de oprichting 
van een overkoepelende culturele organisatie. Dit was echter niet te danken aan enige welwillend-
heid van het Groninger Genootschap, terwijl ook de beoogde culturele inventarisatie er geen rol 
bij speelde.75 De uiteindelijke totstandkoming van het lang bepleite cultuurlichaam verliep via een 
opmerkelijke toenadering tussen Swieniegeltje-redacteur Diemer en de Stadgroningse vereniging 
Grönneger Sproak.

EE N O N V E RWAC H T E O N T K N O PI N G

Zoals uiteengezet, viel het Diemer, die in 1948 van Groningen naar Enschede was verhuisd, zwaar 
om in zijn nieuwe woonplaats te aarden. Van meet af aan speelde hij met de gedachte Enschede te 
verlaten. Tenslotte deed hij dat ook. In de zomer van 1955 kreeg hij een aanstelling aan de Rijks-
HBS in zijn oude woonplaats Groningen. Enkele maanden later verhuisde hij daarheen terug.76 
Zijn terugkeer naar Groningen maakte het voor Diemer mogelijk zich voluit in het Groninger 
verenigingsleven te storten. In het najaar van 1954 had hij al eens gesproken met de bestuursleden 
van de Grönneger Sproak Hattuma en De Ridder. Dezen hadden laten blijken dat er binnen de 
Grönneger Sproak enige onvrede bestond over de gevoerde onderhandelingen over het beoogde 
provinciale culturele instituut. Bij deze gesprekken, meenden de bestuursleden, speelden alleen 
de Ommelander Kring, ’t Swieniegeltje en de Algemene Vereniging Groningen een rol. De Grön-
neger Sproak, met haar tweeduizend leden, stond geheel buitenspel. Weliswaar trad de Algemene 
Vereniging Groningen als belangenbehartiger van de Grönneger Sproak op, maar daar meenden 
de Stadsgroningse bestuursleden niet zoveel aan te hebben. Volgens Hattuma was goed merkbaar 
dat de Commissaris der Koningin  –  het ging hier inmiddels om Ebels’ opvolger mr. W.A. Offer-
haus – meer gesteld was op de Ommelander Kring dan op de Algemene Vereniging Groningen.77  
Diemer, die noch met de Groninger Warf noch met de Algemene Vereniging Groningen veel ophad, 
kwam de onvrede van de Grönneger Sproak goed uit. Najaar 1955 ging hij eens met Hattuma om 
de tafel zitten om te zien of samenwerking mogelijk was. Hierbij deed Diemer Hattuma enkele 
suggesties aan de hand. Volgens Diemer zou de Grönneger Sproak naast haar toneel- en haar 
zangafdeling, een ‘culturele afdeling’ moeten krijgen. Hijzelf wilde wel helpen zo’n afdeling van 
de grond te krijgen. Door de oprichting daarvan kon de Grönneger Sproak volgens Diemer tegen-
gewicht bieden aan de Groninger Warf. Uiteraard moest de culturele afdeling beschikken over 
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een tijdschrift. Hiervoor kwam Diemer met het idee om de redactie van het verenigingsblad van 
het Groninger Genootschap Dörp en Stad te vervangen. Die redactie zou niet langer uitsluitend 
moeten worden gevormd door enkele oud-Groninger bestuursleden van het Groninger Genoot-
schap. Zij zou moeten gaan bestaan uit twee representanten van de Grönneger Sproak, twee van 
het Groninger Genootschap en twee van ’t Swieniegeltje. De redactievergaderingen zouden moeten 
plaatsvinden in Groningen.

