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Aan het begin van dit boek is een aantal vragen gesteld over de ontwikkeling van het Groninger 
regiobesef in de eerste zes decennia van de twintigste eeuw. Deze kunnen worden herleid tot de 
volgende vier kernvragen. Wie waren de dragers of de stimulatoren van het Groninger regionaal 
bewustzijn? Hoe uitte zich dit besef, ofwel op wat voor manier gaf men vorm aan een Groninger 
identiteit? Beoogde men met de gekozen vormgeving bepaalde doelen en zo ja, welke waren dat? 
Wat was de context waarin men handelde en hoe beïnvloedden ontwikkelingen in de sociaal- 
economische, politieke en culturele sfeer het Groninger regiobesef? Deze vragen zijn verspreid over 
dit boek behandeld. De bevindingen worden hier samengevat. Dit gebeurt als volgt. Eerst wordt 
een splitsing gemaakt naar de verschillende groepen waarbinnen zich een duidelijk regiobewustzijn 
manifesteerde. Per groep volgt een analyse van het aanwezige regiobesef. Hierbij dienen de opge-
worpen vragen over context, motieven en uitingsvormen als leidraden. Vervolgens wordt aandacht 
besteed aan de ontmoeting tussen de verschillende groepen en de hierbij optredende dan wel 
falende cultuuroverdracht. Dit verscherpt het inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen 
hun respectievelijke vormen van regionaal besef. Tevens maakt deze benadering duidelijk dat de 
Groninger identiteitsvorming zich voltrok in een proces van interactie. Tenslotte wordt nagegaan 
hoe het Groninger regionaal bewustzijn was gerelateerd aan vergelijkbare vormen van regiobesef  
in verschillende delen van het land. Hieruit volgen enkele algemene conclusies over de regionale 
identiteitsvorming in Nederland.

HE T R E G I O B E S E F  E N G E M E E N S C H A P S S T R EV E N VA N D E GRO N I N G S E E L I T E

Een van de groepen waarbinnen een duidelijk Groninger regiobewustzijn opbloeide, was die van 
de provinciale elite. Aan het begin van de twintigste eeuw kenmerkte de Groningse maatschap-
pelijke bovenlaag zich door een grote zelfverzekerdheid en een sterk vooruitgangsgeloof. Deze 
positieve stemming werd gevoed door het economische hoogtij dat de provincie in de periode 
tussen 1895 en 1914 doormaakte. De agrarische sector was opgekrabbeld uit het diepe dal van de 
grote landbouwcrisis van 1878 en de industrie bloeide als nooit tevoren. Voor de Groningse elite 
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leek de regionale welvaart welhaast onbegrensd. In elk geval was dit het beeld dat zij uitdroeg. 
Dit deed zij bijvoorbeeld in 1903 met de bekende nijverheidstentoonstelling. Groningen werd er 
naar voren geschoven als een dynamisch, internationaal georiënteerd economisch centrum met een 
moderne industrie. Aangemoedigd door het grote succes van deze tentoonstelling stichtten enkele 
organisatoren ervan, onder wie J.E. Scholten, in 1905 De Centrale. Het doel van deze vereniging 
was de bevordering van de Groninger welvaart in de ruimst denkbare zin, met medewerking 
van de gehele bevolking, ongeacht geloof of stand. In deze doelstelling weerklonk niet alleen het 
streven van de Groningse elite naar een bloeiende economie, maar ook het vanuit haar positie 
begrijpelijke verlangen naar een harmonieuze samenleving. In 1911 werd vanuit De Centrale het 
plan gelanceerd om nogmaals een grootse tentoonstelling te organiseren. Deze keer beoogde men 
Groningen internationaal op de kaart te zetten door aan de tentoonstelling een congres van de zes 
kleinere staten van Noordwest-Europa te verbinden. Dit initiatief paste in het aan de vooravond 
van de Eerste Wereldoorlog oplevende liberale internationalisme. Men hoopte ermee een vredelie-
vend tegenwicht te bieden aan de grimmige machtsstrijd tussen de grote Europese mogendheden. 
Toen deze machtsstrijd in de Eerste Wereldoorlog culmineerde, stelde men de plannen naar nati-
onaal niveau bij. De beoogde tentoonstelling en het daaraan gekoppelde internationale congres 
werden afgeblazen. Daarvoor in de plaats organiseerde men in de zomer van 1917 een Groninger 
feestweek, die was bedoeld om de door de oorlogssituatie in het eigen land opgesloten Nederlandse 
vakantievierders naar het noordelijke landsdeel te lokken. Men ging onverdroten door Groningen 
in de schijnwerpers te stellen.

Kort hierop raakte Scholten enigszins in zijn Groninger trots gekrenkt. Hij ving het gerucht 
op dat aan de Groningse universiteit een lectoraat in het Fries zou worden verbonden. Aanleiding 
voor dit gerucht was waarschijnlijk een door P. Sipma in het Groningse academiegebouw gegeven 
cursus Fries. Als reactie stichtte Scholten op 3 november 1917 de vereniging Grönneger Sproak. 
Rond dezelfde tijd bewerkstelligde hij dat twee in de oorlogsjaren ontstane tijdschriften, het sterk 
historiserende Groningen en het meer eigentijds gerichte Mooi Groningen, fuseerden tot het nieuwe 
maandblad Groningen. Hij beoogde daarmee de door hem opgerichte vereniging te voorzien van 
een breed georiënteerd blad en haar zo deel te laten uitmaken van zijn overkoepelende project 
tot bevordering van de bloei van Groningen. In 1923 werd de Grönneger Sproak omgedoopt 
tot de Algemene Vereniging Groningen, waarmee men haar duidelijk presenteerde als meer dan 
alleen een dialectvereniging. Gedurende deze beginperiode droeg de vereniging een beeld van de 
provincie uit dat correspondeerde met de visie van de Groningse elite. Zij had aandacht voor heel 
uiteenlopende aspecten van de provincie. Deze brede oriëntatie kwam helder tot uitdrukking in de 
film over Groningen die in 1922 in opdracht van de vereniging werd gemaakt. Dat de vereniging 
gedurende de eerste jaren van haar bestaan een breed beeld van Groningen uitdroeg, was niet 
verwonderlijk, aangezien het verenigingsbestuur in deze periode werd gedomineerd door Gro-
ningse notabelen. Deze kwamen uit de stad Groningen en van het omringende platteland, waar 
verschillende afdelingen van de vereniging waren gevestigd. In het begin van de jaren dertig had de 
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Algemene Vereniging Groningen echter al haar afdelingen op het Groningse platteland verloren. 
De afdeling in de stad Groningen ontwikkelde zich onder de oude naam ‘Grönneger Sproak’ tot 
een bloeiende, onafhankelijke toneel- en zangvereniging met enkele duizenden leden.

