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VO O R W O O R D

Dit voorwoord is vooral een dankwoord, want er zijn veel mensen die ik wil bedanken voor hun 
bijdrage aan de totstandkoming van dit boek.
 Allereerst bedank ik mijn promotor, Maarten Duijvendak, voor de aangename en doeltreffende 
manier waarop hij mij heeft begeleid. Dankzij zijn brede onderzoekservaring en kennis van het 
vakgebied wist hij mij telkens tijdig te attenderen op de valkuilen in de weg naar dit proefschrift. 
Tegelijkertijd gaf hij mij de noodzakelijke ruimte in het leerproces dat het schrijven van een dis-
sertatie is.
 De leden van de beoordelingscommissie, Siemon Reker, Gerard Rooijakkers en Niek van Sas, 
bedank ik voor het kritisch lezen van de conceptversie van deze dissertatie. Hun op- en aanmerkin-
gen maakten het voor mij mogelijk dit werk op verschillende punten aan te scherpen. Om dezelfde 
reden bedank ik de redactie van de Groninger Historische Reeks, die ook diverse puntjes op de i 
zette. Ik ben blij dat het bestuur van de Stichting Groninger Historische Publicaties dit boek liet 
uitgeven. Voorts mag niet onvermeld blijven dat ik mijn onderzoek heb kunnen doen dankzij 
de financiële steun van de Stichting Erven A. de Jager. Ik bedank Pieter Boekholt voor de wijze 
waarop hij zich binnen deze stichting voor mij heeft sterk gemaakt.
 Geschiedkundig onderzoek staat of valt met het beschikbaar zijn van de juiste bronnen. Het 
Grunneger Genootschop en de Grunneger Sproak ben ik er erkentelijk voor dat zij hun archie-
ven voor mij openstelden. Ik heb in dit verband veel te danken aan de voormalige voorzitter van 
de eerste vereniging Fré Schreiber en aan de voormalige secretaris van de tweede vereniging Jan 
Willem Mulder. Het archief van het Grunneger Genootschop wordt bewaard in het Grunneger 
Cultuurcentrum, onder leiding van Jan Groenbroek. De altijd hartelijke ontvangst in Scheemda 
veraangenaamde mijn regelmatige gang naar het pittoreske doch enigszins desolate Oost-
Groningen zeer. Uiteraard bedank ik ook het personeel van alle overige instellingen waar ik tijdens 
mijn onderzoek heb aangeklopt. Ik denk hierbij onder meer aan de medewerkers van de Groninger 
Archieven en die van de Groningse universiteitsbibliotheek. Diverse andere personen zijn mij op 
zeer uiteenlopende tijdstippen en op heel verschillende manieren behulpzaam geweest. Ik noem 
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Klaas van Berkel, Nathan Brinkman, Willem G. Doornbos, Laura van Hasselt, Martin Hillenga, 
Beno Hofman, Goffe Jensma, Erwin Karel, Jurjen van der Kooi, Kornelis ter Laan (1923), Richard 
Paping, Maja van der Putten, Jan en Hilde Terwel, Gerrit Voerman, Oebele Vries en Riemke 
Westerholt. Het gezellig samen lunchen met mijn ‘mede-erfgenamen’ en met de sectie Sociale 
en Economische Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen vormde dikwijls een welkome 
onderbreking van het solitaire onderzoeks- en schrijfwerk.
 Vrienden zeggen altijd dat je ze niet hoeft te bedanken, maar dat is onzin. Ik maakte gebruik van 
hun diverse hand- en spandiensten – om het in de Arjens relativerende woorden te formuleren –, 
maar heb nog veel meer gehad aan hun vriendschap. Bernadette wil ik extra bedanken voor de door 
haar aangebrachte stilistische veranderingen, die de leesbaarheid van dit boek hebben verbeterd. 
Mijn zusjes Mirjam, Naomi en Sarah gaven op een vergelijkbare manier steun en gezelligheid als 
mijn vrienden. Naomi besteedde veel tijd aan de opmaak van de bijlagen.
 Ik draag dit boek op aan mijn ouders, Jan en Jelly. Aan hen heb ik niet alleen mijn interesse 
voor de geschiedenis te danken, maar evenzeer mijn belangstelling voor de wereld in het alge-
meen.

Groningen, 19 oktober 2005
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In menig opzicht waren ze elkaars tegenpolen. Jan Evert Scholten (1849-1918) werd geboren 
als zoon van een steenrijke fabrikant. Hij erfde een enorm agro-industrieel imperium dat hij 
vervolgens nog verder uitbouwde. Met zijn miljoenenvermogen behoorde hij tot de top van de 
Nederlandse financiële elite. Van 1904 tot 1910 zat hij als liberaal in de Eerste Kamer van de 
Staten-Generaal. Kornelis ter Laan (1871-1963) daarentegen groeide op in een arm boerengezin. 
Al op jonge leeftijd raakte hij nauw betrokken bij de socialistische beweging. Dankzij zijn intel-
ligentie en doorzettingsvermogen wist hij zich op te werken tot een vooraanstaand bestuurder en 
politicus. Van 1901 tot 1937 zat hij voor de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) in de 
Tweede Kamer.

Ondanks hun grote onderlinge verschillen stak Scholten in zijn Haagse jaren regelmatig Het 
Binnenhof over voor een praatje met Ter Laan, zo vertelde de laatste decennia nadien in een 
radio-uitzending. Er was iets dat hen bond: beiden waren ze van Groningse komaf. Scholten was 
geboren in het dorpje Foxhol, Ter Laan in het acht kilometer verderop gelegen Slochteren. Bij 
hun ontmoetingen in Den Haag vormde Groningen het gebruikelijke gespreksonderwerp. Geani-
meerd discussieerden beide heren over de vraag hoe het gewest verder moest worden ontwikkeld.1 
In 1917 stichtte Scholten de vereniging Grönneger Sproak, weldra omgedoopt tot de Algemene 
Vereniging Groningen. Na de Tweede Wereldoorlog groeide deze vereniging onder voorzitterschap 
van Ter Laan uit tot meer dan tienduizend leden.

Deze korte introductie illustreert een opmerkelijke driehoeksrelatie, namelijk die tussen natie-
staat, verzuiling en regionaal besef: de politieke tegenstanders Scholten en Ter Laan ontmoetten 
elkaar als Groningers in het centrum van de Nederlandse macht. Het enorme ledental van de 
Algemene Vereniging Groningen suggereert dat hun regiobewustzijn geen marginaal verschijnsel 
was, maar zich over brede kring uitstrekte. Dit boek gaat over het Groninger regionaal besef in 
ruwweg de eerste zes decennia van de twintigste eeuw. Omdat het regiobesef in deze tijd bestond 
of ontstond binnen de context van de natiestaat, volgt eerst een nadere beschouwing van beide 
fenomenen en het onderzoek naar hun onderlinge relatie.

1  INLEIDING
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NAT I E S TA AT E N R E G I O N A A L B E S E F

Zoals bij alles, geldt ook voor de natie dat de waarneming in sterke mate afhangt van het gekozen 
standpunt. De oudste visie op de natie is de romantisch-nationalistische. Deze wordt doorgaans 
herleid tot het gedachtegoed van de Duitse filosoof Johann Gottfried Herder (1744-1803). Herder  
meende dat de mensheid van oudsher en van nature bestaat uit een aantal zelfstandige volken 
of naties met ieder een onveranderlijke culturele identiteit, weerspiegeld in de eigen volkstaal, 
klederdracht, muziek, folklore enzovoort.2 Aangezien de romantisch-nationalistische visie ervan 
uitgaat dat naties eeuwig zijn, is vanuit dit perspectief de vraag naar de wording van de natie irre-
levant. Deze wordingsvraag kreeg pas betekenis toen er in de jaren vijftig van de twintigste eeuw 
wetenschappelijke twijfel ontstond over de vanzelfsprekendheid van de natie. Dit hing samen 
met de professionalisering van de menswetenschappen, waarbij de romantisch-nationalistische 
volkskunde het aflegde tegen de opkomende positivistisch-sociologische benadering van de natie. 
Sindsdien is de romantisch-nationalistische visie op twee hoofdpunten onder vuur genomen.

Ten eerste betreden wetenschappers het denkbeeld dat naties altijd al bestonden. De gedachte 
maakte opgang dat de verschillende Europese nationale culturen pas vorm kregen vanaf het eind 
van de achttiende eeuw. Het denkbeeld dat de natie een fenomeen is van de moderne tijd wordt 
betiteld als de modernistische visie op de natie. Deze visie kent verschillende varianten. Zo voerde 
Ernest Gellner het ontstaan van de natie terug op de industriële revolutie. Volgens Gellner bracht 
de moderne, industriële productiewijze de noodzaak van grootschalige informatieoverdracht met 
zich mee. Hiervoor was een breed gedragen, schriftelijke cultuur vereist. Het zijn de bij de industria-
lisatie ontstane, homogene, ‘hoge culturen’ die gelden als nationale culturen, aldus Gellner.3 Karl 
Deutsch legde een vergelijkbaar verband tussen de massale communicatie binnen de industriële 
samenleving en het natievormingsproces.4 Andere auteurs, onder wie John Breuilly, brachten het 
ontstaan van de natie in verband met de opkomst van de moderne staat. De gevoerde argumentatie  
kan als volgt worden samengevat. Vanaf de achttiende eeuw kwam in Europa een naar politieke 
invloed strevende burgerij op die, in oppositie tegen de oude monarchen, claimde de wil van het 
volk te representeren. Omdat Europa een systeem van concurrerende staten kende, was het logisch 
om onder ‘het volk’ de bewoners van de betrokken staat te verstaan. Vanaf hier was het maar een 
kleine stap naar het claimen van het politieke gezag over de staat op basis van de culturele identiteit 
van het volk. Het gezag over de staat werd in toenemende mate beargumenteerd met referenties 
aan het idee van de natie.5 Deze ideologische koppeling werkte zo goed dat men de staat en de 
natie thans vaak op één lijn stelt en spreekt van de natiestaat.6

Het tweede hoofdpunt van kritiek op de romantisch-nationalistische visie is nauw met het eerste 
verweven. Waar romantisch-nationalisten de natie als een vanzelfsprekend, tijdloos fenomeen pre-
senteerden, hebben de afgelopen decennia veel wetenschappers beargumenteerd dat de natie juist 
niet een natuurlijk verschijnsel is. Volgens hen werden de diverse nationale identiteiten doelbewust 
tot stand gebracht. Deze wetenschappers wijzen vrijwel altijd personen uit de maatschappelijke 
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bovenlagen als vormgevers van de natie aan. Het doel van het creëren van een natie zou zijn de loy-
aliteit van de lagere maatschappelijke lagen te winnen: het idee van een gedeelde nationale identiteit 
zou de lagere standen een gevoel van verbondenheid met de elite moeten geven. Deze manier van 
kijken naar de natie wordt betiteld als de instrumentalistische visie op de natie.

Het verschil tussen het romantisch-nationalistische en het instrumentalistische perspec-
tief komt duidelijk tot uitdrukking in de gekozen onderzoeksaanpak. Door het romantisch- 
nationalisme geïnspireerde onderzoekers, waaronder tot diep in de twintigste eeuw talrijke volks-
kundigen, hanteerden veelal een bottom-up-aanpak. Hun insteek was te achterhalen wat er van de 
oude nationale cultuur bewaard was gebleven bij het huns inziens nog niet door internationale 
invloeden aangetaste, gewone plattelandsvolk.7 Instrumentalisten daarentegen gebruiken doorgaans 
een top-down-aanpak. Zij richten hun onderzoek op de maatschappelijke elite om te laten zien 
hoe deze de rest van de samenleving een nationale identiteit bijbracht.8 Hierbij is er door diverse 
auteurs op gewezen dat het vormgeven van nationale identiteiten dikwijls gebeurde in oppositie 
tegen een als buitenstaanders aangemerkte groep. Door aan de buitenstaanders allerlei ongewenste 
eigenschappen toe te schrijven, kon een scherp en gunstig beeld van de eigen nationale identiteit 
worden neergezet, zo is de achterliggende gedachte.9 Deze visie op de natievorming is feitelijk een 
uitwerking van het door William Graham Sumner geïntroduceerde concept van ingroup versus  
outgroup.10 Overigens is er recentelijk meermaals op gewezen dat de getrokken demarcatielijnen 
vaak niet scherp en eenduidig zijn. Dikwijls blijkt sprake te zijn van een meervoudige zelfiden-
tificatie. Zo komt het in België algemeen voor dat men zich naast Belg ook Vlaming of Waal 
voelt, voelen veel bewoners van Catalonië zich zowel Catalaans als Spaans en veel bewoners van 
Schotland zich zowel Schots als Brits. Bovendien zijn de zelf toegeschreven nationale identiteiten 
veranderlijk doordat men in verschillende situaties andere accenten legt. Iemand kan zich bijvoor-
beeld binnen de ene context als Brit profileren en binnen de andere als Schot.11 Deze constatering 
sluit aan bij het denkbeeld dat mensen deel uitmaken van diverse sociale verbanden en daaraan 
verschillende identiteiten ontlenen. Zo kan iemand in zich de identiteiten verenigen van familie-
lid, collega, geloofsgenoot, partijlid, landgenoot enzovoort.12

Vanuit modernistisch-instrumentalistisch perspectief wordt de natie niet opgevat als een 
aloud, natuurlijk fenomeen. Veeleer wordt ze beschouwd als een door moderne elites bedachte 
creatie, uitvinding of constructie. Om haar geconstrueerde karakter krachtig aan te zetten, wordt 
vaak gebruik gemaakt van het door Eric Hobsbawm geïntroduceerde begrip invented tradition 
ofwel uitgevonden traditie.13 Een vergelijkbare, eveneens veel gehanteerde benadering is om in 
navolging van Benedict Anderson de natie te omschrijven als een imagined community ofwel ver-
beelde gemeenschap.14 Studies waarin op een dergelijke manier tegen de Nederlandse natie wordt 
aangekeken, zijn Rob van Ginkels monografie Op zoek naar eigenheid15 en de bundel Vaderland 
onder redactie van Niek van Sas.16 Van Ginkel analyseert in zijn boek de door de Nederlandse 
intelligentsia gehouden vertogen over de nationale cultuur en identiteit. Hij richt zich hierbij 
vooral op de debatten uit de twintigste eeuw. Doordat hij ruime aandacht besteedt aan de sociaal-
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culturele context waarin de discussies plaatsvonden, weet hij aannemelijk te maken dat op de 
achtergrond altijd bepaalde machtsaanspraken meespeelden. In zijn inleiding kiest Van Ginkel 
expliciet voor een constructivistische benadering van de Nederlandse nationale identiteit. De bun-
del Vaderland heeft een iets andere opzet. Het betreft hier het eerste deel uit de Reeks Nederlandse 
Begripsgeschiedenis. In de bundel wordt vanuit een multidisciplinaire benadering nagegaan hoe 
de Nederlanders vanaf de vijftiende eeuw tot 1940 gebruik maakten van het begrip ‘vaderland’ 
en verwante begrippen als ‘volk’ en ‘natie’. Hierbij heeft men niet alleen aandacht voor het puur 
tekstuele gebruik, maar bijvoorbeeld  ook voor de uitdrukking van het vaderland in de beeldende 
kunst. Met deze brede benadering beogen de auteurs te verhelderen hoe de Nederlanders vorm 
gaven aan hun identiteit. Zij maken aannemelijk dat die identiteitsvorming zich voltrok in een 
eeuwenlang proces van  voortdurende herdefiniëring en herinterpretatie van bepaalde begrippen 
en symbolen.

Deze visie staat niet op zichzelf. Een recente stroming in het debat over de natie vindt het 
enkel beschrijven van diverse nationale culturen als van bovenaf opgelegd te eenzijdig. Met name 
Anthony Smith wijst erop dat voor de opbloei van een nationale cultuur evenzeer sprake moest 
zijn van acceptatie van onderaf. Hierdoor, zo betoogt Smith, waren de mogelijkheden tot het 
scheppen van een nationale cultuur beperkt. Het creëren van een breed omarmde nationale cul-
tuur ex nihilo was onmogelijk. Men moest kunnen teruggrijpen op reeds bestaande, aansprekende 
cultuurelementen in de vorm van bijvoorbeeld prenationale oorsprongsmythen en oude volksge-
bruiken.17 Dit inzicht kan worden opgevat als een kanttekening bij de instrumentalistische visie 
op de natie. Over de vraag hoe nauw het verband tussen de prenationale culturen en de later 
ontstane nationale culturen was, lopen de meningen uiteen. Enerzijds zijn er onderzoekers, onder 
wie David McCrone, die menen dat uit slechts zeer weinig prenationaal materiaal een nationale 
cultuur kon worden geconstrueerd. Volgens hen bestond er een grote mate van vrijheid bij het 
creëren van nationale identiteiten.18 Hiertegenover staan degenen die, met Smith, menen dat deze 
vrijheid minder groot was. Zij benadrukken de overeenkomsten tussen de nationale culturen en 
hun prenationale voorgangers. Kortom, in het huidige debat over het ontstaan van de nationale 
culturen worden accenten verschillend gelegd. De onderliggende visie is in de kern dezelfde: de 
natie wordt tegenwoordig veelal opgevat als een deels uit nieuwe, deels uit oude cultuurelemen-
ten opgebouwd modern fenomeen. Charles Tilly verwoordt dit denkbeeld van binnen bepaalde 
grenzen maakbare nationale identiteiten helder met de opmerking: ‘Accumulated history always 
provides material for construction of identities, always sets limits to identity construction, and 
increases the likelihood that certain social relations will become the bases of identity construction. 
Yet, history also leaves space open for the creative talent of identity builders.’19

De voorgaande analyse kan eenvoudig naar het regionale niveau worden getransponeerd, zowel 
via de romantisch-nationalistische als via de modernistisch-instrumentalistische benaderingswijze. 
Over het algemeen wordt de natie als culturele eenheid in direct verband gebracht met de staat 
als politiek instituut. In de westerse wereld geldt de natiestaat thans als de vanzelfsprekende ter-
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ritoriale eenheid. Binnen het romantisch-nationalistische denkkader is echter geen sprake van een 
vanzelfsprekend verband tussen natie en staat. Hier liggen de begrippen volk, cultuur en natie op 
één lijn. Het romantisch-nationalistische gedachtegoed wordt dan ook wel toegepast op niet met 
de staatsgrenzen samenvallende gebieden, zoals provincies of over verschillende staten verspreide 
regio’s. Hierdoor kan eenvoudig discussie ontstaan over de vraag of iets een regio of een natie is.  
Baskenland vormt in dit verband een goed voorbeeld: gaat het hier om een regio binnen de Spaan-
se en Franse natiestaat, of om een zelfstandige Baskische natie zonder eigen staat? Vergelijkbare 
vragen kunnen worden gesteld ten aanzien van Schotland, Catalonië, Corsica, Bretagne en tal van 
andere gebieden.20 Vanuit constructivistische optiek betreft het hier puur een kwestie van perspec-
tief. Of om het met betrekking tot Spaans Baskenland te herformuleren: het ligt er maar aan van 
welke imagined community wordt uitgegaan, de Spaanse of de Baskische.21 Volgens de historicus 
Eric Storm heeft de dominantie van de huidige staten en hun nationale ideologieën geleid tot een 
onderschatting van de invloed van het regionalisme in de Europese geschiedenis.22

In de modernistisch-instrumentalistische benadering wordt de ontwikkeling van het regionaal 
bewustzijn doorgaans gerelateerd aan de opkomst van de natiestaat. Door de opkomst van de 
natiestaat onder centraal gezag, zo is de redenering, geraakten onherroepelijk bepaalde gebieden 
in een perifere positie. Juist in deze randgewesten van de natiestaat ontstond dikwijls een sterk 
regionaal bewustzijn. In dit verband wordt een spilfunctie toegekend aan de regionale elites. 
Zij zouden de belangrijkste verkondigers zijn geweest van de regionale volkseenheidsgedachte, 
om zo hun machtspositie in de regio te versterken en iets van de aan het landscentrum verloren 
invloed te herwinnen.23 Het streven naar een grotere rol voor de regio kon verschillende vormen 
aannemen. Soms ontstond een separatistische beweging die de volledige autonomie van de regio 
nastreefde. Gedacht kan worden aan de afscheidingsbewegingen van Corsica en Baskenland.24 In 
andere gevallen bleef het bij de roep om decentralisatie van de macht of een vorm van federatief 
bestuur. Zo ontstond aan het eind van de negentiende eeuw een krachtige federalistische beweging 
in Frankrijk.25 Ook kwam het voor dat slechts werd verlangd naar meer zeggenschap op een spe-
cifiek maatschappelijk terrein. In dit verband wordt wel een onderscheid gemaakt tussen politiek, 
economisch en cultureel regionalisme.

Naast de vormen van regionalisme die de eenheid van de natiestaat ondermijnden, ontstond 
ook een integratieve variant. Deze vatte de diversiteit van de regio’s op als de kracht van de natie-
staat. De gedachte hierachter was dat in de moderne, stedelijke centra de slag naar de toekomst 
kon worden gemaakt, terwijl de periferie, als traditioneel, ruraal gebied, zorgde voor de band met 
het verleden.26 Dit idee maakte sterk opgang in de late negentiende en vroege twintigste eeuw, 
toen veel Europese landen een proces van snelle economische en sociale eenwording doormaakten. 
Onder meer in Nederland en Duitsland werd het tot duale zelfidentificatie aansporende denkbeeld  
van eenheid in verscheidenheid populair. In de tweede helft van het Interbellum raakte het nauw 
verweven met de toen heersende cultuurpessimistische gedachte dat de moderne, stedelijke cultuur 
tot maatschappelijk verval leidde. Vanuit de instrumentalistische benadering wordt beargumen-
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teerd dat ook in dit geval de regionale elites van de beeldvorming profiteerden. Dankzij hun basis 
in de periferie konden zij zich binnen de bestaande natiestaat opwerpen als de hoeders van de tra-
ditionele cultuur, zo is de opvatting. Tegelijkertijd opereerden zij op regionaal niveau als represen- 
tanten van het nationale gezag. In de integratieve variant van het regionalisme vervulden de regio-
nale elites kortom een brugfunctie tussen centrum en periferie. Dit leidde tot een paradoxale 
situatie: enerzijds versterkten de regionale elites door middel van hun communicatie de eenheid 
van de natiestaat, anderzijds hadden zij belang bij het voortbestaan van een mate van culturele 
diversiteit, aangezien hun status als middelaar hierop was gebaseerd.27

Het, aan de antropologie ontleende, concept van de culturele middelaar wordt niet alleen 
gebruikt om de positie van de regionale elites te duiden. Het is toepasbaar op iedereen die op het 
raakvlak tussen verschillende culturele circuits opereert en daarbij de overdracht van elementen 
van het ene naar het andere circuit bewerkstelligt. Zo kan iemand bijvoorbeeld intermediair zijn 
tussen overheid en onderdanen, kerk en gelovigen, geleerden en ongeletterden, elite en volk. Bij 
de cultuuroverdracht van en naar de volkscultuur of het regionale circuit speelden schoolmeesters, 
dominees en priesters doorgaans een belangrijke rol. Dankzij hun sleutelrol bepaalden zij in hoge 
mate welke cultuurelementen werden overgedragen en welke niet. Bovendien waren zij belangrijk 
bij het toekennen aan deze elementen van een betekenis, die niet per se dezelfde hoefde te zijn als 
in het oorspronkelijke circuit.28 Hiermee was hun rol verwant aan die van ‘de dirigenten van de 
herinnering’, om een gevleugelde term van Ad de Jong te gebruiken. De Jong introduceerde het 
begrip in zijn gelijknamige boek uit 2001, waarin hij de ‘musealisering en nationalisering’ van de 
volkscultuur in Nederland tussen 1815 en 1940 behandelt. Onder de dirigenten van de herin-
nering verstaat hij diegenen die fenomenen uit de volkscultuur onder de aandacht brachten van 
een breder publiek en zo verankerden in het collectieve geheugen. In veel gevallen ging het om 
folkloristen die met steun van een genootschap, museum of ander instituut een (cultuur)politiek 
doel nastreefden, zoals het bevorderen van de nationale eendracht. De Jong benadrukt dat het bij 
hun activiteiten niet altijd ging om ‘invention of tradition’. Volgens hem was vaak sprake van ‘re- 
locatie’ in de zin van ‘verplaatsing en herbestemming van traditie van het lokale naar het nationale 
en internationale niveau’. Hij behoort hiermee tot degenen die menen dat het bij de ontwikke-
ling van nationale identiteiten ging om nieuwe betekenistoekenning aan deels oudere cultuur-
elementen.29

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

De besproken benaderingswijzen komen ook in het Nederlandse onderzoek naar de regio terug. 
De in 1935 verschenen Skiednis fan Frieslân van Douwe Kalma vormt een schoolvoorbeeld van een 
romantisch-nationalistische studie. In het boek ligt de boodschap vervat dat er los van het Neder-
landse staatsverband een Fries volk bestaat met een eigen eeuwenoude geschiedenis.30 Sjoerd van 
der Schaaf hanteert in zijn Skiednis fan de Fryske biweging (1977) een vergelijkbaar uitgangspunt.  
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Hij betoogt dat er vanaf de oudheid een Friese natie bestond, die aan het eind van de Middeleeuwen 
onder vreemde overheersing kwam, maar zich vanaf de late achttiende eeuw de eigen identiteit 
weer bewust werd.31 Recentelijk schreef Frank Löwik vanuit een dergelijk perspectief een geschie-
denis van de Twentse beweging in De Twentse Beweging, Strijd voor Modersproake en Eigenheid 
(2003). Weliswaar typeert Löwik de Twentse bevolking daarin niet als een ooit zelfstandige natie. 
Dit neemt niet weg dat hij zijn boek vanuit een duidelijk romantisch perspectief schreef. Löwik 
poneert het bestaan van een afzonderlijke Twentse cultuur met een eigen taal, volkskarakter, bouw- 
kunst enzovoort. De hoofdlijn van zijn betoog is dat rond 1900 in Twente een beweging opkwam 
die tot op heden strijdt voor het behoud van de oude Twentse volkscultuur. In zijn boek profileert 
Löwik zichzelf als een belangrijk Twents regionalist, die met succes de strijd voortzet.32

Tegenover de romantisch-nationalistische staat de modernistisch-instrumentalistische bena-
dering van de regionale identiteit. Binnen Nederland vormt Goffe Jensma een belangrijke ver-
tegenwoordiger van deze benaderingswijze. In zijn boek Het rode tasje van Salverda (1998) zoekt 
Jensma naar de oorsprong van het hedendaagse beeld van Friesland als oeroud plattelandsgewest. 
Hij traceert deze in kringen van de negentiende-eeuwse Friese elite, die scherp reageerde op de 
voortschrijdende modernisering en eenwording van Nederland. De beeldvorming geschiedde vol-
gens hem in twee fases, met een geleidelijke overgang rond het midden van de negentiende eeuw. 
In de eerste fase speelde de Friese grote burgerij, die toen in de provincie de dienst uitmaakte, een 
beslissende rol. Dankzij haar internationale oriëntatie, zo betoogt Jensma, was de Friese elite goed 
op de hoogte van de snelle veranderingen elders in Europa. Hier kwam bij dat zij zich de revo-
luties van rond 1800 scherp herinnerde. Daardoor vreesde zij voortdurend voor het behoud van 
haar bevoorrechte positie. Het was in deze context dat het beeld ontstond van een onveranderlijk 
Friesland met een hechte plattelandsgemeenschap, aldus Jensma. Op regionaal niveau gebruikte 
de Friese elite dit denkbeeld ter legitimatie van haar positie tegenover de naar meer invloed stre-
vende kleine burgerij. Ook deze kleine burgerij profiteerde er volgens Jensma van, aangezien zij 
hierdoor de eigen cultuur kon inzetten bij haar streven naar hogerop. Op landelijk niveau werd 
het idee van de oeroude Friese volkscultuur aangewend om voor de provincie een waardige plaats 
binnen het koninkrijk op te eisen. Desondanks verloor Friesland binnen Nederland steeds meer 
aan politieke, economische en culturele betekenis. Hiermee samenhangend ontstond een uittocht 
van de Friese hoge burgerij. In Friesland kwam de macht te liggen bij de kleine burgerij, die van 
de kiesrechtverruiming van 1848 had geprofiteerd. Deze zette de verbeelding van Friesland als 
hechte plattelandsgemeenschap onverminderd voort. Het Friese volk dat zij zocht te vertegenwoor-
digen, was dat van de welwillende arbeider. Zo verschoof het beeld van Friesland als authentiek 
plattelandsgewest naar de middelste maatschappelijke lagen. Hiermee veranderde er iets in de 
beeldvorming. De kleine burgerij keek nauwelijks over de provinciegrenzen, waardoor Europa niet 
langer fungeerde als referentiekader. Die rol was nu weggelegd voor de Nederlandse natiestaat. 
Zoals Friesland voor 1848 tegen het moderne Europa was afgezet, werd het nadien tegenover 
Holland geplaatst, aldus Jensma.33
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Historicus Erwin Karel schreef een vergelijkbaar verhaal voor Drenthe. Karel hanteert hierbij 
een constructivistische benadering, of zoals hij het zelf in een van zijn artikelen verwoordt: ‘Drentse 
identiteit wordt hier opgevat als een constructie van ideeën (vertoog) over vermeende eigenschap-
pen van de Drent, over zijn gewoonten, zijn geschiedenis en dergelijke. (…) De inhoud van die 
identiteit is geen vast gegeven, maar wordt voortdurend gereconstrueerd.’34 Bij deze voortdurende 
reconstructie werd, aldus Karel, doorgaans een scheidslijn getrokken tussen enerzijds ‘oeze volk’ 
en anderzijds de ‘vrömden’. De eerste categorie stond voor het oude, authentieke Drenthe, de 
tweede voor het uitheemse, waartoe men vernieuwingsdrang en Hollandse arrogantie rekende. 
Het betrof hier volgens Karel nadrukkelijk een ideeënconstructie die niet correspondeerde met 
een werkelijke scheiding. Sommige personen die zichzelf tot ‘oeze volk’ rekenden, waren niet van 
Drentse afkomst, terwijl sommige Drenten van geboorte zich juist als ‘vrömden’ profileerden. Dit 
proces van profilering en identiteitsvorming vond, evenals in Friesland, plaats binnen een geleide-
lijk veranderende context. Met verwijzing naar Jensma constateert Karel dat ook in Drenthe het 
proces van regionale identiteitsvorming zich van de hogere naar de lagere maatschappelijke lagen 
verplaatste.35 Vanaf het eind van de achttiende eeuw tot circa 1880 hielden diverse personen uit 
de Drentse elite zich bezig met de vraag wat kenmerkend was voor Drenthe. Nadien was het vooral 
de Drentse kleine burgerij die zich deze vraag stelde. Rond 1930 ontstond in kleinburgerlijke krin-
gen een beweging met een streven naar Drentse zelfbewustwording en emancipatie. Volgens Karel 
kwam rond 1980 een einde aan het Drentse cultuurpolitieke streven en daarmee aan de bestaans-
grond van de Drentse beweging. Eerder schreef Albert van der Zeijden een vergelijkbaar verhaal. 
Hierin wijst hij op de paradox dat in de negentiende eeuw de Drentse volkscultuur voornamelijk 
werd bestudeerd door dominees en schoolmeesters die de bevolking probeerden te beschaven en dus 
een andere cultuur bij te brengen. Hij relateert dit aan hun middelaarspositie in de samenleving. 
Daarnaast komt in zijn verhaal naar voren hoe het opkomende toerisme aan het begin van de twin-
tigste eeuw als katalysator werkte voor de ‘folklorisering’ van de Drentse volkscultuur.36

Andere studies wijzen op het belang van de industrialisatie in Nederland voor de ontwikkeling 
van verschillende regionale identiteiten. Zo betoogt Eric Nijhoff dat dankzij de industrialisatie 
de vaak ongedifferentieerde plattelandseconomie een proces van differentiatie onderging. Door 
de concentratie van gespecialiseerde bedrijven in specifieke regio’s zou het onderscheid tussen 
de regio’s zijn toegenomen. Nijhoff gaat hiermee in tegen het denkbeeld dat de industrialisatie 
tot nivellering van de regionale eigenheid leidde.37 Het industrialiseringsproces speelt ook een 
belangrijke rol in het werk van Jan van Oudheusden. In 1990 verscheen van deze auteur een 
studie over Brabantia Nostra. Dit was een in de jaren dertig van de twintigste eeuw opgekomen 
beweging, gericht op het behoud van de Brabantse identiteit, die als plattelands en katholiek werd 
aangemerkt. Van Oudheusden noemt twee factoren voor het ontstaan van Brabantia Nostra. Ten 
eerste hing de opbloei van de beweging samen met een al eerder ingezet proces van katholieke 
emancipatie. De sterke modernisering van de Noord-Brabantse landbouwsector in combinatie 
met de snelle industrialisatie van het gewest vormde de tweede factor. Enerzijds stimuleerde de 
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economische vernieuwing de gewestelijke trots. Anderzijds wekte zij bij de katholieke elite de 
vrees dat het rurale, katholieke Brabant teloor zou gaan. Deze vrees werd extra gevoed door de toe-
stroom van werknemers van buiten de provincie naar de Brabantse industrie. Als reactie beoogde 
men het katholieke Brabant te beschermen tegen de protestanten van boven de Moerdijk, die 
men doorgaans aanduidde als ‘de Hollanders’. Volgens Van Oudheusden betrof het hier niet 
een vorm van separatisme, maar probeerde Brabantia Nostra juist Noord-Brabant als katholiek 
gewest in Nederland te verankeren. Na de Tweede Wereldoorlog stierf de beweging in het van 
wederopbouwidealisme doortrokken Noord-Brabant een geruisloze dood.38 Peter Nissen heeft in 
Limburg een vergelijkbare ontwikkeling geconstateerd. Hier vormde de opkomst van de mijn-
bouw aan het begin van de twintigste eeuw de katalysator voor het ontstaan van een hernieuwd 
katholiek regiobesef. In de loop van de jaren is Nissen dit verhaal vanuit een iets andere invals-
hoek gaan vertellen. Waar hij eerst uitging van een gegeven Limburgse identiteit, die dermate 
onder druk was komen te staan dat een strijdbaar zelfbewustzijn niet kon uitblijven,39 typeerde 
hij later het katholieke Limburg als een ‘constructie’ of een ‘imagined community’.40 Deze studies 
van Nissen en Van Oudheusden sluiten goed aan bij de ideeën van Hans Knippenberg en Ben de 
Pater. Deze laatste auteurs betogen dat de zuilvorming de regionale differentiatie van Nederland 
versterkte, aangezien de in de zuilen geïnstitutionaliseerde levensbeschouwingen regionaal gecon-
centreerd voorkwamen.41 Overigens maakt deze invalshoek een ernstig manco aan het werk van 
Löwik zichtbaar. Evenals Noord-Brabant was Twente rond 1900 een snel industrialiserend gewest 
met een overwegend katholieke bevolking. In zijn studie gaat Löwik geheel voorbij aan de vraag 
of en zo ja, hoe deze situatie van invloed was op het ontstaan van de Twentse beweging.