Met zijn suggestie jegens de subvereniging Grönneger Sproak om een ingreep te doen in het ver-
enigingsblad van het overkoepelende Groninger Genootschap stookte Diemer een snel oplaaiend  
vuurtje. Binnen de Grönneger Sproak vonden zijn voorstellen een positief onthaal. Op 11 novem-
ber 1955 presenteerde de Stadgroningse vereniging ze aan het bestuur van het Groninger Genoot-
schap. Hier stuitte men op grote weerstand van voorzitter Ter Laan. Volgens Ter Laan probeerde 
het bestuur van het Groninger Genootschap al jarenlang zonder veel succes het culturele leven in 
Groningen te stimuleren. Hij stond dan ook sceptisch tegenover het plan om een culturele afdeling 
van de Grönneger Sproak op te richten. Desondanks kon hij er wel mee akkoord gaan. Dit gold  
niet voor het voorstel om de redactie van Dörp en Stad uit te breiden. Hoewel Ter Laans mede-
bestuursleden zich bereid toonden over een redactiewijziging te spreken, wees de voorzitter dit  
resoluut van de hand. Volgens hem kon het Groninger Genootschap zijn blad onmogelijk missen, 
aangezien het de enige verbinding vormde tussen het bestuur en de over het land verspreide leden. 
Bovendien moesten de redactieleden van het blad uit praktische overwegingen dicht bij elkaar 
wonen. Samenwerking met ’t Swieniegeltje in één redactie was daarom onmogelijk. De redactie van 
’t Swieniegeltje moest haar kopij, aldus Ter Laan, maar naar hem opsturen, waarna hij zou bekijken 
wat hij kon plaatsen. De onwil van Ter Laan om met ’t Swieniegeltje samen te werken, had onge-
twijfeld te maken met de eerder door Diemer en Van Wattum geleverde kritiek. Er speelde echter 
nog iets. Kort tevoren was duidelijk geworden dat binnen de oud-Groninger achterban van het 
Groninger Genootschap enige onvrede bestond over het bestuur. De kritiek was dat Ter Laan en 
de zijnen zich te sterk richtten op de ontwikkelingen in de provincie. Hierdoor bleef er te weinig 
aandacht over voor de oud-Groninger gezelligheidsverenigingen. Het zou beter zijn, zo kreeg het 
bestuur te horen, dat het zich terugtrok uit de provincie. Een innig contact tussen het bestuur 
en het gewest was er toch niet. Ter Laan en zijn medebestuurders belandden eind 1955 dus in 
een onmogelijke spagaat tussen enerzijds een klagende oud-Groninger achterban en anderzijds de 
ontevreden Groningers van de Grönneger Sproak.

Zowel de bestuursleden van de Grönneger Sproak als die van het Groninger Genootschap 
ervoeren het overleg van 11 november 1955 als zeer onaangenaam. Voor het bestuur van de 
Grönneger Sproak betekende Ter Laans pertinente weigering om over de voorgestelde redactie-
wijziging te spreken een zware teleurstelling. Anderzijds kon het genootschapsbestuur er niet over 
uit dat de Grönneger Sproak weigerde in te zien hoe belangrijk Dörp en Stad voor het genootschap 
was. Dit wederzijdse onbegrip bracht Ninteman, die zowel voorzitter van de Grönneger Sproak als 
bestuurslid van het Groninger Genootschap was, in een moeilijke positie. Binnen beide besturen 
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probeerde hij de zaak te sussen. Enerzijds wees hij op de lastige positie van het genootschaps-
bestuur, anderzijds benadrukte hij dat Diemer van goede wil was. Het mocht niet baten. Nadat 
het Groninger Genootschap nog eens per brief had bevestigd dat een wijziging van de redactie van 
Dörp en Stad onbespreekbaar was, besloot het bestuur van de Grönneger Sproak op 1 december 
1955 uit het genootschap te treden. Voor Ninteman vormde de afscheiding reden om zowel de 
Grönneger Sproak als het Groninger Genootschap te verlaten. Enige tijd later won de Grönneger 
Sproak Ninteman voor zich terug door hem tot erevoorzitter van de vereniging te benoemen.

Direct na de vergadering waarop men besloot uit het Groninger Genootschap te treden, had 
het bestuur van de Grönneger Sproak in het café Bij Koos Kerstholt aan de Vismarkt te Groningen 
een ontmoeting met Diemer en Niehoff van ’t Swieniegeltje. Zij beklonken de samenwerking tussen 
beide partijen, waarbij Diemer verklaarde dat nu gezamenlijk tegen de Warf moest worden opge-
werkt. Dit ‘tegen de Warf opwerken’ kwam er niet meer van. Het toeval wilde dat ook het bestuur 
van de Groninger Warf op 1 december 1955 een bijeenkomst had in café Bij Koos Kerstholt.  
Korte tijd later belde Warf-lid De Ranitz het bestuur van de Grönneger Sproak op met de vraag 
of hij het goed had gezien dat men met ’t Swieniegeltje was gaan samenwerken. Als dat zo was, 
kon wellicht ook tot samenwerking worden gekomen met de Groninger Warf. Men kon dan 
gezamenlijk werken aan de oprichting van een overkoepelende culturele organisatie en de uitgifte 
van een cultureel tijdschrift. Als deze samenwerking inderdaad tot stand kwam, was de Groninger 
Warf bereid zijn tijdschrift de Warf op te doeken, verklaarde De Ranitz. Binnen de Grönneger 
Sproak reageerde men instemmend op het voorstel van de Groninger Warf. Ook de redacteuren 
van ’t Swieniegeltje, die goed beseften dat het niet gunstig was buiten een eventuele samenwerking 
te belanden, gingen weldra met het voorstel akkoord. De drie samenwerkende partijen spraken af 
te proberen ook het Groninger Genootschap bij de samenwerking te betrekken. Meteen stelden 
zij Offerhaus op de hoogte van de ontwikkelingen. De Commissaris der Koningin toonde zich 
verheugd over het bereikte resultaat. Dit enthousiasme was enigszins voorbarig. Al snel werd dui-
delijk dat Ter Laan geenszins genegen was om met de Groninger Warf, de Grönneger Sproak en 
’t Swieniegeltje om de tafel te gaan zitten.78