Inmiddels was aan het hooggestemde optimisme van de provinciale elite een eind gekomen. 
Vanaf het midden van de jaren twintig werd het geleidelijk aan duidelijk dat de economische ont- 
wikkeling in Groningen achterbleef bij die in het westen van het land. Dit leidde tot een groeiende 
bezorgdheid van de Groningse elite over de regionale economie, die verder werd aangewakkerd 
door de mondiale crisis van de jaren dertig. In samenhang hiermee groeide de vrees voor polarisatie  
en sociale onrust en werd de verzuiling in toenemende mate als problematisch ervaren. Aan het 
eind van de jaren dertig kwam hier de oorlogsdreiging nog bij als zorgwekkende factor. Als remedie  
voor de economische malaise bepleitte de Groningse elite een verdere modernisering van de regio-
nale sociaal-economische structuur. Hiermee hoopte zij de economie te versterken, de welvaart 
te vergroten en zo de sociale spanningen te doen afnemen. De oprichting van de Vereeniging 
voor Opbouwwerk in de Provincie Groningen in 1930 en die van de Noordelijke Economisch  
Technologische Organisatie in 1937 moeten in het licht van dit streven worden gezien. Tegelij-
kertijd vreesde de Groningse elite dat het beoogde moderniseringsproces zou leiden tot afbraak 
van de bestaande sociale verbanden, waardoor de samenleving uiteen zou vallen. Zij belandde 
kortom in de spiraal van sombere gedachten die kenmerkend was voor het sinds de jaren dertig 
wijdverbreide cultuurpessimisme.

Haar reactie paste ook binnen een bredere tendens: zij probeerde de gemeenschapszin en onder-
linge samenwerking te bevorderen. In dit verband onderscheidde men verschillende subnationale 
gemeenschappen als basis voor de nationale gemeenschap. De Groningse herenboer en landbouw-
voorman H.D. Louwes bijvoorbeeld projecteerde, zoals veel van zijn cultuurpessimistische 
tijdgenoten, in het verleden een hechte plattelandsgemeenschap met een deugdzame levensstijl. 
Hij gebruikte dit ideaalbeeld om voor de boerenstand een goede plaats binnen de Nederlandse 
samenleving op te eisen en om het behoud van de sociale status-quo op het platteland te beargu-
menteren. Het betrof hier kortom een beeld ter legitimering van de positie van de boerenstand. 
Tegelijkertijd speelde bij Louwes een duidelijk beschavingideaal, in die zin dat hij beoogde de 
zogenaamde oude plattelandswaarden onder de bevolking te verspreiden. Hoewel hij niets ophad 
met het nationaal-socialisme als systeem, was Louwes positief over het door de Duitse nationaal-
socialisten gevoerde landbouwbeleid met zijn nadruk op de band tussen volk en bodem.

De in 1937 aangetreden Commissaris der Koningin in Groningen, J. Linthorst Homan, was een  
andere typische representant van de samenwerkingsgedachte. Hij gaf hier al snel na zijn benoe-
ming blijk van, door in 1938 de eerste zogenaamde Groninger Dag te organiseren. Dat was een 
in het Groningse universiteitsgebouw gehouden bijeenkomst waar personen uit het Groningse 
bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid met elkaar over de economische problemen spraken. 
In 1939 stichtte Linthorst Homan de Groninger Gemeenschap. Hiermee richtte hij zich op de 
provincie als basis voor de nationale gemeenschapszin. Zijn idee was dat de tegenstellingen tussen 
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de verschillende bevolkingsgroepen op provinciaal niveau minder sterk waren dan op plaatselijke 
of landelijke schaal. De nationale eensgezindheid kon volgens hem daarom het best op dit niveau 
worden bewerkstelligd. De Groninger Gemeenschap was daarvoor bedoeld. De liberale en sociaal-
democratische Groningse (sub-)elite kon zich geheel in dit initiatief vinden en verleende volop 
medewerking. Vanuit antirevolutionaire kring werd echter weinig enthousiast gereageerd op het 
denkbeeld van samenwerking in de Groninger Gemeenschap. Dit kwam mede doordat Linthorst 
Homan zijn initiatief had genomen naar aanleiding van een radiorede van Koningin Wilhelmina 
waarin zij sprak over de toentertijd populaire beweging voor geestelijke en morele herbewapening. 
Voor de antirevolutionairen, alsook voor de katholieken, waren de denkbeelden van deze stroming 
onaanvaardbaar. Bovendien hechtten de antirevolutionairen sterk aan het principe van soevereini-
teit in eigen kring. Zo werd Linthorst Homans initiatief een provinciale voorafspiegeling van de 
na de Tweede Wereldoorlog ook landelijk mislukte doorbraak van de zuilen.

HE T R E G I O B E S E F  VA N D E V E R E N I G D E O U D-GRO N I N G E R S

Een andere groep waarbinnen een sterk regiobewustzijn opkwam, was die van de verenigde oud-
Groningers. Deze groep ontstond als gevolg van het grote vertrekoverschot dat het Groningse 
platteland vanaf de laatste decennia van de negentiende eeuw kende. Doordat dit platteland in 
deze tijd een sterke natuurlijke bevolkingsgroei kende, terwijl tegelijkertijd de opnamecapaciteit 
van de landbouweconomie haar grenzen bereikte, ontstond er een groot en structureel tekort 
aan werk. Voor veel Groningers was dit reden om naar elders te verhuizen. Dikwijls vormde het 
westen van het land de eindbestemming. Hoewel deze Groningse migranten niet zelden in hun 
nieuwe omgeving een goed bestaan opbouwden, kregen velen van hen te maken met gevoelens van 
heimwee. Deze vormden de voedingsbodem voor het ontstaan van een groot aantal gezelligheids-
verenigingen voor oud-Groningers. Hier kon men zich in een vertrouwde omgeving vermaken 
en tegelijk het eigen sociale netwerk vergroten. De eerste Groninger migrantenvereniging werd in 
1904 in Dordrecht opgericht. Later volgden over het hele land verspreid tientallen van dergelijke 
verenigingen, met tezamen duizenden leden. De leden waren veelal, maar niet uitsluitend, wat 
ouder en beter gesitueerd. Vanaf 1917 sloten de meeste migrantenclubs zich aan bij de in dat jaar 
door Scholten opgerichte  Groninger vereniging. De Grönneger Sproak / Algemene Vereniging 
Groningen werd weldra volledig door oud-Groningers gedomineerd. Dit kwam onder meer tot 
uitdrukking in de samenstelling van het verenigingsbestuur. Waar dit bestuur in eerste instantie 
werd bemand door bewoners van de provincie Groningen, trad in 1930 een volledig uit oud-
Groningers samengesteld bestuur aan. Datzelfde jaar nam men afscheid van de stad Groningen 
als vaste vergaderplaats. Voortaan kwam het verenigingsbestuur meestal bijeen in Amsterdam of 
anders elders in het midden of westen van het land.