Anders dan in Noord-Brabant, Limburg en vermoedelijk Twente raakte in Friesland het 
regiobewustzijn niet met één specifieke geloofsovertuiging verweven. Hier ontstond tijdens 
het Interbellum een sterk verzuilde regionale beweging. Verschillende auteurs, onder wie Gjalt 
Zondergeld en Johan Frieswijk, hebben zich geconcentreerd op de ontwikkeling van de Friese 
beweging in het Interbellum. Zondergeld meent dat het hier ging om een taalbeweging die streed 
voor het behoud van de Friese volkstaal tegen de nivellerende werking van de Nederlandse rijks-
taal.42 Frieswijk gaat uit van een bredere politiek-culturele emancipatiebeweging met duidelijk 
nationalistische trekken. Hij wijst erop dat voor het eerst tijdens het Interbellum in ruime kring 
het idee van een Fries-nationale strijd opbloeide, waarbij sommigen een zekere culturele autono-
mie beoogden. Daarvoor zetten zij Friesland zoveel mogelijk neer als een zelfstandig volk. Het 
was in deze context dat Kalma zijn eerder genoemde Skiednis fan Frieslân schreef. Frieswijk laat 
zien dat de Friese volksgedachte sommige personen uit de Friese beweging naar het nationaal-
socialisme voerde. Hierdoor zou het Friesnationale denkbeeld na de Tweede Wereldoorlog veel 
van zijn bekoring hebben verloren.43 Zondergeld signaleert eenzelfde ontwikkeling. Volgens hem 
zorgde het separatistische streven van sommige Friezen tijdens de Bezetting ervoor dat men later 
vanuit de Friese beweging juist de staatkundige band met Nederland benadrukte.44 Ook Jensma 
heeft over de naoorlogse ontwikkeling van het Friese volksbewustzijn gepubliceerd. Hij bouwt  
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hierbij voort op zijn eerder besproken analyse dat het denkbeeld van de oeroude Friese volksge-
meenschap steeds meer een idee werd van de Friese kleine burgerij, terwijl de grote burgerij er 
geleidelijk afstand van nam. Ter onderbouwing verwijst hij onder meer naar de ontvangst van 
een indertijd baanbrekende studie over de Friese geschiedenis. In 1927 verscheen van de con-
servator van het Fries Museum mr. P.C.J.A. Boeles de studie Friesland tot de elfde eeuw, waarin hij 
op basis van archeologische informatie de gedachte van het ongerepte Friese volk verwierp. Volgens 
Boeles waren de oorspronkelijke Friezen in de volksverhuizingstijd rond 450 na Christus groten-
deels verdreven als gevolg van een Angelsaksische invasie. Na de verschijning in 1951 van de tweede 
druk van Boeles’ boek ontstond in Friesland een felle discussie over de waarde en betekenis van dit 
werk. Het gevoerde debat toonde volgens Jensma dat de grote burgerij weliswaar het idee van 
de Friese volkscontinuïteit had opgegeven, maar dat dit niet gold voor de naoorlogse generatie  
van uit de kleine burgerij opgeklommen provinciale machthebbers.45

Eerder is uiteengezet dat in het huidige natiedebat de standpunten tenderen naar een midden-
positie: bij nationale culturen gaat het om moderne schikkingen van deels oudere cultuurelemen-
ten. In het Nederlandse debat over regionale culturen doet zich een vergelijkbare tendens naar het 
midden voor. Jensma’s werk is hiervan een goed voorbeeld. Zijn boek Het rode tasje van Salverda 
kan worden gelezen als een kritiek op het romantisch-nationalistische beeld van Friesland. Daar-
naast gaat Jensma in dit boek expliciet in tegen Knippenberg en De Pater. Deze auteurs betogen 
in hun studie De eenwording van Nederland (1988) dat Nederland weliswaar in de Franse tijd een 
staatkundige eenheid werd, maar dat hier nog een lang proces van infrastructurele, economische, 
politieke en culturele integratie op volgde. Volgens Knippenberg en De Pater ontstond Neder-
land pas in een geleidelijk proces van modernisering als nationale staat. Hierbij betogen zij dat 
dit proces van nationale eenwording zorgde voor een aantasting van ‘de van oudsher bestaande 
regionale culturen’.46 Knippenberg en De Pater geven kortom een modernistische visie op de 
Nederlandse natievorming, maar een tamelijk statisch beeld van de cultuur in de regio’s. Jensma 
stelt hiertegenover dat in elk geval de Friese regionale cultuur een moderne, burgerlijke constructie 
is. Het is enigszins onduidelijk of hij hierbij uitgaat van een constructie uit het niets, of van een 
herschikking van oude elementen in een nieuw verband. In verschillende passages uit Het rode 
tasje schrijft Jensma dat de Friese burgerlijke elite voor haar constructie van een Friese cultuur 
allerlei elementen uit het volksleven codificeerde. Op andere plaatsen suggereert hij daarentegen 
dat de gemaakte constructie geheel op zichzelf stond. Zo schrijft hij: ‘Het construeren, uitvinden 
en projecteren was geen vrijblijvend tijdverdrijf. Er zonder was er geen wereld.’47 Dit bracht Van 
der Zeijden tot de kritiek dat Jensma de volkscultuur beschouwt als ‘een schepping uit het niets, 
die meer zegt over de burgerij dan over de mensen die zij wilden beschrijven.’ Van der Zeijden 
karakteriseert Jensma’s benadering als ‘iets tè postmodern constructivistisch’. Toch is ook Van der 
Zeijden niet heel duidelijk in zijn standpunt. Het denkbeeld dat hij Jensma toeschrijft lijkt nogal 
op zijn eigen passage: ‘De volkskunde was een middel om een hoger doel te bereiken. Vanuit dit 
hogere doel werd een volkscultuur geconstrueerd. De op deze wijze gecreëerde volkscultuur zegt 
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daarmee meer over de volkskundigen zelf dan over de mensen die zij dachten te beschrijven.’48 
Recentelijk herhaalde Jensma in een uitgebreid artikel zijn stelling dat de Friese identiteit in de 
vroege negentiende eeuw werd geconstrueerd. Hij koppelt dit fenomeen aan het volgens hem in 
Friesland sterk ontwikkelde gevoel voor historiciteit. Evenals eerder in Het rode tasje relateert hij 
het krachtige Friese historisch bewustzijn aan het proces van periferisering dat de provincie door-
maakte. In zijn recente artikel onderscheidt Jensma echter nog een bepalende factor voor het sterke 
Friese historisch bewustzijn, namelijk dat Friesland een rijkere geschiedenis kende dan de meeste 
andere provincies in Nederland. Volgens Jensma waren de resten van dit verleden in de negentiende 
eeuw nog zichtbaar in vele vervallen stinzen en states, in de middeleeuwse Oudfriese wetten en in 
de Friese fantastische geschiedschrijving uit de vijftiende en zestiende eeuw.49 Zo zijn in Jensma’s 
betoog de oude, constituerende elementen voor het moderne Friese besef een nadrukkelijker rol 
gaan spelen. Ofwel, Jensma en Van der Zeijden zijn elkaar in hun opvattingen over de constructie 
van identiteiten genaderd, als ze niet altijd al beiden op het standpunt ‘niets uit niets’ stonden.

Omdat dit boek gaat over het Groninger regionaal bewustzijn is een bespreking op zijn plaats 
van de eerder verschenen publicaties over dit onderwerp en aanverwante thema’s. Vincent Sleebe 
toonde in 2001 in een artikel dat bepaalde wijd verbreide stereotypen van de Groningers zijn 
ontstaan in de negentiende eeuw. Zo analyseert hij het stereotype van de sobere Groninger als een 
product van het burgerlijke beschavingsoffensief.50 Evenals elders in Europa groeide in Groningen 
tijdens de negentiende eeuw de belangstelling voor de gewestelijke geschiedenis, taal, volkscul-
tuur enzovoort. Diverse personen uit de hogere strata van de samenleving wijdden zich aan de 
studie van deze onderwerpen en schreven erover. Zo stelden de schoolmeester Helmer Molema 
en de predikanten Martinus Laurman en Pieter Boeles ieder een Groninger woordenlijst of -boek 
samen.51 Evengoed kan worden gedacht aan de invalide schoolmeesterszoon Johannes Onnekes, 
van wie een studie naar de zeden, gewoonten en gebruiken in Groningen verscheen.52 In 1837 
begon de uitgever Jan Oomkens in navolging van vergelijkbare initiatieven in andere provincies 
met de uitgave van een Groninger volksalmanak. Behalve de vertrektijden van de diligences, bevatte 
dit jaarboekje lokaalhistorische opstellen, gedichten, verhaaltjes en bijvoorbeeld een anoniem 
overzicht van Groninger plattelandsgebruiken met de oproep tot uitbanning van de ‘verkeerde 
gewoonten’.53 In 1838 publiceerde de medicus Sijpko Oomkens in de volksalmanak onder de 
titel ‘Groninger volkslied’ een vers waarin hij in biedermeierstijl de lof op de provincie zong.54 
Ondanks deze uitingen van gewestelijke trots en interesse in de regionale cultuur, ontstond in 
Groningen gedurende de negentiende eeuw niet een soortgelijk regionaal besef als in Friesland. 
Anders dan in zijn buurprovincie was in Groningen geen sprake van een krachtige beeldvorming 
van het eigen gewest als traditioneel plattelandsgewest. Daarnaast raakte de aandacht voor de 
gewestelijke cultuur er niet zo geïnstitutionaliseerd als in Friesland, waar sinds 1827 het Fries 
Genootschap en sinds 1844 het Frysk Selskip bestond.

Verschillende auteurs hebben zich beziggehouden met de oorzaken van dit verschil. Recente-
lijk betoogde IJnte Botke dat de ontwikkeling in Groningen samenhing met de vooruitstrevend-
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heid van de Groningse boerenelite en de aanwezigheid van een universiteit in de provincie.55 
Eerder kwamen Jensma en ik tot eenzelfde conclusie.56 Onze achterliggende analyse is dat anders 
dan in Friesland waar stedelijke verpachters de meeste grond bezaten, in Groningen, dankzij het 
hier geldende beklemrecht, de grond de facto in handen was van de boeren. Hierdoor kon in 
Groningen een krachtige boerenelite ontstaan, die zichzelf profileerde als verlicht burgerlijk in 
plaats van eenvoudig boers. Bovendien zorgde de aanwezigheid van een grote stad met een univer-
siteit ervoor dat men in de provincie goed op de hoogte bleef van de nieuwste inzichten op divers 
gebied. Jensma en ik hebben deze redenatie tot in de twintigste eeuw doorgetrokken. Volgens ons 
domineerde tot in het Interbellum in Groningen het beeld van de eigen provincie als moderne, 
industriële provincie. Het tegengestelde beeld van Groningen als traditioneel plattelandsgewest 
zou voornamelijk zijn gedragen door oud-Groningers die met heimwee aan hun geboorteprovincie 
terugdachten. Klaas van Berkel heeft deze visie genuanceerd door erop te wijzen dat aan het eind 
van het Interbellum ook in het Groningse universitaire milieu sprake was van een verheerlijking 
van het landleven.57 Hij laat dit zien in een essay over het in 1939 gehouden academische lustrum-
spel Levend Land. Dit lustrumspel stond sterk in het teken van de kort tevoren door de Commis-
saris der Koningin in Groningen Johannes Linthorst Homan opgerichte Groninger Gemeenschap. 
Volgens Maarten Duijvendak was bij Linthorst Homans initiatief sprake van een opmerkelijk 
samenspel tussen verschillende identiteiten, of wij-categorieën. Linthorst Homan beoogde middels 
het stimuleren van de Groninger saamhorigheid de eenheid in Nederland te bevorderen. Hierbij 
werkte hij ook met het concept ‘Nederland boven Zwolle’ als mobiliserende verzamelcategorie 
voor de noordelijke provincies.58 De relatie tussen verschillende territoriale identiteiten in Noord-
Nederland komt ook aan bod in een artikel van mij waarin ik laat zien hoe het Fries nationa-
lisme uit het Interbellum bijdroeg aan het ontstaan van een Groninger beweging.59 Eerder heeft  
Eddy de Jonge deze beweging uit het Interbellum in de geschiedschrijving geïntroduceerd als een 
dialect- en cultuurbeweging zonder politieke verlangens. Zoals hij aangeeft, moet zijn onderzoek 
worden gelezen als een eerste inventarisatie van het onderwerp. Hij gaat dan ook niet diepgravend 
in op de ontstaansachtergronden van de Groninger beweging. Wel sprak hij de hoop uit dat nog 
eens iemand het onderwerp voor een promotieonderzoek zou oppakken.60

PE R S PE C T I E F  E N V R AG E N

Uit de besproken studies komt het beeld naar voren dat tijdens het Nederlandse proces van 
eenwording en modernisering in de negentiende en de twintigste eeuw verschillende regionale 
identiteiten vorm kregen. Uiteenlopende aspecten van de modernisering werden aangewezen als 
katalysator van het regiobewustzijn. Dit gold ook voor het Groninger regiobesef. In deze studie 
wordt geprobeerd te komen tot een meer verfijnde synthese, waarin de katalyserende factoren 
nauwer met elkaar worden verbonden dan alleen via het overkoepelende moderniseringsconcept. 
Er zal worden gekeken naar hun onderlinge wisselwerking. De ontwikkeling van het Groninger 
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regiobewustzijn gedurende ongeveer de eerste zes decennia van de twintigste eeuw staat centraal. 
Aan het begin van deze periode werden vaag de contouren zichtbaar van een Groninger regionale 
beweging, aan het eind raakte deze beweging in definitief verval. Het onderzoek begint vanuit een 
gematigd constructivistisch standpunt. Er wordt dus niet gewerkt vanuit het denkbeeld dat iden-
titeiten als statische gegevenheden uit het verleden zijn overgeleverd. De aanname is daarentegen 
dat identiteiten in een voortdurend en dynamisch proces van afbakening en betekenistoekenning 
vorm kregen, krijgen en blijven krijgen. Omdat het bij dit toekennen van betekenis om een bewuste 
menselijke handeling gaat, zijn vanuit het gekozen perspectief identiteit en bewustzijn onlosmake-
lijk met elkaar vervlochten. Het ingenomen standpunt is gematigd constructivistisch omdat wordt 
verondersteld dat identiteiten niet uit niets kunnen worden geconstrueerd, maar dat altijd in meer 
of mindere mate gebruik moet worden gemaakt van al bestaande cultuurelementen. Het gekozen 
perspectief in combinatie met de eerder besproken studies voert naar een serie vragen die in deze 
studie aan bod komen.

Om te beginnen moet in kaart worden gebracht wie bij de Groninger regionale identiteits-
vorming betrokken waren. De eerder genoemde ‘Groninger beweging’ roept om een meer precieze 
analyse. Betrof het hier een homogene groep regionalisten, of ging het om meerdere clubs en zo 
ja, hoe verhielden die zich tot elkaar? Eerdere studies doen vermoeden dat vooral de regionale elite 
participeerde. Toch kan de betrokkenheid van andere groepen niet op voorhand worden uitgesloten. 
Wellicht speelden tussen verschillende kringen opererende culturele middelaars een belangrijke rol.

Ook de ontplooide activiteiten en de uitgedragen visie verdienen aandacht. Werd Groningen 
in romantisch-nationalistische zin verbeeld als een traditioneel plattelandsgewest, of legde men een 
meer modern accent? Er zal worden nagegaan welke plaats men aan Groningen toekende in bre-
der regionaal, nationaal of internationaal verband. Beschouwde men Groningen als een sterk op 
zichzelf staand gebied, of zag men belangrijke overeenkomsten en verbanden met andere gebieden? 
Uitgezocht wordt of de betrokkenen zich behalve een Groninger ook andere identiteiten toeken-
den, of er sprake was van meervoudige zelfidentificatie. Aandacht zal uitgaan naar de wijze waarop 
met behulp van bepaalde wij- en zij-categorieën, symbolen en rituelen de gekozen identiteit werd 
vormgegeven en afgebakend. Een boeiende vraag is of deze afbakening correspondeerde met de 
door de regionale bewegingen in de buurprovincies getrokken grenzen, of dat er sprake was van 
strijdige identiteitsaanspraken en betwist territoir. Ook zal worden besproken hoe het gecreëerde 
beeld van Groningen zich tot de werkelijkheid verhield: in welke mate was het gebaseerd op 
bestaande aspecten van de Groningse maatschappij? Bij dit alles zal worden gelet op verbindingen 
van het regiobewustzijn met bepaalde religieuze of politieke denkbeelden, intellectuele modes of 
wetenschappelijke inzichten.

Aangenomen mag worden dat degenen die zich bezighielden met de verbeelding van Groningen  
dat vanuit bepaalde motieven deden. Streefden zij de culturele, politieke of economische eman-
cipatie van het gewest na, was er sprake van separatisme of wenste men een stevige verankering 
van Groningen in Nederland? Handelde men vanuit regionale trots, of waren juist gevoelens van 
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gekrenkte trots en vermeende miskenning bepalend voor het Groninger regiobesef? Waren de 
betrokkenen gedreven door een beschavingsideaal of ging het hun om de legitimatie van de eigen 
maatschappelijke positie? De receptie van het regionalistische ideeëngoed buiten de kring van de 
oorspronkelijke initiators verdient ook de aandacht. Uit deze ontvangst kan blijken hoe succesvol 
men was in de verwezenlijking van de impliciete dan wel expliciete doelstellingen achter de regio-
nale beeldvorming.

Als context zullen ontwikkelingen in de sociaal-economische, politieke en culturele sfeer wor-
den beschouwd. Door het voortschrijdende proces van nationale eenwording en modernisering 
veranderde de positie van Groningen in Nederland. Zo veroorzaakte de uitstoot van arbeids-
krachten uit de landbouw een omvangrijke migratie van de provincie naar elders. Hoe dit het 
Groninger regionaal bewustzijn stimuleerde, zal later blijken. Andere factoren waarvan de invloed 
op het Groninger regiobesef zal worden nagegaan, zijn onder meer de verzuiling, het opkomende 
toerisme, de economische recessie van de jaren dertig en de beide wereldoorlogen.

Dit boek heeft een op hoofdlijnen chronologische opbouw. In de volgende vier hoofdstuk-
ken staan de opkomst en de ontwikkeling van de Groninger beweging gedurende met name het 
Interbellum centraal. Zoals zal blijken, maakte binnen deze beweging, die in steeds minder mate 
werd gedragen door de Groningse elite, een nostalgisch beeld van Groningen opgang. Vervolgens 
wordt in de hoofdstukken 6 en 7 aandacht besteed aan het gemeenschapsstreven en het regionaal 
besef van de Groningse elite gedurende de jaren dertig en begin veertig. In hoofdstuk 8 komt de 
ontwikkeling van de Groninger beweging gedurende de Tweede Wereldoorlog aan bod. Hierna 
volgen twee hoofdstukken waarin de naoorlogse ontmoeting tussen de Groningse elite en de Gro-
ninger beweging centraal staat en waarin het snelle verval van deze beweging aan het begin van 
de jaren zestig wordt verklaard. Wanneer langs deze lijnen het Groninger regiobewustzijn in kaart 
is gebracht, zal met behulp van de besproken studies in hoofdstuk 11 een vergelijking worden 
gemaakt met de ontwikkelingen elders in Nederland. Een gedetailleerd beeld van de processen 
die een rol speelden bij de opkomst en de invulling van het regiobesef in verschillende delen van 
Nederland is het einddoel.
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Terwijl de Eerste Wereldoorlog Europa verscheurde, vonden in Groningen enkele ontwikkelingen 
plaats die duidden op een bloeiend regionaal besef. Het ging hier om de totstandkoming van de 
vereniging Grönneger Sproak en het maandblad Groningen in de jaren 1917-1918. Drie perso-
nen speelden hierbij een hoofdrol: Jan Evert Scholten, dr. Geert Aeilco Wumkes (1869-1954) en  
Gerhard Wilhelm Spitzen (1864-1945). Twee van hen, Scholten en Spitzen, gelden nog steeds als 
grondleggers van de Groninger beweging. Wumkes deelt niet in deze eer. Binnen de geschiedenis van 
de Groninger beweging is voor hem nooit zo’n fraaie plek ingeruimd als voor Scholten en Spitzen.1  
Om dit verschijnsel, dat de kern van het Groninger regionaal bewustzijn raakt, te verklaren, zullen 
eerst de drie genoemde personen worden voorgesteld. Vervolgens krijgen de gebeurtenissen rond 
de totstandkoming van vereniging en tijdschrift alle aandacht.

TW E E GRO N I N G E R W E R E L D T E N TO O N S T E L L I N G E N.  JA N EV E RT SC H O LT E N

Jan Evert Scholten werd op 11 juni 1849 geboren in Foxhol. Zijn vader, Willem Albert Scholten 
(1819-1892), was in 1841 als ondernemer naar de provincie Groningen gekomen, waar hij al 
snel een aantal bedrijven, vooral aardappelmeelfabrieken, opzette. In de loop van de jaren breidde 
hij zijn bedrijvenimperium uit tot ver over de landsgrenzen. Hij stichtte fabrieken in Duitsland, 
Rusland en Oostenrijk-Hongarije.2 Dankzij zijn ondernemingen werd Willem Albert een extreem 
rijk man en dat liet hij blijken ook. Zo kocht hij aan de Grote Markt in de stad Groningen, pal 
tegenover het stadhuis, drie panden op die hij vervolgens liet slopen om er een imposant woonhuis 
neer te zetten. Daarnaast verschafte hij zich een chique buitenwoning in het onder de rook van 
Groningen gelegen dorpje Helpman. Deze noemde hij Villa Gelria, naar zijn geboorteprovincie.

Na het overlijden van Willem Albert Scholten, in 1892, gingen zijn bedrijven en andere bezit-
tingen over in handen van zijn zoon Jan Evert. Deze breidde het door zijn vader opgebouwde 
imperium nog verder uit, onder meer met enkele zuivelfabrieken in Friesland en een suikerfabriek 
in het Groningse gehucht Vierverlaten. Zijn bezittingen verschaften Jan Evert Scholten in Gro-
ningen, en tot op zekere hoogte ook daarbuiten, veel macht. Dit is onder meer af te lezen aan de 
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politieke functies die hij vervulde. Tussen 1879 en 1910 nam hij achtereenvolgens plaats in de 
Gemeenteraad van de stad Groningen, de Provinciale Staten van de provincie Groningen en de 
Eerste Kamer der Staten Generaal. Ook buiten de politiek liet Scholten van zich horen. Van een 
groot aantal verenigingen in Groningen vervulde hij bestuursfuncties, veelal het voorzitterschap. 
Zo trad hij op als bestuurslid van de Groninger harddraverijvereniging, de Openbare Leeszaal, de 
Droge Kroeg, de Vereniging tot verbetering van de haven van Delfzijl en de watersportvereniging 
te Paterswolde. Verder participeerde Jan Evert Scholten in enkele Groningse woningbouw-
verenigingen. Dit laatste deed hij vermoedelijk niet alleen uit filantropische overwegingen. De 
verwachting winst te zullen maken en het streven de rust onder de Groningse arbeiders te bewaren, 
behoorden waarschijnlijk ook tot zijn motieven. Behalve bij de woningbouw in Groningen was 
Scholten ook betrokken bij enkele infrastructurele projecten. Dankzij zijn financiële steun kwam 
er een kunstweg tussen Groningen en Paterswolde, alsook een verbindingskanaal tussen Zuidoost-
Drenthe en Groningen, het Scholtenkanaal. In 1895 gaf hij samen met enkele andere ondernemers 
opdracht tot de bouw van de eerste elektriciteitscentrale in de stad Groningen. Bovendien was hij de 
grote stimulator achter het ontstaan van het Groninger stadspark. Jan Evert Scholten was kortom 
iemand die als een soort patriarch overal binnen Groningen zijn invloed deed gelden.3

Bij de activiteiten die Scholten binnen Groningen ontplooide, toonde hij een sterk regionaal 
bewustzijn dat werd gekenmerkt door een grote zelfverzekerdheid en een rotsvast vooruitgangs-
geloof. Een mooie illustratie hiervan vinden we in 1903. Dat jaar organiseerde een groep  
Groningse notabelen op initiatief van VVV-voorzitter P. de Graaff en onder voorzitterschap van 
Scholten op een terrein net buiten het stadscentrum een nijverheidstentoonstelling ter promo-
tie van Groningen in binnen- en buitenland. Groningen werd er naar voren geschoven als een 
modern, naar buiten gericht, economisch centrum met een bloeiende industrie. Meer dan drie-
honderd bedrijven presenteerden hun producten, variërend van gasmotoren en automobielen tot 
vleeswaren en kokosmatten. Uiteraard waren ook Scholtens bedrijven vertegenwoordigd, onder 
meer met een maquette van de juist in gebruik genomen suikerfabriek te Vierverlaten. Naast de 
vele bedrijven uit Groningen en andere delen van Nederland waren er Duitse, Franse, Russische 
en Amerikaanse ondernemingen vertegenwoordigd. Dit paste fraai binnen het beeld dat de ten-
toonstellingsorganisatoren wilden neerzetten van hun stad en haar ommeland.4

Ook in ander opzicht ademde de tentoonstelling een internationale gerichtheid. Op het ten-
toonstellingsterrein was een Japans marktplein inclusief theehuis, poort en pagode nagebouwd. 
Deze Groningse Japan-gerichtheid past binnen de rond 1900 in Europa heersende fascinatie voor 
Japan, het Japonisme. Het idee om op de Groninger nijverheidstentoonstelling een Japanse omge-
ving na te bouwen, kan heel wel zijn ontleend aan de Parijse wereldtentoonstelling van 1900. Hier 
hadden Japanse ambachtslieden diverse kopieën van authentieke Japanse gebouwen opgetrokken.5 
In Groningen ging men iets minder natuurgetrouw te werk. Zo werd de hier neergezette pagode, 
niet bepaald Japans, ’s nachts door vijftienhonderd gloeilampen beschenen. Ook in de Groningse 
binnenstad waren veel panden, waaronder Scholtens stadsvilla aan de Grote Markt, gedurende de 
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tentoonstellingsperiode overvloedig verlicht. Dankzij al het lichtvertoon kon het niemand ontgaan 
dat Groningen al over elektriciteit beschikte. Pal naast het tentoonstellingsterrein was een kermis 
en ’s avonds traden in een feesttent op het tentoonstellingsterrein onder meer een Roemeens en 
een Tsjechisch orkest op. Ook elders in de stad waren in het kader van de tentoonstelling tal van 
festiviteiten, zoals een gymnastiekvoorstelling, een concours-hippique en een parade van auto-
mobielen.

De tentoonstelling trok meer dan tweehonderduizend bezoekers en was daarmee een door-
slaand succes. Niet alleen vanuit Nederland, maar ook vanuit Oost-Friesland was de toestroom 
groot. Hotels waren vaak zo vol dat zij nieuwe gasten moesten weigeren. Onder de bezoekers 
bevond zich een aantal hoogwaardigheidsbekleders. De minister van Waterstaat, Handel en Nij-
verheid mr. J.C. de Marez Oyens opende de tentoonstelling. De koninklijke familie en de Japanse 
gezant, Mitouhaski, vereerden haar met een bezoek. Gezien het enorme succes besloot men de 
tentoonstelling, die ondertussen in Groningen was gaan gelden als ‘wereldtentoonstelling’, twee 

Organisatoren en aandeelhouders van de Groninger nijverheidstentoonstelling van 1903. In het midden J.E. Scholten.
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Pagode op de Groninger nijverheidstentoonstelling van 1903.
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weken langer dan gepland open te houden. Toen zij uiteindelijk toch ten einde was gekomen, 
verzamelde zich een grote groep Groningers voor Scholtens woning aan de Grote Markt om met 
gejuich hun machtige stadsgenoot voor het gebodene te bedanken.6

In 1911 namen Scholten en enkele andere organisatoren uit 1903 het initiatief om opnieuw een 
tentoonstelling te organiseren.7 Deze keer werd de lat nog hoger gelegd. Men besloot de tentoonstel-
ling te plaatsen in het bredere kader van wat men noemde de zes-staten-beweging. Dit in Groningen 
bedachte zes-staten-idee was een directe reactie op de Europese politieke situatie rond 1911 en paste 
binnen het toen in Nederland oplevende internationalisme.8 Tussen de grote Europese mogendheden 
was een machtsstrijd gaande, die uiteindelijk tot de Eerste Wereldoorlog zou leiden. Zoals overal in 
Europa, voelde men ook in Groningen sterk de oorlogsdreiging. Onder de tentoonstellingsorganisa-
toren heerste de angst dat de kleine Europese staten door de grotere ingelijfd zouden worden. Dit 
zou, zo meende men, niet alleen voor de kleine volken, maar voor Europa als geheel ongunstig zijn. 
De kleine volken bezaten namelijk elk een cultuur die voor Europa behouden moest blijven. Waar 
de grote Europese volken zich kenmerkten door provincialistische zelfgenoegzaamheid en eenzijdig-
heid, hadden de kleine volken totaal andere eigenschappen. Doordat ze veel meer op andere naties 
aangewezen waren, had men er een bredere kijk op de dingen: men was de vreemde talen machtig, 
volgde de buitenlandse politiek en de ontwikkelingen in kunst en wetenschap en was in staat tot 
vergelijken. Vanwege deze eigenschappen, zo vonden de Groningse initiatiefnemers, zou de cultuur 
van de kleine staten binnen Europa toonaangevend moeten zijn.

In het belang van hun eigen naties en van Europa dienden de zes kleinere staten van Noordwest- 
Europa, België, Denemarken, Nederland, Noorwegen, Zweden en Zwitserland, hun eigen positie  
te versterken. Dit was het best te bewerkstelligen door vergroting van de onderlinge samen-
werking. Men dacht hierbij niet aan samenwerking op politiek of militair vlak, maar aan een 
versterking van de banden op economisch en cultureel gebied. De zes landen moesten extra 
handelrelaties aanknopen en het onderlinge verkeer diende toe te nemen. Men kon toeristische 
bezoeken aan elkaar brengen. Via een door de zes-staten-beweging uitgegeven tijdschrift zou 
men worden geïnformeerd over elkaars literatuur en kunst. Professoren dienden over en weer 
colleges te geven. Er moest een gemeenschappelijke tentoonstelling langs de verschillende landen 
gaan. Bij de première van de tentoonstelling, in Groningen, zou een congres van de zes-staten- 
beweging worden gehouden. Betekenisvol bij al dit internationalisme is, dat men meende dat dit 
congres mooi kon worden gecombineerd met de viering van het driehonderdjarig bestaan van de 
Groningse universiteit in 1914.9

De plaats die men binnen dit alles voor Groningen in gedachten had, werd het duidelijkst 
verwoord door H.J. Kiewiet de Jonge. Hij schreef: ‘Geen beter middel ook voor Groningen om 
zich zelf met een breed gebaar nader te rukken tot het overige land, en voor zich de belangstelling 
op te eischen, die het als middelpunt van het welvarende Noorden ten volle verdient. Indien deze 
betooging, die moeilijk is, gelukt, kan zij voor Groningen van zeer groote beteekenis worden. (...) 
Het is een eenige gelegenheid die hier geboden wordt, om op waardige wijze door de pers van zes 
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landen Groningen en zijn omgeving in het licht te doen stellen. Een der mooiste middelen om de 
belangrijkheid der stad te doen uitkomen, zal zijn om de vreemdelingen op aantrekkelijke wijze 
de eenige rijke provincie te doen zien. Dat alleen zou een indruk maken, die nergens ter wereld 
misschien in die mate kan worden verkregen.’10 

De zes-staten-beweging verkondigde kortom het ideaal van een Europa van tolerante, interna-
tionaal gerichte staten, waar Groningen als welvarend deel van Nederland een prominente plaats 
in verdiende. Tussen 1911 en 1914 zetten Scholten en de zijnen zich volop in voor dit ideaal. Zij 
zochten sponsoren, riepen een Nederlandse commissie voor het zes-staten-congres in het leven en 
legden contacten met de vijf andere landen van de zes-staten-beweging. Toch ging de tentoonstel-
ling met het daaraan verbonden congres uiteindelijk niet door. Eerst werden de plannen een jaar 
uitgesteld tot 1915, aangezien Denemarken en Zweden in 1914 een Baltische tentoonstelling te 
Malmö hadden en Noorwegen een nationale tentoonstelling te Christiania. De Eerste Wereld-
oorlog bracht het definitieve afstel.11

Men liet zich er door deze tegenslagen echter niet van weerhouden Groningen in de schijn-
werpers te blijven zetten. Nadat duidelijk was geworden dat de tentoonstelling een jaar moest 
worden uitgesteld, besloot men om in 1913 alvast een voorproefje van de beoogde feestelijkhe-
den te geven.12 Ter gelegenheid van de honderdjarige Nederlandse onafhankelijkheid stelde men 
een uitgebreid feestprogramma samen. In de maand augustus vertrok bijvoorbeeld dagelijks een 
toeristenauto vanaf de Grote Markt voor een acht uur durende toertocht door de provincie. De 
reis voerde langs diverse fabrieken en boerenbedrijven, ‘die speziell in dieser Provinz eine hohe 
Entwicklungsstufe erreicht haben’, zoals een voor Duitse bezoekers bedoelde brochure trots meld-
de.13 Met dezelfde trots besloot men tot de uitgave van een boek dat een beeld moest geven van 
‘de ontwikkeling der welvaartsbronnen, die de Stad en de Provincie zulk een hooge vlucht hebben 
doen nemen’. Het resultaat was een imposant boekwerk, met daarin behalve een in hooggestemde 
toon geschreven overzicht van de gewestelijke geschiedenis en economische structuur, circa hon-
derd paginagrote afbeeldingen van bedrijven en instellingen in de provincie. Om het boek als 
visitekaartje naar het buitenland te kunnen gebruiken, kwam er naast een Nederlandstalige een 
Duitse, een Franse en een Engelse editie.14

Ook na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog ging men door met het promoten van Gro-
ningen. Hoewel de provincie zichzelf niet meer op Europees niveau in het licht kon stellen, had de 
oorlog voor Groningen ook z’n positieve kant, zo meenden de rond Scholten verzamelde notabe-
len: het gegeven dat de Nederlanders hun vakantie in eigen land moesten doorbrengen, bood een 
uitgelezen kans hen kennis te laten maken met Groningen. Vanuit deze gedachte richtte men in 
december 1916 de vereniging Provinciale Groninger Week op. Deze vereniging, onder voorzitter-
schap van Scholten, had als doel om in de zomer van 1917 een Groninger feestweek met diverse 
wedstrijden, tochten door de provincie en tentoonstellingen te organiseren. De feestweek moest 
ervoor zorgen dat ‘het door het overige Nederland zoo vaak miskende Noorden en wel speciaal 
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de provincie en de stad Groningen, meer op den voorgrond geplaatst worden en er die aandacht 
geschonken wordt, waarop zij recht hebben’.15

Hoewel de vereniging Provinciale Groninger Week de feitelijke organisatie van de festiviteiten 
regelde, was het initiatief tot het houden van de feestweek genomen binnen een andere vereniging, 
namelijk De Centrale, Vereeniging ter bevordering van den bloei van Groningen. Deze vereniging 
was in 1905 voortgekomen uit het organisatiecomité van de twee jaar tevoren zo succesvol ver-
lopen nijverheidstentoonstelling. Het voorzitterschap van De Centrale berustte, hoe kan het ook 
anders, bij Scholten. Iets breder omschreven dan in de verenigingsnaam, was De Centrale bedoeld 
om ‘de welvaart van Groningen op de ruimst denkbare schaal, met medewerking van de geheele 
bevolking, zonder onderscheid van stand of geloof, te bevorderen’.16 De Groningse notabelen van 
De Centrale beoogden kortom niet alleen een welvarende, maar ook een saamhorige maatschappij. 
Dat was gezien hun positie begrijpelijk. Sinds de oprichting van De Centrale waren vanuit deze 
vereniging diverse initiatieven geïnitieerd en verschillende andere verenigingen ontstaan, zoals in 
1909 de Vereeniging het Stadspark, die het begin maakte met de aanleg van dit park. Ook de 
Commissie Plan 1913, officiële organisator van de onafhankelijkheidsfeesten, alsmede de Vereeni-
ging Tentoonstelling Groningen 1914, organisator van de afgeblazen zes-staten-tentoonstelling, 
kwamen uit De Centrale voort.17

Rond dezelfde tijd dat De Centrale het startsein gaf voor het organiseren van de Groninger 
feestweek van 1917, ontstond een samenwerkingsverband met het tijdschrift Mooi Groningen. Dit 
tijdschrift werd het officiële orgaan van De Centrale. Mooi Groningen, een uitgave van de firma 
Fongers te Uithuizen, was voor het eerst in het voorjaar van 1916 verschenen. Het had eveneens 
als doel Groningen binnen het grotere Nederlandse geheel te tonen. In eerste instantie betrof dit 
vooral het tonen van Groningens esthetische schoonheid.18 Vanaf de tweede jaargang werd het 
doel hoger gesteld. Vanaf nu wilde men niet alleen maar laten zien dat Groningen mooi was qua 
gebouwen en natuurschoon. Evenzeer wilde men tonen dat Groningen mooi was van ‘welvaart 
en energie’. De rest van het land zou moeten weten dat er van Groningen ‘een trotsche geschie-
denis valt te vertellen’ en dat men in dit buiten het centrum van Nederland gelegen gebied ‘streeft 
naar beschaving en ontwikkeling minstens zooveel als in andere provinciën’. Men zou vooral ook 
moeten weten dat deze beschaving niet alleen in de stad Groningen, maar ook op het Groningse 
platteland heerste. Het werd tijd dat men in de rest van het land begreep ‘dat er onder onze boe-
ren menschen voorkomen, die het wat verstand en wetenschap betreft tienmaal tegen een stadjer 
kunnen opnemen’, meende de redactie.19

Qua inhoud leek Mooi Groningen enigszins op een reisgids. Veel artikelen in het blad waren 
verslagen van een tochtje door de stad of provincie: zij legden uit waar men langs reisde en wat er 
te zien was, er werd een stukje geschiedenis van de bezochte plaatsen verteld en bij menig artikel 
stonden fraaie afbeeldingen afgedrukt.20 Men bezocht niet alleen oude kerken en borgen. Evenzeer 
bracht Mooi Groningen reportages over de Groningse industrie,21 of de moderne haven van Delf-
zijl.22 Het wedstrijdzeilen met moderne Amerikaanse en Engelse bootjes op het Paterswoldse meer 
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werd beschreven23 en het, dankzij de steun van Scholten tot stand gekomen, splinternieuwe club-
gebouw van de Paterswoldse watersportvereniging aangeprezen.24

‘DI Z Z E PI E-DI Z Z E P U’ .  GE R H A R D WI L H E L M SPI T Z E N

Gerhard Wilhelm Spitzen werd op 13 november 1864 te Stadskanaal geboren. Zijn vader was een 
uit Steenwijk afkomstige ondernemer, die in Stadskanaal een handel in ijzerwaren begon. Zijn moe-
der kwam uit Veendam. Het gezin Spitzen was katholiek. Op vijftienjarige leeftijd verliet Gerhard 
Wilhelm het ouderlijk huis om in Den Bosch aan de rijkskweekschool het beroep van onderwijzer te 
leren. In 1883 begon hij zijn loopbaan als onderwijzer aan de openbare lagere school te Winschoten. 
In zijn vrije tijd studeerde hij voor de middelbare akten Duits en Nederlands. Zijn carrière bracht 
hem vervolgens naar Oudewater, Voorburg, Den Briel, Wageningen en Den Haag. In deze laatste 
plaats, waar hij in 1906 als leraar Nederlands en Duits aan een hogereburgerschool (HBS) was aan-
getreden, beëindigde Spitzen in 1924 zijn loopbaan in het onderwijs. Hierna woonde hij nog enige 
tijd in Soestdijk. Hij overleed op 13 maart 1945 in zijn laatste woonplaats, Ruurlo.

Naast zijn leraarschap hield Spitzen zich vooral bezig met toneel en literatuur. In Oudewater, 
waar hij vanaf 1885 voor de klas stond, sloot hij zich aan bij de rederijkerskamer. In Den Briel 
deed hij dit eveneens. Op 14 maart 1906 werd Spitzens eerste, Nederlandstalige, toneelstuk 
opgevoerd tijdens een feestavond van de HBS in Wageningen ‘ten bate der algemeene armen’. 
Zijn leerlingen uit de hoogste klassen waren de toneelspelers. In Den Haag werd Spitzen lid en 
bestuurslid van Oefening Kweekt Kennis, een vereniging die in de winter om de veertien dagen 
voordrachtavonden organiseerde.