De weigering van Ter Laan weerhield de drie samenwerkende partijen er niet van hun plan tot 
oprichting van een overkoepelende culturele instelling door te zetten. Deze instelling, zo besloot 
men, zou de Groninger Culturele Gemeenschap gaan heten. In overleg met Gedeputeerde Staten 
stelde men er de ontwerpstatuten voor op. Volgens deze statuten moest de Groninger Culturele 
Gemeenschap het culturele leven in de provincie bevorderen en coördineren en het gewestelijk 
besef van de ingezetenen stimuleren, onder meer door de uitgave van een cultureel tijdschrift. 
Voorts moest de instelling gaan functioneren als cultureel adviesorgaan voor de overheid. In het 
bestuur van de Groninger Culturele Gemeenschap dienden alle culturele en geestelijke stromingen 
uit de provincie te zijn vertegenwoordigd. Het bestuur zou door Gedeputeerde Staten worden 
benoemd. Op 16 november 1956 stelden Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voor om 
namens de provincie een stichting Groninger Culturele Gemeenschap in het leven te roepen en 
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deze instelling een jaarlijkse subsidie te geven van ten hoogste ƒ 10.000-. De eerder aan de Gro-
ninger Warf toegekende subsidie zou hiermee vervallen.79

Voor het bestuur van het Groninger Genootschap betekende het voorstel van Gedeputeerde 
Staten een forse streep door de rekening. Het zag ernaar uit dat het genootschap in de strijd om  
het culturele leiderschap in de provincie definitief was uitgeschakeld. Op 1 december 1956 hield 
het dagelijks bestuur een spoedvergadering over de ontstane situatie. Tijdens deze vergadering 
klonk alom verontwaardiging. De aanwezige bestuursleden vonden het onbegrijpelijk dat Gede-
puteerde Staten bij de voorbereiding van hun voordracht het genootschap volkomen hadden 
genegeerd. Besloten werd een luid protest te laten horen tegen ‘de schandelijke behandeling’ van 
het genootschap. Aan de leden van Provinciale Staten en aan de kranten zond men een uiteen- 
zetting waarin de beoogde cultuurraad als te eenzijdig van samenstelling werd veroordeeld. Voorts 
spoorde het genootschapsbestuur zijn achterban aan tot actie, waarop de Groninger vereniging te 
Assen namens alle lokale verenigingen een verontruste brief aan Provinciale Staten zond. Daarnaast 
stuurde Ter Laan op 11 januari 1957 een persoonlijke brief aan de Commissaris der Koningin, 
waarin hij erop aandrong het voorstel tot de oprichting van de Groninger Culturele Gemeenschap 
een jaar uit te stellen. In die tijd, zo schreef Ter Laan, zou men wel tot elkaar komen. Offerhaus 
reageerde vrijwel direct met de mededeling dat hij niet op Ter Laans suggestie kon ingaan.80