De verenigde oud-Groningers ontwikkelden een voor migranten kenmerkende visie op hun 
geboortegrond. Voor hen was Groningen vooral het gebied uit hun jeugd waaraan zij met wee-
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moed terugdachten. Zij herinnerden zich Groningen als een idyllisch oord waar men in hecht 
gemeenschapsverband een ongecompliceerd, zorgeloos leven leidde. Dit dromerige migranten- 
perspectief weerklinkt prachtig in de door de Haagse oud-Groninger G.W. Spitzen in zijn Grön-
nens Laid gedichte regel: ‘Daor gruit, daor bluit ain wonderlaand rondom ain wondre stad.’ Door-
dat de oud-Groningers via hun jeugdherinneringen naar Groningen keken, raakte voor hen het 
gewest sterk gehistoriseerd. In nauwe samenhang hiermee werd Groningen binnen de migranten-
kring overwegend verbeeld als onveranderlijk plattelandsgebied. Dit beeld sloot beter aan bij de 
belevingswereld van de oud-Groningers dan het tegengestelde beeld van Groningen als dynamisch 
stedelijk en industrieel gewest. Vermoedelijk was deze eenzijdige beeldvorming van Groningen 
als archaïsch boerengewest de reden waarom de Groningse elite zich steeds minder binnen de 
Algemene Vereniging Groningen thuis voelde en de vereniging verliet. Overigens ontwikkelde de 
in de stad Groningen gevestigde Grönneger Sproak een beeldvorming van Groningen die leek op 
die door de Groningse migranten. Helaas is van de vereniging geen ledenbestand bewaard geble-
ven, zodat de directe sociale context van deze beeldvorming onduidelijk blijft. Was de Grönneger 
Sproak een vereniging van autochtone stadsbewoners, of voerden andere groepen, zoals Groningse 
retourmigranten of van het omringende platteland toegestroomde personen, er de boventoon?

Om uitdrukking te geven aan hun Groningse achtergrond schiepen de verenigde Groningse 
migranten een eigen Groninger cultuur. Sommige elementen ervan golden al langer als symbool 
van Groningen, zoals de Groninger wapens en vlaggen. Andere kenden eveneens een lange histo-
rie, maar hadden tevoren nooit als symbool van Groningen gegolden, zoals het praalgraf van de 
zeevaarder E.M. Cortenaer in de Rotterdamse St.-Laurentiuskerk. Pas toen de oud-Groningers 
in 1936 een herdenking bij zijn graf hielden, ging Cortenaer als Groninger held gelden. Op een 
vergelijkbare manier gaf K. ter Laan aan enkele negentiende-eeuwse stereotypen de betekenis van 
‘Gronings volkskarakter’ en werd het Groninger dialect tot schrijftaal gecodificeerd. Sommige 
cultuurelementen waren geheel nieuw, zoals het door Spitzen geschreven Groninger volkslied en 
de talrijke verhalen en gedichten waarin de lof op het rustieke Groningen werd gezongen. Van 
andere zaken is niet verifieerbaar of ze ooit werkelijk hebben bestaan. Dit geldt voor sommige van 
de door Ter Laan beschreven oude Groninger volksgebruiken. Nog weer andere facetten waren 
duidelijk niets dan illusies. Zo hoeft maar te worden gedacht aan de grote welvaartsverschillen op 
het Groningse platteland en de daaruit voortvloeiende sociale spanningen om te beseffen dat het 
idee van de hechte Groninger plattelandsgemeenschap een fictie was. Men plaatste kortom diverse 
oude en nieuwe, denkbeeldige en reële elementen in een nieuw verband waaraan men de betekenis 
gaf van traditionele Groninger plattelandscultuur.

Bij hun verbeelding van Groningen trokken de oud-Groningers een scherpe scheidslijn tus-
sen enerzijds hun geboorteprovincie en anderzijds Holland, waar velen van hen waren terecht-
gekomen. Door Holland als symbool van moderne stedelijkheid, pedanterie en kil individualisme 
te presenteren, gaven zij extra scherpte aan het romantische plaatje van Groningen als eeuwenoud 
plattelandsgewest met een hechte, arbeidzame volksgemeenschap. Daarnaast zetten zij Groningen 
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af tegen Friesland en zijn bewoners. Dit hing samen met de opbloei van de Friese beweging aan 
het begin van de twintigste eeuw. Enerzijds leverde deze beweging de oud-Groningers een prachtig 
voorbeeld hoe kon worden opgekomen voor de eigen taal en cultuur, anderzijds vormde zij een 
voortdurende bedreiging. Vanuit de Friese beweging werd verkondigd dat Groningen oorspronke-
lijk deel had uitgemaakt van het zogenaamde Groot-Friese rijk en dat de Groningers dus eigenlijk 
Friezen waren. Dit noopte de oud-Groningers tot verdediging van hun Groninger identiteit. Zij 
stelden dat de Groningers niet van Friese, maar van Saksische oorsprong waren. Daartoe bear-
gumenteerden zij het bestaan van een oude culturele band van Groningen met het aangrenzende 
Duitse gebied. Hier was vanaf de negentiende eeuw een groot aantal organisaties ontstaan die zich 
richtten op wat men beschouwde als de Nederduitse of Nedersaksische volkscultuur. In de jaren 
twintig onderhield de toonaangevende oud-Groninger Spitzen nauwe contacten met dit netwerk. 
Aan de Groningers stelde hij de over de oostgrens opgeleefde interesse voor de volkscultuur ten 
voorbeeld. Deze hang naar Duitsland duidde niet op een vorm van separatisme. Integendeel, door 
Groningen in cultureel opzicht aan Duitsland te verbinden, beoogde Spitzen de provincie tegen 
de Friese culturele claim te verdedigen, opdat zij als zelfstandige Saksische regio voor Nederland 
van waarde kon zijn. Zo sloten de oud-Groningers via hun zelf aangemeten Saksisch-Gronings-
Nederlandse identiteit aan bij het ideaal van eenheid in verscheidenheid. Zij haakten hiermee 
tevens aan bij de toentertijd gangbare gedachte dat het Nederlandse volk was opgebouwd uit een 
Frankische, een Friese en een Saksische component. In de tweede helft van de jaren dertig deed 
de Brabantse vereniging Brabantia Nostra iets vergelijkbaars. Het was een vaker gebruikte strategie 
om door middel van het aanknopen van culturele banden met gebieden aan de andere kant van 
de staatsgrens randgewesten binnen het nationale kader waarde en betekenis te geven. Dat de 
oud-Groningers naar onderscheid met de Friezen streefden, maakte dat zij tijdens de Bezetting 
niet warmliepen voor het door de nationaal-socialisten gepropageerde idee van Fries-Saksische 
samenwerking onder Germaanse vlag.