In de loop van de tijd begon Spitzen zich bij zijn literaire activiteiten steeds meer te richten 
op het Gronings. Onder zijn pseudoniem Geert Teis Pzn. verscheen in 1909 zijn eerste bundel 
Groningstalige gedichten, Mien Bröddellabbe.25 Spoedig volgde een reeks andere dichtbundels, 
verhalen en toneelstukken. Spitzen verwierf zich nu ook snel een belangrijke positie binnen 
kringen van verenigde oud-Groningers. Op 26 november 1912 beleefde hij in Dordrecht, waar 
sinds 1904 een vereniging voor oud-Groningers bestond, zijn eerste voordrachtenavond. Hierna 
trad hij in nog tal van andere plaatsen op. In 1914 was Spitzen betrokken bij de oprichting van 
een Haagse vereniging voor oud-Groningers. Vanaf 1915 verspreidde deze vereniging het onregel-
matig verschijnende mededelingenblad Groninger stemmen in Den Haag.26 Spitzen publiceerde er 
geregeld gedichtjes in. Op 7 november 1917 behaalde hij binnen zijn vereniging een groot succes 
met de première van het door hem geschreven humoristische toneelstuk Dizzepie-Dizzepu, Grön-
neger Bliespul in 4 bedrieven.27

Qua politiek-religieuze opvattingen moet Spitzen vermoedelijk in de non-confessionele 
linkse hoek worden geplaatst. Toen hij eenmaal op eigen benen stond, brak hij met de katholieke 
kerk. Hij koos bewust niet voor het bijzonder, maar voor het openbaar onderwijs. Bovendien 
beschrijft hij in zijn autobiografie, weliswaar relativerend maar toch met trots, hoe hij tijdens zijn 
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onderwijzerschap in Oudewater op een vergadering met collega’s uit de wijde omgeving een lezing 
over Multatuli hield die insloeg als een bom.28

GO D D E L I J K  GRO OT-FR I E S L A N D.  GE E RT AE I LC O WU M K E S 

Geert Aeilco Wumkes werd op 4 september 1869 geboren te Joure.  Zijn vader was in Friesland 
geboren en oefende het beroep uit van garenfabrikant. Wumkes’ moeder was afkomstig uit Gro-
ningen. Van 1889 tot 1894 studeerde Wumkes theologie te Utrecht. Hij bekleedde het ambt van 
hervormd predikant in achtereenvolgens Hoorn (Terschelling), Roden, Zeerijp en Sneek. In deze 
laatste plaats stond hij van 1906 tot zijn emeritaat in 1924 op de kansel.29

Wumkes was een uitermate actief persoon binnen de Friese beweging. In 1908 was hij betrok-
ken bij de oprichting van het Christlik Selskip for Fryske Tael- en Skriftekennisse en nam hij in 
het bestuur hiervan plaats. Dat Wumkes zich bij het Christlik Selskip aansloot, was gezien zijn 
ideeën niet vreemd. Hij meende dat er een nauw verband bestond tussen de Friesnationale en de 
christelijke strijd. Enerzijds zou door het gebruik van de volkstaal in de prediking het volk eerder 
gewonnen worden voor het evangelie. Anderzijds gold volgens Wumkes dat als het volk eenmaal 
had geleerd in de volkstaal te bidden, de rest van de nationale strijd niet meer kon mislukken. Op 
basis van dit idee begon Wumkes in 1915 in het Fries te preken. Dit werd een enorm succes. Zijn 
eerste Friese preek beleefde drie drukken in drie weken tijd.30 Rond dezelfde tijd begon Wumkes 
met het vertalen van de bijbel in het Fries. In 1943 voltooide hij deze taak.31

Naast het geloof in een onlosmakelijk verband tussen nationalisme en religie had Wumkes 
ten aanzien van het Friese nationalisme nog een uitgesproken opvatting. Op 29 januari 1916 
hield de Friese theologiestudent Douwe Kalma voor de kort tevoren onder zijn leiding opgerichte 
Jongfryske Mienskip een redevoering die een maand later onder de titel Fryslân en de Wrâld in 
druk verscheen. In zijn rede, die was bedoeld om het Friesnationale streven naar een hoger niveau 
te brengen, pleitte Kalma voor het aangaan van nauwe contacten met Engeland en de Scandinavi-
sche landen. In de Eerste Wereldoorlog, die op dat moment woedde, stonden volgens hem vier 
verschillende culturen tegenover elkaar: de Teutoonse, de Anglo-Scandinavische, de Latijnse en 
de Slavische. De Nederlandse cultuur kon nergens meer bij gerekend worden, omdat de geest 
van Nederland reeds gestorven was. Drie van de vier culturen kenmerkten zich door een hechte 
verbondenheid. Dat was niet het geval met de Anglo-Scandinavische cultuur. Tussen Engeland 
en Scandinavië ontbrak niet alleen een staatkundige, maar ook een geestelijke band. Het was de 
taak van Friesland, beweerde Kalma, de brug te vormen tussen de beide polen van deze Noordzee-
cultuur. Voor die taak had God Friesland geschapen. Met zijn rede borduurde Kalma voort op de 
al langer bestaande Groot-Friese gedachte. Dit was de gedachte dat er ooit een Groot-Friesland 
had bestaan, dat zich uitstrekte van de Deense Waddenkust tot het Zwin in België. Fryslân en de 
Wrâld werd in de Friese beweging een begrip. Ook Wumkes nam Kalma zeer serieus. Hij was diep 
onder de indruk van diens Anglo-Scandinavische droombeeld.32
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Wumkes was ook op het Groningse vlak actief. In 1904 voltooide hij zijn proefschrift De  
gereformeerde kerk in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers (1595-1796). Vervolgens werkte hij 
mee aan een boek over grafschriften in de provincie Groningen alsook aan een boek over Gronings 
avondmaalszilver.33 Tussen 1906 en 1929 schreef hij vrijwel jaarlijks een of meer artikelen voor de 
Groningsche volksalmanak.34 Bovendien vormde hij vanaf 1915 samen met Jacob Tilbusscher (1876-
1958)35 de redactie van het sterk historiserende blad Groningen, Tijdschrift voor de volkstaal, geschie-
denis, volksleven enz. van de provincie Groningen. In 1916 verscheen daarvan het eerste nummer  
bij de firma Mekel te Winsum.

Zijn Groningse activiteiten pasten geheel binnen Wumkes’ idee van Friesland als brug tussen 
Scandinavië en Engeland. Volgens hem werkten met name in de Noord-Groningse streken Hunsingo  
en Fivelingo de oud-Friese tradities door, terwijl het er in de volkstaal nog krioelde van de Friese 
woorden.36 Ook voor de nationale strijd in Groningen streefde Wumkes naar een verbinding met 
het religieuze. In hun tijdschrift schreven Wumkes en Tilbusscher in augustus 1917 een wedstrijd 
uit tot het vertalen van een gedeelte uit de bijbel naar ‘een van de dialecten tusschen Eems en 
Lauwers’. Deze uitschrijving ging vergezeld van een oproep aan de predikanten in Groningen om 
eens in de volkstaal van de gemeenteleden te preken.37

CO N F L I C T O M D E P R E E K S TO E L

Wumkes’ enthousiasme en inzet voor de Friese zaak stonden niet op zich. Zij passen binnen het 
aan het begin van de twintigste eeuw oplevende Fries nationalisme. Met de oprichting van het 
Christlik Selskip in 1908 en van de Jongfryske Mienskip in 1915 was de basis gelegd voor het 
ontstaan van een brede, in verschillende politieke en godsdienstige groepen wortelende Friese 
beweging. Vanuit deze beweging werden diverse initiatieven ter stimulering van de Friese taal en 
cultuur ontplooid. Een van de doelstellingen was dat in het Nederlandse onderwijssysteem ruimte 
kwam voor het Fries. 38

De roep om onderwijs in het Fries weerklonk ook in Groningen. Dit hing samen met de 
centrumpositie van de stad Groningen binnen Noord-Nederland op onderwijsgebied. Sinds de 
sluiting van de Franeker academie in 1811 beschikte de provincie Friesland niet meer over een 
eigen universiteit. Friese studenten moesten sindsdien voor het verkrijgen van hun doctoraat uit-
wijken naar elders. De nabij gelegen universiteitsstad Groningen vormde een logische optie. De 
Groningse universiteit kende aan het begin van de twintigste eeuw dan ook een hoog percentage 
studenten van Friese komaf.39 Een van hen was G. Zeldenrust. Vermoedelijk onder invloed van 
zijn charismatische medestudent Douwe Kalma raakte Zeldenrust nauw betrokken bij het rond 
de Eerste Wereldoorlog oplevende Fries nationalisme. In januari 1916 trad hij toe tot het bestuur 
van de Jongfrieske Mienskip. In oktober van dat jaar stichtte hij in Groningen de vereniging van 
Friese studenten Us Tael.40 Op 11 mei 1917 verzocht deze vereniging het curatorium van de 
Groningse universiteit een zaal beschikbaar te stellen voor enige door Pieter Sipma te geven lessen 
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in het Fries. Pieter Sipma (1872-1961) was als leraar Nederlands verbonden aan de HBS en het 
gymnasium van Sneek. Als schrijver van de eerste wetenschappelijke grammatica van het moderne 
in Nederland gesproken Fries genoot hij binnen de Friese beweging aanzien. Hij was een van de 
medeoprichters van de Jongfryske Mienskip.41 Op 25 mei 1917 willigde het college van curatoren 
het verzoek van Us Tael in en op 31 oktober 1917 stak Sipma in het Groningse academiegebouw 
van wal. Zijn eerste les vulde hij met een warm pleidooi voor het Friese nationalisme in het alge-
meen en de universitaire beoefening van het Fries in het bijzonder.42

Of Jan Evert Scholten de details van Sipma’s optreden kende, kan worden betwijfeld. Wel is 
zeker dat hij rond de tijd dat Sipma zijn eerste les in het Groningse universiteitsgebouw gaf, het 
gerucht opving dat aan de Groningse universiteit een lectoraat in het Fries zou worden verbonden. 
Dit gerucht moet ongetwijfeld worden herleid tot Sipma’s cursus Fries. Voor Scholten was het 
reden om tot actie over te gaan. Op drie november 1917, drie dagen na Sipma’s eerste les, liet hij 
per advertentie in alle belangrijke regionale en nationale kranten weten dat hij een vereniging met 
de naam Grönneger Sproak43 had opgericht. Het in de statuten omschreven doel van de nieuwe 
vereniging luidde: ‘het in stand houden van de “Grönneger spraok” zo ruim mogelijk’. In een van 
zijn brieven had Scholten het, minder bescheiden maar ook minder vaag, over ‘ons verheven doel: 
het vestigen van een leerstoel in de Grönneger Spraok aan de Academie alhier’.44

Uiteraard werd Scholten zelf voorzitter van de door hem opgerichte dialectvereniging. Zijn 
persoonlijk secretaris P.H. Pfeiffer benoemde hij tot penningmeester. In de af en toe in het dialect 
schrijvende redacteur van de Nieuwe Groninger Courant J.A. Wolf vond hij een secretaris voor de 
Grönneger Sproak. Om de vereniging ook buiten de stad opgang te laten maken, werden in het 
bestuur vijf heren opgenomen, die in verschillende delen van de provincie woonden. Elk van hen 
diende in zijn streek, Westerkwartier, Hunsingo, Fivelingo, Oldambt, Veenkoloniën/Westerwolde,  
een afdeling van de Grönneger Sproak op te richten. Deze subverenigingen zouden tijdens de 
wintermaanden in de dorpen binnen het afdelingsgebied enkele voordrachten moeten organiseren. 
Om de vereniging onder studenten populair te maken, werd als negende bestuurslid een student 
opgenomen.45 Het door Scholten samengestelde bestuur vormde een nogal elitair gezelschap. Het 
merendeel van de bestuursleden was afkomstig uit de hogere burgerij. Naast Scholten namen 
onder anderen een arts, een bankier en een advocaat in het bestuur plaats. (zie bijlage 1) Naast de 
oprichting van de binnen de provincie Groningen actieve Grönneger Sproak, probeerde Scholten 
ook de oprichting van Groninger verenigingen in steden buiten de provincie te bewerkstelligen. 
Hij moedigde verschillende oud-Groningers aan om in hun woonplaats Groninger verenigingen 
op te richten. Bij zijn speurtocht naar leidinggevenden voor de beoogde nieuwe verenigingen voor 
oud-Groningers zocht Scholten eveneens in kringen van de gegoede burgerij.46

Ongeveer gelijk met de oprichting van de Grönneger Sproak, kocht Scholten de eerder 
genoemde tijdschriften Groningen en Mooi Groningen op. Hij voegde deze samen tot het nieuwe, 
volgens de titel breed georiënteerde blad Groningen, Geïllustreerd maandblad voor geschiedenis, 
volkstaal, kunst, industrie en landbouw van stad en lande, kortweg het maandblad Groningen. Het 
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maandblad gold als uitgave van de Grönneger Sproak en was officieel orgaan van De Centrale. 
Met deze constructie plaatste Scholten de door hem opgerichte dialectvereniging duidelijk binnen 
zijn bredere streven tot verheffing van Groningen in ruime zin. Op aanraden van J. Rietema, uit 
Roermond en B.J. Frieling, secretaris van Groninger stemmen in Den Haag, stelde Scholten Spitzen 
aan als hoofdredacteur van het nieuwe maandblad. Wumkes en Tilbusscher werden benoemd tot 
mederedacteuren. 47

Ondanks zijn voortvarende optreden had Scholten over de vraag hoe het Gronings het best 
was gediend nauwelijks concrete ideeën. Wumkes en Spitzen hadden die wel. Kort na het bekend 
worden van Scholtens initiatief ontstond een felle twist tussen deze twee. Ongetwijfeld speelde 
hierbij een rol dat Wumkes zich gekwetst voelde omdat Scholten het tijdschrift Groningen, waar-
van Tilbusscher en hij de redactie hadden gevormd, had opgekocht en vervolgens niet hem, maar 
Spitzen tot hoofdredacteur van het nieuwe maandblad Groningen had benoemd.48 Maar er speelde 
meer. Wumkes en Spitzen hoopten beide met de (financiële) steun van Scholten hun eigen Gro-
ninger ideaal te verwezenlijken. Omdat deze idealen onderling onverenigbaar waren, brak tussen 
Wumkes en Spitzen een strijd uit om de gunst van Scholten.

In lijn met zijn eerdere opvattingen wierp Wumkes zich op als pleitbezorger van een gods-
dienstig georiënteerd taalstreven. Spitzens ideeën veroordeelde hij als te beperkt. Aan Scholten gaf 
hij het advies om vooral het toneel niet teveel op de voorgrond te schuiven. Zo zou, verkondigde 
Wumkes, de beweging ook voor de rechtse groepen van het Groninger volk geloofwaardig blijven. 
Een taal die enkel in dienst stond van voordrachten en toneel had zijns inziens geen toekomst. 
Er bestond het reële gevaar dat de volkstaal in dienst van de humor nog dieper zou zinken. Men 
diende de volkstaal op te eisen als cultuurtaal en haar ‘de kroon der religie’ op te zetten. ‘Wat wij 
opeischen voor de taal is geen aardigheid, maar een goddelijk recht’, zo verduidelijkte Wumkes 
aan Scholten. Het was toch te gek, zo meende hij, dat men wel in de meest rudimentaire taal van 
de Kongonegers of Zoeloekaffers preekte, maar niet in het Gronings. Indien men erin slaagde het 
Gronings met het Heilige te verbinden, dan zou dit de beweging een enorm eind vooruit brengen. 
In de verbinding van de volkstaal en het Heilige, bijvoorbeeld het gebed, zat alles, aldus Wumkes. 
Als deze verbinding zou lukken, dan zou alles lukken. Als men in de volkstaal durfde te bidden, 
dan zou men er alles mee durven. Dan zou die taal opeens zijn verheven tot het hoogste en gewijd-
ste, dan zou zij zijn gepromoveerd tot meer dan cultuurtaal. Vanuit dit idee drong Wumkes er bij 
Scholten op aan een predikant in Groningen ertoe te bewegen in het Gronings te gaan preken. 
Tegelijkertijd drong hij aan op een Friese dienst in Groningen.

Volgens Wumkes diende het Gronings via de kansel te worden verspreid. Bij het in stand 
houden van de Groninger volkstaal mocht het volgens hem echter niet blijven. Heel het terrein 
van het volkseigene kon worden bestreken, met inbegrip van de historie, oude kunst, religieuze 
volkskunde enzovoort. De ervaring had hem volgens eigen zeggen geleerd dat de lezers van zijn 
tijdschrift Groningen de historische en lokaalarcheologische opstellen het meest waardeerden. Aan 
Scholten gaf hij het advies deze aspecten van het volkseigene vooral niet te verwaarlozen.
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Tevens adviseerde Wumkes contact te zoeken met de Friese beweging. De Groningse actie kon 
veel leren van de Friese, die veel rijper en rijker was, zo meende hij. Men zou zich samen kunnen 
inzetten voor een gecombineerd Fries-Gronings professoraat aan de universiteit van Groningen. 
Sipma zou dit professoraat kunnen vervullen. Voor zijn pleidooi voor Fries-Groninger samenwer-
king putte Wumkes uit zijn Groot-Friese ideaal. In mei 1918 zette hij in het maandblad Groningen 
uiteen dat zowel Friesland tussen Vlie en Lauwers als de Ommelanden tussen Lauwers en Eems deel 
van Groot-Friesland waren. Hoewel over de Ommelanden ‘de Sassische vloed’ was heengeslagen, 
waardoor veel oud-nationaals verloren was gegaan, was volgens Wumkes toch ook daar nog veel 
van het oude Friese karakter overgebleven. Ook in zijn brieven aan Scholten benadrukte Wumkes 
het Groot-Friese idee. Hoewel het eeuwig jammer was dat de Groningers de Friese taal waren 
kwijtgeraakt, waardoor ‘de oude ark des verbonds’ nu weg was, was het Groninger karakter toch 
nog infries, zo verduidelijkte Wumkes. In zijn optiek sproot Scholtens initiatief uit dezelfde wortel 
als de Friese nationale strijd, namelijk de bewustwording van het Fries-Saksisch stamelement tegen-
over Holland. Gezien het goddelijke recht van het Fries-eigene, dat over de hele linie verschilde van 
het Hollandse, zouden volgens Wumkes de Groningers en Friezen er samen naar moeten streven 
de Hollandse geest en invloed te weren. Hoe sterker de Friese beweging werd, vooral ook in Gro-
ningen, hoe meer zij de Groninger beweging ten goede zou komen, meende hij.49

Onder de enthousiaste aanmoediging van Wumkes begon Scholten in het voorjaar van 1918 
met het organiseren van een preek in het Gronings. In eerste instantie polste hij de hervormde 
predikant van Bedum I. Busch Keizer voor het houden van een aantal Groninger preken in 
enkele plaatsen in de provincie.50 Busch Keizer had als enige predikant meegedaan aan Wumkes’ 
bijbelvertaalwedstrijd en behoorde tot de prijswinnaars.51 Voor het houden van preken in het 
Gronings voelde hij echter niets. Op zijn vertaling van gedeeltes uit de bijbel in het Gronings had 
hij slechte reacties gekregen. Zijn dorpsgenoten, die in de Bedumer, het orgaan van de plaatselijke 
antirevolutionaire kiesvereniging, de vertaling konden lezen, hadden erom gelachen.52 Hierna had 
Busch Keizer zich ontwikkeld tot een fel tegenstander van het preken in het Gronings. Wumkes’ 
argument dat de zendelingen toch ook in de volkstalen, zoals die van de Zoeloes, het Evangelie 
verkondigden, vond hij geen hout snijden. Volgens hem ging de vergelijking niet op omdat de 
Groningers het Nederlands wel verstonden. Hij raadde Scholten daarom aan er niet aan te begin-
nen. Zijn collega’s steunden Busch Keizer hierin. De classicale vergadering van 26 juni te Winsum 
veroordeelde het streven om te preken in het Gronings sterk. De aanwezigen vreesden een op de 
spits gedreven chauvinisme, waarbij Friesland als slecht voorbeeld werd gezien. Orthodoxe predi-
kanten waarschuwden bovendien voor ontwijding van de bijbeltaal.53

Omdat Busch Keizer afviel, moest er een nieuwe kandidaat voor het preken in het Gronings 
worden gevonden. Volgens eigen zeggen had Wumkes zelf graag de preek verzorgd, maar omdat 
hij geen Gronings sprak, zat dat er niet in. Daarom stelde Wumkes aan Scholten voor de orthodox- 
hervormde emeritus predikant Lambertus Okken uit Kampen voor de klus te vragen. Okken 
was Groninger van geboorte en opgegroeid in Solwerd, bij Appingedam. Zijn vader, dominee  
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U.P. Okken, was een bekend aanhanger van de (gematigde) Groninger richting in de hervormde kerk. 
Zijn moeder kwam uit een lutherse domineesfamilie. Lambertus was de broer van Titia de Haas-Okken,  
een bekende schrijfster in het Gronings. Voordat hij naar Kampen vertrok, stond hij van 1878 
tot 1908 op de kansel van de hervormde kerk van Spijk, die bekend stond om zijn orthodoxie.54 
Lambertus Okken ging de uitdaging aan en begon met het schrijven van een preek in het Gro-
nings.55 Ondertussen probeerde Scholten de Martinikerk van de stad Groningen voor de Gronin-
ger preek beschikbaar te krijgen.56 Bovendien trachtte hij de preek in het feestprogramma van het 
Gronings Ontzet op 28 augustus 1918 te laten opnemen.57 Op aanraden van Wumkes, die zulke 
goede ervaringen had opgedaan met zijn gedrukte Friese preken,58 probeerde Scholten  bovendien 
Okkens Groninger preek in druk te laten verschijnen.59 Ondanks zijn inzet lijkt Scholten niet 
geheel zeker van Wumkes’ aanpak te zijn geweest. Toen er bij de organisatie van de preek enige 
moeilijkheden optraden, vroeg hij Spitzen om zijn mening: ‘wat als het eens mislukt? (...) zullen 
we het wagen?’60

In zijn antwoord oordeelde Spitzen vernietigend over Wumkes’ preken in het Gronings. Dit was 
natuurlijk niet verwonderlijk, aangezien Wumkes’ idee van terugdringing van het toneel ten bate 
van de religie een rechtstreekse aanval was op zijn eigen bezigheden. Spitzen antwoordde Scholten: 
‘Ik voel niets voor de kerk-beweging op dialectgebied. Dr. Wumkes is een fel tegenstander van 
’t toneel. Die H.H. Preekheren zijn net struisvogels met de kop in de veren: ze willen niet zien, 
hoe ontzettend veel ’t toneel ook voor ’t Fries heeft gedaan en nog doet. (...) ’t Is met die lui (met 
de fijnen tenminste!) als met kleine kinderen: geeft men een vinger, ze nemen de hand en de arm 
erbij. Door ’t opnemen van een enkele vertaling uit de bijbel aangemoedigd, willen ze niet meer of 
minder dan onze beweging dienstbaar maken aan hun proselieten snakerij! Ik (...) zou ten sterkste 
afraden in deze richting te werken!! (...) Met ’t toneel winnen we ’t volk; dat is onze preekstoel!’61 
Aan Wumkes persoonlijk liet hij weten dat de angst dat de volkstaal door ‘lachsucces’ geschaad zou 
worden, ongegrond was. De Groninger had namelijk een buitengewone zin voor gezonde humor. 
Dat was een integrerend deel van zijn wezen en dus ook van zijn taal, aldus Spitzen.62

Ook in Wumkes’ idee om de invloed van Holland uit Groningen te weren, zag Spitzen niets. 
Toen in het oktobernummer van 1918 van het maandblad Groningen een lezer – of was het Spitzen  
zelf? – in de vraag-en-antwoord-rubriek de vraag stelde of de Groninger beweging, net als de 
Friese, vijandig stond tegenover Holland en of ze ook politieke doeleinden had,63 antwoordde 
Spitzen ontkennend. Volgens hem stond de Grönneger Sproak heel vriendschappelijk tegenover 
Holland en was er van een politiek streven geen sprake.64

Ook Wumkes’ idee voor een gecombineerd Fries-Gronings professoraat vond in Spitzens ogen 
geen genade. Op zijn verzoek zond het lid van de Haagse vereniging van oud-Groningers Ubel 
Wierda65 Scholten een brief. Hij waarschuwde daarin dat men trachtte om de reeds aan de Groningse 
universiteit aangestelde lector voor de Friese taal [Sipma]66 ook het Gronings te laten onderwijzen. 
De Grönneger Sproak zou het ontstaan van deze combinatie moeten beletten. De Groninger taal 
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moest volgens Spitzen en Wierda afzonderlijk blijven, met een speciale lector aan de academie te 
Groningen en niet ‘de bijwagen’ worden van het Fries, waarmee het ‘zoo luttel gemeen’ had.

Om te beargumenteren dat het Gronings recht had op een eigen leerstoel verwezen Wierda 
en Spitzen naar de Chauken. Ze memoreerden dat zowel de vlak na het begin van de jaartelling 
levende Romeinse geograaf Plinius als de Peutinger Kaart uit 366 als oorspronkelijke bewoners van 
de provincie Groningen de Grote en de Kleine Chauken aanwezen. Deze vroegste bewoners van 
Groningen waren, zo meldden Wierda en Spitzen enthousiast, zelfs nauwkeuriger beschreven dan 
de Friezen. De oorspronkelijke taal van deze oudste bewoners van Groningen, zo gingen Wierda 
en Spitzen verder, was het Caucisch. Dit Caucisch was door de volksverhuizingen van ± 600-800 
natuurlijk vermengd geraakt met de talen van de doortrekkende Angelen, Saksen, Friezen en Scan-
dinaviërs en veel later in de Napoleontische tijd zelfs enigszins met het Frans. Het residu was de 
Groninger taal uit de eigen tijd. Speciaal voor de Groninger taal, ofwel het Caucisch, moest aan de 
Groningse universiteit een leerstoel komen. Volgens Wierda en Spitzen vormde het geen probleem 
dat het Caucisch met andere talen vermengd was geraakt. Ook de taal van de oorspronkelijke 
bewoners van het tegenwoordige Friesland was immers, getuige de overeenkomst van het Fries met 
het Engels, zeker zeer sterk beïnvloed door de Angelen en Saksen.67

Aan Wumkes persoonlijk liet Spitzen weten dat hij niet veel in een Fries-Groninger samenwer-
king zag. Volgens hem hadden Groningen en Friesland elkaar niet veel te bieden. Van een afzetten 
tegen Holland kon van Groningse zijde geen sprake zijn en ook in Wumkes’ idee om aansluiting 
bij Engeland en Noorwegen te zoeken, zag Spitzen weinig heil.68 Achteraf bezien had Spitzen zijn 
adviezen niet hoeven te geven, want op het moment dat Scholten hem om raad vroeg, was Wumkes’  
project bezig jammerlijk te mislukken. Het was, zoals gemeld, ook niet zomaar dat Scholten aan 
Spitzen om advies vroeg.

Al eerder had Wumkes tegenover Scholten een tactische fout gemaakt. Zoals uiteengezet, had hij  
bij Scholten hoog opgegeven van de Friese beweging. Op de pinkstermaandag 20 mei 1918 hield 
Wumkes echter tijdens een vergadering van het Christlik Frysk Selskip een rede waarin hij zei dat 
het aantal mensen dat zich inzette voor het behoud van het Fries slechts bitter klein was en de Friese 
beweging bovendien hopeloos verdeeld was. Daardoor was het uitgeven van een Friese bijbel, wat 
Wumkes erg belangrijk achtte, er nog niet van gekomen. Twee dagen later verscheen in de Nieuwe 
Rotterdamsche Courant een beknopt verslag van Wumkes’ rede.69 Scholten las dit verlag. Hij had 
Wumkes in een een verbaasde brief om uitleg gevraagd: was de Friese beweging met zijn reeds lange 
verleden, die altijd ten voorbeeld was gesteld en waarvan men dacht dat deze zijn doel reeds zo goed 
als geheel had bereikt, inderdaad nog zo weinig gevorderd?70 Wumkes had zich hier min of meer uit  
weten te redden door aan Scholten te schrijven dat de Friese beweging inderdaad klein was, maar 
dat de Friese strijders in hun klein getal buitengewoon veel presteerden. De eensgezindheid in de 
Friesnationale beweging liet te wensen over, maar dat kon ook moeilijk anders, omdat de Friezen nu  
eenmaal de strijdlustigste mensen ter wereld waren, met ieder een eigen mening. Doordat de Frie-
zen fier en onafhankelijk waren, ontstonden er botsingen. Kwam echter de nood aan de man, dan 
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wisten zij schouder aan schouder op te trekken en hun kwesties te vergeten. Wumkes beschouwde 
de onderlinge kibbelarij dan ook slechts als sport en niet als iets ernstigs.71

Wist Wumkes het foutje van zijn tegenstrijdige mededelingen over de Friese beweging nog 
recht te trekken, met zijn Groninger preek liep het minder gelukkig af. Op 8 juni 1918 kreeg 
Scholten van zijn contactpersoon bij de Martinikerk het bericht dat het zo goed als uitgesloten was 
dat de hervormde kerkenraad van Groningen toestemming zou geven om Okken op een zondag 
in de Martinikerk zijn Groninger preek te laten houden.72 Hierop berichtte Scholten aan Okken 
dat hij bezig was de Martinikerk voor een avond in de week te regelen, omdat het op zondag niet 
zou gaan.73 Okken reageerde op dit bericht bijzonder gepikeerd en meldde Scholten dat hij van 
het houden van een preek in het dialect afzag. Volgens hem had het feit dat hij bijna tweeënveertig 
jaren, waarvan meer dan dertig in de provincie Groningen, op de preekstoel had gestaan waarborg 
genoeg moeten zijn dat de kansel door hem niet zou worden misbruikt. Hij wenste niet per gratie 
in de Martinikerk te mogen preken en dat dan nog hoogstens op een doordeweekse avond. Het 
scheen hem, zo schreef Okken, onmogelijk om met opgewektheid te spreken van een kansel die 
hem tegen wil en dank was afgestaan. Ook als men Scholten alsnog de Martinikerk op een zondag 
beschikbaar stelde, zou hij weigeren zijn dialectpreek te houden. De aardigheid was er voor hem 
voorgoed af en hij verzocht Scholten geen pogingen te ondernemen hem van zijn besluit te doen 
terugkomen.74 Na Okkens resolute weigering om nog verder te gaan met de Groninger preek, blies 
Scholten de hele operatie af.75

Na het mislukken van de Groninger preek was Wumkes’ rol binnen de Groninger Sproak 
uitgespeeld. Wel schreef Wumkes nog een paar artikelen voor het maandblad Groningen76 en hield 
hij op de eerste Groninger landdag van 1919 te Appingedam onder de titel  ‘De strijd voor het 
eigene’ nog een vlammend betoog, dat op sommigen diepe indruk maakte.77 De vereniging zette 
echter een andere koers in dan die van Wumkes. Nog maar enkele maanden na Wumkes’ fiasco 
veroordeelde bestuurslid A.T. Vos in het maandblad Groningen het streven om in het dialect te 
preken. Vos betreurde het dat de Grönneger Sproak in deze ‘overdrijving’ was vervallen.78 

Korte tijd na Wumkes’ afgang verdween ook Scholten uit het Groningse leven. Hij overleed 
op 7 september 1918 tijdens een verblijf in Scheveningen dat was bedoeld om van alle drukke 
bezigheden bij te komen. Van de drie hoofdrolspelers van het eerste uur restte alleen Spitzen. Deze 
behaalde ondertussen de ene triomf na de andere. Hij trok het hele land door om voordrachten in 
het Gronings te houden. Zijn Groningstalige toneelstuk Dizzepie-Dizzepu werd overal in Neder-
land opgevoerd, waaronder in een uitverkochte Amsterdamse schouwburg. Op 16 februari 1918 
werd het stuk voor het eerst ook in de schouwburg van Groningen gespeeld. In 1918 schreef hij 
bovendien twee nieuwe toneelstukken: De Grond, Spul van boerenleven in ’t Grönneger dialect en 
Meester boven Meester, Grönneger bliespul in drei bedrieven.79 Zijn uitspraak dat het toneel het beste 
propagandamiddel voor het dialect was, bleef nog geruime tijd onder de verenigde Groningers 
weerklinken.80
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Bovendien bleef Spitzen tot 1924 de hoofdredacteur van het maandblad Groningen. Daarna 
werkte hij nog vier jaar als gewoon redacteur aan het maandblad mee. Vooral in de eerste periode 
verschafte zijn redacteurschap hem een sterke positie binnen de kring van verenigde Groningers. 
Niet zozeer omdat hij voor een belangrijk deel zijn eigen maandblad volschreef, maar vooral 
omdat hij kon bepalen wie er verder in het tijdschrift mocht publiceren en wat er geschreven 
mocht worden. Spitzen probeerde het tijdschrift zoveel mogelijk te reserveren voor literaire stukjes.  
Voor bijvoorbeeld de historische en lokaalarcheologische opstellen waarvoor Wumkes had gepleit, 
ruimde hij geen plaats in.

Binnen de door Scholten opgerichte vereniging werd Spitzen nog lang als held vereerd. Eervol-
le benamingen als ‘de geestelijke vader der Groningsche beweging’ of ‘onze laaidsman van ’t Grön-
neger schip’ vielen hem ten deel.81 Samen met de eerder genoemde schrijfster Titia de Haas-Okken  
was hij een van de eersten die tot erelid van de Grönneger Sproak werd benoemd.82 Spitzens 
aanzien was zo groot, dat hij het zich kon veroorloven in het maandblad Groningen, waarvan 
Wumkes formeel nog mederedacteur was, artikelen op te nemen die expliciet Wumkes’ ideeën 
veroordeelden.83 Voor Wumkes restte slechts de mogelijkheid om jaren later met bitterheid in 
zijn autobiografie vast te stellen dat zijn Groninger ideaal door de niets voor Friesland voelende 
veenkoloniaal Spitzen om zeep was geholpen.84

DR I E I S  T E  V E E L



Bij de oprichting van de vereniging Grönneger Sproak en het maandblad Groningen in 1917-1918 
maakte het idee opgang dat er naar analogie van de Friese beweging een Groninger beweging was 
ontstaan. Gedurende het Interbellum ontwikkelde het Groninger verband zich echter anders dan 
de veelheid aan organisaties en initiatieven die tezamen de Friese beweging worden genoemd. 
Alvorens op de verschillen wordt ingegaan, volgt eerst een analyse van de structuur van de Gro-
ninger beweging tijdens het Interbellum.