Offerhaus’ weigering tot uitstel over te gaan, had meerdere redenen. Ongetwijfeld woog voor 
de Commissaris zwaar dat de kwestie van het beoogde culturele instituut zich al jaren voortsleepte. 
Waarschijnlijk was mede van invloed dat het Groninger Genootschap zich weinig coöperatief had 
getoond. Vermoedelijk speelde ook een rol dat Offerhaus niet veel op had met de op het dialect 
en de geschiedenis geconcentreerde, statische cultuuropvatting van het Groninger Genootschap. 
De eerder door het bestuurslid van de Grönneger Sproak Hattuma uitgesproken gedachte dat de 
Commissaris weinig sympathie had voor het Groninger Genootschap was hoogst waarschijnlijk 
juist. Op 18 februari 1956 betoogde Offerhaus bij een openbare gelegenheid dat de regionale cul-
tuur in het algemeen, en dus ook die van Groningen, niet moest worden opgevat als statisch en 
gesloten, maar als ‘dynamisch vloeiend’ en open voor invloeden van buitenaf. Hij zei onder meer: 
‘Het maakt op mij wel eens de indruk, dat men in bepaalde kringen, waar men zich bezig houdt 
met de cultuur van ons gewest, de grenzen zo eng trekt, dat daarin alleen plaats is voor de historie 
van ons gewest en de uitingen in onze volkstaal, zij het dan ook op elk gebied waar dit mogelijk 
is. (…) Belangrijker zijn de uitingen op elk gebied van de kunst, of dit nu teken- en schilder-
kunst, muziek of literatuur is. En als het literatuur is, dan zal dit zeker niet alleen in onze volkstaal 
behoeven te zijn.’81 Er was nog iets dat meespeelde. Zoals uiteengezet, waren Friesland en Drenthe  
Groningen voorgegaan in de oprichting van een overkoepelende culturele organisatie, terwijl ook 
in Zuid-Holland over de oprichting van een dergelijke organisatie werd gesproken. Omstreeks 
1956 liet de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Cals, doorschemeren dat hij 
voor alle provinciale cultuurraden een uniforme subsidieregeling wilde invoeren. Hierbij speelde 
de bekende cultuurpolitieke gedachte dat middels de ordening van het culturele veld en de sub-
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sidiëring ervan de gevreesde massificatie van de samenleving effectiever kon worden tegengegaan. 
Voor Gedeputeerde Staten van Groningen was de door de minister in het vooruitzicht gestelde 
rijkssubsidie een belangrijke drijfveer om snel een provinciale cultuurraad tot stand te brengen.82

Op 22 januari 1957 stemden Provinciale Staten van Groningen in met de oprichting van en 
subsidieverlening aan de Groninger Culturele Gemeenschap. Dit gebeurde nadat in de statuten 
van de beoogde organisatie enkele wijzigingen waren aangebracht. Een daarvan was belangrijk. 
In de conceptstatuten werd ten aanzien van het eerste bestuur van de gemeenschap gesproken 
van een ‘benoeming door gedeputeerde staten na overleg met de besturen der organisaties die het 
initiatief tot het in leven roepen der stichting hebben genomen’. In de definitieve statuten ging 
het om een eerste bestuur samengesteld ‘uit personen ten nauwste betrokken bij het culturele 
leven in de provincie in zijn verschillende aspecten’. Met deze wijziging beoogde men te bena-
drukken dat de Groninger Culturele Gemeenschap niet alleen openstond voor haar initiators, 
zoals de Groninger Warf en de Grönneger Sproak, maar ook voor andere organisaties, zoals het 
Groninger Genootschap.83 Op 13 maart 1957 togen Commissaris der Koningin Offerhaus en 
griffier J.J. Hangelbroek naar de notaris voor de formele oprichting van de Groninger Culturele 
Gemeenschap.84 Acht maanden later, op 5 november 1957, werd het bestuur van de stichting 
geïnstalleerd. De voorzittershamer kwam te liggen bij gedeputeerde mr. G.L.P. Warburg, terwijl 
de Warf-leden Boer en Buurma respectievelijk secretaris en penningmeester werden. De overige 
bestuursleden kwamen uit uiteenlopende segmenten van het culturele en religieuze leven in Gro-
ningen. Ook de oud-Groninger Ter Laan nam in het bestuur plaats.85