Tijdens het Interbellum ontwikkelde de Algemene Vereniging Groningen zich tot een verband 
van enkele tientallen lokale migrantenverenigingen. Lang niet altijd bestond er een nauw contact 
tussen deze plaatselijke verenigingen en het bestuur van de overkoepelende vereniging. Nog min-
der contact was er met de Stadgroningse vereniging Grönneger Sproak, die zich in 1925 van het 
overkoepelende verband losmaakte, om zich pas in 1942 weer aan te sluiten. Het oorspronkelijke 
verband tussen de Algemene Vereniging Groningen en het maandblad Groningen ging halverwege 
het Interbellum eveneens verloren. Hiervoor in de plaats begon de vereniging in 1940 met de 
uitgave van Dörp en Stad. Eerder waren enkele lokale migrantenverenigingen al begonnen met de 
uitgave van eigen verenigingsblaadjes. Naast de in de verschillende bladen gepubliceerde verha-
len, gedichten, liederen, toneelstukken enzovoort verschenen er talrijke boeken en bundels met 
Groninger proza en poëzie. De verschillende verenigingen en uitgaven kenden geen inherente 
samenbindende structuur, maar stonden tamelijk los van elkaar. Veel van de zich in hun lokale 
verenigingen vermakende oud-Groningers zullen dan ook niet of nauwelijks het bestaan van een 
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overkoepelend verband hebben ervaren. Desondanks onderscheidden enkele vooraanstaande 
betrokkenen in de veelheid van op Groningen gerichte initiatieven een eenheid, die zij aanduid-
den als ‘de Groninger beweging’. Gedurende het Interbellum verschoof het zwaartepunt van dit 
min of meer denkbeeldige verband in dubbel opzicht naar buiten Groningen. Niet alleen vonden 
steeds meer van de tot de beweging gerekende activiteiten buiten de provincie plaats. Ook bleven 
er met het afhaken van de Groningse elite voornamelijk oud-Groningers over die een Groninger 
beweging onderscheidden. Zij typeerden die beweging nadrukkelijk als niet-politiek.

Ten eerste gold de Groninger beweging als apolitiek in de zin van niet aan een bepaalde zuil 
gebonden. Dit neutrale standpunt was ook van toepassing op de Algemene Vereniging Groningen. 
Hierdoor was deze vooral aantrekkelijk voor personen uit de niet-confessionele groepen, wat dui- 
delijk tot uitdrukking komt in de samenstelling van het verenigingsbestuur. In de eerste jaren van 
haar bestaan werd de vereniging bestuurd door de liberaal Scholten en enkele andere Groningse 
notabelen uit zijn netwerk. Vanaf de jaren dertig werd de vereniging de facto geleid door de sociaal- 
democraat Ter Laan. Haar neutrale karakter maakte de vereniging minder aantrekkelijk voor 
personen met een orthodox-christelijke achtergrond. In het verenigingsbestuur namen dan ook 
nimmer gereformeerden plaats. Voor deze bevolkingsgroep ontstonden enkele aparte Groninger 
verenigingen, zoals een christelijke dialectvereniging in de stad Groningen en verenigingen van 
christelijke oud-Groningers te Rotterdam en Den Haag. Bij de Groningse migranten was sprake 
van eenzelfde verschijnsel als in de provincie. Voor de liberalen en de sociaal-democraten fungeerde  
de gedeelde regionale achtergrond als gemeenschappelijk bindmiddel, terwijl voor de orthodoxe 
christenen hun religieuze identiteit en de organisatie in de eigen zuil zwaarder wogen.

De tweede reden waarom de Groninger beweging als niet-politiek werd beschouwd, was omdat 
zij geen politieke eisen had. Er was hooguit sprake van een streven naar het behoud en de eman-
cipatie van de Groninger cultuur, waarbij moet worden aangetekend dat slechts een kleine groep 
zich echt hiermee bezighield. Voor het merendeel van de oud-Groningers draaide het Groninger 
verenigingsleven vooral om het amusement en de gezelligheid. Bij de verenigde oud-Groningers 
was ook geen sprake van legitimatie van bepaalde onderlinge machtsverhoudingen op grond van 
de gemeenschappelijke Groningse achtergrond. Dit was ook nauwelijks mogelijk aangezien zij 
over heel Nederland verspreid leefden, waardoor zij in het dagelijks leven maar weinig met elkaar 
te maken hadden. De context waarin zij leefden, was een Nederlandse en niet een Groningse. Dit 
laat onverlet dat enkele prominente oud-Groningers, zoals Spitzen en Ter Laan, zich in nationaal 
en internationaal verband profileerden als kenners van de Groninger volkscultuur en daaraan 
status ontleenden.