DE M I S LU K K I N G E N H E T S U C C E S  VA N D E GR Ö N N E G E R SP ROA K I N GRO N I N G E N

Toen Scholten de vereniging Grönneger Sproak oprichtte, nam hij vijf Groningers van buiten 
de provinciehoofdstad op in het verenigingsbestuur. Deze zouden in de verschillende streken 
van Groningen lokale afdelingen van de vereniging moeten oprichten: ofwel rechtstreeks, ofwel 
via de instelling van plaatselijke commissies. De vestiging van subverenigingen op het Groningse 
platteland werd geen succes. In 1918 maakte het verenigingsbestuur nog melding van plaatselijke 
commissies van de Grönneger Sproak in Appingedam, Winschoten, Nieuwe Pekela, Sellingen, 
Onstwedde, Winsum en Zuidhorn.1 Amper drie jaar later werd al niet meer van activiteiten in 
Nieuwe Pekela, Sellingen, Onstwedde, Winsum en Zuidhorn gerept. Alleen de commissies van 
Appingedam en Winschoten bleken erin geslaagd een lokale afdeling of subvereniging van de 
grond te brengen. Ook was er ondertussen in Stadskanaal een afdeling van de Grönneger Sproak 
ontstaan.2

In 1921 telden de verenigingsafdelingen van Appingedam, Stadskanaal en Winschoten geza-
menlijk 587 leden. Een deel van de 182 individueel bij de Grönneger Sproak aangesloten leden 
kwam vermoedelijk ook van het Groningse platteland, wat opgeteld een maximum van 769 perso-
nen geeft. In 1921 bedroeg het totale aantal verenigingsleden 3.991. Dit betekent dat minimaal 
zo’n 15 en maximaal zo’n 19 procent van de leden van de overkoepelende Groninger vereniging 
afkomstig was van het Groningse platteland. De hierop volgende jaren werd dit percentage 
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nog kleiner. Eén voor één werden de toch al schaarse verenigingsafdelingen op het Groningse 
platteland opgeheven. Voor de Stadskanaalster afdeling viel het doek het eerst. Zij hield na het 
verenigingsjaar 1923-’24 op te bestaan. In 1929 verdween de afdeling Winschoten. De Appinge-
damster afdeling hield tot 1932 stand. (zie bijlage 2)

Anders dan op het Groningse platteland, werd de Grönneger Sproak in de stad Groningen wel 
een succes. Hier ontstond een snel groeiende verenigingsafdeling. Helaas zijn van de Stadgroningse 
Grönneger Sproak geen ledenlijsten bewaard gebleven, zodat onduidelijk blijft wie zich bij de 
vereniging aansloten en wat de sociale achtergrond van deze personen was. Met 1.565 leden in 
1921 werd de vereniging in de stad Groningen veruit de grootste afdeling van het overkoepelende 
verenigingsverband. Zij leverde bijna 40 procent van alle leden. Hieraan kwam echter al snel een 
einde. In 1925 scheidde de Stadgroningse afdeling zich af van het overkoepelende verenigings-
verband en ging verder als de zelfstandige vereniging Grönneger Sproak. Een slepend menings-
verschil tussen het Stadgroningse en het overkoepelende bestuur over de hoogte van de contri-
butie leidde tot een opeenstapeling van wederzijdse irritaties en vormde zo de dieper liggende 
oorzaak van de afscheiding.3 De Stadgroningse Grönneger Sproak ontwikkelde zich na haar 
afscheiding tot een bloeiende toneel-, zang- en gezelligheidsvereniging, met geregeld optredens 
in de Groninger Harmonie of Stadsschouwburg.4

Voor de daadwerkelijke afscheiding van de Stadgroningse Grönneger Sproak werd binnen de 
overkoepelende Groninger vereniging al op een mogelijke breuk geanticipeerd. Op de algemene 
vergadering van 1924 verkondigde de voorzitter van de overkoepelende vereniging A.T. Vos dat er 
in de stad Groningen hoe dan ook een afdeling van de landelijke Groninger vereniging gevestigd 
diende te zijn. Indien de Stadgroningse Grönneger Sproak zich afscheidde, moest er een nieuwe 
afdeling van de overkoepelende vereniging in de stad worden opgericht. Deze opmerking werd 
door de aanwezigen met applaus ontvangen.5 Een klein jaar later stichtten de bestuursleden van 
de overkoepelende Groninger vereniging P.J. Werkman en mevrouw G. Kunst-de Vogel in de 
stad Groningen een tweede afdeling van het overkoepelende verenigingsverband. Men noemde 
de nieuwe subvereniging Stad en Ommelanden. Deze actie vormde de directe aanleiding voor 
het uittreden van de Stadgroningse Grönneger Sproak.6 Ook aan Stad en Ommelanden beleefde 
de overkoepelende Groninger vereniging maar weinig vreugde. De nieuwe Stadgroningse sub-
vereniging bleef slechts vier jaar bestaan en ging toen kwijnend ten onder. 7

DE H I S TO R I S C H E A F D E L I N G

In de provincie Groningen ontstond nog een afdeling van de overkoepelende Groninger vereni-
ging. Eind december 1921 verscheen in de Groningse kranten een ingezonden bericht van de 
amateurhistorici P.H. Meekhoff Doornbosch en dr. R.H. Boerma. Onder het motto ‘Der Jetztzeit 
Spiegel ist die Vorzeit’ riepen beide heren op tot de oprichting van een vereniging ter bestudering 
van de geschiedenis van ‘het Friesche volk tusschen Eems en Lauwers’. Hierbij stelden zij de in 
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Duitsland opbloeiende volkskunde met haar hausse aan verenigingen ter bestudering van de 
geschiedenis, zeden, gebruiken, sagen en overleveringen ten voorbeeld.8

De oproep trok ook de aandacht van het bestuur van de overkoepelende Grönneger Sproak. 
Dat reageerde er met gemengde gevoelens op. Enerzijds waardeerden de bestuursleden het initia-
tief hogelijk. Anderzijds vreesden zij voor versnippering van krachten.9 Hierom besloot het bestuur 
Meekhoff Doornbosch en Boerma te vragen hun initiatief verder binnen de kaders van de Grön-
neger Sproak te ontplooien. De vereniging Grönneger Sproak wilde immers hetzelfde als zij, zo 
was de argumentatie. De vereniging stelde zich niet alleen ten doel het Groninger dialect in stand 
te houden. Zij wilde ook de kennis van de zeden, gewoonten, geschiedenis en folklore van de Gro-
ningers bevorderen en verspreiden, zoals al in 1920 bij een statutenwijziging was vastgelegd.10

De Grönneger Sproak moest echter met meer over de brug komen om de historici voor zich 
te winnen. Ten eerste eisten die dat zij de helft van het maandblad Groningen tot hun beschikking 
kregen. Hierop zal in een latere paragraaf worden teruggekomen. Daarnaast hadden ze moeite 
met de verenigingsnaam Grönneger Sproak. Liever zagen ze een naam waarin het dialectaspect 
minder op de voorgrond stond.11 Het verenigingsbestuur toonde zich bereid om aan deze ver-
langens tegemoet te komen. Op de algemene vergadering van 25 augustus 1923 zette men de 
verenigingsnaam Grönneger Sproak overboord. De nieuwe verenigingsnaam werd: ‘Groningen, 
Vereeniging tot bevordering van de kennis van het dialect, de geschiedenis, en folklore van Gro-
ningen, alsmede tot de behartiging en bevordering van algemeen Groningsche belangen’, in het 
dagelijkse gebruik afgekort tot Algemene Vere(e)niging Groningen. Op dezelfde vergadering werd 
in de statuten opgenomen dat de vereniging voortaan uit in elk geval twee afdelingen zou bestaan. 
Ten eerste kwam er een afdeling voor de bevordering en instandhouding van het dialect, kortweg 
aangeduid als de taalkundige afdeling. Daarnaast moest er een zogenaamde historische afdeling 
komen voor de bestudering en verspreiding van de Groninger geschiedenis, rechtsgeschiedenis, 
folklore, zeden en gewoonten.12 Meekhoff Doornbosch en Boerma zagen nu voldoende reden om 
tot de overkoepelende Groninger vereniging toe te treden.13 Op 16 februari 1924 werd de histori-
sche afdeling van de Algemene Vereniging Groningen met de installatie van een eigen bestuur tot 
leven gewekt.14

DE O P KO M S T VA N D E GRO N I N G E R M I G R A N T E N V E R E N I G I N G E N

Toen Scholten in 1917 het initiatief nam tot de oprichting van de Grönneger Sproak, beston-
den er reeds in verschillende plaatsen in het land, vooral in het westen, verenigingen van oud- 
Groningers. In elk geval in Dordrecht, Rotterdam, Den Haag, Arnhem en Haarlem waren der-
gelijke Groninger migrantenverenigingen gevestigd. De oudste hiervan, die van Dordrecht, was 
opgericht in 1904. Mede onder invloed van Scholtens initiatief nam het aantal verenigingen 
voor oud-Groningers vanaf 1917 sterk toe. In 1929 waren er over het hele land verspreid ten 
minste 28.15 Een merendeel van 21 had zich bij de Algemene Vereniging Groningen aangesloten. 
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Daardoor kreeg de overkoepelende Groninger vereniging een groot aantal buiten de provincie 
wonende leden. In 1921 bedroeg het aantal oud-Groninger leden, afgezien van de mogelijk buiten 
de provincie wonende individueel aangesloten leden, 1657. In 1929 was dit aantal opgelopen tot 
ongeveer 1850. Tegenover deze stijging van het aantal buiten de provincie Groningen wonende 
leden stond het dramatische verlies aan leden binnen de provincie. Hierdoor steeg het percen-
tage oud-Groninger leden van de overkoepelende Groninger vereniging in de loop van de jaren 
twintig aanzienlijk. In 1921 was zo’n 42 procent van de leden van de overkoepelende Groninger 
vereniging bij een van de lokale Groninger migrantenverenigingen aangesloten. In 1929 was dit 
percentage opgelopen tot meer dan 92. (zie bijlage 2)

Het ontstaan van de talrijke Groninger migrantenverenigingen vanaf het begin van de twin-
tigste eeuw hing nauw samen met het grote vertrekoverschot van het Groningse platteland. De 
trek van het Groningse platteland naar elders kwam rond het midden van de negentiende eeuw op  
gang en nam vanaf 1880 massale vormen aan. De oorzaak ervan lag in de combinatie van een hoge  
natuurlijke bevolkingsgroei met een bij de rest van Nederland en het buitenland achterblijvende  
economische ontwikkeling. Terwijl op het Groningse platteland het aantal werkzoekenden door de  
grote natuurlijke bevolkingsaanwas sterk toenam, bereikte de opnamecapaciteit van de belangrijk-
ste stuwende sector voor het platteland, de landbouw, langzamerhand zijn grenzen. Hetzelfde gold  
in zekere zin voor de landbouwindustrie, de scheepvaart en de scheepsbouw, terwijl de vervening 
een teruglopende zaak was. Een aantal van de op het Groningse platteland overtollige werkzoeken-
den emigreerde naar het buitenland, bijvoorbeeld naar Duitsland of Amerika. Anderen zochten 
het minder ver en vertrokken naar de stad Groningen, naar de steden in het westen van Nederland, 
of naar andere plaatsen in het land waar de industrie en de dienstensector tot bloei kwamen.16 Het 
waren vooral de beter geschoolde oud-Groningers en met name de al wat ouderen onder hen die 
zich in de talrijke Groninger migrantenclubs verenigden. (zie bijlage 3) Niet zelden werd men pas 
decennia na het vertrek uit Groningen lid. De jongere Groningse migranten toonden zich minder 
genegen tot vereniging in de migrantenclubs.17

De her en der opgerichte Groninger migrantenclubs waren vooral bedoeld als gezelligheids-
verenigingen. Zij verschaften de leden de mogelijkheid om in hun nieuwe woonomgeving het 
eigen sociale netwerk uit te breiden. In het reglement van de Groninger vereniging te Utrecht stond 
dit fraai verwoord met:‘ ’t Doul van de Verainiging is om de Grönnegers in de stad Utrecht en 
Omstreken met mekaor in kennis te brengen om hierdeur ain gezellig vertier tot nut en vermaok te 
kriegen.’18 Het gezelligheidsaspect komt ook helder naar voren uit de concreet ontplooide activitei-
ten, waarvan hier twee voorbeelden. Op 9 maart 1918 hield de in Haarlem gevestigde vereniging 
van oud-Groningers een avond ter amusering van haar leden. Zij had hiervoor de grote zaal van 
een plaatselijk sociëteitsgebouw afgehuurd en die feestelijk ingericht. Van het bovenbalkon hingen 
rood-wit-blauwe en oranje vlaggen. Links was een hoekje van de zaal afgescheiden dat een gezellig 
zitje bood. Op de tafeltjes prijkten bladen met hapjes en drankjes, waarbij de heerlijke Gronin-
ger koeken natuurlijk niet ontbraken. Op een tussen groen verscholen podium stond een piano, 
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terwijl de rest van de zaal werd ingenomen door tafeltjes met aardige kleedjes en fleurige vaasjes 
met bloemen. De avond begon met een door enkele leden van de Haagse zustervereniging van 
oud-Groningers verzorgde voorstelling van Spitzens Dizzepie-Dizzepu. De opvoering viel bij de 
Haarlemmer oud-Groningers zeer in de smaak en de uitvoerenden werden dan ook met een lang 
en hartelijk applaus beloond. Behalve van Dizzepie-Dizzepu konden de aanwezigen ook genieten 
van enkele door verenigingslid mevrouw Bauer ten gehore gebrachte liedjes. De avond werd beslo-
ten met een dansje.19

Sprekend is ook het plezierreisje van de Groninger migrantenvereniging te Utrecht op 7 juli  
1919. Die dag maakten tweehonderd verenigingsleden op uitnodiging en kosten van hun ere-
voorzitter J.M. de Muinck Keizer een boottochtje over de Vecht. De Muinck Keizer was een 
succesvolle staalfabrikant, die in 1915 zijn oorspronkelijk in het Groningse dorpje Martenshoek 
gevestigde gieterij had verplaatst naar Zuilen aan het Merwedekanaal.20 Met de Stadgroninger 
groen-witte vlag in top stak men ’s ochtends vroeg in Utrecht van wal. Onderweg vermaakten 
de passagiers zich met het zingen van populaire (Groninger) liedjes, hierbij begeleid door een 
meereizend fanfarekorps. Ook de langsglijdende Vechtstreek met zijn afwisselende natuurschoon 
en mooie buitenverblijven bezorgde de oud-Groningers veel genot. In zijn woonplaats Maarssen 
kwam De Muinck Keizer aan boord. Hij werd onthaald met luid gejuich en schetterende fanfares. 

Oud-Groningers uit Utrecht en Holland vieren op hemelvaartsdag 1934 in Scheveningen hun jaarlijkse ‘Kurhausdag’.
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Vervolgens ging de reis verder stroomafwaarts tot Loenen-Vreeland, waar men aan wal ging om 
de middagboterham te nuttigen: de tocht op het water had de magen hongerig gemaakt. Om drie 
uur ’s middags aanvaardde men de terugweg. Halverwege werd in Breukelen nog een halfuurtje 
gepauzeerd en een rondgang door het dorp gemaakt. In Maarssen maakte men een korte stop om 
De Muinck Keizer van boord te laten gaan. Met luid gejubel namen de Utrechtse oud-Groningers 
afscheid van hun vrijgevige erevoorzitter. Hierna voer men zonder onderbreking terug naar 
Utrecht. Toen in de verte de Dom van de oude bisschopsstad zichtbaar werd, ervoer iedereen dat 
als te vlug: het was zo heerlijk op het water. Even later werd onder grote belangstelling van de 
stadsjeugd in Utrecht aangemeerd.21

De bij de Algemene Vereniging Groningen aangesloten migrantenverenigingen waren zonder 
uitzondering neutrale verenigingen. In een door de Haagse vereniging Groningen in 1939 uit-
gegeven gedenkbundel werd deze neutrale positie als volgt verwoord: ‘In onze verainen is ploats 
veur alle old-Grönnegers. Wie kennen gain verschil van rang of stand, gain verschil van kerke of 
van politieke kleur. Onze verainen is neutroal in de beste zin van dat woord. Heur deuren stoan 
den ook wied open veur elkenaine. Wat ons bindt dat is dat wie Grönnegers binnen en Grön-
negers blieven willen!’22 Deze neutraliteit sprak niet iedereen aan. Voor de orthodox-protestantse 
oud-Groningers in Den Haag ontstond een aparte vereniging. Ook in Rotterdam ontstond een 
christelijke Groninger vereniging.23 Vermoedelijk waren de meeste leden van de neutrale Gro-
ninger migrantenverenigingen vrijzinnig religieus of niet gelovig24 en hadden zij een sociaal- 
democratische of liberale politieke overtuiging. Dat deze personen van uiteenlopende gezindte 
elkaar als oud-Groningers vonden, betekende niet dat er nooit spanningen waren. Soms was het 
voor het bestuur van de Algemene Vereniging Groningen lastig balanceren om de eenheid binnen 
de vereniging te behouden. Zo ontstond in 1932 enige onrust in de vereniging omdat het bestuur 
een radio-uitzending bij de sociaal-democratische Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs 
(VARA) had geregeld. Het bestuur probeerde daarom ook een uitzending bij de neutrale Alge-
meene Vereeniging Radio Omroep (AVRO) te krijgen, uiteindelijk met resultaat.25

HE T V E R E N I G I N G S B E S T U U R

Direct na zijn besluit tot de oprichting van de Grönneger Sproak benoemde Scholten acht gegoede 
heren uit de provincie Groningen tot medebestuursleden van de nieuwe vereniging. Verschillende 
van hen reageerden weinig enthousiast op de toegedachte bestuursfunctie. De voor het bestuur 
gevraagde student D.R. Brouwer, zoon van de al eerder benoemde dr. H. Brouwer, liet bij zijn 
toetreding weten dat hij eigenlijk niet goed wist wat er van hem werd verwacht.26 De uit Winsum 
afkomstige bankier mr. J.T. Huizinga weigerde in eerste instantie bestuurslid te worden aangezien 
hij het te druk had. Scholten trok zich hiervan echter niets aan en benoemde Huizinga toch als 
bestuurslid. Huizinga, door de machtige Scholten voor het blok gezet, constateerde hierop dat hem 
niets anders restte dan de benoeming te aanvaarden.27 Met het Zuidhorner bestuurslid S.J. Heeringa 
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lag de verhouding eveneens van begin af aan moeilijk. Ondanks herhaalde aanmoediging door 
Scholten tot het organiseren van Groninger lezingen in het Westerkwartier kwam hiervan onder 
Heeringa’s leiding niets terecht.28 De gebrekkige inzet van het merendeel van de bestuursleden 
komt duidelijk tot uitdrukking in een bittere opmerking van secretaris Wolf in het jaarverslag over 
1919-1920. Wolf schreef: ‘Wanneer ik hier spreek van het Hoofdbestuur, dan bedoel ik meer 
bepaald het Dagelijks Bestuur, de heeren Vos, Pfeiffer en mijn persoon. De andere leden van het 
Hoofdbestuur hebben aan de genomen besluiten of gedane voorstellingen geen aandeel gehad. 
Hun vertrouwen in ons drieën was zoo groot dat zij het niet nodig vonden ook maar éénmaal aan 
onze besprekingen deel te nemen.’ Later werd de laatste zin doorgestreept en vervangen door het 
minder cynische: ‘Hun vertrouwen in ons drieën was zoo groot dat zij het niet nodig achtten aan 
onze besprekingen deel te nemen.’29 Het zal niet verbazen dat het merendeel van de Groningse 
bestuursleden van het eerste uur zich na drie of vier jaar bestuurswerk niet opnieuw kandidaat 
stelde. (zie bijlage 1)

Ongeveer gelijktijdig met het opstappen van de eerste bestuursleden zette een tendens in tot 
verschuiving van het bestuurslichaam naar buiten de provincie Groningen. In het verenigingsjaar 
1920-’21 kreeg het bestuur door verhuizing van Pfeiffer en H. Brouwer naar respectievelijk Weesp 
en Renkum twee buiten Groningen wonende leden. Tezelfdertijd werd bewust ingespeeld op het 
feit dat de Grönneger Sproak buiten Groningen sterk groeide. Op de algemene vergadering van  
19 augustus 1920 wijzigde men de statuten in die zin dat voortaan vier van de negen hoofd- 
bestuursleden van buiten de provincie moesten komen. Het vijf leden tellende dagelijks bestuur 
diende nog steeds in de provincie woonachtig te zijn.30

Dit uit Groningen afkomstige dagelijks bestuur raakte in toenemende mate gefrustreerd over de 
ontwikkeling van de overkoepelende Groninger vereniging. Op de algemene vergadering van 1921 
sprak voorzitter Vos in zijn openingsrede nog optimistisch: ‘De Vereeniging telt thans reeds meer 
dan 3900 individueele en afdeelingsleeden. Maar het kan nog beter en in de toekomst moet daar 
zeer zeker nog een 0 achter komen.’31 Al snel werd echter duidelijk dat die extra nul nooit achter het 
ledental zou komen. Weliswaar steeg dit in het voor het Interbellum geldende topjaar 1924-’25 tot 
ruim boven de 4000; een jaar later werd dit getal door het opstappen van de grote Stadgroningse 
vereniging Grönneger Sproak bijna gehalveerd. Een grootscheepse ledenwerfactie, waarbij ruim 
2200 circulaires werden verstuurd, bood geen soelaas: zij leverde slechts 22 nieuwe leden op en 
één begunstiger. Naar aanleiding van dit fiasco schreef secretaris P.J. Werkman in zijn jaarverslag: 
‘Doch het bestuur heeft hieruit eens en vooral kunnen leeren, dat het aantal Groningers, hetwelk 
voor de beweging werkelijk iets gevoelt, vrij gering is; Wel trekken opvoeringen van toneelstukken 
in het Groningsch dialect een talrijk publiek – vooral wanneer deze worden opgevoerd met het doel 
om het publiek te laten lachen en het publiek lacht gaarne en veel, te pas en te onpas (...) – wel 
trekken de zogenaamde “visites” met koffie en koek, bijbehorende verlotingen van groote koeken 
“en wat dies meer zij” nog steeds vele bezoekers[;] de Groninger beweging, de beweging “an und 
für sich” laat verreweg de meesten koud.’32 Werkman verwoordde de vrees dat de overkoepelende 
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Groninger vereniging verwerd tot puur en alleen een gezelligheidsvereniging. Al eerder had hij 
laten blijken dat hij het verenigingswerk niet zag als zomaar een aardigheidje. In zijn jaarverslag 
over 1924-’25 had hij teleurgesteld vastgesteld dat de aanschuivende verenigingen de grote lijn 
van de beweging vaak niet zagen.33 Verenigingsvoorzitter Vos deelde de vrees voor inflatie van de  
Algemene Vereniging Groningen. In zijn openingsrede voor de algemene vergadering van 1926 
drong Vos er bij de leden op aan zich te onthouden van alles dat de vereniging in hoofdzaak het 
karakter van een vermaaks- en gezelligheidsvereniging gaf.34

Behalve met de ervaren desinteresse voor de Groninger zaak, tobde het bestuur met nog een pro-
bleem. Al vrij snel na het overlijden van haar grote geldschieter Scholten kwam de overkoepelende 
Groninger vereniging structureel krap bij kas te zitten.35 Van haar leden ontving ze te weinig contri-
butie om veel activiteiten te kunnen ontplooien. Leden woonachtig binnen de provincie Gronin-
gen betaalden per jaar vijfentwintig cent, die daarbuiten tien. Dit verschil in contributiehoogte 
vormde de bron van het jarenlange gesteggel met de Stadgroningse Grönneger Sproak. Deze laatste 
vereniging vond bovendien dat zij onredelijk zwaar werd belast doordat de contributiesom afhanke-
lijk was van het ledental en zij zeer veel leden had. Ze eiste een forse contributieverlaging. Op 17 
juni 1925 besloot de Algemene Vereniging Groningen de contributie voor alle leden vast te stellen 
op twintig cent. De Grönneger Sproak nam hiermee geen genoegen. Ze achtte de voor haar leden 
doorgevoerde contributieverlaging te gering en stapte uit het landelijke verenigingsverband. Hier-
door ging de Algemene Vereniging Groningen er fors in inkomsten op achteruit.36

Langzaam aan raakte het dagelijks bestuur zo teleurgesteld over de situatie dat het erover begon 
te denken de Algemene Vereniging Groningen op te heffen. In zijn jaarverslag over 1928-’29  
schreef Werkman dat als de afdelingsbelangen voor die van de Groninger beweging bleven gaan, 
als men tevreden was met een amusementsvereniging en niet tot het brengen van slechts zeer 
geringe offers bereid was, het hoofdbestuur zijn taak als geëindigd kon beschouwen.37 De bereid-
heid tot het brengen van de gevraagde offers bleek niet groot. Na een contributieverhoging in 
de zomer van 1929 bedankten verschillende lokale verenigingen ervoor om nog langer bij de 
Algemene Vereniging Groningen aangesloten te blijven. Hiermee was de maat voor het dagelijks 
bestuur vol. Medio november 1929 besloot het om voor de eerstvolgende vergadering van het 
voltallig hoofdbestuur een voorstel tot ontbinding van de Algemene Vereniging Groningen te 
agenderen.38 Op de desbetreffende vergadering, die plaatsvond op 21 december 1929, reageerden 
de buiten de provincie woonachtige bestuursleden unaniem afwijzend op het voorstel, waarmee 
een bestuurscrisis was geboren.39 Besloten werd om op 31 mei 1930 een buitengewone algemene 
vergadering over de opheffingskwestie te organiseren.

Deze voor de vereniging cruciale vergadering werd geopend door verenigingsvoorzitter Vos. 
Hij vertelde dat hij tien jaar terug grote idealen had gehad, die hij overigens niet verder explici-
teerde, maar dat vele hiervan tot zijn teleurstelling niet waren verwezenlijkt. Hij had zich een sterk 
groeiende vereniging voorgesteld, vooral in de provincie Groningen. Hiervan was niets terechtge-
komen. De oorzaak van de ontstane crisis was volgens hem dat binnen de vereniging twee stro-
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mingen voorkwamen, die niet bij elkaar pasten. Ook hier werd Vos niet expliciet. Wellicht doelde 
hij op een serieuze naast een op het vermaak gerichte stroming. Het is echter ook denkbaar dat hij 
binnen het serieuze streven een verschil zag tussen het ideaal van de Groninger en dat van de oud-
Groninger leden, zoals verderop in dit boek naar voren komt. Nadat Vos was uitgesproken, vroeg 
het oud-Groninger bestuurslid K. ter Laan het woord. Ook hij beschouwde de mislukte opkomst 
van de vereniging in Groningen als een teleurstelling. Desondanks meende hij dat de voorzitter 
zich met zijn taxatie van de situatie vergiste. In de rest van het land bestond nog volop belang-
stelling voor de vereniging. Na enige discussie werd het voorstel van het dagelijks bestuur om de 
vereniging te ontbinden in stemming gebracht. Het werd met algemene stemmen verworpen. Het 
dagelijks bestuur trad hierop af, waarna Ter Laan tot voorzitter werd benoemd. Vervolgens werden 
nog vier bestuursleden gekozen. Evenals Ter Laan kwamen ook zij van buiten de provincie Gronin-
gen.40 Zo kreeg de Algemene Vereniging Groningen in 1930 een volledig door oud-Groningers 
bemand bestuur. Hiermee veranderde ook de gebruikelijke vergaderplaats. Tot dan toe waren de 
bestuursleden gewoonlijk bijeengekomen in Het Concerthuis aan de Poelestraat te Groningen. 
Na 1930 vergaderde men meestal ergens in het midden of westen van het land, vooral vaak in 
Amsredam in hotel Krasnapolsky op de Dam of in De Rode Leeuw aan het Damrak.

Waar het bestuur aangaande de woonplaats van zijn leden sterk veranderde, toonde het in 
andere opzichten gedurende het Interbellum enkele opvallende constanten. Voor de gehele peri-
ode gold dat de bestuursleden in hun dagelijkse leven maatschappelijk hoog aangeslagen beroepen 
uitoefenden. Allen kwamen ze uit gematigd protestantse of seculiere hoek. Wat betreft de geboorte-
plaats was er meer variatie. Sommige bestuursleden waren in de stad Groningen geboren, andere 
op het Groningse platteland. Een opvallend verschijnsel betrof de leeftijdsopbouw van het bestuur. 
In 1918 lag de gemiddelde leeftijd van de bestuursleden op drieënveertig jaar, in 1940 was deze 
gestegen tot drieënzestig. Gedurende het Interbellum bleef de macht binnen de overkoepelende 
Groninger vereniging dus in handen van een steeds verder vergrijzende generatie, geboren rond 
de jaren zeventig van de negentiende eeuw. Ook nadien zette dit vergrijzingsproces door, totdat 
in 1949 de gemiddelde leeftijd van de bestuursleden was opgelopen tot maar liefst zeventig jaar. 
Hierna daalde dit gemiddelde door het aantreden van een jonger bestuurslid enkele jaren. (zie bij-
lage 1) Een andere constante in het bestuur, althans vanaf 1930, betrof Ter Laans voorzitterschap. 
Ter Laan bleef ruim drie decennia de voorzitter van de overkoepelende Groninger vereniging. Pas 
in 1961 legde hij de voorzittershamer definitief neer. Alleen al vanwege zijn opmerkelijk lange 
voorzitterschap verdient hij hier extra aandacht.

Kornelis ter Laan werd geboren in 1871 als zoon van een keuterboer in het Groningse dorp 
Slochteren. Door de grote landbouwcrisis van rond 1880 kwam hij al op jonge leeftijd in aan-
raking met de vaak schrijnende armoede van kleine boeren en landarbeiders op het Groningse 
platteland. Ook zijn ouders hadden het niet ruim. Desondanks legden zij zoveel mogelijk geld 
opzij voor de opleiding van hun zoon Kornelis, de oudste uit een reeks van zeven kinderen. Nadat 
hij in Hoogezand-Sappemeer de Franse school en de HBS had doorlopen, moest hij in 1889 
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wegens geldgebrek van verdere studie afzien. De toen achttienjarige Kornelis ter Laan kwam voor 
de klas te staan, achtereenvolgens in Noordbroek, Sappemeer en Appingedam. Omstreeks deze 
tijd begon hij een sterke politieke betrokkenheid aan de dag te leggen. Hij woonde verschillende 
toespraken van Ferdinand Domela Nieuwenhuis bij, verdiepte zich in het werk van Multatuli en 
sloot zich in 1891 aan bij de Sociaal-Democratische Bond. Ter Laan werd kortom een typische 
rode schoolmeester, wat wordt onderstreept door zijn uitspraak uit die tijd: ‘Een onderwijzer 
behoort socialist te zijn’.41

In 1893 verhuisde Ter Laan van Appingedam naar Dordrecht, waar hij een beter betaalde 
onderwijsbetrekking kon krijgen. Via een aanstelling in Arnhem klom hij twee jaar later op tot 
de functie van hoofdmeester aan een gecombineerde school voor lager en meer uitgebreid lager 
onderwijs te Sluis. In 1898 verruilde hij deze baan voor een vergelijkbare betrekking te Delft. 
Behalve aan zijn leerlingen op school gaf hij ook les aan enkele van zijn jongere broers en zussen 

K. ter Laan in 1949.
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en na zijn huwelijk in 1895 tevens aan zijn zwager. Gedurende hun periode in Sluis woonden er 
in totaal vier jongere familieleden bij hem en zijn vrouw in. Ondertussen bleef Ter Laan zich vol 
overgave met het socialistische ideaal bezighouden. In 1894 richtte hij samen met zijn collega-
onderwijzer Hermannus Grouwstra een Nederlandse afdeling op van de Vrijlandbeweging, die in 
Kenia een socialistische heilstaat beoogde te stichten. Wellicht mede doordat dit utopisme op een 
totaal fiasco uitliep, begon Ter Laan steeds meer te neigen naar het parlementaire socialisme. In 
1900 werd hij lid van de SDAP. Het jaar daarop nam hij voor deze partij zitting in de Tweede 
Kamer. Het betekende zijn ontslag te Delft. In 1905 werd hij gemeenteraadslid van Den Haag, 
waar hij intussen was gaan wonen. Negen jaar later, in 1914, kwam aan zijn Haagse raadswerk 
een eind, omdat hij was benoemd tot burgemeester van het rode Zaandam. Hij was de eerste 
sociaal-democratische burgemeester van Nederland. In 1937 legde Ter Laan op vijfenzestigjarige 
leeftijd het  burgemeestersambt neer. Overeenkomstig een binnen de SDAP geldende regel stelde 
hij tevens zijn kamerzetel beschikbaar. Als ambteloos burger vestigde hij zich in Wassenaar, waar 
hij tot zijn dood in 1963 bleef wonen.

Burgemeester mr. P. Droogleever Fortuyn van Rotterdam ontvangt op 23 mei 1936 de bezoekers van de negende Groninger 
landdag in het stadhuis. In het midden K. ter Laan.
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Naast zijn politieke gedrevenheid ontwikkelde Ter Laan een grote passie voor zijn geboorte-
provincie Groningen. Die kwam voor het eerst tien jaar na zijn vertrek uit de provincie duidelijk 
aan het licht. In 1903 begon hij met het verzamelen van informatie voor een Groninger woor-
denboek dat hij rond 1922 voltooide en dat enkele jaren later in druk verscheen. Gedurende de 
rest van zijn leven publiceerde hij nog tientallen andere boeken, om over zijn onnoemelijk aantal 
artikelen maar te zwijgen. Veruit zijn meeste publicaties betroffen de Groninger taal, geschiedenis 
en folklore, maar hij schreef ook over andere zaken. Zo verschenen van zijn hand een Woordenboek 
van de vaderlandse geschiedenis, een Aardrijkskundig woordenboek van Nederland, een Encyclopedisch 
woordenboek voor Groot-Nederland,  een bundel Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen, 
een bundel Joodse overleveringen en postuum een breed opgezette Multatuli-encyclopedie.42 Hoewel 
veel van zijn publicaties elkaar nogal overlappen, tonen ze de enorme gedrevenheid en werklust die 
Ter Laan tot op hoge leeftijd behield. Zijn interesse voor Groningen gaf hij voorts invulling door 
in 1925 toe te treden tot het bestuur van de Algemene Vereniging Groningen. Zoals uiteengezet, 
werd hij vijf jaar later tot voorzitter gekozen.43

Met zijn langdurige voorzitterschap en het aan zijn talrijke publicaties ontleende aanzien, drukte 
Ter Laan een duidelijk stempel op de overkoepelende Groninger vereniging. Vooral na de Tweede 
Wereldoorlog was zijn invloed groot. Gedurende het Interbellum bleven de activiteiten van het 
verenigingsbestuur beperkt. Ze bestonden hoofdzakelijk uit het in stand houden van het contact 
tussen de verschillende lokale Groninger verenigingen. Een belangrijk middel hiertoe was de jaar-

Opvoering van het toneelstuk Hallo Gruno op 17 juni 1932 in Hilversum tijdens de zevende Groninger landdag. 
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lijks gehouden algemene vergadering. Doorgaans eens in de twee jaar maakte deze onderdeel uit 
van een zogeheten Groninger landdag: een feestelijke bijeenkomst voor de verenigingsleden. De 
landdagen speelden zich altijd af in een plaats waar een lokale Groninger vereniging was gevestigd. 
Deze lokale vereniging regelde doorgaans een ontvangst op het gemeente- of stadhuis. Daarnaast 
waren er meestal enkele lezingen over Groninger onderwerpen, een toneelopvoering, een wande-
ling of een toertochtje door de omgeving en een gemeenschappelijk diner. De landdagbezoekers 
bestonden gewoonlijk uit de leden van de organiserende lokale vereniging, de door de overige 
lokale verenigingen naar de algemene vergadering gezonden afgevaardigden, de bestuursleden van 
de overkoepelende Groninger vereniging en hun partners. Het aantal landdagbezoekers varieerde 
van enkele tientallen tot enkele honderden. Tot 1922 werden de landdagen gehouden in plaatsen 
binnen de provincie Groningen. Gedurende de rest van het Interbellum vonden ze buiten de 
provincie plaats.44 (zie bijlage 4)

DE W E N S TOT T E RU G K E E R N A A R D E P ROV I N C I E

De crisis van 1929/1930 binnen het bestuur van Algemene Vereniging Groningen had niet alleen 
haar weerslag op de bestuurssamenstelling. In de periode dat over de opheffing van de overkoepe-
lende Groninger vereniging werd gesproken, koos de historische afdeling eieren voor haar geld. Ze 
scheidde zich af van het overkoepelende verband en verzelfstandigde tot de historische vereniging 
Stad en Lande.45 Gedurende de tweede helft van het Interbellum ontwikkelde Stad en Lande zich 
tot een bloeiende vereniging met een ledental van 295 in begin 1940.46 Direct na de verzelfstan- 
diging van de historische afdeling deed het bestuur van de Algemene Vereniging Groningen enkele 
pogingen de historici tot heraansluiting te bewegen. Dezen voelden hier echter niets voor. Zij 
beschouwden Stad en Lande als een wetenschappelijke vereniging en niet als een amusements- 
vereniging, zoals de meeste bij het overkoepelende verband aangesloten verenigingen waren.47

Daarnaast bleef het bestuur van de Algemene Vereniging Groningen proberen om de Stad-
groningse vereniging Grönneger Sproak weer binnen de gelederen te krijgen. Het kwam er gedu-
rende het Interbellum niet meer van.48 Wel werd in 1934 in Groningen wederom een nieuwe 
subvereniging van de overkoepelende Groninger vereniging opgericht. Deze keer onder aanvoe-
ring van H.E. Buurma, burgemeester van Zuidbroek. In het bestuur namen vier inwoners van 
de stad Groningen plaats: S.S. Meihuizen, J.A. Fijn van Draat, mr. N. Hazewinkel en mevrouw  
M. de Visser. De bedoeling was om het bestuur later uit te breiden met enkele personen van buiten 
de stad. De nieuwe subvereniging kreeg de eenvoudige naam Groningen.49 Evenals het eerder door  
Werkman en mevrouw Kunst-de Vogel opgerichte Stad en Ommelanden werd ook Groningen 
geen succes. Voor het bestuur van de overkoepelende Groninger vereniging was dat in het voorjaar 
van 1935 al duidelijk. ‘De nieuwe Vereniging “Groningen” is een dood kindje met een lam handje’, 
zo stelde het vast.50 Dit betekende niet dat de nieuwe subvereniging direct weer werd opgeheven. 
In 1935 fuseerde zij met de historische vereniging Stad en Lande. De twee gingen verder onder de 
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naam van de laatste.51 De fusie werd door de afzonderlijke partijen verschillend geïnterpreteerd. 
Het bestuur van de Algemene Vereniging Groningen benadrukte dat door de fusie het contact met 
Stad en Lande was hersteld. Het bestuur van Stad en Lande beschouwde de fusie met Groningen 
daarentegen als een overname van deze laatste vereniging en benadrukte het behoud van het eigen 
karakter. 52 In de praktijk leverde de fusie het bestuur van de Algemene Vereniging Groningen 
geen wezenlijk contact met de provincie van afkomst op. De toetreding in 1937 van de toneel-
vereniging VIOS uit Haren tot de overkoepelende Groninger vereniging deed dit evenmin. Het 
gebrek aan een duidelijke achterban in Groningen werd door het bestuur van de overkoepelende 
Groninger vereniging als buitengewoon problematisch ervaren. Men achtte het van het grootste 
belang dat de provincie door de vereniging zou worden herwonnen.53 Terwijl deze herovering 
van de provincie gedurende het Interbellum uitbleef, zette de groei van de vereniging buiten de 
provincie stevig door. In 1935 kreeg zij zelfs een afdeling te Palembang in Nederlands Oost-Indië. 
Aan het eind van het Interbellum hadden zich dertig lokale verenigingen van oud-Groningers bij 
de Algemene Vereniging Groningen aangesloten. Het ledental was ongeveer 3500.54

PE R I O D I E K E N E N P U B L I C AT I E S

In de jaren 1917-18 begon Scholten de breed vertakte vereniging Grönneger Sproak en het maand-
blad Groningen. Volgens de titelpagina was het blad een uitgave van de vereniging. Het werd 
gedrukt bij uitgeverij Erven B. van der Kamp te Groningen. Spitzen voerde als hoofdredacteur de 
facto in z’n eentje de redactie over het blad.