Bij de installatie van het stichtingsbestuur hield Offerhaus een toespraak waarin hij wees op het 
belang van het bieden van een cultureel tegenwicht aan de voortschrijdende industrialisatie. Hij 
sprak: ‘Waarom is deze opvoeding en ontwikkeling in culturele richting voor onze bevolking in 
onze provincie juist nu zo noodzakelijk? Deze noodzakelijkheid is aanwezig, omdat de industrialisa-
tie steeds meer ons gewest binnentrekt en steeds meer machines ons leven gaan beheersen. En deze 
machines blijven, hoe knap zij ook zijn uitgedacht en hoe knap zij werken, als kunstmanen en elek-
tronische reken- en boekhoudapparaten, toch maar materie. Alleen de mens komt onder de indruk 
van deze materie; deze machines werken vlugger, accurater en foutlozer dan hij zelf dit ooit kan 
doen, en de mens heeft neiging hierdoor zich klein te voelen en een soort minderwaardigheidscom-
plex te krijgen. Op dat moment is de machine hem de baas geworden en is het niet meer de mens 
die de materie beheerst, doch de materie, die de mens overheerst. Dat dit gevaar niet denkbeeldig 
is, is in de afgelopen tijden wel gebleken. Men geraakte zo verblind door de machine, dat de mens 
steeds meer uit het productieproces uitgeschakeld werd, en als hij daarin al bleef, beschouwd werd 
als een onderdeel van de machine. Ik behoef U maar te herinneren aan de film “Modern times” van  
Charley Chaplin. Na de oorlog is men gelukkig gaan inzien, dat deze positie van de mens niet alleen 
onwaardig, maar ook hoogst gevaarlijk was, en heeft men als het ware weer herontdekt, dat in het 
productieproces de schakel “mens” toch steeds de belangrijkste schakel blijft.’86
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Vrijwel direct na de installatie van het stichtingsbestuur erkenden Gedeputeerde Staten de 
Groninger Culturele Gemeenschap formeel als de cultuurraad van Groningen, om zo de weg vrij 
te maken voor subsidiëring door het Rijk. Dit was niet een typisch Groningse strategie. Met het 
oog op de door minister Cals toegezegde subsidie richtten alle provincies, voor zover zij dat niet 
al hadden gedaan, rond deze tijd een gewestelijke cultuurraad op en erkenden die formeel. De 
toegezegde rijkssubsidieregeling ging uiteindelijk in per 1 januari 1960.87 De Groninger Culturele 
Gemeenschap was ondertussen al voortvarend aan de slag gegaan. Vanaf december 1958 verscheen 
onder haar auspiciën het Kultureel Maandblad Groningen. Qua opmaak en redactiesamenstel-
ling herinnerde dit blad aan het inmiddels opgeheven blad de Warf.88 Minstens zo belangrijk 
was dat de Groninger Culturele Gemeenschap in 1959 een eigen bureau met vaste medewerkers 
kreeg. Voortaan werd vanuit een pand aan het Martinikerkhof, schuin tegenover het provincie-
huis, goedkeurend of kritisch gekeken naar alle Groningse fanfarecorpsen, toneelverenigingen, 
fotografenclubs, volksdansgezelschappen enzovoort.89 Zo slaagde de provincie Groningen er aan 
het eind van de jaren vijftig in haar culturele aangelegenheden keurig op orde te krijgen. Er kon 
met een gerust hart worden geïndustrialiseerd.
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Korte tijd later vond er in Nederland een belangrijke omslag in het denken plaats. Na drie 
decennia cultuurpessimisme brak rond de overgang naar de jaren zestig geleidelijk het besef door 
dat het met de toestand van de maatschappij alleszins meeviel. Er voltrok zich een enorme econo-
mische expansie, ook in Groningen, zonder dat de industriearbeiders ernstige aanpassingsproble-
men vertoonden of de jeugd grote moeilijkheden veroorzaakte. De zo gevreesde atomisering van 
de samenleving was uitgebleven. De Groninger Culturele Gemeenschap ontstond kortom vlak 
voordat haar gevoelde urgentie verdween.

STAG N AT I E ,  N E E RG A N G E N A F S C H E I D

De oprichting van de Groninger Culturele Gemeenschap betekende voor de bestuursleden van 
het Groninger Genootschap de ultieme anticlimax. De bedoeling van Ter Laan en de zijnen 
was geweest om zelf de coördinerende leiding te krijgen over het culturele leven in de provincie 
Groningen. Dit was faliekant mislukt. Dat via een statutencorrectie duidelijk was gemaakt dat de 
Groninger Culturele Gemeenschap ook openstond voor het Groninger Genootschap, ervoeren 
de bestuursleden dan ook niet als een overwinning. Even overwogen zij zelfs om zich niet bij de 
Gemeenschap aan te sluiten. Uiteindelijk trad men toch toe, zij het allerminst van harte.90 Pijnlijk 
was ook dat het Groninger Genootschap bij de poging om een steviger positie in de provincie 
Groningen te verwerven de grote Stadgroningse vereniging Grönneger Sproak was kwijtgeraakt. 
In deze vereniging liet Diemer voorlopig zijn invloed gelden. Op vrijdagavond 11 januari 1957 
vond de eerste bijeenkomst van de culturele afdeling van de Grönneger Sproak plaats. De avond 
werd gevuld met een lezing van initiatiefnemer Diemer over de Groninger beweging en het Neder-
saksisch.91 Overigens keerde Diemer enkele jaren later teleurgesteld terug naar Twente omdat het 
Nedersaksisch regionalisme in Groningen niet in brede kring aansloeg. Of hij met deze verhuizing 
veel opschoot, kan worden betwijfeld, aangezien ook elders rond de overgang naar de jaren zestig 
duidelijk werd dat de bejubelde Nedersaksische bewustwording niet doorzette.92