Vooral Ter Laan vervulde als voorman van de Groninger beweging een opmerkelijke dubbele 
brugfunctie. Vanuit zijn taal- en volkskundige interesse deed hij onderzoek naar het dialect en de 
volkscultuur in Groningen en ontsloot hij aspecten hiervan voor zowel de wetenschap als het brede 
publiek. Tot dit publiek behoorden talrijke Groningse migranten die de door Ter Laan bijeenge-
brachte informatie incorporeerden in hun oud-Groninger cultuur. Tegelijkertijd vervulde Ter Laan  
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als voorzitter van de Algemene Vereniging Groningen een spilfunctie bij de representatie van deze 
migranten naar de buitenwereld. Ook het contact met de nog in de provincie woonachtige Gro-
ningers, of meer specifiek met de maatschappelijke bovenlaag aldaar, verliep in belangrijke mate 
via hem. Zo raakte zijn brugfunctie tussen ‘lage’ en ‘hoge cultuur’ onlosmakelijk verbonden met 
die tussen vertrekkers en achterblijvers. Lange tijd gaf dit nauwelijks problemen. Ter Laan raakte 
echter in moeilijkheden toen de Groningse elite na de Tweede Wereldoorlog steeds sterker een 
verschil begon te zien tussen enerzijds de cultuur in het gewest en anderzijds de oud-Groninger 
migrantencultuur.

CO N F RO N TAT I E

Vanaf de jaren dertig van de twintigste eeuw deed de door het heersende cultuurpessimisme beïn-
vloede Groningse elite verwoede pogingen om de gemeenschapszin te bevorderen. Hierbij presen-
teerde zij de provinciale gemeenschap en de traditionele plattelandse volkscultuur zoals zij die zag, 
als fundamenten van de nationale eendracht. Ondertussen had men in Groningse migrantenkringen 
een eigen Groninger cultuur ontwikkeld op basis van het denkbeeld dat Groningen een onverander-
lijk agrarisch gewest was met een hechte volksgemeenschap. Er bestond kortom een raakvlak tussen 
de oud-Groninger migrantencultuur en het door de Groningse elite uitgedragen gemeenschaps- 
ideaal. Dit maakte de overdracht mogelijk van door de Groningse migranten ontwikkelde cultuur-
elementen aan de Groningers in Groningen. Zo lukte het de verenigde oud-Groningers aan het 
eind van de jaren dertig om Spitzens Grönnens Laid in hun geboorteprovincie ingang te doen vin-
den als het Groninger volkslied. Weldra werd het bij allerlei gelegenheden in Groningen gebruikt 
om de gemeenschapszin te stimuleren, zoals bij het van de Groninger Gemeenschap afgeleide 
initiatief Stadsjeugd naar het platteland.

In 1946 begon het bestuur van de Algemene Vereniging Groningen onder de bezielende leiding 
van Ter Laan een campagne voor de instelling van een leerstoel Nedersaksisch aan de Groningse 
universiteit. In eerste instantie beoogden de bestuursleden de benoeming van een hoogleraar Gro-
nings, maar dit bleek al snel geen haalbare kaart. Bij hun campagne ontleenden de voorvechters 
van de nieuwe leerstoel inspiratie aan de Friese beweging. Deze was na jarenlang lobbyen in 1941 
beloond met de aanstelling van een hoogleraar Fries aan de Groningse universiteit. Hoewel de 
letterenfaculteit, waar de leerstoel Nedersaksisch onder zou moeten ressorteren, fel tegen de instel-
ling ervan was, bestond er binnen de Groningse maatschappelijke bovenlaag ook sympathie voor 
het streven van Ter Laan en de zijnen. Zowel het gemeentebestuur van de stad Groningen als het 
provinciaal bestuur stond er positief tegenover. Ook Louwes maakte zich sterk voor de instelling 
van de leerstoel Nedersaksisch. Hij deed dit onder meer als senator voor de VVD in de Eerste 
Kamer. Een van zijn argumenten was dat de lagere standen slechts via het dialect konden worden 
bereikt en voor het beschaven van deze groepen kennis van het dialect dus cruciaal was. Evenzeer 
zag hij de leerstoel als een middel om de regionale cultuur in Noordoost-Nederland te versterken. 
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Dit was volgens hem nodig om te voorkomen dat dit gebied onder invloed kwam van de zijns 
inziens veel krachtiger ontwikkelde Nedersaksische cultuur in het aangrenzende Duitse gebied. De 
tot ontwikkeling te brengen Noordoost-Nederlandse regiocultuur kon een voorbeeld worden voor 
de Duitsers, waardoor zij minder eenvoudig zouden terugvallen in de bloed-en-bodem-ideologie, 
meende Louwes. Mede dankzij zijn inzet in de Staten Generaal kreeg de universiteit van Gronin-
gen in 1953 een leerstoel Nedersakische Taal- en Letterkunde. De neerlandicus K.H. Heeroma 
werd de eerste hoogleraar op deze zetel.

Ondanks het raakvlak tussen de visie op Groningen van de Groningse elite en die van de 
oud-Groningers bleven beide in de kern verschillend. Dit trad duidelijk aan het licht in de jaren 
1951-’57, toen in Groningen een overkoepelend cultureel instituut van de grond werd gebracht. 
Verschillende partijen waren daarbij betrokken. Ten eerste was er het bestuur van de Algemene 
Vereniging Groningen, dat al decennialang probeerde het zwaartepunt van de Groninger bewe-
ging terug naar Groningen te verplaatsen. Vanuit dit streven drong het er bij het provinciaal 
bestuur op aan om de vereniging subsidie te verstrekken en te erkennen als het platform voor 
de Groninger cultuur. Hierbij presenteerde het, zoals dat binnen de kring van verenigde oud- 
Groningers gebruikelijk was, de Groninger cultuur als traditionele volkscultuur, die diende te 
worden beschermd.

De Groningse elite maakte zich in de naoorlogse jaren nog steeds zorgen over de ontwikkeling 
van de regionale economie. Zij vreesde dat de grote bevolkingsuitstoot uit de provincie leidde tot 
een culturele verarming en zocht naar een oplossing. In 1951 riepen Gedeputeerde Staten van 
Groningen de zogenaamde Groninger Provinciale Welvaartscommissie in het leven. Dit was een 
commissie van vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven, onderwijs, wetenschap en diverse 
sociale, culturele en kerkelijke instellingen. Zij had als opdracht een algemene visie te geven op 
het welvaartsvraagstuk van de provincie. In 1954 presenteerde zij haar bevindingen en aanbeve-
lingen. De commissie bevestigde het al langer bestaande denkbeeld dat de regionale economie 
sinds het midden van het Interbellum beduidend was gaan achterlopen bij de economie elders 
in Nederland. Zij zag in Groningen echter nog volop mogelijkheden voor verdere industriële 
ontwikkeling. De hoge werkloosheid in de provincie en de daarmee samenhangende grote vertrek- 
overschotten waren volgens haar onnodig en moesten worden opgevat als symptomen van een ern-
stig welvaartsprobleem. Dit probleem kon volgens de Provinciale Groninger Welvaartscommissie 
het best worden aangepakt met een beleid gericht op verdere industrialisatie en een gelijktijdige 
modernisering van de landbouwsector. Om te voorkomen dat de samenleving onder druk van de 
beoogde modernisering uiteen zou vallen, bepleitte de commissie een beleid van sociale planning 
en actieve cultuurpolitiek. Dit zou moeten leiden tot de integratie van het sterk versplinterde 
culturele verenigingsleven. 