Aan deze situatie kwam halverwege de jaren twintig een eind. Dit hing samen met de eis van de 
door de Grönneger Sproak benaderde historici dat zij de helft van het maandblad tot hun beschik-
king kregen. Naar aanleiding van deze door de historici aan hun toetreding verbonden voorwaarde, 
betoogde verenigingsvoorzitter Vos op de algemene vergadering van 1922 dat er naast Spitzen een 
nieuwe redacteur voor het maandblad moest komen. Deze zou het door de historici geclaimde 
deel van het blad moeten vormgeven. Spitzen kon zich dan concentreren op de redactie van het 
dialectgedeelte. Het verenigingsbestuur durfde de historici echter niets te garanderen, aangezien 
het meende dat het maandblad Groningen formeel niet toebehoorde aan de vereniging, maar aan 
uitgeverij Erven B. van der Kamp. Vanwege deze onpraktische toestand riep men op de algemene 
vergadering een commissie in het leven die de mogelijkheid tot het oprichten van een nieuw, eigen 
tijdschrift moest onderzoeken.55 Begin 1923 stelde het verenigingsbestuur door middel van een circu-
laire alle betrokkenen op de hoogte van zijn streven tot openstelling van het maandblad voor de his-
torici. Ondertussen was uit financiële overwegingen afgezien van de  uitgave van een eigen blad.56

De circulaire leidde tot een geërgerde reactie van Spitzen.57 Zijn irritatie liep zo hoog op dat 
hij in april 1923 liet weten zo spoedig mogelijk als hoofdredacteur te willen aftreden.58 Naast een 
diepe verbolgenheid over de hem ontnomen absolute zeggenschap over de inhoud van het maand-
blad speelden nog twee zaken mee. Kort tevoren had hij scherpe kritiek op zijn redactie ontvangen.  
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Deze kwam van de rechtshistoricus in Leiden prof. mr. A.S. de Blécourt (1873-1940), die op 17 
maart 1923 voor de Groninger vereniging in Den Haag een lezing hield met de veelzeggende titel 
‘kunstmatig en ongezond provincialisme’. De Blécourt genoot onder de oud-Groningers groot aan-
zien, mede omdat hij in zijn studententijd in Groningen de verhalenbundel in het dialect Fivelgoër 
landleven had gepubliceerd – waar zijn later beroemd geworden medestudent Johan Huizinga de 
illustraties voor maakte.59 Daarnaast was van invloed dat Spitzen door zijn drukke bezigheden van 
de voorgaande jaren ernstig overspannen was geraakt.60 Ondanks de beladen situatie kwam men 
toch tot een voor alle partijen bevredigende oplossing. De historici lieten bij de gevoerde toetredings-
onderhandelingen al snel hun claim op de helft van het maandblad Groningen vallen. Wel bleven 
ze het wenselijk achten dat er een afzonderlijke redacteur voor het historische gedeelte van het blad 
kwam.61 Doordat de historici hun eis afzwakten, kwam het in de loop van 1923-’24 tot een voor-
lopig compromis ten aanzien van het maandblad. Spitzen kwam na een dringende oproep hiertoe62 
terug van zijn besluit om op te stappen als redacteur. Om zijn taak te verlichten, werden naast hem 
twee nieuwe, mede in het dialect geïnteresseerde, redacteuren benoemd: Jelte Dijkstra (1879-1946) 
en Jacob Rietema (1879-1970).63 Dijkstra, geboren in Grijpskerk, was hoofdonderwijzer aan een 
openbare school te Groningen.64 Rietema, geboren in Leens, was belastingsurnumerair geweest in 
achtereenvolgens Haarlem, Dordrecht en Roermond, waarna hij zich in 1920 in Groningen had 
gevestigd.65 Beide nieuw aangetreden redacteuren waren niet actief binnen de overkoepelende Gro-
ninger vereniging.66 In het najaar van 1926 kwam er een definitieve oplossing voor de maandblad-
kwestie. De uitgever Erven B. van der Kamp verklaarde zich bereid een derde deel van het blad aan 
de nieuw opgerichte historische afdeling van de Algemene Vereniging Groningen beschikbaar te 
stellen. Spitzen, Dijkstra en Rietema gingen hiermee akkoord. De Rijksarchivaris voor Groningen 
en Drenthe en voorzitter van de historische afdeling, dr. H.A. Poelman, trad als vierde redactielid 
toe. Hij nam de verantwoordelijkheid voor het historische deel van het maandblad op zich.67 Een 
jaar lang bestond de redactie uit deze vier leden. In 1928 stapte Spitzen er definitief uit.68 Vijf jaar 
later wijzigde de samenstelling van de redactie opnieuw, dit keer door het overlijden van Poelman. 
Dr. K. Hildebrand, historicus en directeur van de Handels-HBS te Groningen, volgde hem op.69 
Gedurende de rest van het Interbellum bleef de redactiesamenstelling ongewijzigd.

Het toetreden van de historici tot de overkoepelende Groninger vereniging leidde niet alleen 
tot een veranderde redactiesamenstelling van het maandblad Groningen. Het zorgde ook voor 
een nieuwe, meer heldere verhouding tussen de vereniging en het blad. Zoals uiteengezet, liet 
de overkoepelende Groninger vereniging in 1922 naar aanleiding van de door de historici geuite 
verlangens uitzoeken of het mogelijk was een eigen tijdschrift te beginnen. Vermoedelijk heeft 
men na het overlijden van Scholten de oorspronkelijke band tussen de vereniging en het maand-
blad Groningen als verloren beschouwd. Uitgeverij Erven B. van der Kamp, die het maandblad 
drukte, meende echter dat het blad nog wel degelijk aan de vereniging toebehoorde, zoals ook op 
het titelblad stond. Dit bleek tijdens een in 1923 gevoerde correspondentie tussen de uitgever en 
het verenigingsbestuur over de problemen met Spitzen.70 Kort hierna werd aan de onduidelijk-
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heid over de status van het maandblad een eind gemaakt. Men sprak af dat het maandblad  aan 
de Erven van der Kamp toekwam, wat voortaan ook op het titelblad kwam te staan. De vereni-
ging kon er haar berichten in blijven publiceren. 71 Dit laatste veranderde in 1930. Na de grote 
bestuurswijziging binnen de overkoepelende Groninger vereniging bedong de maandbladredactie 
het volledige beslissingsrecht over de inhoud van het maandblad.72 Sindsdien verscheen er haast 
geen verenigingsnieuws meer in Groningen.

Waar het bestuur van de overkoepelende Groninger vereniging zijn invloed over het maand-
blad Groningen kwijtraakte, verloor de maandbladredactie zijn greep op het lezerspubliek. In 1932 
telde het maandblad 1450 abonnees. De jaren daarna daalde dit aantal steeds verder.73 Tegelijker-
tijd wonnen enkele door lokale Groninger migrantenverenigingen uitgegeven blaadjes, zoals het 
Rotterdamse Groninger Stemmen en Gruno-nieuws en ’t Schienvat uit Utrecht, aan populariteit.74 
Eind jaren dertig begon men er vanuit de lokale verenigingen op aan te dringen dat de overkoe-
pelende Groninger vereniging weer een eigen blad kreeg. In eerste instantie voelde het vereni-
gingsbestuur hier weinig voor. Hoewel het geen zeggenschap over het maandblad Groningen had, 
was het tamelijk tevreden met de inhoud ervan. Men vreesde dat een eventueel op te richten nieuw 

Alkmaarse oud-Groningers maken in 1933 reclame voor het maandblad Groningen.
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verenigingsblad nooit de kwaliteit van het maandblad zou evenaren, terwijl het de lezerskring van 
Groningen nog verder zou doen krimpen. Ondanks zijn bedenkingen ging het verenigingsbestuur 
uiteindelijk toch overstag.75 Vanaf 1 januari 1940 liet het maandelijks bij uitgeverij Erven B. van 
der Kamp een acht pagina’s tellend verenigingsblaadje drukken, dat tegelijk met het maandblad 
Groningen werd rondgestuurd. Het nieuwe blaadje heette Dörp en Stad.76

Zoals het bestuur van de Algemene Vereniging Groningen al vermoedde, evenaarde Dörp en 
Stad nimmer het niveau van Groningen. Het was niet veel meer dan een mededelingenblaadje. 
Het maandblad Groningen was en bleef vele malen belangrijker als medium voor de publicatie 
van artikelen over Groninger zaken. Gedurende het Interbellum publiceerden twee- à driehonderd 
personen77 er hun artikelen, verhalen of gedichten geschreven in het Gronings en/of gaande over 
Groninger onderwerpen in.

Tevens waren er gedurende het Interbellum enkele tientallen personen die er in slaagden hun 
op Groningen gerichte studies of Groningstalige proza, poëzie of toneelwerk in afzonderlijke druk 
uitgegeven te krijgen.78 Uit een latere mededeling van een bestuurslid van de Algemene Vereni-
ging Groningen komt het beeld naar voren dat het Groningstalige werk vooral aftrek vond bij de 
Groninger migranten en minder in de provincie Groningen.79

DE GRO N I N G E R B EW E G I N G

In de eerste helft van de twintigste eeuw, en dan met name tijdens het Interbellum, ontstonden 
er binnen Nederland tientallen verenigingen van mensen met een speciale belangstelling voor 
Groningen. Duizenden sloten zich bij een van deze verenigingen aan. Tezelfdertijd verschenen er 
enkele tijdschriften voor artikelen, verhalen of gedichten geschreven in het Gronings en/of gaande 
over Groninger onderwerpen, alsmede vele monografieën, bundeltjes en toneelstukken met Gro-
ningen of het Gronings als gemeenschappelijke noemer. Op zich kende deze verzameling van op 
Groningen gerichte activiteiten niet een duidelijke, samenbindende structuur. Weliswaar ontstond 
in 1917 een overkoepelende Groninger vereniging, maar nooit waren alle afzonderlijke Gronin-
ger verenigingen hier tegelijk bij aangesloten. Afgezien daarvan bestond het landelijke verband 
gedurende het Interbellum uit weinig meer dan de tussen het overkoepelende bestuur en de lokale 
verenigingsbesturen gevoerde correspondentie en de jaarlijks gehouden algemene vergadering. 
Evenmin was sprake van een nauw contact met de verschillende bladen en blaadjes, om over de 
elders publicerende auteurs maar te zwijgen.

Desondanks ontwaarden enkele betrokkenen in de veelheid van op Groningen gerichte initia-
tieven een eenheid. Zij duidden die aan als ‘de Groninger beweging’. Dit idee van het bestaan 
van een Groninger beweging leefde in sterke mate binnen het bestuur van de overkoepelende Gro-
ninger vereniging. Hierbij beschouwde men Spitzen voor wat betreft de eerste interbellumjaren 
als de kernfiguur van de beweging. Ter Laan kreeg deze eer toebedeeld voor de latere jaren.80 Ook 
Spitzen zelf gaf blijk van een sterk bewegingsbesef.81 Ongetwijfeld zal het idee van een ‘Groninger 
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beweging’ bij meer mensen hebben geleefd dan bij Spitzen en de bestuursleden van de overkoe-
pelende Groninger vereniging alleen. Allicht leefde het in meer of mindere mate bij de bezoekers 
van de landdagen: veelal bestuursleden van de lokale Groninger verenigingen. Wellicht leefde ook 
onder een deel van de gewone leden van deze lokale verenigingen een ‘Groninger beweging-besef ’. 
Misschien ook meende een aantal schrijvers in het Gronings dat zij hun arbeid ten dienste van de 
‘Groninger beweging’ verrichtten. Hoeveel mensen precies tijdens het Interbellum in de Gronin-
ger beweging hebben geloofd, is lastig te bepalen. Het zullen er meer zijn geweest dan het twintig-
tal bestuursleden van de overkoepelende Groninger vereniging. Het idee heeft echter vermoedelijk 
niet bij iedereen die zich in een lokale Groninger vereniging vermaakte, geleefd.

Op basis van het voorgaande kan een omschrijving worden gegeven van de Groninger beweging 
als: een brede los-vaste verzameling van in Groningen geïnteresseerde personen en hun activiteiten 
en publicaties, die door sommigen werd opgevat als eenheid en betiteld als ‘de Groninger beweging’. 
Deze omschrijving impliceert dat de Groninger beweging was samengesteld uit twee componenten. 
Ten eerste was er het ordenend perspectief van degenen die een Groninger beweging ontwaarden. 
Dit kan worden aangeduid als het ideële of denkbeeldige aspect van de Groninger beweging. De 
beweging was echter meer dan louter een ideeënconstructie. Met de term ‘de Groninger beweging’ 
refereerde men indertijd wel degelijk aan een brede verzameling verenigingen, tijdschriften en initia-
tieven. Zonder dit zou het geloof in het bestaan van een Groninger beweging niet zijn ontstaan. De 
verzameling van duizenden personen die zich, al dan niet bewust van het bewegingsidee, speciaal 
met Groningen bezighielden, vormde het andere, meer reële, aspect van de beweging. De Gronin-
ger beweging was kortom iets dat bestond op het grensvlak van idee en realiteit. Zo beschouwd, 
verschoof zij gedurende het Interbellum in dubbel opzicht naar buiten de provincie Groningen. 
Ten eerste kwamen degenen die een Groninger beweging onderscheidden in toenemende mate van 
buiten de provincie. Daarnaast vonden de activiteiten en initiatieven die zij als onderdeel van de 
Groninger beweging beschouwden in toenemende mate buiten Groningen plaats.

Hierin verschilde de Groninger beweging van de Friese beweging, die altijd een stevige basis in  
de provincie van herkomst behield. Gedurende het Interbellum ontstond in Friesland een omvang- 
rijk, verzuild samenstel van diverse verenigingen en organisaties die de regiocultuur trachtten te 
verstevigen.82 Dit betekende niet dat er buiten Friesland geen Friese verenigingen voorkwamen. 
Vergelijkbaar met de opkomst van het oud-Groninger verenigingsleven, ontstonden er vanaf circa 
1900 in Nederland tientallen Friese migrantenverenigingen, de zogenaamde kriten om utens.83  
Ook deze Friese verenigingen maakten deel uit van de Friese beweging, maar zij vormden er slechts 
een beperkt onderdeel van. De Groninger beweging daarentegen werd na verloop van tijd vrijwel 
geheel door migranten gedragen. Naast de Groninger en Friese migrantenverenigingen ontstonden 
in de eerste helft van de twintigste eeuw ook dergelijke clubs van Drenten, Overijsselaren, Gel-
derlanders, Limburgers, Noord-Brabanders en Zeeuwen.84 Dit fenomeen illustreert niet alleen de 
brede migratiegolf vanuit de perifere provincies naar elders. Het laat tevens zien dat groepsvorming  
op basis van gewestelijke afkomst veel voorkwam onder de binnenlandse migranten.
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Zoals eerder bleek, drukte G.W. Spitzen aan het begin van het Interbellum duidelijk zijn stempel 
op de Groninger beweging. Daarom is het nuttig aandacht te besteden aan zijn kijk op de wereld 
en op dat deel daarvan dat Groningen heet. Spitzen heeft zijn visie nergens als een netjes uitge-
werkt geheel geformuleerd. Hij verwoordde deze in flarden verspreid over talrijke artikelen, brie-
ven, toespraken, verhalen, toneelstukken, gedichten en andere teksten. Wanneer de flarden van 
Spitzens denken tot een geheel worden samengevoegd, dan blijkt het te gaan om het gedachtegoed 
van iemand die in de lijn van de romantisch- 
nationalistische traditie droomde van een Gro-
ninger volkseenheid.

HE T O E R E I G E N E

Spitzen had als uitgangsgedachte dat de 
wereldbevolking bestaat uit een groot aantal 
zelfstandige groepen, die hij afwisselend beti-
telde met de termen volk, stam of ras. Iedere 
groep, zo meende hij, heeft een eigen taal, 
eigen gewoonten en gebruiken, door hem ook 
wel aangeduid met de term cultuur, alsook, 
zoals hij het noemde, een eigen karakter, stam-
geest of volksaard. Bovendien kent iedere groep 
een band met het eigen gebied van afkomst, 
met de eigen grond. Dit geheel van taal, grond, 
cultuur en stamgeest noemde Spitzen het oer-
eigene. Voor iedere groep, zo meende hij, is 
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G.W. Spitzen omstreeks 1928.
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het eigen oereigene allesbepalend. Ieder individu uit de groep is volledig doordrongen van en 
onlosmakelijk verbonden aan zijn eigen volkstaal, -cultuur, -karakter en grond. Het oereigene is 
iets dat ieder individu in het bloed zit. Vooral ook is het iets dat vanuit oude tijden tot het heden 
doordringt, bijvoorbeeld via sprookjes. Daarom kan en moet het verleden dienen als prachtig voor-
beeld voor de contemporaine maatschappij, aldus Spitzen. In het verleden, zo meende hij, kan de 
mens zijn eigenheid ontwaren. Het verleden vormt aldus het fundament van het heden. Sterker 
nog, via het oereigene leeft het verleden door in het heden, vooral in het hedendaagse leven van het 
boerenvolk op het platteland, minder in het moderne heden van steden en fabrieken. Bij Spitzen 
riep dit oereigene aangename associaties op. Hij beschouwde het als iets warms, iets innerlijks, iets 
uit het hart. Tegenover het oereigene leven plaatste hij een leven van moderne nivellering, verva-
ging, confectie, van nuchter kille berekening, van cijferend verstand: een modern leven dat niet 
van binnen komt, maar slechts van buiten is.1

GRO N I N G E N E N D E W E R E L D

Op basis van de oereigene eenheid van grond, karakter, geschiedenis, taal en gebruiken kende  
Spitzen aan Groningen een eigen plaats in de wereld toe. Hierbij verbond hij de door hem zo 
gekoesterde provincie aan het aangrenzende Duitse gebied, terwijl hij haar afzette tegen de Neder-
landse buurprovincies Friesland en Drenthe, alsook tegen Den Haag, Holland en Frankrijk.

Dat Spitzen Groningen tegen Friesland afzette, is eenvoudig te verklaren. Eerder is uiteenge-
zet dat de Friesnationalist Wumkes Groningen voor Friesland opeiste. Hij vertolkte hiermee een 
idee dat in bredere kringen binnen de Friese beweging voorkwam. Voor de Groninger beweging 
impliceerde de Friese claim op Groningen dat bij het neerzetten van een eigen provinciale cultuur 
niet kon worden ontkomen aan een positionering tegenover Friesland. Gevolg hiervan was dat 
gedurende het hele Interbellum, en ook daarna, een zekere spanning heerste tussen de Friese en de 
Groninger beweging. Op het Groningse zich afzetten tegen Friesland en de moeizame verhouding 
tussen de Groninger en de Friese beweging zal nog uitvoerig worden ingegaan.

Dat Spitzen Groningen nauw aan Noordwest-Duitsland verbond, is ook verklaarbaar. Hier 
speelden persoonlijke en meer algemene factoren door elkaar.2 Zo zullen jeugdsentimenten een 
rol hebben gespeeld. Tijdens Spitzens jeugdjaren maakte zijn woonplaats Stadskanaal als veen- 
ontginningsnederzetting een periode van grote economische bloei door. Van heinde en ver kwamen  
hier mensen op af.3 Als kind heeft Spitzen ongetwijfeld veel Duitse migranten en trekarbeiders 
zien langskomen. Zij lijken in Spitzens jeugdherinneringen een belangrijke plaats te hebben 
ingenomen. In elk geval schreef Spitzen op latere leeftijd lovend over de Duitse passanten uit 
zijn jeugd. De vroegere trekarbeid over de Duits-Nederlandse grens speelde ook een belangrijke 
rol in Spitzens beargumentering van de verbondenheid tussen de Groningers en hun Duitse 
buren.4 Spitzen moet in de Veenkoloniën van zijn jeugd echter evenzeer Drenten en Friezen zijn 
tegengekomen. Het betreft hier dus niet een afdoende argument.
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Ook een passage uit zijn autobiografie wijst erop dat Spitzen in zijn jeugd een zekere liefde voor 
Duitsland ontwikkelde. Bij het beschrijven van zijn Stadskanaalster jeugdjaren memoreerde hij 
nadrukkelijk ‘de onvergetelijke winteravonden wanneer de familie rondom het flakkerende vuur 
van de open haard zat’. Tijdens zulke avonden vertelde Spitzens vader over zijn leven: onder andere 
over de tijd dat hij in Duitsland werkte waar hij de Platduitse schrijver Fritz Reuter had gekend. 
Verder werden thuis bij de piano mooie Duitse liederen gezongen. In Spitzens beschrijvingen van 
de door hem beleefde Stadskanaalster winteravonden zal vast een kern van waarheid zitten. Het 
geschetste plaatje doet echter dermate idyllisch aan dat het waarschijnlijk is dat Spitzen in zijn 
autobiografie zijn latere liefde voor Duitsland in het algemeen en voor de Platduitse schrijver 
Reuter in het bijzonder, sterker dan gerechtvaardigd op zijn jeugd projecteerde.5 Hoe het ook 
zij, zeker is dat Spitzen ergens in de loop van zijn leven liefde ontwikkelde voor het Duits in het 
algemeen en het Platduits in het bijzonder. Zijn docentschap Duits moet ongetwijfeld ook in dit 
licht worden gezien. In 1921 begon Spitzen in het maandblad Groningen een rubriek ‘Platduuts’. 
Hierin zong hij de lof van onder meer de Platduitse schrijvers Klaus Groth, Fritz Reuter en  
Johann Hinrich Fehrs.6 Bovendien werd hij lid van het zogenaamde Fehrs-Gilde, een in 1916 
opgerichte vereniging van liefhebbers van Fehrs’ werk. 7

Spitzens gerichtheid op Duitsland had ongetwijfeld ook te maken met het feit dat hij over de 
grens enthousiast werd onthaald. De verklaring daarvoor ligt in de geschiedenis van de Nederduitse  
beweging. Deze beweging was in de negentiende eeuw in Duitsland ontstaan en had als streven 
om naast het officiële Hoogduits de Nederduitse of Platduitse dialecten uit Noord-Duitsland als 
officiële taal erkend te krijgen. Verder richtte zij zich naar romantische traditie op het behoud van 
de Nederduitse cultuur. Tezelfdertijd was in België de Vlaamse beweging ontstaan. De aanhangers 
van deze beweging, ook wel flaminganten genoemd, hielden zich bezig met de cultivering van het 
Vlaams. Hierbij zetten zij zich nadrukkelijk af tegen het Franstalige Wallonië. Al snel ontstond 
er een nauwe samenwerking tussen beide bewegingen. Gedurende de Eerste Wereldoorlog, toen 
Duitsland een groot deel van België bezette, leidde dit nogal eens tot collaboratie door flamin-
ganten met de Duitsers. Vooraanstaande personen uit de Vlaamse beweging interpreteerden 
namelijk de Eerste Wereldoorlog als bevrijdingsstrijd van verbonden Germaanse stammen tegen 
de gemeenschappelijke Romaanse vijand. Zo werd het Vlaams-Waalse taalconflict op een lijn 
gesteld met de Duitse strijd tegen Frankrijk. Deze gezamenlijke strijd pakte anders uit dan men 
had gehoopt. Duitsland verloor de Eerste Wereldoorlog en werd met het verdrag van Versailles 
door de overwinnende mogendheden zwaar gestraft. De collaborerende flaminganten verging het 
niet beter. Sommigen verdwenen voor jaren in de gevangenis, anderen sloegen op de vlucht. De 
gevluchte flaminganten belandden veelal in Nederland of Duitsland.8

De voor de Duitsers en collaborerende flaminganten ongelukkige afloop van de Eerste 
Wereldoorlog betekende niet dat het met de Vlaamse en de Nederduitse beweging gedaan was. 
Integendeel, onder invloed van de frustratie over wat men beschouwde als het ‘Schanddiktat von 
Versailles’, kwam de Nederduitse beweging direct na de Eerste Wereldoorlog tot een tot dan toe 
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ongekende bloei. Zij was een uitstekend toevluchtsoord voor de gefrustreerde conservatieve burge-
rij, die zich op de waarde van het vaderland bezon. Zo werd de Nederduitse beweging tijdens de 
Weimarrepubliek een bolwerk van nationaal-conservatieve stromingen. Binnen dit bolwerk von-
den ook diverse gevluchte flaminganten een plaats. Het zal niet verbazen dat onder deze omstan-
digheden het idee van de Nederduitse-Vlaamse verbondenheid al snel weer opleefde. Dit idee 
ontwikkelde zich op zijn beurt al vlot tot de Groot-Nederduits-Nederlands-Vlaamse gedachte:  
de gedachte dat het zich van Pommeren tot Vlaanderen uitstrekkende gebied vanouds bewoond 
werd door een aantal nauw verwante Germaanse stammen. Met de Vlamingen had de Nederduitse  
beweging al langer contact. Met de Nederlanders moest dit nog grotendeels worden gelegd. De 
Nederlandse dialectschrijver Spitzen werd daarom direct na de Eerste Wereldoorlog met open 
armen in Duitsland ontvangen. Hier kwam nog iets bij. Terwijl in Duitsland de Nederduitse 
verenigingen als paddestoelen uit de grond schoten en diverse toneelgezelschappen zich aandien-
den om de boodschap van de onlosmakelijke band tussen volk en bodem uit te dragen, bleek al 
snel dat er nauwelijks geschikte toneelliteratuur voorhanden was. Dit had voor Spitzen het geluk-
kige gevolg dat zijn op de band tussen volk en bodem hamerende toneelstuk De Grond vrijwel 
direct na de voltooiing in 1918 in het Platduits werd vertaald. Het stuk werd eerder in Duitsland 
dan in Nederland op de planken gebracht. Het beleefde zijn première op 1 oktober 1919 in Leer, 
waar het voor de Verein für Heimatschutz und Heimatgeschichte onder de titel De Grund werd 
opgevoerd. Hierna werd het in heel Noord-Duitsland een succesnummer. In Vlaanderen zorgde 
Het Vlaamse Volkstoneel voor een serie opvoeringen. Ook leverde Spitzen een aantal bijdragen 
aan Nederduitse tijdschriften, zoals De Eekboom en het Niedersachsenbuch. In 1921 maakte hij een 
rondreis door Noord-Duitsland die het karakter kreeg van een ware zegetocht. Overal werd hij als 
held onthaald. Hoogtepunt van de reis was een ‘Niederdeutsch-niederländischer Abend zu Ehren 
des zur Zeit hier anwesenden Groninger Dichters G.W. Spitzen’ op zaterdag 16 juli 1921 in de 
vergaderzaal van het Curiohuis te Hamburg. De bijeenkomst stond onder leiding van de hoogleraar 
voor het Platduits aan de universiteit van Hamburg, Conrad Borchling (1872-1946). Een jaar later 
werd Spitzen tijdens de zogenaamde Bremer Weke het erelidmaatschap van de Plattdütsche Vereen 
Bremen aangeboden.9

De Nederduitse beweging gebruikte Spitzen als Nederlandse vertegenwoordiger van de Groot-
Nederduits-Nederlands-Vlaamse samenwerking. Spitzen op zijn beurt gebruikte het contact met 
de aangrenzende Duitse gebieden om voor Groningen een eigen positie op te eisen tegenover 
Friesland. Door de provincie Groningen op het oostelijk gelegen Duitsland te richten, keerde 
Spitzen haar van het westelijk gelegen Friesland af. Hierbij moet worden opgemerkt dat de wen-
ding naar de aangrenzende Oost-Friese gebieden minder vanzelfsprekend een afkering van het 
Westerlauwerse Friesland impliceerde dan het op het eerste gezicht lijkt. Evenals Groningen lagen 
ook deze gebieden in het territoir dat door de Groot-Friese gedachte werd geclaimd. Vooral Aurich 
– zo’n vijfentwintig kilometer verwijderd van Leer, waar Spitzens De Grond zijn première beleefde 
– gold voor de Friesnationalisten als belangrijke plaats in de Friese geschiedenis. Hier was vroeg in 
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Opvoering van De Grond op het eiland Borkum omstreeks 1920.

Opvoering van Spitzens toneelstuk De Grond in Leer, waar het in 1919 zijn première had.
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de dertiende eeuw het zogenaamde Upstalboomverbond ontstaan. Bij dit verbond ontstond tussen 
verschillende Friese gebieden samenwerking op het terrein van de rechtspraak. Binnen de Friese 
beweging gold dit Upstalboomverbond als symbool van Friese vrijheid en eenheid, een eenheid 
waarmee de Friezen zich volgens de overleveringen wapenden tegen onder meer de Saksen. Het 
was eveneens in Oost-Friesland, in Jever, waar in 1925 het eerste Groot-Friese congres werd 
georganiseerd. Dat dit in Oost-Friesland en niet in het Westerlauwerse Friesland gebeurde, is niet 
vreemd. Vanaf het einde van de Eerste Wereldoorlog was vanuit Nederlands Friesland een sterke 
belangstelling ontstaan voor de Noord-Friese gebieden uit het Duits-Deense grensgebied van 
Sleeswijk, alsook voor de aan Groningen grenzende Oost-Friese gebieden. Waar Spitzen lid werd 
van Nederduitse verenigingen als het Fehrs-Gilde10 en de Plattdütsche Vereen Bremen, legden 
de Friesnationalisten contact met Noord-Friese verenigingen als de Nordfriesischer Verein für 
Heimatkunde und Heimatliebe, de groep Nationale Frashe, en de Friesisch-Schleswigsche Ver-
ein.11 Verderop zal blijken hoe de dubbele claim op een relatie met de Oost-Friese gebieden leidde 
tot openlijke discussie tussen aanhangers van de Groninger en van de Friese beweging.

Dat Spitzen Groningen tegenover Holland, Frankrijk en vooral ook tegenover zijn woonplaats 
Den Haag positioneerde, is eveneens verklaarbaar. Deze plekken golden voor hem als symbolen 
van de moderne, verdorven wereld en stonden zo tegenover het oereigene Groningen. Dat Spitzen 
naast het westen van Nederland juist Frankrijk als symbool van moderniteit koos, is logisch. Tot 
de Tweede Wereldoorlog was de Franse cultuur in Europa dominant. Voor hem hadden dan ook 
al tal van romantisch-nationalisten uit diverse Europese gebieden de door hen verdedigde culturen 
met Frankrijk en Parijs gecontrasteerd. Met het zich afzetten tegen Frankrijk stond Spitzen in een 
lange traditie. Hier kwam nog iets bij. Zoals uiteengezet, werd Duitsland na de Eerste Wereldoor-
log door de overwinnende mogendheden zwaar gestraft. Dit gebeurde vooral op aandrang van 
Frankrijk, dat een heropleving van Duitsland als grote mogendheid vreesde. Onder meer werd 
Duitsland gedwongen de volle schuld voor de oorlog op zich te nemen, moest het aan de overwin-
naars enorme herstelbetalingen doen voor geleden oorlogsschade en moest het de controle over 
de kolenmijnen van het Saarland voor vijftien jaar afstaan aan Frankrijk. Hierdoor ontstond in 
Duitsland een enorme armoede en ellende. Onder Spitzens Platduitse kennissen was men dan 
ook beslist niet enthousiast over Frankrijk. Spitzens anti-Franse houding kwam vermoedelijk hier 
gedeeltelijk vandaan.

Ook tussen Groningen en Drenthe trok Spitzen een scherpe lijn. Hij deed dit ter verdediging 
van de culturele autonomie van Groningen. Vermoedelijk speelde hierbij het in 1924 gepubliceerde  
artikel ‘Hoe verloren de Groningsche Ommelanden hun oorspronkelijk Friesch karakter?’ van de 
historicus Johan Huizinga een belangrijke rol. In dit artikel verkondigde Huizinga onder meer dat 
met uitzondering van Drenthe en tot op zekere hoogte ook Friesland niet één van de Nederlandse 
provincies een natuurlijke fysische, hydrografische of etnografische eenheid vormde. De meeste 
provincies waren moeizaam samengesmede politieke gedrochten, zo betoogde hij. In zijn optiek 
was echter geen van de provincies als kunstmatig politiek product zo merkwaardig als Groningen. 
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Tot in de late Middeleeuwen, zo argumenteerde Huizinga, waren de Groninger Ommelanden in 
alle opzichten Fries van karakter. Niet alleen was de bevolking in de Ommelanden Fries, ook was 
het klei-woudlandschap er vergelijkbaar met dat in Friesland. Van een heel andere aard was de 
middeleeuwse stad Groningen. Deze lag op het noordelijke puntje van de Hondsrug, een uitloper 
van de Drentse zandgronden, volgens Huizinga ooit wel aangeduid als ‘een stert van Drentlant’. 
Bovendien werd de bevolking van de stad Groningen gedurende de hele Middeleeuwen op peil 
gehouden door een voortdurende immigratie vanuit Saksische gebieden als Westfalen en Drenthe.  
Van een natuurlijke eenheid van Stad en Ommeland was dus geen sprake. Deze eenheid was 
volgens Huizinga pas in de loop van de late Middeleeuwen ontstaan, doordat de stad Groningen 
dankzij zijn economische overwicht het omringende Friese land aan zijn gezag wist te onder-
werpen. Hierbij zou sprake zijn geweest van een omvangrijke migratie vanuit de Saksische gebie-
den, via de stad Groningen, naar de Ommelanden. Ter onderbouwing van deze laatste stelling 
verwees Huizinga naar een aan het eind van de Middeleeuwen in de Ommelanden optredende 
verandering in taalgebruik en naamgeving.12 Het moge duidelijk zijn dat Huizinga’s verhaal uiterst 
moeilijk te rijmen viel met Spitzens idee van een oeroude Groninger culturele eenheid. Hoogst 
waarschijnlijk voelde Spitzen zich door Huizinga’s artikel gedwongen Groningen bij herhaling 
expliciet tegen Drenthe af te zetten. Dat Spitzen het aangehaalde artikel van Huizinga las, is overi-
gens niet zomaar een hypothese. Zoals verderop zal blijken, is het zeker dat hij dit artikel kende.

DE A RG U M E N TAT I E

Op basis van het oereigene geheel van grond, karakter, geschiedenis, taal en gebruiken trok Spitzen 
de provincie Groningen naar het aangrenzende Duitse gebied toe, terwijl hij haar afzette tegen 
Friesland, Drenthe, Holland en Frankrijk. De argumentatie die hij hiervoor gebruikte, kan worden  
opgesplitst in drie hoofdargumenten.

Ten eerste maakte Spitzen gebruik van een taalkundig argument. Dit argument diende om 
Groningen af te zetten tegen Holland en Friesland, alsmede om de nauwe band tussen Groningen 
en Noordwest-Duitsland aan te tonen. De redenering was als volgt. Volgens Spitzen kwamen in 
het Noordduits-Nederlandse gebied drie verschillende taalgroepen voor. Er was het Anglofries, 
waarvan een dialect – het Fries – in Friesland werd gesproken. Daarnaast was er het zogenaamde 
Nederduits, dat in twee groepen uiteenviel. Er was het Nederfrankische Nederduits, waar de Hol-
landse en de Vlaamse spreektaal, alsook het algemeen Nederlands onder vielen. Daarnaast was er 
de Saksische tak van het Nederduits. In Nederland vielen de dialecten van Gelderland, Overijssel, 
Drenthe en Groningen hieronder. Ook het Platduits van Noord-Duitsland tot aan de lijn Aken 
– Düsseldorf – Kassel – Nordhausen – Wittenberg – Fürstenberg – Posen behoorde tot deze 
Saksische tak. Het gegeven dat zowel in Groningen als in de aangrenzende Duitse gebieden de 
Saksische variant van het Nederduits13 werd gesproken, maakte volgens Spitzen dat de Groningers 
zich nauw verwant voelden met de buren aan de andere kant van de grens.14
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Met zijn taalargument wist Spitzen Groningen de onafhankelijkheid te geven die hij wenste, 
behalve dan dat Groningen nog niet was losgekoppeld van Drenthe. Om Groningen tegenover  
Drenthe te positioneren, gebruikte Spitzen een grond-karakter-argument. Hij deed dit door  
Drenthe als gebied met een meest arme bodem neer te zetten en daar impliciet Groningen 
als gebied met een niet-arme bodem tegenover te stellen. Volgens Spitzen werden de van de 
arme bodem afkomstige Drenten gekenmerkt door een ietwat bekrompen soberheid, angstige 
teruggetrokkenheid en wereldvreemdheid. De Groninger was hun te ambitieus, ondernemend, 
modern en vrij. Daarnaast ontbrak het de Drenten aan humor. Ook daarin verschilden zij 
van de Groningers. Die hadden namelijk juist een goed ontwikkeld gevoel voor humor. Zij 
waren van nature sarcastisch-humoristisch aangelegd en staken vol gezonde levenshumor, aldus  
Spitzen. Met hun gezonde humor verschilden de Groningers ook van de Friezen, die volgens 
Spitzen naar pessimisme neigden. Maar dit was niet het enige verschil tussen de Groningers en 
Friezen. Waar de Groninger een onverstoorbare rust kende, een rust waarin hij innig genoot van 
het leven en de wereld om hem heen, was de Fries hartstochtelijk, lichtgeraakt en haastig. Ook 
verschilde de Groninger qua karakter van de Hagenaar, van de Fransman, of meer in het algemeen 
van de bewoner van de grote stad. Deze laatste werd gekenmerkt door een onaangename deftig-
heid en grootdoenerij. De Groninger daarentegen was degelijk, eenvoudig, rechtdoorzee en kende 
een gezonde werklust, zo meende Spitzen.15

Om te beargumenteren dat de provincie Groningen los stond van Friesland, terwijl zij juist 
nauw verbonden was met Noordwest-Duitsland, maakte Spitzen ook gebruik van een historisch-
etnologisch argument. Hij haakte hierbij aan bij de indertijd algemeen aanvaarde gedachte dat het  
Nederlandse volk was opgebouwd uit een Frankische, een Friese en een Saksische component.16 
Eerder was te lezen dat Wierda en Spitzen bij hun verweer tegen Wumkes’ Friese claim op 
Groningen gebruik maakten van de door de Romeinse geograaf Plinius genoemde Chauken. Deze  
‘Chauken’ speelden een belangrijke rol in Spitzens historisch-etnologische argument. Dit stak als 
volgt in elkaar. Verschillende klassieke schrijvers onderscheidden binnen het Noordnederlands- 
Noordwestduitse gebied naast een Friese stam een zogenaamde Chaukische stam. Volgens Ptole-
maeus en Tacitus vormde de Eems de scheiding tussen beide bevolkingsgroepen. De Friezen 
leefden westelijk van deze rivier, de Chauken oostelijk. Dit zou betekenen dat Groningen in de 
Romeinse tijd een Friese bevolking kende en Oost-Friesland een Chaukische. Echter, zo meldde 
Spitzen nadrukkelijk, er waren ook aanwijzingen dat de grens tussen Friezen en Chauken weste-
lijker had gelegen. De klassieke schrijvers waren namelijk onderling niet eensluidend bij hun 
afbakening van de Friezen en Chauken. Bovendien waren er aanwijzingen dat de Eems vroeger 
westelijker had gelegen. Zo werd wel verkondigd dat de Lauwers de vroegere Eemsmonding was. 
Kortom, als het idee werd verworpen dat de Chauken ten westen van de Eems voorkwamen, dan 
was er nog de mogelijkheid dat de Eems oorspronkelijk westelijker in zee uitmondde. Werd het 
idee verworpen dat de Eems oorspronkelijk westelijker stroomde, dan was er nog de mogelijkheid 
dat de Chauken ook ten westen van de Eems hadden geleefd. Als de grens tussen de Friezen en 
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Chauken inderdaad westelijker had gelegen, zou dit betekenen dat de Oost-Friezen en Groningers 
vanouds één stam vormden: de Chaukische. Het zal duidelijk zijn dat Spitzen een duidelijke voor-
keur voor deze optie had. In elk geval noemde hij het waarschijnlijk dat in oude tijden in Gronin-
gen de stam der Chauken leefde. Deze stam behoorde volgens Spitzen tot de grote Saksische stam, 
die volgens hem het gehele Noord-Duitse gebied besloeg. Dit betekende dat de Groningers niet 
alleen met de Oost-Friezen, maar met alle Noord-Duitsers nauw verwant waren. De Noordduitsers  
en de Groningers waren volgens Spitzen van dezelfde stam: de Saksische.