Voor de bestuursleden van het Groninger Genootschap bleef intussen de teleurstelling over hun 
mislukte herovering van de provincie. Voorzitter Ter Laan zei in dit verband gedesillusioneerd:  
‘En nu maken ze ons in Stad en Ommelanden wel het verwijt dat de Groninger beweging overal 
zit behalve in Groningen, maar dat is onze schuld niet. Dat is de schuld van de Groningers zelf!’ 
Ondanks dit verwijt aan de Groningers bleef binnen het genootschapsbestuur de wens bestaan om 
de Groninger beweging ‘weer naar het eigen huis’ te brengen. In november 1960 herhaalde het 
bestuur in Dörp en Stad zijn tienpuntenplan voor behoud van het ‘echt Groningse’, waarmee het 
in 1952 de strijd was ingegaan. Het benadrukte daarbij dat het zwaartepunt van het Groninger 
Genootschap in de provincie zelf moest komen te liggen.93 Het zou nimmer gebeuren. Na een 
absoluut hoogtepunt in de tweede helft van de jaren vijftig, met meer dan zestig aangesloten lokale 
verenigingen, zette begin jaren zestig het verval van het Groninger Genootschap in. Veel lokale 
gezelligheidsverenigingen kregen te maken met dramatische ledenverliezen. Het overkoepelende 
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bestuur schreef dit, vermoedelijk niet geheel ten onrechte, toe aan de opkomst van de televisie, 
maar ook de vergrijzing van de verenigingen eiste haar tol. Sommige plaatselijke verenigingen 
werden formeel opgeheven, andere vervielen tot een papieren bestaan, terwijl nog weer andere 
weliswaar bleven functioneren, maar zich van het overkoepelende verenigingsverband afscheid-
den.94 Het verval gebeurde zo snel dat het totaal aantal bij het Groninger Genootschap aangesloten 
verenigingen binnen enkele jaren tot beneden de twintig was gedaald. De neergang leidde in 1964 
tot een volledige bestuurswisseling. 95

Ter Laan was drie jaar eerder al als voorzitter afgetreden.96 Desondanks bleef hij, als erevoor-
zitter, achter de schermen invloed uitoefenen op de koers van het Groninger Genootschap. Zijn 
overlijden op 6 maart 1963 bracht hieraan een einde. Vijf dagen later vond onder grote belang-
stelling in het crematorium Westerveld te Velsen de uitvaartplechtigheid plaats. Het werd een 
laatste eerbetoon vol symbolische verwijzingen naar de twee hoofdpijlers uit Ter Laans publieke 
bestaan: Groningen en het socialisme. De plechtigheid begon met het binnenbrengen van de kist, 
die bedekt was met een provinciale Groninger vlag en aan weerszijden werd geflankeerd door twee 
slippendragers. Links liepen de partijvoorzitter J.G. Suurhoff en mr. dr. J in ’t Veld van de Partij 
van de Arbeid, rechts de bestuursleden van het Groninger Genootschap T.J. Knorren en A.M.J. 
Deelman. Vervolgens voerde een twaalftal sprekers het woord, onder wie behalve Deelman, 
Knorren en Suurhoff, de gedeputeerde van Groningen A. Post, de burgemeester van Slochteren, 
K. Kuipers, de voorzitter van het Multatuli-genootschap, prof. dr. G. Stuiveling, en de voorzitter 
van het Nederlands Volkskundig Genootschap, dr. P.J. Meertens. Zodra de laatste spreker was 
uitgesproken, klonk het Grönnens Laid, waarna onder de klanken van het socialistische lied Aan 
de strijders de kist werd neergelaten. Voor de aanwezige oud-Groningers was het een ontroerend 
afscheid van de man die ruim drie decennia hun boegbeeld was geweest. 97
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