De commissie deed dit voorstel vanuit het idee dat het verenigingsleven een goed middel was 
om de industriebevolking bij de samenleving betrokken te houden en dat daarom alle krachten 
op dit terrein moesten worden gebundeld. In het wederopbouwende Nederland was dit een veel 
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voorkomende gedachte. Zij leefde ook binnen de zogenaamde Ommelander Kring. Dit was een 
informele discussiegroep van enkele vooraanstaande Groningers die vanaf circa 1951 af en toe  
bijeenkwamen om met elkaar van gedachten te wisselen over het culturele leven in Groningen. 
In 1954 ging deze club verder als de stichting de Groninger Warf. Om tot de gewenste samen- 
werking tussen de culturele verenigingen in Groningen te komen, bepleitte de Ommelander Kring 
de oprichting van een overkoepelend provinciaal cultuurinstituut. De Kringleden streefden hier-
mee hetzelfde na als het bestuur van de Algemene Vereniging Groningen. Toch voelden zij er niet 
voor dat de vereniging de rol van provinciaal cultuurinstituut ging vervullen. Volgens de Omme-
lander Kring neigde de cultuuropvatting van de Algemene Vereniging Groningen naar ongezond 
regionalisme. Te sterk, meende de Kring, legden de oud-Groningers het accent op het verleden. 
Dat leidde tot archaïsme en verstarring, terwijl ook in geografisch opzicht de blik te beperkt was. 
In tegenstelling tot de oud-Groningers zagen de leden van de Ommelander Kring Groningen als 
een modern, naar buiten gericht gewest. Dit aspect van moderniteit en openheid diende volgens 
hen voorop te staan bij het streven tot versteviging van het gewestelijk cultuurbesef.

Met zijn commentaar expliciteerde de Ommelander Kring een fundamenteel verschil in opvat-
ting tussen de Groningse elite en de verenigde oud-Groningers. Terwijl de oud-Groningers zich 
hadden toegespitst op het behoud van het Groningen zoals zij zich dat uit hun jeugd meenden te 
herinneren, was de Groningse elite altijd gericht gebleven op de modernisering van de provincie. 
Hoewel dit verschil in de jaren dertig werd gemaskeerd doordat de Groningse elite vanuit haar 
cultuurpessimisme de traditionele volkscultuur naar voren schoof als middel om de gemeenschaps-
zin te bevorderen, bleef het ook toen in de kern bestaan. Iemand als Louwes, die in deze periode 
sterk hamerde op de waarde van de tijdloze, rurale volkscultuur, deed dit omdat hij gebrand was 
op de modernisering van het platteland, maar vreesde voor de sociale consequenties ervan. Na de 
Bezetting werd het verschil tussen de visie van de Groningse elite en die van de verenigde oud-
Groningers alleen maar groter. Anders dan de oud-Groningers nam de Groningse maatschappe-
lijke bovenlaag geleidelijk afstand van zijn geloof in de onveranderlijke volkscultuur.

Een tweetal ontwikkelingen lag daaraan ten grondslag. Ten eerste was er toenemende kri-
tiek vanuit wetenschappelijke kring op het oude volkskundige paradigma. Op nationaal niveau 
bestreed onder anderen de historicus B.H. Slicher van Bath het denkbeeld dat de Nederlandse 
natie bestond uit een Fries, een Frankisch en een Saksisch stamelement. Daaraan parallel ont-
stonden enkele provinciale debatten over de eigen identiteit. Zo beleefde Friesland in de jaren 
1952/’53 een controverse rond P.C.J.A. Boeles, die eerder op basis van  archeologische gege-
vens tot de conclusie was gekomen dat het gewest tijdens de grote volksverhuizingen nieuwe 
bewoners had gekregen. Iets vergelijkbaars gebeurde tien jaar later in Groningen, toen Ter Laan 
stelling nam tegen Heeroma en J. Naarding, die in een gezamenlijke bundel het denkbeeld van 
de Saksisch-Groninger bewoningscontinuïteit hadden ondergraven. Deze kwestie illustreert Ter 
Laans falen om nog langer een brug te vormen naar de wetenschap. Hij was hiervan zelf het 
tragische slachtoffer. Door zijn inzet voor de Groninger beweging verloor hij zijn goede relatie 
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met de academische wetenschap en ontving hij nimmer het door hem begeerde eredoctoraat voor 
zijn dialectologische en volkskundige werk. De tweede factor die de traditionele volkscultuur on- 
aantrekkelijk maakte als middel ter bevordering van de gemeenschapszin was haar eerdere centrale 
plaats in de nationaal-socialistische ideologie. Voor de Groningse elite was ook dat een reden om 
er afstand van te nemen. Daarmee verdween het raakvlak tussen haar interpretatie van de cultuur 
in Groningen en die van de verenigde oud-Groningers. Wat overbleef was de zuivere tegenstelling 
tussen vernieuwingsstreven en conserveringsdrang.