Kenden Groningen en Oost-Friesland in de Romeinse tijd een Chaukisch-Saksische zelfstan-
digheid, in de vroege Middeleeuwen kwam hieraan een eind, zo vervolgde Spitzen zijn betoog. 
Toen namelijk breidden de Friezen hun gebied sterk uit, zodat Groningen en Oost-Friesland 
geheel Fries werden. In de late Middeleeuwen werden de Friezen op hun beurt door de Saksen 
verdrongen. Dit gebeurde in zo’n sterke mate dat in Groningen en Oost-Friesland van eeuwen 
Friese overheersing nauwelijks een spoor overbleef. Daarom beschouwde Spitzen de naam Oost-
Friesland als enigszins misleidend. Deze naam had volgens hem eigenlijk alleen maar historische 
en geen etnologische waarde. Nadat de Friezen waren verdwenen, konden Oost-Friesland en 
Groningen weer eeuwenlang dezelfde, Saksische, weg gaan, meende Spitzen. In 1744 toen Oost-
Friesland aan Pruisen toekwam, ontstond een politieke scheiding tussen beide gebieden. In 1807, 
toen eerstgenoemd gebied aan het koninkrijk Holland werd toegevoegd, raakte de politieke 
eenheid weer hersteld. Pas in 1815 werden Groningen en Oost-Friesland definitief politiek van 
elkaar gescheiden. Let wel, politiek gescheiden, verder niet. Door gelijke afstamming en cultu-
rele ontwikkeling waren de Groningers zo nauw verbonden met de OostFriezen en de andere 
Nederduitsers dat van een ‘innerlijke scheiding’ onmogelijk sprake kon zijn, aldus Spitzen. Des-
alniettemin was vanaf de laatste decennia van de negentiende eeuw tot aan het eind van de Eerste 
Wereldoorlog sprake geweest van enige onderlinge vervreemding onder invloed van het Pruisische 
militarisme. De Groninger, zo meende Spitzen, had namelijk niets op met het leger. Dit gold ook 
voor de Nederduitse stamverwanten. Volgens Spitzen was hun militarisme slechts een uiterlijke 
zaak geweest die hun door de Pruisen was opgedrongen. De oude Groninger-Nederduitse band 
was dan ook nooit echt verbroken geweest.17

Het historisch-etnologische argument is vooral interessant omdat het helder toont hoe Spitzen 
bij zijn plaatsing van Groningen te werk ging. Alles wijst erop dat Spitzen zich bij zijn historisch-
etnologische argumentatie volledig baseerde op het eerder genoemde artikel ‘Hoe verloren de 
Groningsche Ommelanden hun oorspronkelijk Friesch karakter?’ van Johan Huizinga. Bij zijn 
argumentatie verwees Spitzen expliciet naar dit artikel.18 Bovendien zijn de belangrijkste ideeën uit 
Spitzens redenering vrij eenvoudig op genoemd artikel terug te voeren. De manier waarop Spitzen 
Huizinga’s ideeën gebruikte, is opvallend. Zo ging hij voorbij aan het feit dat Huizinga heftig 
bezwaar maakte tegen de vermenging van historisch-taalkundige informatie met eigentijdse antro-
pologische gegevens. Zo’n vermenging was volgens Huizinga uiterst gevaarlijk.19 Spitzen negeerde 
deze waarschuwing en vermengde, zoals we zagen, het historische juist wel met het eigentijdse. 
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Hij gebruikte zo de door Huizinga verstrekte gegevens op een manier die Huizinga zelf niet voor-
stond.

In nog een opzicht ging Spitzen niet al te nauwkeurig met Huizinga’s informatie om. Zoals 
uiteengezet, achtte Spitzen het waarschijnlijk dat de huidige provincie Groningen in oude tijden 
door de Chauken – en dus niet door de Friezen – was bewoond. Spitzen suggereerde hiermee dat 
er duidelijkheid bestond over de vroege bewoning van het huidige Groningen. Huizinga gaf deze 
duidelijkheid niet. Veel nadrukkelijker dan Spitzen wees hij er in zijn artikel op dat er geen zeker-
heid bestond over de bewoners van de huidige provincie Groningen in de Romeinse tijd. Nergens 
in zijn artikel verkondigde Huizinga dan ook dat in oude tijden de huidige provincie Groningen 
waarschijnlijk door de Chauken was bewoond. De vraag of in de Romeinse tijd Groningen ofwel 
Chaukische ofwel Friese bewoners kende, werd in Huizinga’s artikel nadrukkelijk niet definitief 
beantwoord. Voor Huizinga was deze kwestie ook niet van groot belang. In zijn artikel richtte hij 
zich immers op de ontfriesing van de Groninger Ommelanden. De algemeen gedeelde opvatting 
dat Groningen in elk geval vanaf de vroege Middeleeuwen volledig Fries was, voldeed daarom voor 
hem. Of dit voor die tijd ook al zo was, of juist niet, deed er voor zijn onderzoek niet toe.20

Voor Spitzen was deze vraag wel van eminent belang. Hem was het er om te doen een niet-
Friese oerbewoner van Groningen neer te zetten: de Chauk. Vanuit zijn optiek moest er daarom 
een direct verband bestaan tussen deze oerbewoner en de huidige Groningers. Om de Chauk als 
de voorvader van de Groningers te kunnen zien, bracht Spitzen nog een verandering in Huizinga’s 
ideeën aan. Hij stelde de Chauken onomwonden met de Saksen op een lijn. Volgens hem vormden 
de Chauken een Saksische stam. Huizinga daarentegen wees er juist op dat het onduidelijk was of 
de Chauken in het stamverband van de Saksen of in dat van de Franken waren opgegaan.21 Door 
de Chauken en de Saksen op een lijn te stellen, gooide Spitzen Huizinga’s verhaal totaal om. Vol-
gens Huizinga kreeg het tegenwoordige Groningen in zijn geschiedenis in elk geval één en wellicht 
twee maal met nieuwe bewoners te maken. Spitzen daarentegen schetste een oeroude oorspronke-
lijke Groninger bevolking die weliswaar een tijd door de Friezen werd verdrukt, maar uiteindelijk 
toch op de eigen grond triomfeerde. Zijn plaatje van een oeroude Groninger bevolking kreeg extra 
scherpte doordat Spitzen niet vermeldde dat het door hem neergezette laatmiddeleeuwse Saksische 
reveil uit Drentse richting kwam. Zijn historisch-etnologische argument toont fraai hoe Spitzen 
bij de opbouw van zijn redenering te werk ging. Hij nam uit het wetenschappelijke discours die 
elementen over die hij goed kon gebruiken. Dat wat niet in zijn verhaal paste, verzweeg hij.22

GRO N I N G E N E N NE D E R L A N D

Hoewel Spitzen meende dat de Groningers in cultureel opzicht dichter bij de Noord-Duitsers 
stonden dan bij de Hollanders, betekende dit volgens hem niet dat Groningen beter in het  
Duitse dan in het Nederlandse staatsverband paste. Op de Groninger landdag van 1922 in zijn 
geboorteplaats Stadskanaal zette Spitzen uiteen dat hij aan de Gronings-Platduitse overeenkomst qua 
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taal en karakter, zoals hij die zag, beslist geen politieke betekenis wilde hechten. Hij zei: ‘Wij Gro-
ningers willen goede Nederlanders zijn en blijven, maar de politieke grens mag ons niet verhinderen, 
de Platduitschers als nauwe verwanten te beschouwen.’23 De vraag is hoe hij deze schijnbaar tegen-
strijdige opvattingen met elkaar rijmde. Deze vraag dringt zich des te sterker op na lezing van een 
artikel van Spitzen in het Niedersachsenbuch van 1922. Spitzen zette daarin de Gronings-Nederduitse 
verbondenheid zwaar aan met de opmerking: ‘Groningen, das mit dem nieder-deutschen Nachbarge-
bied, von geringen Nuancen abgesehen, ein Ganzes bildet.’ In hetzelfde artikel schreef hij in nega-
tieve bewoordingen over de Nederlandse cultuur: ‘unsre Kunst, die offiziel niederländische, schielt 
allzusehr nach dem Ausland hin, nach Frankreich ganz besonderes. Und wird manchmal charakter-
los. Wo ist bei uns der Künstler, der das Volk kennt auf dem Lande? In Städten, ja und in Fabriken 
– das ist Modearbeit. Kein einziger Erzähler kennt das Bauernvolk.’ Om daarna hoopvol op te mer-
ken: ‘Hoffen wir auf bessere Zeit! Und schauen wir hinüber nach dem niederdeutschen Osten, wo 
“es helle wird” wo das frische Volkstum erblüht, wo die ureigene Sprache zu Ehren kommt.’24

Deze citaten duiden erop dat Spitzen niet veel ophad met de zijns inziens moderne karakter-
loosheid van Nederland, maar des te meer met de Platduitse gerichtheid op het volk. Juist deze 
tegenstelling van afkeer en voorkeur maakt dat Spitzens schijnbaar tegenstrijdige ideeën goed met 
elkaar zijn te rijmen. Het is evident dat Spitzen warme gevoelens had voor het oeroude volks-
eigene. Het volkseigene was datgene wat hij boven alles waardevol achtte. Hij achtte het van grote 
betekenis voor de mens, voor een klein territoir zoals een provincie, alsook voor een groter politiek 
geheel zoals de Nederlandse staat. Om Groningen voor Nederland onmisbaar te laten zijn, moest 
het volgens Spitzen een eigen, oeroude cultuur hebben. Hiertoe koppelde hij Groningen aan het 
aangrenzende Duitse gebied met de daar krachtig gecultiveerde Saksische cultuur. Zo kon Gro-
ningen tegen de Friese culturele aanspraak worden verdedigd, terwijl het binnen het Nederlandse 
geheel een unieke, relevante plaats behield. Spitzen benadrukte dus de Gronings-Nederduitse 
band en de verschillen met de andere Nederlandse provincies om Groningen een eigen plaats in 
Nederland te geven. Een vergelijkbare strategie werd in de tweede helft van de jaren dertig toege-
past door de vereniging Brabantia Nostra. Hier betoogde men dat Brabant vanwege zijn culturele 
band met het Bourgondische Vlaanderen voor Nederland een speciale rol vervulde.25

Het idee dat Groningen dankzij zijn unieke karakter voor Nederland van betekenis was, komt 
helder tot uitdrukking in de volgende passage van Spitzen uit 1922: ‘Want dat is ’t hoger wit van 
’t streven: te doen gevoelen, dat eigenheid, karakter, ’t hoogst is voor ’n volk. Een sterke rugge-
graat, een stoere nek, een stevig/stijve kop, – dat houdt de stam in stand op d’eigen grond. Er is 
geen ras in ’t goede Vaderland, dat ’t meerder kan doen blijken dan ons Gronings. En daardoor 
voorbeeld zijn kan voor de anderen, en toonbeeld zijn. En waar dat eigene zich zelve voelt en 
schat, daar wekt ’t hechter kracht. En vaster band met d’andere krachten. De bundel pijlen wordt 
onbreekbaar zo: ’t Vaderland een bond van stalen veer- en weerkracht als ’t eens in vroeger tijden 
was. Karakter, wil, gevoel van saam-te-horen en een-te-zijn, dat zijn de wapenen, die in tijd van nood 
als deze kanon en bajonet beschamen. En Vrijheid scheppen boven dwang van heerszucht uit.’26
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Spitzens gedachte dat Groningen juist dankzij zijn traditionele eigenheid waardevol voor het 
vaderland kon zijn, paste binnen het eenheid-in-verscheidenheidsideaal dat kort na de Eerste 
Wereldoorlog in Nederland furore maakte. Het in 1918 te Arnhem geopende Nederlandsch 
Openluchtmuseum, waar vanuit het hele land bijeengebrachte oude gebouwen werden herbouwd, 
vormde een fraaie concretisering van dit ideaal. In september 1919 werd onder leiding van de 
folklorist D.J. van der Ven op het museumterrein en elders in Arnhem het zogenaamde Vader-
landsch Historisch Volksfeest georganiseerd. Het feest was bedoeld als uiting van het Nederlandse 
saamhorigheidsgevoel. Bijna een week lang konden honderdduizenden bezoekers zich vergapen 
aan folkloristische opvoeringen door gezelschappen uit alle Nederlandse provincies. De Groninger 
inbreng bestond uit een ‘oud-Groninger bruiloftstoet’ met dames in voorname boerendracht, een 
nagebouwde jachtweide met aan de stamtafel een ‘oud-Groninger liedjesszanger’ en een ‘oud-
Groninger koekwinkel’ met bediendes in klederdracht. Spitzen was als lid van het gewestelijke 
organisatiecomité voor Groningen medeverantwoordelijk voor deze bijdrage. In het maandblad 
Groningen berichtte hij enthousiast over de gebeurtenissen in Arnhem.27

VO O R H E T B E H O U D VA N H E T O E R E I G E N E

Spitzens waardering voor het oereigen Groningen zoals hij zich dat voorstelde, maakte hem tot een 
pleitbezorger van het voortbestaan hiervan. Zo richtte hij zich op het behoud van oude beroepen. 
‘Wie iets maar voelt voor eigen werk in ’t eigen land, laat die zich weren, dat niets van ’t oude en 
karaktervolle verloren gaat’, schreef Spitzen in het aprilnummer van het maandblad Groningen. 
Eerder had hij al geschreven: ‘ ’t Oude bedrijf verdwijnt al meer en meer, B.v. een oude karnmo-
len met handkracht; de ouderwetse kuiper, barbier, meubelmaker, hoefsmid, koperslager enz. We 
zouden gaarne daarvan mededeeling hebben, waar ze nog te vinden zijn; in sommige plaatsen is 
er van een of ander toch nog wel iets over.’28

Evenzeer spande Spitzen zich in voor het behoud van het Groninger volkskarakter. Fel keerde 
hij zich tegen die Groningers die hun oude provincie verlieten en in het westen van het land  
probeerden te assimileren. In zijn nieuwe omgeving diende de gemigreerde Groninger zijn oerei-
gen eenvoud te behouden. Deed hij dit niet en probeerde hij een Haags of Frans meneertje na te 
doen, dan maakte hij zichzelf belachelijk. Wat erger was, door anderen te imiteren, maakte hij niet 
alleen zichzelf belachelijk, maar bracht hij het gehele Groninger volk dichter tot de ondergang. 
Vandaar dat Spitzen ‘de dommen, die van eigenheid geen zweem ontwaren’, maar vooral ‘de uiter-
lijk veel wijzeren, die ’t aan- en ingeborene verwerpen als overlast in armelijke streverij en jachterij 
naar hoger-op’ als vijanden typeerde.29

Terwijl Spitzen zich inzette voor het behoud van het eigen volkskarakter en de oude Gro-
ninger beroepen, lijkt hij op het eerste gezicht niet uit te zijn geweest op het behoud van het 
Groninger dialect, dat toch juist zijn grote passie vormde. Zo verklaarde hij in een artikel in  
het Algemeen Handelsblad dat hij zich altijd had geschaard aan de zijde van hen die vonden dat het 
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geen nut had om een dialect dat gedoemd was te verdwijnen kunstmatig in leven te houden. 
Volgens eigen zeggen verlangde Spitzen dan ook niet dat de Groninger kinderen in het dialect van 
hun streek onderwezen werden. Hij vond het zelfs niet nodig dat het dialect in de gezinnen werd 
gecultiveerd. Bovendien vormde het afzonderlijke Groninger professoraat voor Spitzen geen halszaak, 
ondanks dat hij zich samen met Wierda tegen een gecombineerd Fries-Gronings lectoraat of hoog-
leraarschap had verzet. Het enige wat hij verlangde, was dat de hoogleraar voor het Nederlands aan 
de universiteit van Groningen het Groninger dialect kende. Vergelijkbare opvattingen verkondigde 
Spitzen ook elders.30 Toch betekende dit niet dat hij luchthartig met het dialect omsprong, zoals al 
snel duidelijk wordt wanneer zijn gedachten omtrent de taal onder de loep worden genomen.

Het uitgangspunt van Spitzens denken over taal was het idee dat in oude tijden elk volk zijn 
eigen taal sprak. De Friezen in het Noorden, de Franken in het Zuiden en Saksen in het Oosten, 
spraken volgens Spitzen vroeger elk hun eigen taal of dialect. Voor de onderlinge communicatie 
gebruikte men het Latijn. Dit kon doordat slechts de elite onderlinge contacten onderhield. Toen 
echter ook het gewone volk wat te zeggen kreeg, voldeed het Latijn niet meer. Volgens Spitzen 
kwam men toen met elkaar overeen om uit de verschillende volkstalen of dialecten een voor 
iedereen begrijpelijke, nieuwe taal te maken: het Nederlands. De dialecten gingen dus vooraf aan 
de officiële rijkstaal. Spitzens sympathie lag duidelijk bij het dialect en niet bij de officiële taal. 
Voor Spitzen viel het dialect samen met het eigene. Het dialect was volgens hem de taal die ieder 
van vader en moeder had meegekregen, de taal waarmee men was geboren. Het dialect werd niet 
gefabriceerd, maar was echt, natuurlijk, innig. In het dialect paste de mens als in zijn eigen vel; het 
dialect vormde de menselijke huid.31 Dankzij zijn natuurlijke karakter was het dialect bovendien 
volkomen vrij. Het was niet overal hetzelfde, er zat leven in. Het officiële Nederlands daarentegen 
kende deze vrijheid niet. Het lag aan banden, was een vastliggend compromis, een verbastering 
van dialecten. Omdat iedereen de rijkstaal moest kunnen begrijpen en deze dus pasklaar moest zijn 
voor iedereen, kon deze nooit de innigheid van het natuurlijke dialect hebben, meende Spitzen. 
Zij zou altijd vreemd en kil blijven. Het Nederlands kon niet, zoals het dialect, als huid dienen. 
Het had slechts de status van een confectiepakje.

Vanuit zijn sympathie voor het oereigene, vrije dialect deed Spitzen er alles aan om deze eigen-
heid en vrijheid te behouden. In april 1918 leerde hij de lezers van het maandblad Groningen: ‘En 
dei vrijhaaid van bewegen wil wie haolen en mot wie haolen. Elk schrift zoas he dat in zien aigen taol 
zeggen zol.’ En dit bedoelde hij letterlijk. Voor Spitzen bestond er niet een standaard Groninger 
dialect waaraan iedereen zich moest conformeren. Hij deelde het Gronings verder onder in streek-
dialecten en dorpsdialecten. Zelfs binnen een dorp konden volgens Spitzen meerdere dialecten 
bestaan. De vrijheid van het dialect was volledig, meende hij. Dit gold ook voor de schriftelijke 
weergave ervan. Elke weergave was goed, zolang die maar ‘wezenlijk’ was. Spitzen vermeldde wel 
precies waar de verschillende dialecten die de schrijvers in het maandblad Groningen hanteerden, 
vandaan kwamen. Zo onderscheidde hij bijvoorbeeld een ‘dialect van Solwerd’, een ‘dialect van 
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Vierhuizen’ en een ‘dialect in hoofdzaak van Leens met mogelijke invloeden van Appingedam, 
Warffum en Groningen’. Taal, volk en grond werden door hem keurig bij elkaar gehouden.32

Het was Spitzens doel om het dialect in de natuurlijke, vrije, volkse staat te behouden. 
Hierbij paste niet een geforceerde cultivering van het Gronings in het gezin, op school of op de 
universiteit. Dit verklaart een aantal gedragingen van Spitzen. Het verklaart bijvoorbeeld dat hij 
in 1924 niet plaats wenste te nemen in een commissie voor de ontwikkeling van een Groninger 
eenheidsspelling.33 Vanuit hetzelfde perspectief is ook Spitzens aversie tegen Wumkes’ Groninger 
preken goed te begrijpen. Er speelde hier overigens meer. Zoals gemeld, brak Spitzen al vroeg in 
zijn leven met de kerk. Deze breuk werd door hem, maar vooral ook door zijn familie, als pijnlijk 
ervaren. Vandaar dat Spitzen zich gedurende de rest van zijn leven nogal gereserveerd ten opzichte 
van de kerk opstelde.34 Bovendien was ongetwijfeld van invloed dat Wumkes’ preken een directe 
bedreiging vormden voor Spitzens eigen optredens. Ook hier speelde echter Spitzens angst dat de 
volkstaal door elitaire invloeden zijn zuiverheid zou verliezen. Niet met een statige preek, maar met 
het toneel en met Spitzens volkseigen Groninger humor zou het volk voor de Groninger beweging 
moeten worden gewonnen.35

HE I M W E E N A A R E E N G E D RO O M D E J E U G D

Hoewel schoolmeester Spitzen zichzelf neerzette als representant van het gewone Groninger volk, 
behoorde hij hier net zomin toe als dominee Wumkes. Dit maakt zijn volksverheerlijking enigs-
zins pijnlijk, zoals duidelijk naar voren komt in het volgende citaat, waarin Spitzen wijst op het 
belang van het eigen dialect: ‘Grönnens maggen ze nait praoten, in schoule nait! (…) En in huus 
ook nait. Dat willen “Papa en Mama” ja om de dood nait lieden. (...) Laot (…) dei jonkies, dei 
op schoolplaain zo gehoorzaam binnen aan de meester (…) oppazen, dei allende mit Hollandse 
kindertjes praoten maggen (…) ze zellen boeten heur ras staon, hail heur leven, boeten heur 
aigen volk (…). Jee, jee, ’k heb toch zo’n medelieden mit dat jonge goudje... eksaomenwurmpies, 
geleerde waoterheufies –  mit lof – ... Ze maggen gain slootjespringen, geen hink-stap-sprang... 
ze gaon ’s aovens op Franze verziede, glazee hansken aan en motten mit net zokke sokkelaoden 
wichtertjes one-step en two-step dansen... Om in de wereld vooruit te komen! (...) Je hebben wel 
ais heurd van aine dei ’n meulenstaine om d’haals hebben mos (…) Nou, dei meulenstaine is ook 
veur zoks, dei ’n kind zien jeugd bedaarven, dei hom veur ’t haile levend de erinnern aan zien 
jonkhaaid vergalen. Dei jonge zunne-jeugd, waor onze taol zo’n grode rolle in speult... dei taol, 
dei ’n stok van joen aolders, van joen huus, van joen school, van joen mooiste leven is as ie aolder 
worden, ’n riekdom, waor niks bie haolt. (…) Maor wat is jonkhaaid en erinnern en poëzie en dat 
aal veur aine dei maor leeft om in de wereld vooruit te komen?!’ 36

Wanneer dit citaat op zijn eigen leven wordt betrokken, valt op dat Spitzen verlangde naar 
hetgeen hij zelf niet had, terwijl hij verafschuwde dat wat hij was. Zo hemelde hij het dialect op 
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als de van de ouders gekregen taal, terwijl uit zijn later geschreven autobiografie blijkt dat zijn 
eigen ouders hem geen Gronings hadden geleerd. Spitzen was Nederlandstalig opgevoed en had 
bovendien al op jonge leeftijd geleerd Duitse en Franse versjes op te zeggen. Ook maakten dans-
lessen deel uit van zijn opvoeding. Na de lagere school bezocht Spitzen de Franse school. Hij zou 
vervolgens – zoals zijn oudere broer – naar het gymnasium zijn gegaan als zijn ouders dat hadden 
kunnen betalen. Als alternatief verliet Spitzen op vijftienjarige leeftijd het ouderlijk huis te Stads-
kanaal om in Den Bosch aan de rijkskweekschool het beroep van onderwijzer te leren.37 Zijn jeugd 
was kortom die van een geleerd waterhoofdje of examenwormpje dat zijn uiterste best deed om 
in de wereld vooruit te komen. Dit streven naar hogerop scheidde Spitzen in dubbel opzicht van 
het zo door hem gekoesterde gewone Groninger volk. Zijn opvoeding maakte dat hij van meet 
af aan buiten het eenvoudige volk stond. Door zijn vertrek naar elders raakte hij ook geografisch 
van Groningen gescheiden. Deze dubbele scheiding was bepalend voor Spitzens verbeelding van 
Groningen. Zijn beeld van een onveranderlijk, saamhorig Groningen kwam tot stand in een 
periode waarin onder invloed van grote economische en maatschappelijke veranderingen steeds 
meer mensen de provincie verlieten om elders een beter bestaan op te bouwen. Spitzen was een 
van die migranten. Hij schreef zijn gehele oeuvre buiten de provincie Groningen. Het door hem 
geschetste beeld van Groningen was dat van een buitenstaander die fantaseerde over een wereld 
die nooit de zijne was geweest.

‘ ’T   HO G E R W I T VA N ’T  S T R EV E N’



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

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

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

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

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

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

Na verloop van tijd trad een verschuiving op in de manier waarop binnen de Groninger bewe-
ging tegen de provincie werd aangekeken. Deze verschuiving liep parallel met de neergang van de 
beweging op het Groningse platteland en de gelijktijdige opbloei van het Groninger verenigings-
leven buiten de provincie. Waar in eerste instantie de beelden van Groningen als modern indu- 
strieel en als traditioneel agrarisch gewest naast elkaar voorkwamen, richtte men zich na verloop 
van tijd steeds eenzijdiger op het beeld van Groningen als oeroud plattelandsgewest. Hierdoor ver-
dween het eigentijdse Groningen vrijwel geheel uit zicht. Dit komt niet alleen naar voren uit het 
geheel van activiteiten dat men binnen de Groninger beweging ondernam. Het blijkt ook uit enkele 
afzonderlijke zaken. Tot in de Tweede Wereldoorlog bleef het bestuur van de algemene Groninger 

‘AL L E M A A L B O E R E N VO L K’



77

vereniging zich bij herhaling afvragen of men zich niet ook op het hedendaagse Groningen moest 
gaan richten.10 Kennelijk viel het moderne Groningen buiten zijn werkterrein, anders had de vraag 
niet hoeven te worden gesteld. Het uit zicht raken van het moderne Groningen blijkt ook uit een 
rede die verenigingsvoorzitter Ter Laan op 2 april 1932 voor de VARA-radio hield. Ter Laan bena-
drukte daarin het streven om het belang van Groningen aan de rest van Nederland te tonen. Tien 
jaar eerder hadden de bestuursleden Vos en Werkman dit bij het maken van hun film ook gedaan. 
Waar echter Vos en Werkman dit belang in de eerste plaats wilden tonen met filmbeelden van de 
moderne landbouw, handel en nijverheid, dacht Ter Laan aan het laten zien van Groningens ‘rijke 
traditie’. Zo memoreerde hij dat de dertiende-eeuwse kloosterkroniek van Wittewierum in opdracht 
van de vereniging werd vertaald, dat de verenigingsleden P. Groen [uit Delft] en G.R. Jager [uit 
Zaandam] op voortreffelijke wijze de oude geschiedenis van de Groninger volksliederen hadden 
nagespeurd en de oud-Groningers zich tijdens hun bijeenkomsten vermaakten met het spreken van 
hun ‘oude taal’. Het bezig zijn met oude, uit het verleden overgeleverde zaken, dat was wat Ter Laan 
in zijn rede benadrukte. Dit paste precies in het beeld dat hij van Groningen en zijn bewoners had. 
Volgens hem was er niets waar de Groninger zo van hield als van de geschiedenis.11

DE GRO N I N G E R TA A L

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

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

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

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

° °

‘AL L E M A A L B O E R E N VO L K’



80

gestemd. Zij werd verworpen. Het voorstel van de spellingscommissie werd aanvaard.28 Er was wat 
meer eenheid in de Groninger spelling ontstaan. De kwestie van het spellen van infinitieven en 
meervoudsvormen was beslist niet de enige spellingskwestie binnen de Groninger beweging. Zij 
maakt echter goed duidelijk hoe moeizaam het proces van taalstandaardisering verliep.

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

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

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

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

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

Was Spitzens Grönnens Laid halverwege de jaren dertig binnen het oud-Groninger verenigings-
verband als het Groninger volkslied gevestigd, daarbuiten was dat nog geenszins het geval. Dit werd 
de oud-Groningers pijnlijk duidelijk op dinsdag 30 november 1937. Die dag maakte de AVRO 
in zijn studio in Hilversum opnames voor een aan Noord-Nederland gewijd radioprogramma. 
Speciaal hiervoor kwam een grote groep Groningers, Friezen en Drenten per trein naar Hilver- 

‘AL L E M A A L B O E R E N VO L K’



82

sum. Voor de in Hilversum woon-
achtige oud-Groningers vormde de 
komst van de Groningse bezoe- 
kers een ware sensatie. ’s Avonds 
luisterden zij, net zoals veel 
andere Nederlanders, vol aan-
dacht naar de AVRO-uitzending. 
De AVRO vroeg de bezoekers 
uit het Noorden ieder hun eigen 
volkslied ten gehore te brengen. 
De Friese studiobezoekers deden 
dit inderdaad prachtig. Toen het  
studio-orgel het Frysk bloed tsjuch  
op speelde, zongen zij uit volle 
borst mee. Van de Groningse bezoe-
kers verwachtte de AVRO dat zij 
het Van Lauwerzee tot Dollard tou 
zouden zingen. De buiten de pro-
vincie woonachtige Groningers 
zongen dit lied immers al jaren-
lang bij allerlei plechtigheden. 
Toen de in hun huiskamers mee-
luisterende Hilversumse oud- 
Groningers hoorden dat het studio- 
orgel hun volkslied inzette, ston-
den zij dan ook meteen op om 
vol vuur mee te zingen met de 
Groningers in de studio. Dat werd 
echter een deceptie. Van meezin-
gen was geen sprake. De Gronin-
gers in de studio hielden de kaken 
stijf op elkaar. Zij kenden Spitzens  
Grönnens Laid simpelweg niet.

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

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

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

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

Aandacht was er ook voor de Groninger geschiedenis, en dit niet alleen binnen de historische 
vereniging Stad en Lande. Het hoofdbestuur van de Algemene Vereniging Groningen stak er veel 
energie in om te tonen dat Groningen een bijzondere geschiedenis had. In 1925 loofde het een 
prijs uit voor de beste geschreven geschiedenis van Groningen. Bedoeling was dat deze als histo-
risch leesboek zou worden gepubliceerd om zo de kennis omtrent de Groninger geschiedenis onder  
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bredere lagen van de bevolking te verspreiden. Winnaar werd de Groningse geschiedenisleraar 
Roelof J. Kwakenbrug (1886-1952), met een korte voorproef op een nog grotendeels te schrijven 
geschiedverhaal. Na jarenlang ploeteren, voltooide hij het complete manuscript. Desondanks 
zou het historisch leesboek door verschillende tegenslagen – onder meer het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog – nooit  worden gepubliceerd.54 Een ander door de Algemene Vereniging 
Groningen op poten gezet project verliep evenmin vlekkeloos. In 1924 besloot de vereniging de 
dertiende-eeuwse kloosterkroniek van Wittewierum te laten vertalen. De vertaling kwam in 1938 
gereed. De precisie ervan was van meet af aan omstreden.55

Behalve via de geschiedenis probeerde men ook via de zogenaamde oude Groninger volksver-
halen of sprookjes een glimp van het verleden op te vangen. Gedurende het Interbellum legden 
verschillende personen zich toe op het bijeenbrengen van deze verhalen. De belangrijkste was zon-
der meer domineesdochter Eilina Johanna Huizenga-Onnekes (1883-1956) uit Ten Boer. Haar 
interesse voor het volksverhaal werd gewekt door een nagelaten schriftje waarin haar betovergroot-
vader kort na 1800 als kind enkele sprookjes had opgetekend. Door deze vondst geïnspireerd, 

 Mevr. E.J. Huizenga-Onnekes tekent omstreeks 1926 de verhalen op van Minne Koning uit Garmerwolde.  
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begon mevrouw Huizenga-Onnekes in de jaren twintig van de twintigste eeuw het Groningse 
platteland rond te toeren om de overleveringen van de lokale bevolking vast te leggen. Zij publi-
ceerde verschillende bundels Groninger volksvertellingen. Ter Laan was een andere belangrijke 
verspreider van Groninger sprookjes. Sommige van deze verhalen had hij in Groningen gehoord. 
Hij gebruikte echter ook wel eens een verhaal van elders, dat hij door overzetting naar het Gro-
nings presenteerde als authentiek Groninger sprookje.56

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Een tweede voorbeeld. Van 29 tot 31 juli 1937 werd in Medemblik het vierde Groot-Friese 
congres gehouden. Aanhangers van de Friese beweging uit Nederland en daarbuiten vergaderden 
hier drie dagen lang over de Friese zaak.73 Ook het bestuur van de Algemene Vereniging Gro-
ningen ontving een uitnodiging om aan het congres deel te nemen. Bepaald enthousiast waren 
de bestuursleden hier niet over. Zij betwijfelden of de Groningers wel iets op het Groot-Friese 
congres te zoeken hadden, aangezien zij een andere taal spraken dan de Friezen. Toch besloten zij 
uit beleefdheid verenigingsvoorzitter Ter Laan als afgevaardigde naar Medemblik te laten gaan.74 
In Medemblik deed Ter Laan zijn uiterste best om Groningen tegen de Groot-Friese gedachte te 
beschermen. Tijdens de congresvergadering kreeg hij niet de kans zijn standpunt tegenover het 
Groot-Friese idee uiteen te zetten, maar tijdens de pauzes tussendoor lukte hem dit wel. Nadrukke-
lijk stelde Ter Laan dat hij niet als Fries, maar als Groninger was gekomen. Als zodanig had hij in 
feite niets met de Friezen te maken. Anders dan zij meenden, stamden de Groningers namelijk niet 
af van de Friezen, maar van de Chauken, zo verkondigde Ter Laan. Zijn bezoek moest dan ook niet  
als teken van Gronings-Friese verbondenheid worden geïnterpreteerd. Hij was slechts gekomen uit  
hoffelijkheid. Naar eventuele toekomstige congressen zou geen Groninger afvaardiging meer wor-
den gezonden. Naast het verdedigen van de Groninger zelfstandigheid ten opzichte van Friesland 
richtte Ter Laan zich vooral op het leggen van contact met de Oost-Friese congresgangers. Waar 
hem dit lukte, probeerde hij de Oost-Friezen ervan te overtuigen dat zij geen Friezen waren. Aan 
de hand van voorbeelden trachtte hij hen te laten ervaren dat zij geen Fries spraken, maar een op 
het Gronings lijkende tongval.75 Ter Laans optreden illustreert nog eens dat de Groninger migran-
ten hun Groninger identiteit voortdurend formuleerden als een contrapositie.
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6 ‘EE N R I J K E  B RO N VA N VO L K S K R AC H T’  
 Het ideeëngoed van H.D. Louwes in de jaren dertig

Zoals in de voorafgaande hoofdstukken bleek, maakte tijdens het Interbellum binnen de, door 
migranten gedomineerde, Groninger beweging het idee opgang dat Groningen een oeroud 
plattelandsgewest was met een hechte volksgemeenschap. Op basis van dit denkbeeld ontwikkelde 
men een eigen Groninger cultuur, die naar buiten toe werd uitgedragen. Sommige aspecten daarvan, 
zoals het Grönnens Laid, vonden hun weg naar de provincie Groningen. Deze cultuuroverdracht 
vond plaats in een periode dat de Groningse elite onder invloed van politieke en economische 
onzekerheid en heersend cultuurpessimisme naarstig zocht naar middelen ter bevordering van de 
gemeenschapszin. Dit en het volgende hoofd-
stuk gaan over het gemeenschapsstreven en regio-
naal besef van de Groningse elite gedurende de 
jaren dertig en het begin van de jaren veertig. 
Het interne Groningse discours bevatte denk-
beelden over identiteit die los van de ideeën van 
Ter Laan, Spitzen en andere oud-Groningers 
ontstonden. Pas in een latere periode kwam 
het tot een ontmoeting. (zie hoofdstuk 10) 
De toonaangevende Groninger Herman Derk  
Louwes betoogde dat de gezochte eendracht op 
het platteland kon worden gevonden.