Vanwege de kwade reuk die aan de volkscultuur kleefde, stond de Ommelander Kring / de 
Groninger Warf ook wantrouwend tegenover de redactie van het in 1954 opgerichte tijdschrift 
’t Swieniegeltje. De redactie bestond uit enkele personen uit het noordelijke Duits-Nederlandse 
grensgebied die ervan uitgingen dat in deze regio een Nedersaksische volkscultuur bestond. Zij 
betoogden dat deze grensoverschrijdende volkscultuur kon bijdragen aan het proces van Europese 
integratie, zoals dat na de Tweede Wereldoorlog was ingezet. De in de Warf verenigde Gro-
ningse notabelen vreesden dat dit Nedersakische regionalisme een op de politieke afscheiding van 
Nederland gerichte vorm van separatisme betrof. Hoewel de redactie van ’t Swieniegeltje dit ten 
stelligste ontkende, was de vrees van de Warf wel verklaarbaar. Nedersaksische regionalisten rond  
’t Swieniegeltje spraken in hoogdravende termen van een Saksische renaissance. Dit taalgebruik riep 
herinneringen op aan de bezettingsperiode, toen bijvoorbeeld de nationaal-socialistische historicus 
J. Theunisz uit Zwolle enthousiast had geschreven dat er eindelijk een Saksische wedergeboorte 
kon plaatsvinden. Het interpreteren van ’t Swieniegeltje was voorts lastig doordat het werd geken-
merkt door een zekere ambivalentie. Enerzijds had de redactie van het blad een vergelijkbare 
traditionalistische cultuuropvatting als de Algemene Vereniging Groningen: beide onderscheidden 
een oude (Gronings-)Saksische volkscultuur. Anderzijds moesten de medewerkers van ’t Swien-
iegeltje niets hebben van de bij de verenigde oud-Groningers gangbare oubollige en sentimenteel-
retrospectieve stijl en profileerden zij zich als jong en avant-gardistisch. Dit laatste leidde tot een 
voortdurend conflict met Ter Laan en de zijnen.

De denkbeelden van de achtereenvolgende Commissarissen der Koningin E.H. Ebels en  
W.A. Offerhaus en Gedeputeerde Staten van Groningen kwamen overeeen met die van de 
Ommelander Kring / de Groninger Warf. Toch voelden de autoriteiten er niets voor om het door 
de Ommelander Kring bepleite provinciale cultuurinstituut van overheidswege in het leven te 
roepen. Zij wachtten af totdat de beoogde samenwerking vanuit het culturele veld zelf ontstond, 
zoals de Kring dat wilde. Deze afwachtende houding kwam voort uit een lastig dilemma. Enerzijds 
wenste men een op de coördinatie van het culturele leven gerichte politiek te voeren, anderzijds 
vreesde men met een dirigistische aanpak slechts extra verdeeldheid te zaaien. Vermoedelijk was 
deze vrees het gevolg van de pijnlijke herinnering aan de valse start van de voormalige Groninger 
Gemeenschap. Toen na jarenlange onderhandelingen tussen de verschillende particuliere partijen 
het beoogde cultuurinstituut rond 1956/’57 nog niet tot stand was gekomen, grepen Gedepu-
teerde Staten van Groningen toch in. Zij erkenden een tussen de Groninger Warf, ’t Swieniegeltje 
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en de Stadgroningse vereniging Grönneger Sproak gesmeed samenwerkingsverband als het provin-
ciale cultuurplatform. Hiermee maakten zij de weg vrij voor subsidiëring door het Rijk, dat graag 
in iedere provincie een cultuurraad zag ontstaan als middel tegen de gevreesde maatschappelijke 
desintegratie. De Groninger Culturele Gemeenschap, zoals het nieuwe cultuurplatform van Gro-
ningen werd genoemd, kreeg de door de Ommelander Kring / de Groninger Warf voorgestelde 
doelstelling. De organisatie ging het culturele leven in de provincie coördineren zonder daarbij 
nadruk te leggen op de bevordering van het Nedersaksisch regionalisme, zoals ’t Swieniegeltje 
voorstond, of het behoud van de traditionele Groninger volkscultuur, zoals de verenigde oud-
Groningers wensten.

Door de Groninger Culturele Gemeenschap als het provinciale cultuurplatform te erkennen, 
ontnamen Gedeputeerde Staten de oud-Groningers de mogelijkheid om de coördinerende leiding 
over het culturele leven in Groningen op zich te nemen. Het was Ter Laan en de zijnen niet gelukt 
om de door hen bestuurde vereniging, die in 1955 uit tactische overwegingen was omgedoopt tot 
het Groninger Genootschap, uit te laten groeien tot de overkoepelende organisatie voor het cultu-
rele leven in Groningen. Sterker nog, in de aanloop naar de oprichting van de Groninger Culturele 
Gemeenschap was de vereniging alleen maar verder van het culturele leven in de provincie verwij-
derd geraakt. De Stadgroningse vereniging Grönneger Sproak had zich in 1955 namelijk weer van 
het overkoepelende verenigingsverband afgescheiden, uit onvrede met de gevaren koers. Kort na 
de mislukte terugkeer naar Groningen geraakte het Groninger Genootschap in dramatisch verval. 
Aan het begin van de jaren zestig verloor het in korte tijd het overgrote deel van de eens meer dan 
zestig aangesloten lokale Groninger verenigingen met tezamen ruim 10.000 leden. Vermoedelijk 
kwam dit doordat het ledenbestand in de loop van de jaren steeds verder was vergrijsd, terwijl ook 
de opkomst van de televisie als nieuwe bron van vermaak van invloed was. De opkomst van de 
televisie maakte deel uit van een sterke nationale welvaartsgroei. Na ruim drie decennia van crisis, 
oorlog en wederopbouw beleefde Nederland een enorme economische expansie. In het begin van de 
jaren zestig trok ook in Groningen de economie weer aan. Hiermee kwam een eind aan het cultuur- 
pessimisme van de Groningse elite en aan haar sterke behoefte tot ordening van het regionale 
cultuurveld ter stimulering van de gemeenschapszin.

RE G I O N A A L B E S E F  I N NE D E R L A N D

Vanaf de late negentiende eeuw voltrok zich in Groningen een complex veranderingsproces, als 
onderdeel van de veel bredere opkomst van de moderne, industriële samenleving. Enerzijds leidde 
een snelle natuurlijke bevolkingsgroei in combinatie met de voortschrijdende modernisering van 
het landbouwbedrijf tot een overschot aan arbeidskrachten in de agrarische sector. Anderzijds 
boden de opkomende industrie en dienstensector nieuwe werkgelegenheid. Doordat deze laatste 
sectoren in Groningen minder snel groeiden dan in sommige andere gebieden ontstond een vertrek- 
golf. Verschillende groepen uit de Groningse samenleving reageerden op uiteenlopende wijze 
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op de zich voltrekkende ontwikkelingen. Hun reactie was afhankelijk van hun eigen positie bin-
nen het veranderingproces. Zij ontwikkelden zo bepaalde, voor hen kenmerkende vormen van 
regionaal besef. Onder de gemigreerde Groningers maakte het uit heimwee geboren denkbeeld 
opgang dat Groningen een traditioneel plattelandsgewest was, dat liefst onveranderd diende te 
blijven. De achterblijvers daarentegen, of in elk geval de notabelen onder hen, richtten zich op 
de verdere modernisering en industrialisatie van het gewest. Halverwege het Interbellum kregen 
zij hiertoe een extra aansporing toen bleek dat Groningen economisch achterop raakte bij som-
mige andere provincies. Hoewel Groningen in het nationale verband aan economische betekenis 
inboette, behield het binnen Noord-Nederland zijn centrumfunctie. De aanwezigheid van een 
universiteit in de provinciehoofdstad droeg hier aan bij. Een in 1917 door Friese studenten in het 
academiegebouw georganiseerde cursus Fries vormde voor Scholten aanleiding om op te komen 
voor het Gronings. Behalve de uitstroom van Groningers naar elders droeg dus ook de toestroom 
van personen uit andere gebieden naar Groningen bij aan de opbloei van het Groninger regio-
bewustzijn. Ook later bleef de confrontatie tussen Friezen en Groningers, hetzij in Groningen dan 
wel daarbuiten, een aandrijvende kracht voor het Groninger besef.