‘KI N D E R E N VA N É É N VO L K S E I G E N’

Herman Derk Louwes (1893-1960) werd gebo-
ren als telg van een Gronings herenboeren-

H.D. Louwes, vermoedelijk in de jaren dertig van de 
twintigste eeuw.
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geslacht. Zijn vader bezat een groot landbouwbedrijf ten noordwesten van het dorpje Ulrum aan de 
Waddenkust. Na drie jaar de HBS in Groningen te hebben bezocht en het diploma van de Rijks- 
landbouwwinterschool in dezelfde plaats te hebben behaald, nam Herman Derk in 1920 het 
bedrijf van zijn vader over. Dit betekende niet dat hij in het vervolg op het land zwoegde. Zoals 
het een Groninger herenboer betaamde, liet Herman Derk Louwes het lichamelijke werk op de 
boerderij over aan zijn arbeiders. In 1930 nam hij bovendien een bedrijfsleider in dienst, zodat hij 
ook voor de dagelijkse leiding niet meer op de boerderij aanwezig hoefde te zijn. Vanaf nu kon 
hij zich voluit richten op zijn andere bezigheden. Deze bestonden voornamelijk uit bestuurlijk en 
politiek werk. In 1930 werd Louwes gekozen tot voorzitter van de Groninger Maatschappij van 
Landbouw, een belangenvereniging van Groningse boeren. Sinds 1923 was hij al bestuurslid van 
deze organisatie. In 1938 werd hij de voorzitter van de landelijke koepelorganisatie het Koninklijk 
Nederlandsch Landbouw-Comité. Tussen 1927 en 1933 was Louwes gemeenteraadslid te Ulrum 
namens de liberalen. Van 1933 tot 1937 zat hij voor de Vrijheidsbond/Liberale Staatspartij in de 
Tweede Kamer.1

Als landbouwvoorman ontpopte Louwes zich tot een strijdbaar verdediger van de belangen 
van de boerenstand. In de jaren dertig en het begin van de jaren veertig van de twintigste eeuw 
reisde hij het hele land af om in meer dan honderd lezingen op te komen voor het boerenbelang. 
Deze lezingen leveren een fraaie kijk op Louwes gedachtegoed. Dat leunde zwaar op het idee van 
de stabiele, hechte plattelandsgemeenschap. Voor een herenboer als Louwes vormde dat beeld 
om meerdere redenen een aantrekkelijk perspectief. Een eerste reden hing nauw samen met de 
gespannen sociale verhoudingen op het Groningse platteland. Het Groningse platteland kende 
een rijk verleden van uiterst grimmige arbeidsconflicten. Nog in 1929 had in het Oldambt een 
grote, maanden voortslepende landarbeidersstaking plaatsgehad. Nadat bij een confrontatie tussen 
stakers en de marechaussee in het dorpje Finsterwolde een dodelijk slachtoffer was gevallen, was in 
het hele gebied de kleine staat van beleg afgekondigd. Het geëscaleerde arbeidsconflict van 1929 
had bij de boeren een grote bezorgdheid en bij de arbeiders een diepe verbittering achtergelaten.2 
Het is begrijpelijk dat Louwes als werkgever in de landbouwsector niet om nieuwe onrusten stond 
te springen.

Daarom verkondigde hij herhaaldelijk dat de (Groninger) boeren en landarbeiders ‘kinderen 
van hetzelfde volk’ of ‘kinderen van één volkseigen’ waren. Dankzij hun gemeenschappelijke 
achtergrond konden boeren en landarbeiders, aldus Louwes, vruchtbaar samenwerken aan de 
opbouw van een welvarende plattelandssamenleving. Dit betekende wel dat de landarbeiders 
zich afzijdig moesten houden van de nationale vakverenigingen, die te sterk uitgingen van de 
fabrieksarbeid met zijn relatief hoge lonen. Nog belangrijker was dat ze het marxistische idee van 
de klassenstrijd lieten varen. Hier stond tegenover dat de boeren hun sociale plicht als lid van de 
plattelandsgemeenschap goed behoorden te vervullen. Zij mochten zich niet in hun boerderijen 
terugtrekken, maar moesten actief deelnemen in allerlei sociale organisaties die werkten aan de 
lotsverbetering van de plattelandsbevolking. Louwes was zelf in 1931 betrokken bij de oprichting 
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van de Vereeniging tot Stichting van Volkshogeschoolen. Deze organisatie stichtte in Nederland 
verschillende zogenoemde volkshogescholen, waar vooral plattelandsbewoners terecht konden 
voor het volgen van cursussen. De initiators hoopten hiermee bij te dragen aan een ‘vernieuwing 
der volkscultuur en versterking der volksgemeenschap’. In de volkshogeschoolcursussen werd 
sterk op deze gemeenschapsgedachte gehamerd, terwijl er tevens aandacht was voor het leren van 
allerlei praktische vaardigheden.3 Ter verdediging van de volgens hem verplichte maatschappelijke 
betrokkenheid verwees Louwes naar het christelijke gebod tot caritas. Louwes was een diep- 
religieus man met een rotsvast geloof in de goedheid van God en in de mogelijkheid voor de 
mens om goed te doen. Hij behoorde tot de vrijzinnig-hervormde richting en preekte geregeld 
voor Nederlands Hervormde en doopsgezinde gemeenten. Kijkend naar de gewenste rol van de 
landarbeiders enerzijds en van de boeren anderzijds, kwam Louwes tot het idyllische totaalbeeld 
van een van christelijke naastenliefde en barmhartigheid doordrongen, corporatieve plattelands-
gemeenschap, trouw aan vaderland, Oranje en de wet.4

Louwes vatte de gedachte van de stabiele, hechte plattelandsgemeenschap op als een argument 
ter verdediging van de belangen van de landbouwsector binnen de bredere Nederlandse economie. 
Geconfronteerd met de heersende economische malaise, toonde hij zich in de jaren dertig een 
groot voorstander van beschermende overheidsmaatregelen voor de landbouw.5 Dit landbouw-
protectionisme verdedigde hij onder meer door de landbouw hoog aan te slaan ten opzichte 
van de meer stedelijke economische sectoren van handel en industrie. Iets breder opgevat, stelde 
Louwes de gehele plattelandssamenleving boven de stedelijke maatschappij. Volgens hem vervulde 
de landbouwsector binnen Nederland in meerdere opzichten een belangrijke rol. Ten eerste kon 
Nederland in tijden van oorlogsgevaar de voedselproductie van eigen bodem niet missen. Hiervoor 
verwees Louwes naar de penibele voedselsituatie uit het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog. 
Daarnaast was er de rol van de boer als consument. Een kwijnende boerenstand betekende voor 
de industrie verminderde afzetmogelijkheden. Anderzijds, zo erkende Louwes, had de boeren-
stand belang bij een koopkrachtige industriebevolking. Hij toonde zich dan ook een voorstander 
van voortgaande industrialisatie.6 Met zijn benadrukking van de economische noodzaak van de 
landbouwsector sloot Louwes aan bij een lange traditie van fysiocratisch denken door voorname 
Groningse boeren.7 Tegelijk laat zijn positieve oordeel over het economische belang van de 
industriesector zien dat zijn visie breder en genuanceerder was.

Minstens zo belangrijk als de economische functie van de boerenstand was de morele rol die 
deze bevolkingsgroep vervulde, zo meende Louwes. Volgens hem droeg de boerenstand een aan-
tal belangrijke deugden in zich. Sommige hiervan hingen samen met de afhankelijkheid van het 
boerenbedrijf van de weerselementen. In plaats van na een goede oogst alle inkomsten ineens te 
spenderen, was de boer, aldus Louwes, gedwongen zich te beheersen omdat het volgende jaar de 
oogst weleens minder goed kon zijn. Hierdoor had de boerenbevolking zich door de generaties 
heen een rustige, sobere en spaarzame levenshouding eigen gemaakt. Dankzij de voortdurende 
confrontatie met het feit dat er machten waren die de mens te boven gingen, bezat de boeren-
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stand voorts een sterk godsdienstig besef. Zijn leven op een eenzame hoeve had de boer tot een 
individualist gemaakt. Hoe dit individualisme zich verhield tot de sterke gemeenschapszin van 
de plattelandsbevolking liet Louwes overigens in het midden. Verder had de boer aan zijn afge-
zonderde bestaan een sterk gevoel voor orde en gezag overgehouden. Op zijn eenzame, onverde-
digbare hoeve had hij maar al te goed ondervonden wat het ontbreken van een sterk gezag in de 
samenleving betekende. Van revolutie, wanorde en staatkundige proefnemingen moest de boer 
dan ook niets hebben, zo betoogde Louwes. Met zijn conservatieve, voorzichtige levenshouding 
stond de boer tegenover de veel meer voor beroering ontvankelijke, stedelijke ‘massa-mensch’. De 
boerenstand vervulde daardoor in het nationale leven een vergelijkbare en even onmisbare rol als 
de Eerste Kamer op staatkundig terrein: waken tegen de waan van de dag. 8

Louwes zag voor de boerenbevolking nog een belangrijke rol weggelegd. Volgens hem was de 
plattelandssamenleving dankzij haar relatief hoge geboortecijfer onmisbaar voor het op peil hou-
den van de stedelijke bevolking. Zonder de voortdurende instroom vanaf het platteland zouden de 
steden, die voor hun eigen instandhouding een te laag geboortecijfer kenden, snel zijn uitgestor-
ven. Het relatief hoge geboortecijfer van de landbouwende bevolking schreef Louwes toe aan de 
zijns inziens gunstige leefomstandigheden op het platteland. Dankzij de gezonde plattelandsarbeid 
in eenvoudige, natuurlijke levensomstandigheden, meende hij, durfde de plattelandsbevolking de 
strijd om het bestaan beter aan en beschouwde zij een groot gezin nog als een zegen. Niet alleen 
voor de omvang, maar ook voor de kwaliteit van de bevolking was het platteland onmisbaar, 
aldus Louwes. Hij redeneerde hierbij als volgt. De meest welvarende gezinnen krijgen gemiddeld 
genomen de minste kinderen. De stedelijke samenleving geeft veel meer gelegenheid om vooruit 
te komen dan de plattelandssamenleving met haar sterkere familietraditie, haar gehechtheid aan de 
bodem en haar geringere onderscheid in rang en stand. Het zijn ‘de flinksten’ die in de stedelijke 
maatschappij de betere levensposities weten te verwerven. In de stad krijgen dus juist de flinkste 
geslachten de minste kinderen, om zo na kortere of langere tijd uit te sterven. Op het platteland, 
waar de welstandsverschillen minder groot zijn, blijven ook de flinkere geslachten zich voortplan-
ten. Ergo, voor de kwaliteit van de bevolking is de samenleving afhankelijk van het platteland.9

HE T M Y S T I E K E P L AT T E L A N D

Vanwege de veelheid aan boerendeugden beschouwde Louwes het platteland in het algemeen en 
de boerenstand in het bijzonder als ‘een rijke bron van volkskracht’, of, iets anders geformuleerd, 
als ‘de jeugdbron der natie’. Hiermee greep Louwes terug op een gedachtegoed dat ook in de 
Duitse nazi-ideologie een plaats vond. Vanwege deze overeenkomst hadden de ontwikkelingen in 
nazi-Duitsland voor hem bepaalde aantrekkelijke kanten. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het volgende 
citaat uit een lezing die hij op 14 november 1933 – enkele maanden na de machtsovername door 
Hitler – hield voor de Groninger Maatschappij van Landbouw. Louwes sprak: ‘De gebeurtenissen 
in Duitschland hebben ook in ons land, ook onder ons landbouwers, groote beroering gewekt. 
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Wij wonen aan de Duitsche grens en velen onzer hebben in het grensgebied relaties. Het is zeker 
nog niet de tijd een oordeel over dezen geweldigen ommekeer van zaken uit te spreken. De natio-
nale landbouw, de boer, staat nu aan de Oostzijde van onze landsgrens wel in het centrum der 
belangstelling. Op hem en zijn geslacht steunt de omvang, de zuiverheid van het ras, steunt ook 
de geestelijke kracht en nationale weerbaarheid. In den boerenstand erkent men nu volledig den 
“Jungbrunnen” van de volkskracht, het reservaat voor alle lichamelijke, maatschappelijke en gees-
telijke deugden. Men toont zich “rücksichtlos” bereid voor het welzijn van den boerenstand de 
grootste offers te brengen. Wij willen ons hoeden voor alle overdrijving, maar wij zuchten toch wel 
eens: och, mocht er van dat inzicht, van dat begrip voor de beteekenis van een boerenbevolking 
ook eens wat meer doorbreken bij de Nederlandsche natie.’10

Louwes’ voorzichtig positieve oordeel over de Duitse erkenning van de landbouw als de ‘ver-
jongingsbron der volkskracht’ stond niet op zich. In de jaren dertig en het begin van de jaren 
veertig ontleende Louwes op meer punten inspiratie aan het door de Duitse nationaal-socialisten 
gevoerde landbouwbeleid. Een extra voorbeeld is hier op z’n plaats. Door de voortdurende groei 
van de plattelandsbevolking bestond in Nederland al langere tijd een grote vraag naar grond. Hier 
kwam bij dat de recessie met haar lage rentestand en dreigende muntdevaluaties het voor speculan-
ten extra aantrekkelijk maakte om kapitaal in land te beleggen.11 Dit wekte bij Louwes de vrees dat 
‘beleggers uit stedelijke kring’ de grondprijzen torenhoog zouden opdrijven. Nieuwe koop-, erf- 
en pachtwetten moesten de boerenstand verzekeren van een blijvende beschikbaarheid van grond 
tegen redelijke prijs, zo meende hij. Zijn hoogste ideaal in dit verband was dat iedere boerenfamilie 
een van geslacht op geslacht overervend stuk grond in eigendom kreeg.12 Ter verdediging van dit 
ideaal leverde Louwes een fraai gecombineerde interpretatie van enerzijds de joods/christelijke leer 
en anderzijds de Duitse bloed-en-bodem-gedachte. Hij deed dit in een lezing op 30 september 
1938 voor de Vrijzinnig Protestantsche Radio Omroep (VPRO).

Louwes begon z’n betoog voor de VPRO met een korte omschrijving van ‘het bodemvraagstuk 
uit het oogpunt der mystiek’. Hij vertelde de radioluisteraars dat vanuit deze optiek de bodem een 
totaal andere waarde had dan andere onroerende of roerende goederen. Vanuit mystiek oogpunt 
was de grond door het bestaan van een in de loop der tijden gegroeide verbinding met zijn bewo-
ners ‘geheiligd’. Dikwijls speelde ook het besef dat zich in de band tussen een bepaald volk en een 
bepaalde bodem ‘de wil der Voorzienigheid’ openbaarde. De bijzondere verbinding tussen volk en 
bodem verinnigde zich, aldus Louwes, ‘in den gewijden band tusschen een bepaald boerengeslacht 
en een bepaalde hoeve’. In Nederland was men zich de mystieke band tussen volk en bodem echter 
nauwelijks tot niet bewust. Louwes zei: ‘Onze nationale denkwijzen zijn en worden door onze 
koopsteden sterk beïnvloed, veel meer dan door onzen toch zooveel belangrijkeren landbouw. Zoo 
ligt de gedachte aan bodemmystiek ons wel zeer verre; de grond is een koopwaar als elke andere; 
daar komen geen bijzondere sentimenten en gevoelens bij te pas. Hier regeert (…) de nuchtere 
zakelijkheid.’ Het Nederlandse ‘cultureel gemis aan eerbied voor den eigen aard van den bodem’ 
was al heel oud en werd ook elders opgemerkt, zo liet Louwes weten. Ter illustratie citeerde hij 
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enkele regels uit Klaus Groths epische gedicht De Heisterkrog. In vertaling: ‘Dat waren de Friezen 
van de Maas; Van ’t Vlie, Leiden en de Zuiderzee; (…) Die kochten grond en bodem als slagers 
het spek; – Naar dat ze vet is, heeft de waar een prijs – .’

In haar gemis aan mystieke bodembeleving verschilde de Nederlandse bevolking van de Duitse,  
meende Louwes. Hij liet zijn luisteraars weten: ‘Zij [de bodemmystiek] is – na den nuchteren 
tijd der negentiende eeuwsche verlichting – volop bezig terug te keeren. Men zie maar eens naar 
Duitschland. Bloed en bodem worden daar in een mystieken band vereenigd en als grondslag der 
volkscultuur aanvaard. We moeten dit verschijnsel nu hier zien los van de politieke begeleidingsver-
schijnselen, louter als een feit op zich zelf. Men keert terug tot de vereering van den bodem, omdat 
er een bijzondere verhouding geacht wordt te bestaan tusschen den Duitschen bodem en het Duit-
sche volk. Dat is het huidige aspect van de zaak!’ Na deze analyse van de eigentijdse situatie, richtte 
Louwes zich op het Oude Testament met als doel een beeld te schetsen van de bodembeleving in 
het oude Israël. Hij vertelde het verhaal van de Jizreëliet Naboth, die met het argument ‘dat late de 
Heere verre van mij zijn, dat ik u de erve mijner vaderen zoude geven’ weigerde zijn wijngaard aan 
koning Achab te verkopen, om vervolgens te worden gestenigd (I Koningen 21). Uit dit verhaal 
leidde Louwes af dat in het oude Israël sprake was van ‘mystieke beleving van het bodembezit, als 
deel der genadegave Gods’. In de voorschriften van Leviticus 25: 13-17 zag Louwes de wettelijke 
bekrachtiging van het door hem aan Nabot toegeschreven idee dat er een zich over de generaties 
uitstrekkende mystieke band bestond tussen een bepaald geslacht en zijn grond. Vervolgens legde 
Louwes de Duitse en de oude joodse bodemregels naast elkaar met de opmerking: ‘Duitschland 
heeft door zijn “Erbhofgesetz des Dritten Reiches” een geheelen ombouw van zijn bodemwetgeving 
aangevangen, als het niet te wonderlijk klonk, zou men kunnen zeggen: de Mozaïsche wetgeving 
naar ’s lands gelegenheid verduitscht.’ Hierna merkte hij terzijde nog op dat vele andere landen een 
vergelijkbare bodemwetgeving kenden, om tenslotte te concluderen: ‘wij moeten ons als volk dieper 
bewust worden, dat ook wij den band tusschen bodem en boerenstand moeten beschermen. (…) 
Het zal onze Regeerders van nu niet in hun eer te na komen van Mozes te leeren.’13

In zijn voordracht had Louwes het over een terugkeer van de bodemmystiek na de nuchtere tijd  
van de negentiende-eeuwse verlichting. Deze gedachte paste binnen zijn perceptie van de wereld 
om hem heen. In de loop van de jaren dertig raakte Louwes er steeds stelliger van overtuigd dat de 
westerse maatschappij een grote ommekeer doormaakte: een draai van het verstandelijke naar het 
gevoelsmatige en het mysterieuze. Louwes waardeerde deze wending positief. Voor hem viel een 
verschuiving naar het gemoed samen met een heroriëntatie op ‘de eeuwenoude boerenwijsheid’. 
De oude boerenervaring, meende hij, was ‘vol van mystiek en wonder’. Hoe was men gekomen 
aan de kennis van de tijd van zaaien en oogsten, aan de kennis van de fokmethoden en de beoor-
deling van het vee, aan de kennis van de temperatuurval der IJsheiligen en aan de kennis van de 
cyclus der zonsverduisteringen? Voor Louwes was het een raadsel. Een ding stond voor hem echter 
vast: het ontstaan van de boerenervaring vormde ‘een zichtbaar teeken van de leiding der Voorzie-
nigheid’. Ook in het overige ‘boereneigene’: de boerenbouwkunst, de folklore, streektaal, kleding, 
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symbolen, spelen, verhalen, dansen, liederen enzovoort, bespeurde Louwes een bovenmenselijke 
invloed. Daarom gold het gehele eigene voor hem als een ‘heilig bezit’ dat met ootmoedig respect 
diende te worden behandeld. Van eerbied voor het eigene was echter al lange tijd nauwelijks meer 
sprake, zo meende hij. Louwes analyseerde de voorgaande anderhalve eeuw als een periode waarin 
het verlichte rationalisme, de technische vooruitgang, het materialisme en de moderne zakelijk-
heid hoogtij vierden. Ook het platteland was volop meegegaan in het overweldigende proces van 
rationalisering en modernisering. Het gevolg was dat veel van de hechte, christelijke plattelands-
samenleving verloren was gegaan of dreigde te gaan: de afstand tussen de verschillende bevolkings-
groepen op het platteland was groter geworden, voor menigeen had God geen betekenis meer, er 
was een kilte over het leven neergedaald. 

Louwes wist het door hem ervaren gevoel van verlies beeldend te verwoorden. Op 23 septem-
ber 1938 – precies een week voor de eerder aangehaalde radiolezing – vertelde hij  voor de VPRO: 
‘Met geweldige vaart zijn wetenschap en moderne bedrijfstechniek bezig in het landbouwbedrijf 
gemeengoed te worden. (…) De moderne mechaniek heeft het landbouwbedrijf iets fabrieksma-
tigs gegeven en dorre rationalisatie. De figuur van den zaaier – uitgebeeld in zoo menige schilderij, 
bezongen in zoo menig lied – is geen werkelijkheid meer; hij is door de zaaimachine vervangen. 
En in plaats van sikkels en bindsters komt de zelfbinder het graan maaien en binden. Steeds meer 
verdrijft de motor het paard en zelfs het poëtische melkmeisje wordt door de prozaïsche melk-
machine vervangen. (…) Waar zoo de boer en zijn levensvormen bezig zijn het oude, het geijkte, 
het patriarchale te verliezen, daar is het geen wonder, dat deze moderne zakelijkheid ook het 
geheimzinnige, het mystieke, ja God zelf, uit het boerenleven dreigt uit te bannen. Men stelt zich 
den boer van vroeger voor als een patriarchale figuur, die bij de heilige handeling van het zaaien 
een gebed spreekt voor het welgelukken van het gewas; de moderne boer stuurt een grondmonster 
naar het proefstation om den oogst tot maximum grootte op te voeren. De Twentsche boeren 
deelden op den Ageler esch brooden uit aan de armen van Ootmarsum om hagelbuien af te weren 
en tusschen de Achterhoeksche roggeakkers staat nog een beschermend hagelkruis; de moderne 
boer heeft een polis van de hagelverzekering thuis.’ Volgens Louwes ging de westerse mens, door 
zijn sterke gerichtheid op het nuchtere verstand, gebukt onder een diepe geestelijke crisis. Om 
hem heen zag hij tal van symptomen van de heersende innerlijke nood. Hij noemde onder meer 
dancing en jazz, modern bijgeloof en ongezonde mystiek, onrust en teugelloosheid, stijlloosheid 
en onpersoonlijk, prullig huisraad. Met zulke ernstige tekenen van geestelijke ellende kon de wen-
ding naar het gevoelsmatige wat Louwes betreft niet snel genoeg doorzetten.14

TW I J F E L

Ondanks zijn warme gevoelens voor het oude boerenleven stond Louwes niet afwijzend tegen-
over modernisering van de landbouw. Integendeel, in veel van zijn lezingen bepleitte hij verdere 
rationalisering van het landbouwbedrijf en intensivering van het bodemgebruik. Onder meer 
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door gebruikmaking van betere landbouwmachines en toepassing van ruilverkaveling moest de 
productiviteit van de landbouwsector verder worden opgevoerd. In de agrarische sector, verkon-
digde Louwes, was een vorm van industrialisatie mogelijk die weliswaar minder tot de verbeelding 
sprak dan die van de grote fabrieken, maar die desalniettemin minstens zo zegenrijk was. Deze 
‘industrialisatie’ van de landbouwsector gold voor hem als bijkans onvermijdbaar. Niet dan tegen 
een hoge prijs kon het moderniseringsproces worden stopgezet. Op 3 december 1940 betoogde 
Louwes voor de Groninger Maatschappij van Landbouw: ‘Men moet toch den lust tot onderzoek 
en verbetering nooit stop zetten, want dan waren wij blijven steken bij braak en dorschblok, 
waardoor ons welvaartspeil ten zeerste zou gedrukt zijn. (…) Alleen bij rationeele werkmethoden 
kunnen uiteindelijk behoorlijke loonen worden betaald en kan de boer rijkelijk verdienen.’15 Ook 
voor Louwes telden dus de argumenten van het nuchtere, calculerende verstand, waar hij tegelijk 
zulke kritische kanttekeningen bij plaatste. Zijn denken kende een zekere gespletenheid: enerzijds 
geloofde hij in het belang van modernisering en rationalisering van de landbouwsector, anderzijds 
was hij bang dat dit vernieuwingsproces zou leiden tot verval van de samenleving.

De spanning tussen het geloof in vernieuwing en de angst voor verlies van het oude vormde 
voor Louwes een serieus probleem. Telkens weer stelde hij zichzelf de vraag hoe het platteland 
kon worden gemoderniseerd zonder dat dit leidde tot ontbinding van de hechte agrarische maat-
schappij. Hij kwam er niet goed uit. Zijn gedachten verschilden van lezing tot lezing. Soms sprak 
hij zich nadrukkelijk uit tegen een te sterke gerichtheid op het behoud van het eigene. Het met 
kunst- en vliegwerk in stand houden of tot nieuw leven brengen van oude uitdrukkingsvormen, 
zoals folklore, klederdracht en vroegere bouwkunst, had volgens hem geen zin. Als ‘het innerlijk 
leven’ erachter was verdwenen, werden het onherroepelijk ‘doode vormen zonder waarde’, die ver-
stikkend werkten voor de eigentijdse ontplooiingskansen. Een andere keer maakte Louwes echter 
de tegengestelde opmerking: ‘Laat de kerkbestuurders, als zij niet een architect kunnen vinden, 
die iets nieuws weet te scheppen, liever de oude bouwmeesters uit de Middeleeuwen nabouwen, 
die schiepen uit de volheid eener cultuur, dan ons land te bederven met leelijke gebouwen, als wij 
nu te veel vinden’.

Meermaals verkondigde Louwes de gedachte dat de ontwikkeling van de mensheid een groei-
stuip doormaakte, waardoor de oude vormen niet meer pasten, terwijl de nieuwe er nog niet 
waren. Deze groeistuip vroeg om vertrouwen op God en zijn Voorzienigheid. Welbewust probe-
ren snel nieuwe vormen te scheppen was geen optie. Dat leverde slechts ‘maakwerk zonder zin 
en blijvende waarde’ op. Wat men moest doen, was een eenvoudig, arbeidzaam, christelijk leven 
leiden. Dan zou uit de overblijfselen van de oude vanzelf een nieuwe, stijlvolle plattelandscultuur 
opbloeien. In dit verband maakte Louwes graag een vergelijking met het dialect, dat vrij van vooraf 
vastgestelde spellingsregels een natuurlijke ontwikkeling doormaakte. Soms meende hij al waar te 
kunnen nemen dat het met de plattelandscultuur weer de goede kant op ging. Natuurlijk gold de  
Duitse aandacht voor het platteland hier als voorbeeld, maar ook dichter bij huis zag Louwes teke-
nen van culturele herbloei. Zo vatte hij de publicatie van Rein Brouwers Groninger boerenroman 
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Dauw over dorstig land16 in 1941 op als een teken dat ‘de eigen, gezonde volkscultuur’ heropleefde. 
Toch waren er ook momenten waarop Louwes er niet zo zeker van was dat het in de snel moderni-
serende wereld vanzelf goed kwam met de maatschappij en haar cultuur. Vanuit deze twijfel pleitte 
hij voor een modernisering die nauw aansloot bij ‘het eigene’. Hij zag een schone taak weggelegd 
voor de sociologie. Deze wetenschap zou de informatie over ‘het volks-’ en ‘het landschapseigene’ 
kunnen leveren die nodig was om de modernisering van de samenleving in goede banen te leiden. 
Hij was dan ook enthousiast over de instelling in 1938 van een Sociologisch Instituut aan de 
Groningse universiteit.17

Louwes twijfelde over de juiste route naar de ideale maatschappij, maar over een ding was 
hij heel duidelijk: hoe inspirerend de landbouwpolitiek van het Duitse nationaal-socialisme 
ook mocht zijn, invoering van het nationaal-socialistische systeem in Nederland was geen optie. 
Daarvoor waren de aan dit systeem klevende nadelen te groot. Vooral de nationaal-socialistische 
schending van recht en vrijheid was onacceptabel. De problemen waar het Nederlandse volk voor 
stond, moesten volgens Louwes op basis van eigen aard, instellingen en rechtsopvattingen ‘op 
Nederlandsche wijze’ worden opgelost. Voor ‘buitenlandsche ideologieën’, waartoe hij naast het 
nationaal-socialisme ook het communisme rekende, was in Nederland geen plaats. Daarom sloot 
hij zich aan bij de, in 1935 opgerichte, Nederlandsche Beweging voor Eenheid en Democratie. In 
1938 vervulde hij tijdelijk het voorzitterschap van deze organisatie die zich tegen het nationaal-
socialisme en het communisme richtte.18

Louwes’ gedachtegoed was er één vol spanningen en schijnbare tegenstellingen. Hij hechtte 
groot belang aan de waarden van de oude agrarische samenleving, terwijl hij de economische 
noodzaak van modernisering van het agrarische bedrijf terdege inzag. Hiermee onderscheidde hij 
zich van de verenigde oud-Groningers met hun nostalgische perceptie van de agrarische samen-
leving waarin slechts plaats was voor hetgeen verdween of leek te verdwijnen. Toch stond Louwes 
niet alleen met zijn interpretatie van de landbouw als fundament van economische vooruitgang en 
sociale stabiliteit. Hij sloot hiermee aan bij een in de jaren dertig breed voorkomend gedachtegoed, 
dat onder meer werd verkondigd door de vooraanstaande hoogleraar te Delft en latere politicus 
ir. W. Schermerhorn in zijn boek uit 1934  De boeren in onze volksgemeenschap.19 De basis voor 
het goed functioneren van de maatschappij kon echter ook elders worden gezocht, zoals hierna 
zal blijken.
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7  ‘DITMAAL MOET HET GRONINGER BLOED 
EENS SPREKEN’ 

 Johannes Linthorst Homan en zijn Groninger Gemeenschap

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De jongerenuitstapjes gingen uit van het comité Stadsjeugd naar het platteland, dat in juni 1940 
in de stad Groningen was opgericht. Schortinghuis was er de initiator van. In het comité zaten 
ook de wethouder van Onderwijs en Sociale Zaken Molendijk, de directeur van het VVV-bureau 
J.J. Leeninga, de secretaris van de historische vereniging Stad en Lande mr. J. Kool, de rector van 
de het studentencorps Vindicat atque Polit H. Greebe en de adjunct-secretaris van de Groninger 
Gemeenschap Roelfsema. Met zijn activiteiten beoogde het comité een tweeledig doel. Ten eer-
ste waren de toertocht door de provincie en het uitstapje naar de stad bedoeld om de jeugd van  
Groningen ondanks de oorlogsomstandigheden een plezierige vakantie te bezorgen. Daarnaast 
beoogde het comité met deze initiatieven het gemeenschapsgevoel, met name het gevoel van 
verbondenheid tussen stad en platteland, te bevorderen. Deze eenheidsgedachte komt duidelijk 
tot uitdrukking in de volgende woorden van het comité: ‘Dat ook de autoriteiten, met name de 
Commissaris van deze provincie en de burgemeester van Groningen blijk hebben gegeven van hun 
groote belangstelling, heeft ons uiteraard allerminst verbaasd. Zij hebben immers van meet aan deze 
toenadering tusschen stad en platteland gevoeld als een daad, welke slechts de Groninger gemeen-
schapsgedachte ten goede kon komen. (…) Moge de jeugd van stad en platteland elkaar de hand 
reiken als goede Groningers, opdat zij zullen opgroeien tot goede Nederlanders.’30
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In de loop van de bezettingsperiode kwam aan alle publieke tentoonspreiding van Groninger 
gemeenschapszin een einde. De Duitsers verboden zowel de stichting de Groninger Gemeenschap 
als het comité Stadsjeugd naar het platteland. Voor de Groninger Gemeenschap viel het doek op 
15 april 1942 met een mededeling uit Den Haag dat de stichting had opgehouden te bestaan en 
dat haar vermogen in beslag was genomen. Tevoren had het stichtingbestuur nog een groot bedrag 
naar de NETO weten weg te sluizen. Gedurende de rest van de bezettingstijd behield het bestuur 
het voornemen om zo spoedig mogelijk opnieuw van start te gaan. Verder dan een papieren 
bestaan zou de Groninger Gemeenschap echter niet meer komen. Weliswaar werd de stichting 
na de oorlog weer formeel erkend, maar vanwege allerlei praktische problemen bleef een werke-
lijke hervatting van het werk uit. In 1946 ging de Groninger Gemeenschap, met de Vereeniging 
voor Opbouwwerk in de provincie Groningen en het in 1945 opgerichte Provinciaal Comité van 
Nederlands Volksherstel, op in de Groninger Vereeniging voor Sociaal en Cultureel werk.31

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

De voorgaande paragraaf doet denken dat de Groninger Gemeenschap een eclatant succes was 
totdat de Duitsers roet in het eten gooiden. De zaak ligt genuanceerder. Naast enthousiaste deel-
nemers kende de Groninger Gemeenschap van meet af aan felle critici. Deze kwamen uit orthodox- 
protestantse kring. In zijn toespraak tijdens de eerste openbare bijeenkomst van de Groninger Ge-
meenschap op 22 februari 1939 in de Harmonie legde het antirevolutionaire bestuurslid Bruins Slot  
een duidelijke beperking op aan het Groninger gemeenschapsideaal. Volgens Bruins Slot moest de 
oproep van de koningin tot geestelijke en morele herbewapening louter en alleen worden opgevat 
als een pleidooi voor nationale samenwerking. Hiermee, zo meende hij, verkondigde de vorstin 
feitelijk niets nieuws: de Nederlanders werkten gelukkig van oudsher samen als één volk. Deze 
samenwerking impliceerde echter geenszins dat iedere afzonderlijke bevolkingsgroep de eigen begin-
selen moest opgeven. Het verschil in opvatting tussen bijvoorbeeld katholieken en protestanten kon 
niet worden miskend. Het was dan ook onmogelijk een geestelijke of algemeen-christelijke eenheid 
boven de bestaande geloofsverdeeldheid te stellen als basis voor de nationale samenwerking. Iets der-
gelijks had de koningin volgens Bruins Slot ook niet voor ogen gehad. In haar oproep school zijns 
inziens niet een diepzinnige geestelijke gedachte. Men moest ook niet proberen die erin te leggen. 
Evenmin stak volgens hem een dergelijke gedachte achter de Groninger Gemeenschap. Het enige 
dat de stichting beoogde, was om door middel van het bieden van concrete hulp de samenhang van 
het Nederlandse volk te bevorderen, niets minder, maar ook niets meer. Zoals uiteengezet, beoogde 
Linthorst Homan juist wel het ontstaan van een overkoepelend eenheidsideaal. Als voorzitter van de 
Groninger Gemeenschap toonde hij zich er echter van bewust dat voor sommige bevolkingsgroepen 
de eigen principiële uitgangspunten zwaarder wogen. Met de opmerking dat groepsvorming op 
principiële basis onmisbaar was en iedereen vrij was in zijn opvattingen en idealen, probeerde hij in 
zijn openingstoespraak van 22 februari 1939 de antirevolutionairen gerust te stellen.32  

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



112

Op zaterdag 25 februari gaf Bruins Slot in de antirevolutionaire Nieuwe Provinciale Groninger 
Courant voor de eigen achterban een toelichting op zijn standpunt. Op basis van Groen van Prin-
sterers brochure Volksgeest en Burgerzin onderscheidde hij twee manieren waarop de antirevolutio-
nairen zich konden inzetten voor de Nederlandse volksgemeenschap. In de eerste plaats moesten 
zij hun volksgenoten wijzen op de onmetelijke kracht van God en de door hem geopenbaarde 
beginselen, om zo een binding op basis van het geloof te bewerkstelligen, zo meende Bruins Slot 
met Groen van Prinsterer. Soms bleek samenwerking op basis van het beginsel echter niet effectief. 
Dit gold ook voor Nederland, waar al eeuwenlang een splitsing naar grondbeginselen bestond. 
In een dergelijk geval moest men teruggrijpen op alle overige middelen die de nationale een-
heid bevorderden zonder de primaire taak van de antirevolutionairen te belemmeren. Volgens 
Bruins Slot bestonden er diverse concrete doeleinden die door een overgrote meerderheid van de 
Nederlanders werden begeerd. Het gezamenlijk verwerkelijken van deze doelen beschouwde hij 
als een secundaire bindingsfactor die in de heersende tijd van grote destructie niet mocht wor-
den verwaarloosd. Omdat de Groninger Gemeenschap zich hierop richtte, verdiende zij de volle 
medewerking van de antirevolutionairen, zo oordeelde Bruins Slot.33

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gedurende het Interbellum werkte de Algemene Vereniging Groningen op diverse manieren aan 
de opbouw van een Groninger regiocultuur als onderdeel van de nationale Nederlandse cultuur. 
Dit gebeurde in een context van nationale zelfstandigheid. Aan deze situatie kwam met de Duitse 
inval op 10 mei 1940 een eind. Uiteengezet zal worden op wat voor manier de vereniging te 
maken kreeg met de Bezetting en hoe men hierop reageerde.

GE C O N T I N U E E R D E W E R K Z A A M H E D E N

Op het eerste gezicht leek tijdens de Bezetting alles in de Algemene Vereniging Groningen z’n 
gewone gangetje te blijven gaan. Het verenigingsbestuur, tenminste het dagelijks bestuur, kwam 
regelmatig bijeen en hield zich met vergelijkbare zaken bezig als voorheen. Zo probeerde men 
in de eerste bezettingsjaren een verzameling lantaarnplaatjes bijeen te brengen van ‘het typische 
in het Groninger gewest’ voordat dit, zoals men vreesde, definitief zou zijn verdwenen. Speciale 
aandacht ging uit naar de zogenaamde sarrieshutten. Dit waren gebouwtjes waarin tot halverwege 
de negentiende eeuw de belasting op het gemaal werd geïnd.1 Gedurende de laatste bezettings-
jaren stak het verenigingsbestuur veel energie in het maken van een reeks boeken over Groningen. 
Hierin zouden tientallen auteurs alle aspecten van het Groninger leven moeten belichten. Het 
initiatief tot deze Groninger reeks kwam overigens niet van het verenigingsbestuur, maar van de 
in Amsterdam gevestigde uitgeverij Strengholt. In 1944 vatte het verenigingsbestuur het idee op 
om bij dezelfde uitgever, maar in naam van de vereniging, jaarlijks een ‘ouderwetse Groninger 
almanak’ uit te geven. Deze diende te worden gevuld met verenigingsnieuws, Groninger gedicht-
jes en wetenswaardigheden. Ook hierin stak het verenigingsbestuur veel energie. Verder hield het 
zich bezig met de organisatie van de gebruikelijke dingen zoals een voordrachtwedstrijd en een 
wedstrijd in het schrijven van toneelstukken in het Gronings.