Vergelijkbare ontwikkelingen deden zich met betrekking tot andere gewesten voor. Zo ontston-
den naast de talrijke Groninger migrantenclubs ook verenigingen van gemigreerde Friezen, Dren-
ten, Overijsselaren, Gelderlanders, Limburgers, Noord-Brabanders en Zeeuwen. Vanuit de gehele 
nationale periferie vertrokken mensen naar elders, om zich daar vaak weer op basis van hun regio- 
nale afkomst te verenigen. Anderzijds ontstonden her en der in Nederland regionale bewegingen 
van autochtone bewoners die zich door de komst van de nieuwkomers in hun identiteit bedreigd 
voelden. Dit gebeurde in Noord-Brabant. De toestroom van werknemers naar de expanderende 
industrie droeg daar bij aan de opkomst van de katholieke beweging Brabantia Nostra. Naar mag 
worden aangenomen, was de snelle industrialisatie van Twente op eenzelfde manier van invloed op 
het ontstaan van de Twentse beweging. In Limburg leidde de toestroom van werkzoekenden naar 
de mijnen tot een versterking van het regiobesef, dat ook hier een katholieke grondtoon kreeg. 
Al deze ontwikkelingen kunnen worden herleid tot één en hetzelfde achterliggende proces: de 
modernisering en integratie van Nederland in niet alleen politieke, maar vooral ook in economi-
sche, infrastructurele en sociale zin gedurende de negentiende en twintigste eeuw. Als facet hiervan 
raakten bepaalde economische activiteiten in specifieke regio’s geconcentreerd. Er was sprake van 
voortschrijdende regionale specialisatie binnen het opkomende nationale verband. Dit leidde tot 
grootschalige binnenlandse migratiestromen, waardoor bevolkingsgroepen uit verschillende delen 
van het land met elkaar geconfronteerd raakten. Uiteenlopende varianten van regionaal besef en 
diverse nieuw vormgegeven regionale culturen waren het resultaat.

Men relateerde de waargenomen regionale eigenschappen aan verschillende religieuze of poli-
tieke identiteiten en de nationale identiteit zoals men die zag. Hoe dit gebeurde, hing af van de 
samenstelling van de dominante groepen bij de regionale identiteitsvorming. In Noord-Brabant 
en Limburg speelden de katholieke elites van deze provincies de hoofdrol. Deze maakten deel 
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uit van de hechte katholieke zuil en vormden hun ideeën grotendeels binnen de kaders daarvan. 
Zij zagen in de infrastructurele en economische eenwording van Nederland een bedreiging van 
het katholicisme in hun gebied en definieerden daarom Noord-Brabant en Limburg als bovenal 
katholiek. In deze provincies met een binnen een krachtige zuil georganiseerde elite raakte de 
regionale identiteit ondergeschikt aan de overheersende religieuze identiteit. De inbedding van het 
Groninger regiobesef verliep via een spiegelbeeldig patroon, dat zich ook in Drenthe aftekende. 
De bij de Groninger identiteitsvorming betrokken groepen waren niet binnen één zuil georgani-
seerd. Liberalen en sociaal-democraten domineerden zowel de Groningse elite als het verband van 
oud-Groningers. Met name de liberalen waren onderling relatief zwak georganiseerd. Zij ervoeren 
de organisatie van de confessionele bevolkingsgroepen in hun eigen zuilen als een bedreiging van 
de nationale eendracht en wellicht ook van hun eigen positie. Hierom verbeeldden zij de regionale 
identiteit als iets wat de politieke en religieuze tegenstellingen oversteeg en zo de samenhang van 
de natie versterkte.

Binnen het voortschrijdende eenwordingsproces van Nederland gedurende de negentiende en 
de twintigste eeuw werkte de omvangrijke binnenlandse migratie als katalysator voor de ontwik-
keling van verschillende regionale identiteiten. Dit betekent dat de opbloei van het regionaal besef 
niet eenvoudigweg kan worden herleid tot de activiteiten van een enkele sociale groep. Het feno-
meen was niet louter een politieke reactie van regionale elites die zich door de staatskundige inte-
gratie in hun positie bedreigd voelden. Even belangrijk was de invloed van de talrijke binnenlandse 
migranten. Enerzijds ontwikkelden die dikwijls zelf een op hun gebied van herkomst gericht, 
nostalgisch regionaal bewustzijn. Anderzijds maakten zij als nieuwkomers bij de autochtone bewo-
ners vaak een defensief regiobesef los. Deze belangrijke rol van migranten impliceert dat bij de 
regionale identiteitsvorming in Nederland zich niet alleen een wisselwerking voordeed tussen elite- 
en volkscultuur. Voor Friesland is aannemelijk gemaakt dat het bij de regionale bewustwording 
aldaar in hoofdzaak draaide om een cultuuroverdracht tussen de hoge en de lage Friese burgerij. 
In het geval van Groningen bleek ook de overdracht van en naar de oud-Groninger migranten- 
cultuur cruciaal. Soms traden beide varianten door elkaar op, waardoor bepaalde cultuurelemen-
ten in meervoudig opzicht van context veranderden en een nieuwe betekenis kregen. Het regionaal 
besef in Nederland kwam voort uit een complexe interactie tussen verschillende bevolkingsgroe-
pen, die niet alleen door politieke factoren werd bepaald, maar vooral ook door economische en 
sociale.
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