Tijdens de Bezetting vonden drie algemene vergaderingen plaats. Een voor 25 mei 1940 in Den 
Haag geplande algemene vergadering kon wegens de oorlogsomstandigheden niet doorgaan. In 
1941, ’42 en ’43 werden wel algemene vergaderingen gehouden, de eerste en de laatste te Utrecht, 
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die van 1942 in de stad Groningen. Tegelijk met de algemene vergadering van 1942 in Groningen 
organiseerde men een groots feest ter ere van het vijfentwintigjarig jubileum van de Algemene 
Vereniging Groningen. Zowel de algemene vergadering als het feest vonden plaats in het gebouw 
van de Stadgroningse vereniging Grönneger Sproak. Dit was mogelijk doordat de Grönneger Sproak 
zich per 1 januari 1942 weer bij de overkoepelende Groninger vereniging had aangesloten. Het 
landelijke bestuur had hierop zestien jaar gewacht. Waarschijnlijk was een bestuurswisseling binnen 
de Stadgroningse vereniging van doorslaggevende invloed. Op 7 juli 1940 overleed voorzitter A.T. 
Meijer, die in 1925 betrokken was geweest bij de breuk met de landelijke Groninger ver-eniging. De 
hereniging vond plaats onder zijn opvolger, C.W. Ninteman. De Grönneger Sproak verbond aan 
haar toetreding de voorwaarde dat zij één afgevaardigde voor het landelijke bestuur mocht leveren. 
Daarom werd per 1942 Ninteman als zesde persoon toegevoegd aan het bestuur van de Algemene 
Vereniging Groningen.2 Hiermee kreeg het overkoepelende bestuur voor het eerst een katholiek 
in zijn midden. Na de geslaagde algemene vergaderingen van 1941, ’42 en ’43, moest in 1944 de 
algemene vergadering weer worden afgeblazen. Men had op 9 september te Hilversum bijeen willen 
komen, maar dat feest ging vanwege het noordwaarts schuivende oorlogsfront niet door. Hierdoor 
moest het bestuur er tegen het eind van de oorlog ook van afzien nog langer bijeen te komen. De 
laatste bestuursvergadering tijdens de Bezetting vond plaats op 29 juli 1944.3

AA N M E L D I N G

Hoewel er in sommige opzichten voorlopig weinig veranderde, kreeg de Algemene Vereniging 
Groningen wel degelijk te maken met de fundamenteel gewijzigde maatschappelijke en politieke 
context. Vrijwel direct na de Duitse invasie begon het nationaal-socialistische bewind met het 
onder partijgezag brengen van alle maatschappelijke organisaties. Dit proces van inkapseling van 
het maatschappelijke leven in het nationaal-socialistische systeem noemde men de ‘gelijkschake-
ling’. Eind juni 1941 greep het bewind voor het eerst in het verenigingswezen in. Het verordende 
dat alle nieuwe verenigingen en stichtingen moesten worden aangemeld bij een van de procureurs-
generaal. Deze mocht de werkzaamheden van de nieuwe organisatie afwijzen als zijnde niet in het 
belang van de openbare orde en het openbare leven. In dat geval moest de oprichting ongedaan 
worden gemaakt. De reeds bestaande verenigingen en stichtingen liet men in eerste instantie onge-
moeid. Hierin kwam echter al snel verandering. Op 20 september 1940 verscheen een verordening 
van rijkscommissaris A. Seyss-Inquart volgens welke alle verenigingen en stichtingen met een 
niet-economisch doel werden verplicht zich schriftelijk te melden bij een van de vijf procureurs- 
generaal bij de gerechtshoven. Vervolgens verscheen eind februari 1941 een verordening die bepaal-
de dat er een ‘commissaris voor de niet-commerciële verenigingen en stichtingen’ werd aangesteld. 
Deze commissaris, H.W. Müller-Lehning, kreeg het onbeperkte recht bij de bestaande verenigin-
gen en stichtingen in te grijpen. Hij mocht ze bijvoorbeeld ontbinden of een andere leiding geven. 
Voor dit werk kreeg hij in Den Haag een eigen bureau met ongeveer honderd medewerkers, 
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vrijwel allemaal leden van de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB). De in 1940 voor de pro-
cureurs-generaal ingevulde registratieformulieren werden ten behoeve van de gelijkschakeling naar 
dit bureau overgebracht. In 1941 ontbond Müller-Lehning binnen acht maanden tijd niet minder 
dan 7700 verenigingen en stichtingen of onderdelen daarvan. 4

In de loop van 1940 constateerde het bestuur van de Algemene Vereniging Groningen dat steeds 
meer van de aangesloten lokale verenigingen hun activiteiten staakten. Daarom stuurde het hoofd-
bestuur in het najaar aan alle aangesloten verenigingen een circulaire waarin het erop aandrong toch 
vooral door te gaan met vergaderen, in verband met de verduistering desnoods op zondagmiddag. 
Verder schreef men dat aan de contributieheffing niet mocht worden getornd. Zodra de omstan-
digheden gunstiger werden, zou een algemene vergadering worden uitgeschreven. Tot die tijd trok 
het hoofdbestuur de volledige beslissingsbevoegdheid naar zich toe.5 Een algemene vergadering kon 
natuurlijk alleen plaatsvinden als de vereniging bleef voortbestaan. Hiervoor moest zij bij een van de 
procureurs-generaal aangemeld en bij het Commissariaat voor de niet-commerciële Verenigingen 
en Stichtingen ingeschreven worden. Ontbinding van de vereniging was de andere optie. Het hoofd-
bestuur koos voor het voortbestaan van de vereniging en liet haar registreren. In het jaar 1941-’42 
werd zij onder ‘stamboeknummer’ 516324 bij het Commissariaat ingeschreven.6 Geregistreerd werd 
ook het verenigingsblad Dörp en Stad – onder nummer 150 – ,7 terwijl men de verenigingsbiblio-
theek als niet-commerciële bibliotheek aanmeldde.8 Bovendien stimuleerde het hoofdbestuur de  
lokale verenigingen om eenzelfde keus tot aanmelding te maken. Toen het hoofdbestuur van het 
Commissariaat vernam dat niet met de inschrijving van de algemene vereniging kon worden vol-
staan, maar dat ook iedere lokale vereniging zich afzonderlijk moest laten registreren, zond secretaris 
A.M.J. Deelman de lokale verenigingen de hiervoor benodigde formulieren.9

AA N S LU I T I N G 

Het nationaal-socialistische bewind besteedde bij het gelijkschakelingsproces bijzondere aandacht 
aan het culturele leven. De verantwoordelijkheid hiervoor kwam te liggen bij het in november 
1940 opgerichte Departement van Volksvoorlichting en Kunsten. Dit departement, waarover 
de NSB-er dr. T. Goedewaagen de leiding had, was een pendant van Joseph Goebbels’ Reichs-
ministerium für Volksaufklärung und Propaganda. In november 1941 werd, naar Duits voorbeeld, 
als zelfstandige afdeling van Goedewaagens departement een overkoepelende organisatie voor 
kunstenaars gevormd: de Nederlandsche Kultuurkamer. Het formele doel van de Kultuurkamer 
was de behartiging van het kunstenaarsbelang. In de praktijk werd de Kultuurkamer een instituut 
dat van staatswege de gehele Nederlandse kunst organiseerde en controleerde en daarbij trachtte te 
transformeren tot onderdeel van een pan-Germaanse kunst volgens het Blut-und-Boden-principe. 
Alles wat als volks- of streekeigen gold, kon rekenen op bescherming en stimulering. De nationaal-
socialistische autoriteiten waren vooral geneigd tot het stimuleren van de streekculturen langs 
de nationale grenzen. Met het stimuleren van een grensoverschrijdend regionalisme beoogden 
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zij het bestaande natiebesef te ondergraven, om zo ruimte te creëren voor het Groot-Germaanse 
ideaal.10

Vanuit deze gedachte werd op 28 november 1942 in de stad Groningen het Gewestelijk 
Bureau van de Nederlandsche Kultuurkamer voor de provincies Groningen en Drenthe geopend. 
Het was het eerste gewestelijke bureau van de Kultuurkamer in Nederland. Ter gelegenheid van 
de oprichting publiceerde Goedewaagen in het tijdschrift van de Kultuurkamer De Schouw een 
artikel met de titel ‘Groningen-Drenthe en het Duitsche Rijk’. Hierin zette hij uiteen dat het 
Gewestelijk Bureau was bedoeld om de Groningers en Drenten te wijzen op hun stam-, cultuur- 
en geestverwantschap met Duitsland, om zo bij te dragen aan de eenwording van het ‘continentaal 
Rijk van Germaanschen bloede’.11 De groothandelaar Ger Griever uit Appingedam, die naam 
had gemaakt als schrijver van streekromans en toneelstukken, kreeg de leiding over het Geweste-
lijk Bureau. In zijn openingsrede prees hij de bewoners van Groningen en Drenthe hemelhoog. 
Volgens hem lagen in deze ‘menschen van het Noorderland’ vele ‘voortreffelijke Germaansche 
elementen’ verankerd. Zij behoorden tot het ‘Faalsche’ en het ‘Noordras’12 en tot de stammen van  
de Saxo-Friezen en de Saksen. Hiermee waren zij nauw verbonden met hun oosterburen in Oost-
Friesland en Nedersaksen. Vanwege deze verwantschap zou het moeten komen tot een uitwisse-
ling van de gedeelde cultuurwaarden. Dit temeer omdat het Noorden altijd bij het Hollandse deel 
van Nederland was achtergesteld. Tegen deze achterstelling wilde Griever zich weren door voor 
het Noorden een zekere mate van culturele autonomie te verwerven. De Groningers en Drenten 
moesten onder het nationaal-socialisme hun eigen, aan bloed en bodem gebonden, zuivere volks-
cultuur tot verdere ontwikkeling kunnen brengen. Griever beoogde niet een gehele losmaking van 
Nederland, want zo meende hij: ‘De bevolking van het Noorden heeft haar eigen krachtige en 
duidelijk waarneembare karaktertrekken, die haar niet van de overige gewesten van ons vaderland 
scheiden, doch wel onderscheiden.’13 Griever verbond de noordelingen dus in cultureel opzicht 
aan het aangrenzende Duitsland, maar plaatste ze tegelijkertijd in het Nederlandse nationale ver-
band. Hiermee verkondigde hij een gedachtegoed dat leek op dat van Spitzen in de jaren twintig. 
Het was de politieke context die het een andere lading gaf. Ter stimulering van het regiobesef 
organiseerde het in Groningen gevestigde gewestelijke bureau van de Kultuurkamer verschillende 
tentoonstellingen. Bij de opening van het bureau werd er één gehouden van Groninger en Drentse 
streekliteratuur. Later volgden enkele exposities van werken van bij de Kultuurkamer aangesloten 
Noord-Nederlandse kunstenaars. 14

De Nederlandsche Kultuurkamer was van grote invloed op het openbare culturele leven. 
Dit kwam door zijn verplichte karakter. De Kultuurkamer was opgedeeld in zes zogenaamde 
gilden of vakgroepen. Ze waren er voor de terreinen theater en dans; film; pers; muziek; let-
teren; bouwkunst, beeldende kunsten en kunstnijverheid. Iedere persoon of organisatie die zich 
in het openbaar op een van deze terreinen bezighield, moest lid zijn van het bijbehorende gilde. 
Personen die niet voldeden aan de politieke maatstaven van de nazi-ideologie konden van lid-
maatschap worden uitgesloten. Zij mochten dan niet in de publieke sfeer hun kunst beoefenen. 
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Joden waren per definitie van lidmaatschap uitgesloten. Voor individuele aanmelding was een 
ingevulde en ondertekende Ariërverklaring een vereiste. Zo speelde de Kultuurkamer een belang-
rijke rol bij de terugdringing van de joden uit het maatschappelijke leven.15 Ook de Algemene 
Vereniging Groningen kreeg hiermee te maken. Omdat hij joods was, moest het lid van verdienste  
mr. M. Levie (1885-1957) zich bij de vereniging laten uitschrijven. In de verenigingsstukken 
werd dit wat minder direct geformuleerd met de opmerking dat Levie als gevolg van de wettelijke 
voorschriften bedankt had voor het lidmaatschap van verdienste.16

In het najaar van 1941 verzocht de Groninger vereniging te Leeuwarden het landelijke vereni-
gingsbestuur om inlichtingen omtrent de in te nemen houding ten aanzien van de pas ingestelde 
Kultuurkamer. Het bestuur had hierover nog geen helder idee. Daarom besloot het Leeuwarden te 
schrijven dat zolang niet bekend was uit welke gilden de Kultuurkamer ging bestaan, geen nadere 
inlichtingen konden worden verstrekt.17 Begin 1942 veranderde dit. Op 22 januari van dat jaar 
verscheen in de pers het bericht dat twee gilden waren ingesteld: het Persgilde en het Gilde voor 
Theater en Dans. Vooral de instelling van dit tweede gilde was voor de lokale Groninger vereni-
gingen relevant. Zij hielden zich veelal met dialecttoneel bezig. Als zij hiermee wilden doorgaan, 
moesten ze zich als toneelvereniging bij de Kultuurkamer aanmelden. Net zoals het bestuur de 
lokale verenigingen stimuleerde tot aanmelding bij het Commissariaat van niet-commercieele 
Verenigingen en Stichtingen, spoorde het ze ook aan tot aansluiting bij de Kultuurkamer. Op 
3 februari 1942 verzocht secretaris Deelman de Kultuurkamer om toezending van de benodigde 
aanmeldingsformulieren. Drie dagen ontving hij er veertig. Het pakket was voorzien van een begelei-
dende brief, waarin het bestuurslid van de Kultuurkamer W.J. Wiers uiteenzette hoe de Kultuur- 
kamer via haar ‘op het algemeen belang gerichte coöperatieve gedachte’ binnen de nationaal- 
socialistische leer paste.18 Op de bestuursvergadering van 7 februari 1942 werd besloten de van de 
Kultuurkamer ontvangen aanmeldingsformulieren zo snel mogelijk naar de lokale verenigingen 
door te sturen.19

Lang niet iedere lokale Groninger vereniging voelde zonder meer voor aansluiting bij de Kul-
tuurkamer. Zo meldde de Groninger vereniging te Leeuwarden dat als het merendeel van de leden 
tegen aansluiting was, de vereniging werd opgeheven. Zaandam handelde nog sneller. Zij liet al 
in februari 1942 weten dat de vereniging was opgeheven. Dit besluit bleef ook na een verzoek 
van Deelman om nadere inlichtingen overeind: noch het bestuur, noch de leden wensten aanslui-
ting bij de Kultuurkamer en zonder toneel te spelen kon men niet langer blijven bestaan. Hierop 
besloot het bestuur van de Algemene Vereniging Groningen om aan alle lokale verenigingen een 
brief te schrijven met de aansporing het bijltje er niet bij neer te leggen.20

Deze op 2 maart 1942 door secretaris Deelman geschreven brief opende met de constatering 
dat een van de aangesloten verenigingen tot opheffing had besloten. Deelman schreef hierover: 
‘Het Hoofdbestuur betreurt deze beslissing ten zeerste en meent, dat daarvoor ook geen enkele 
reden bestaat. Ofschoon het Hoofdbestuur de aangesloten Verenigingen uiteraard geheel vrij laat 
in haar beslissing, om al dan niet tot aanmelding bij de Kultuurkamer over te gaan, meent het toch 
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als zijn mening te kennen te moeten geven, dat zolang door enige regeringsmaatregel het doel der 
Vereniging, dat in de statuten is vastgelegd, niet wordt aangetast – en dat is hier niet het geval –  
daaraan zonder bezwaar kan worden voldaan.’ Hierna volgde een passage waarin werd uiteenge-
zet dat ook wanneer men van aansluiting bij de Kultuurkamer afzag, dit nog niet de opheffing 
van de vereniging hoefde te betekenen. Men kon zich richten op literair en folkloristisch gebied. 
Tenslotte schreef Deelman: ‘Het Hoofdbestuur dringt er bij de aangesloten Verenigingen dan ook 
ten zeerste op aan de kwestie der aansluiting nog eens te overwegen en in elk geval niet tot ophef-
fing der Verenigingen te besluiten, omdat daarmede aan de Groninger beweging, waaraan wij 
gezamenlijk reeds meer dan twintig jaar bouwen, stellig ernstige schade wordt berokkend. Op de 
Alg. Vergadering in 1941 te Utrecht zijn wij uiteengegaan met het vaste voornemen de zaak nooit 
op te geven. Laten we ons daaraan houden! Het Hoofdbestuur verliest ook zelf den moed niet, 
maar doet al datgene wat nu nog gedaan kan worden. Het denkt daarbij ook aan de slotstrofen 
van een gedichtje van Geert Teis:

 
En elk van ons volk, van echt Grönneger bloud,

dei zegt: “Ik zet deur, dwaars dr deur as het mout!

’k Zet de kop tr moar veur, ’k hol de moud dr moar in....

Bin ’k aans wel weerd, dat ’k Grönneger bin!”’ 21

Deze aansporing om door te gaan, had niet helemaal het beoogde effect. Veel verenigingen 
besloten toch ermee te stoppen. Naast principiële redenen speelden soms ook financiële proble-
men hierbij een rol. De opheffingsberichten bleven bij het bestuur van de Algemene Vereniging 
Groningen binnenkomen. Naar aanleiding hiervan constateerde voorzitter Ter Laan tijdens de 
bestuursvergadering van 28 maart teleurgesteld dat men in deze moeilijke tijden alleen de krach-
tige verenigingen overhield. Zijns inziens moest voorlopig in de gang van zaken worden berust, al 
was dat zeer onbevredigend. Desondanks bleven de aanwezige bestuursleden nadrukkelijk bij het 
eigen inzicht dat aanmelding bij de Kultuurkamer geen bezwaar vormde. Op dezelfde vergade-
ring besloot men om in Dörp en Stad een oproep tot het spelen van dialectstukken te plaatsen,22 

hetgeen kan worden opgevat als een impliciete aansporing tot aansluiting bij het toneelgilde van 
de Kultuurkamer.

Rond de zomer van 1942 trad een verandering op in de advisering door het bestuur. Dit 
gebeurde toen duidelijk werd dat niet alle bestuursleden het met de gang van zaken eens waren. 
Dat dit meningsverschil pas zo laat aan het licht kwam, hing samen met een eerdere wijziging in 
de vergaderstructuur. Tijdens de bestuursvergadering van 4 oktober 1941 had men besloten om 
in verband met de hoge reiskosten als voltallig hoofdbestuur niet vaker bijeen te komen dan strikt 
noodzakelijk was. Vanaf dit moment tot het eind van de Bezetting werden de lopende zaken afge-
handeld door het dagelijks bestuur, dat bestond uit Ter Laan als voorzitter, Deelman als secretaris 
en J.H. Riddering als penningmeester.23 Hoewel nog wel mede in hun naam werd gehandeld, 
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waren de overige bestuursleden niet langer direct bij het bestuurswerk betrokken. Alleen in de 
zeldzame gevallen wanneer het voltallige hoofdbestuur bijeenkwam – in het jaar 1941-’42 drie 
keer – konden de bestuurszaken goed onderling worden besproken. Voor de rest verliep de 
communicatie tussen het dagelijks bestuur en de overige bestuursleden vooral per brief.

Zo kon het gebeuren dat het dagelijks bestuur pas in de zomer van 1942 vernam dat mede-
bestuurslid J.F. Steenhuis zich niet kon vinden in de rol van het bestuur in de Kultuurkamer-
kwestie. Op 6 juni ’42 keerde Steenhuis zich per brief nadrukkelijk tegen het door het dagelijks 
bestuur aan de lokale Groninger verenigingen gegeven advies tot aansluiting bij de Kultuurkamer. 
Volgens hem was het dagelijks bestuur te ver gegaan in zijn bemoeienis. In de opstelling tegenover 
de lokale verenigingen had het bestuur zich zijns inziens moeten beperken tot het weergeven of 
citeren van de relevante artikelen uit de verordening betreffende de Kultuurkamer. Het advies hoe 
op deze bepalingen te reageren, had achterwege moeten blijven. Steenhuis’ kritiek moet worden 
gezien in het licht van de dubbele functie die hij binnen het verband van verenigde Groningers 
vervulde. Behalve bestuurslid van de Algemene Vereniging Groningen was hij ook voorzitter van 
de Groninger vereniging te Haarlem. In deze laatste functie had hij de door Deelman opgestuurde 
aanmeldingsformulieren voor de Kultuurkamer ingevuld en naar de Kultuurkamer gestuurd. Dit 
was binnen de Haarlemmer vereniging niet in goede aarde gevallen. Sinds de bekendwording van 
de aanmelding werd er actie gevoerd voor een buitengewone ledenvergadering met als agendapunt 
de ontbinding of opheffing van de vereniging. Op grond hiervan zag Steenhuis de toekomst van de 
Algemene Vereniging Groningen somber in.24 In deze visie, die Steenhuis al eerder te kennen had 
gegeven, kon het dagelijks bestuur zich niet vinden. Het verwachtte dat het voor 21 november op 
het programma staande vijfentwintigjarig jubileumfeest tot een heropleving van de vereniging zou 
leiden.25 Tijdens de op 18 juli ’42 gehouden vergadering van het voltallig hoofdbestuur herhaalde 
Steenhuis zijn kritiek. Deelman verdedigde het optreden van het dagelijks bestuur met de opmer-
king: ‘dat op het ogenblik dat het toneelgilde was opgericht op alle toneelspelende verenigingen 
de plicht rustte zich op zeer korte termijn op te geven. Dat kon nu eenmaal niet anders.’ Naast 
kritiek had Steenhuis nu ook een vraag. Namens de Groninger vereniging te Haarlem wilde hij 
graag weten of er ook hoofdbestuursleden waren die zich persoonlijk als lid bij de Kultuurkamer 
hadden aangemeld. Dit bleek niet het geval.26

Na dit voorval werd het bestuur voorzichtiger in zijn advisering over aansluiting bij de 
Kultuurkamer. Zo schrapte men de kwestie ‘aansluiting bij de Kultuurkamer’ als agendapunt voor 
de op 22 november 1942 geplande algemene vergadering. De veranderde houding bleek ook uit de 
reactie van het dagelijks bestuur op twee brieven van L.C. Willinge uit Rotterdam. Begin oktober 
1942 vroeg Willinge om het standpunt van het hoofdbestuur inzake aansluiting bij de Kultuur-
kamer. De Groninger vereniging te Rotterdam moest op korte termijn de knoop doorhakken: 
zou zij zich wel of niet aansluiten? Bij deze Rotterdamse kwestie hield het dagelijks bestuur van 
de Algemene Vereniging Groningen zich bewust op de vlakte. Op de vergadering van 10 oktober 
1942 besloot het geen bindend advies te geven inzake de aansluiting bij de Kultuurkamer: de 
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lokale verenigingen moesten daarover zelf beslissen.27 Overigens meldde het overkoepelende ver-
enigingsbestuur de Algemene Vereniging Groningen niet bij de Kultuurkamer aan.28 Dit hoefde 
ook niet, omdat deze vereniging voor het Duitse gezag niet als culturele instelling gold: het bestuur 
ervan kwam bijeen om te vergaderen, niet om te dansen, zingen of toneelspelen. Wel meldde 
het de verenigingsbibliotheek aan.29 In verband met de instelling van het Persgilde deed het ook 
opgave van het bestaan van Dörp en Stad.30 Dit laatste bleek bij nader inzien overbodig, omdat de 
Kultuurkamer Dörp en Stad slechts beschouwde als een zuiver organisatorisch orgaan.31

PO G I N G E N TOT B E H O U D VA N DÖ R P E N STA D  E N H E T M A A N D B L A D GR O N I N G E N

Dat Dörp en Stad niet bij de Kultuurkamer hoefde te worden aangemeld, betekende niet dat het 
voortbestaan ervan gedurende de Bezetting was verzekerd. In augustus 1941 werd als onderdeel 
van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten de zogenaamde Commissie voor Pers-
reorganisatie ingesteld. Deze commissie beknotte onder het argument van ‘papierschaarste’ het 
perswezen grondig. Van de ongeveer vierduizend in Nederland bestaande tijdschriften werden er 
binnen een jaar tijd 2800 verboden.32

In het najaar van 1941 kreeg de Algemene Vereniging Groningen van het Rijksbureau van de 
Grafische Vakken het bericht dat vanaf 15 december geen papier meer zou worden geleverd voor 
Dörp en Stad. Het blad mocht ook niet uit voorraad worden gedrukt. Onmiddellijk hierop kwam 
Ter Laan in actie. Hij schreef brieven tegen het genomen besluit. In elk geval het Rijksbureau 
van de Grafische Vakken en de Commissie voor Persreorganisatie te Den Haag stuurde hij er één. 
Bovendien richtte Ter Laan zich mondeling tot de betrokken instanties. Hierbij vestigde hij de 
aandacht op het landelijke karakter van het blad en op de volkskundige en folkloristische inhoud 
ervan, volgens hem redenen om het besluit tot opheffing van Dörp en Stad in te trekken. Ter Laan 
beoogde niet alleen het behoud van het verenigingsblad Dörp en Stad. Hij bood uitgeverij Erven B. 
van der Kamp zijn diensten aan voor de redding van het in het haar beheer uitgegeven maandblad 
Groningen.33

In eerste instantie hadden Ter Laans inspanningen geen effect. Zijn beroep tegen de ophef-
fing van Dörp en Stad werd afgewezen. Na overleg met het voltallige hoofdbestuur, waarbij met 
name Ninteman op een extra reddingspoging aandrong, trok Ter Laan opnieuw ten strijde.34 Zijn 
nieuwe inspanningen brachten hem uiteindelijk bij het Commissariaat voor de niet-commerciële 
Verenigingen en Stichtingen. Hier werd hij welwillend ontvangen door commissaris Duijer. Deze 
verklaarde het streven van de Groninger vereniging, dat zijns inziens geheel in de nieuwe orde 
paste, zoveel mogelijk te willen bevorderen. Hij waarborgde persoonlijk het behoud van Dörp en 
Stad.35 Korte tijd hierna ontving Ter Laan van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten 
een schriftelijke bevestiging dat tegen de uitgave van Dörp en Stad en het maandblad Groningen  
geen bezwaren bestonden.36 Zijn inspanningen leken resultaat te hebben gehad.

‘KL A R E W I J N’



130

Toch doemden er opnieuw problemen op. Omdat uitgeverij Erven B. van der Kamp, die Dörp 
en Stad drukte, geen papiertoewijzing voor het blad had gekregen, weigerde zij om het nog langer 
te drukken. Hierop trok Ter Laan andermaal ten strijde. Wederom werd hij bij het Commissariaat 
voor de niet-commerciële Verenigingen en Stichtingen op welwillende wijze tegemoet getreden. 
Hij kreeg voor Dörp en Stad het benodigde papier toegewezen, waarvan aan de Erven B. van der 
Kamp mededeling werd gedaan.37 De uitgever bedankte Ter Laan vriendelijk voor zijn bemidde-
ling.38 Een klein jaar na Ter Laans succesvolle reddingsoperatie, rond de jaarwisseling 1942-’43, 
was er opnieuw sprake van opheffing van Dörp en Stad, alsook van het maandblad Groningen. 
Weer trok Ter Laan eropuit om het genomen besluit ongedaan te maken. Of het aan zijn inspan-
ningen te danken was, bleef onduidelijk, maar spoedig na Ter Laans initiatief kreeg men bericht 
dat de bladen weer mochten verschijnen.39 Dit betekende niet dat de bladen automatisch weer 
papier kregen toegewezen. In het voorjaar van 1943 ging Ter Laan erachteraan om dit te regelen.40 
Bij wie hij precies heeft aangeklopt, is niet duidelijk. Wel staat vast dat Griever op 12 april 1943 
aan het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten een brief stuurde waarin hij om papier 
voor het maandblad Groningen vroeg. Als gewestelijk leider van de Kultuurkamer in Groningen 
en Drenthe achtte hij het voortbestaan van het maandblad van groot cultureel belang: het was 
het enige Nederlandse tijdschrift dat recensies opnam van boeken in het Platduits. Volgens hem 
hechtte de Beauftragte voor de provincie Groningen [dr. H. Conring] daarom ook zeer aan het 
voortbestaan van het blad. Het resultaat van Grievers brief was dat het Departement op 20 april 
1943 vijfenzeventig kilogram papier aan het maandblad Groningen toewees. 41 Het maandblad en 
het ingevouwen verenigingsblad Dörp en Stad bleven tot in november 1944 verschijnen.

UI TG E N O D I G D D O O R D E S T I C H T I N G SA XO-FR I S I A

Op 18 januari 1941 stichtte de leider van de Nederlandsche SS, J.H. Feldmeijer (1910-1945), in de 
stad Groningen de stichting Saxo-Frisia. Deze stichting was de afdeling voor de noordelijke provin-
cies van de Volksche Werkgemeenschap. De Volksche Werkgemeenschap was de – door Theunisz 
geleide – Nederlandse vertakking van de Duitse SS-organisatie Ahnenerbe, die de SS zijn cultuur-
historische fundering verschafte. Saxo-Frisia werd opgericht als nationaal-socialistische tegenhanger 
van de Nederlandsche Unie voor de noordelijke regio.42 Prof. dr. J.M.N. Kapteyn (1870-1949)43  
kreeg de leiding over de stichting. Kapteyn was hoogleraar in het Oud-Germaans, Duits en het 
Oud-Fries en van 1940 tot 1942 rector magnificus van de Groningse universiteit. In 1942 aan-
vaardde hij de functie van algemeen adviseur van het Gewestelijk Bureau van de Nederlandsche 
Kultuurkamer voor de provincies Groningen en Drenthe. Hiermee ontstond een direct verband 
tussen deze organisatie en Saxo-Frisia.44

Reeds voor de Bezetting meende Kapteyn dat er belangrijke historische en culturele overeen-
komsten bestonden tussen de Friezen en Saksen in Duitsland en Nederland. Tijdens de Bezetting 
werd deze gedachte door Saxo-Frisia ingepast in de Groot-Germaanse ideologie. In een circulaire 

‘KL A R E W I J N’



131

uit augustus 1942 werd het doel van de stichting omschreven als: ‘het wekken en bevorderen van 
de kennis (…) van het volkswezen der Friezen en Saksen, d.w.z. der bewoners van het Noor-
den des lands, en hun plaats aanwijzen eenerzijds in het Nederlandsche volk, anderzijds in hun 
betrekkingen tot het naburige Duitsche rijk en in ruimer verband met de geheele Germaansche 
wereld.’45 Van oktober 1941 tot september 1944 gaf de stichting Saxo-Frisia het maandblad Het 
Noorderland uit. Hierin verschenen artikelen over archeologische, volkskundige en taalkundige 
verschijnselen in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. De beschreven fenomenen werden 
doorgaans geïnterpreteerd als onderdeel van een wijd verbreide en diep gewortelde Germaanse 
cultuur. Het allereerste nummer van het blad bevatte een artikel van Griever waarin hij uiteenzette 
hoe een verstandige ‘teeltkeus’ op grond van gemeenschappelijke herkomst mogelijkheden bood 
tot ‘veredeling’ van het Groninger volk.46 De stichting Saxo-Frisia richtte zich niet alleeen op de 
uitgave van Het Noorderland. Zij organiseerde ook talrijke excursies, lezingen, folkloristische bijeen-
komsten en tentoonstellingen in de noordelijke provincies. Zo sprak Griever tijdens een uitstapje 
naar Beetsterzwaag in het weekend van 7 en 8 juni 1941 over het ‘Groningsche Volkskarakter’ en 
hield Kapteyn op 11 juli 1942 in Het Tehuis in Groningen een lezing over het runenschrift als 
‘het nationale Alfabet der Germanen’. 47

Kapteyns openingsrede voor de stichting Saxo-Frisia stond geheel in het teken van de Fries-
Saksische verbondenheid. Kapteyn zette uiteen dat er grote overeenkomsten bestonden tussen 
de Friezen en Saksen, die hij tezamen aanduidde als de ‘Noordzeegermanen’. Zij waren aldus 
Kapteyn nauwe verwanten. Er was volgens hem altijd een historische wisselwerking tussen hen 
geweest. Hierbij wees hij erop dat de Groninger Ommelanden vroeger een Fries karakter hadden 
gehad, iets wat zij later, althans voor de oppervlakkige beschouwer, hadden verloren. Tegenover 
deze Friese inkrimping stond de Saksische expansie. Kapteyn benadrukte dat het oorspronkelijke 
Saksische territoir klein was. Het betrof slechts een klein gebied in Holstein. In andere als puur 
Saksisch beschouwde streken, zoals Westfalen of Drenthe, werd zelden oorspronkelijk Saksisch 
aardewerk gevonden. Deze gebieden hadden pas vanaf het eind van de derde eeuw geleidelijk een 
Saksisch karakter gekregen. Hierbij waren overigens op veel plaatsen, onder meer in Drenthe, 
oude Friese elementen bewaard gebleven, aldus Kapteyn. Zijn openingsrede voor de stichting 
Saxo-Frisia verscheen als brochure onder de titel Friezen, Saksen, twee loten van den Germaanschen 
stam.48 Ook het bestuur van de Algemene Vereniging Groningen kreeg deze brochure onder 
ogen. De stichting zond de brochure toe met daarbij een oproep tot aansluiting. Het verenigings-
bestuur ging hier niet op in. De opgegeven reden luidde dat ‘van samenwerking tot één doel 
niets verwacht wordt.’49 Dat het verenigingsbestuur niet voelde voor aansluiting bij Saxo-Frisia is 
verklaarbaar. Gedurende het Interbellum was men voortdurend tegen de Friese beweging in het 
defensief geweest. Hierbij had men aangevoerd dat van oudsher in Groningen een Saksische cul-
tuur bestond die duidelijk verschilde van de Friese cultuur. Kapteyn daarentegen minimaliseerde 
in zijn openingstoespraak de verschillen tussen Friezen en Saksen en betoogde bovendien dat de 
Groninger Ommelanden eertijds Fries waren geweest, terwijl het oorspronkelijke Saksische gebied 
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zich niet buiten Holstein uitstrekte. Hij hield daarmee een voor de verenigde Groningers onaan-
trekkelijk verhaal. Er ontstond dan ook geen verder contact tussen Saxo-Frisia en de Algemene 
Vereniging Groningen. Desalniettemin maakte één van de leden van het verenigingsbestuur,  
J. Barkman, een overstap naar de stichting.50

EE N NSB-E R I N H E T B E S T U U R

Op 6 september 1941 deed zich binnen de Algemene Vereniging Groningen een incident voor met  
grote gevolgen. Het was de dag van de algemene vergadering van dat jaar. Ruim tevoren had secre-
taris G.R. Jager te kennen gegeven als bestuurslid te willen aftreden. Het bestuur had daarom een 
aantal kandidaat-bestuursleden geselecteerd, waaruit de algemene vergadering Jagers opvolger kon 
kiezen. Een van de kandidaten was J. Buitenwerf uit Eindhoven. Zijn kandidatuur zou voor de 
nodige opschudding zorgen. Tijdens het vlak voor de algemene vergadering gehouden bestuurlijk 
overleg meldde voorzitter Ter Laan dat er een anonieme, met I.N. Sider ondertekende, brief was 
binnengekomen. Hierin stond dat Buitenwerf lid van de NSB en leider van het onderwijsgilde in 
zijn woonplaats was en als zodanig niet in het verenigingsbestuur thuishoorde. Het bestuurs-
lid Barkman vroeg het woord. Volgens hem mocht een dergelijke brief, die de stemming kon 
beïnvloeden, niet in de algemene vergadering worden voorgelezen. Er ontspon zich een levendige 
discussie over het al dan niet voorlezen van de brief. Uiteindelijk besloot men dit niet te doen: 
over het schrijven van I.N. Sider zou niets worden gezegd. Vervolgens vroeg Barkman zijn mede-
bestuursleden hoe zij dachten over de mening van de anonieme schrijver dat een NSB-lid niet in 
het verenigingsbestuur behoorde. Op deze vraag kreeg hij ontwijkende antwoorden. Hierop gooide 
Barkman de knuppel in het hoenderhok. Hij vertelde zelf lid te zijn van de NSB. Als een van zijn 
medebestuursleden hem niet naast zich in het bestuur wilde hebben, dan was hij te allen tijde 
bereid op te stappen, sans rancune. Ter Laan antwoordde dat Barkmans verklaring niet direct een 
verrassing was. Persoonlijk had hij geenszins bezwaren tegen Barkmans NSB-lidmaatschap. De 
andere bestuursleden sloten zich hierbij aan. Nadat Barkman nog verklaard had dat hij op politiek 
terrein andere meningen wist te eerbiedigen, beschouwden zij de kwestie als afgehandeld.51 Vlak na 
het bestuurlijk overleg volgde de algemene vergadering. Hoewel hier door het bestuur niet, of in elk 
geval niet openlijk, over de binnengekomen brief werd gesproken, kreeg Buitenwerf als kandidaat-
bestuurslid de minste steun van de vergadering. Slechts vier van de in totaal 34 stemmen werden op 
zijn naam uitgebracht. Grote winnaar, met 23 stemmen, werd A.M.J. Deelman, voorzitter van de 
Groninger vereniging te Den Haag, die zich overigens pas tijdens de vergadering kandidaat stelde. Zo 
kreeg de Algemene Vereniging Groningen de secretaris wiens naam reeds meermaals is gevallen.52

Op de hoofdbestuursvergadering van 4 oktober 1941 kwam de kwestie Buitenwerf opnieuw ter 
sprake. Volgens bestuurslid Barkman zou het bestuur in een artikel in Dörp en Stad stelling tegen 
de anonieme I.N. Sider moeten nemen, om zo te tonen dat het de politiek buiten de vereniging 
wilde houden en geen bezwaar had tegen NSB-ers. De overige bestuursleden voelden niets voor 
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zo’n artikel. Zij meenden dat de anonieme brief onmogelijk van invloed op de verkiezingsuitslag 
kon zijn geweest. Hij was immers niet op de algemene vergadering voorgelezen en dus slechts aan 
het hoofdbestuur bekend. Barkman liet zich niet overtuigen. Zijns inziens had de stemming in de 
algemene vergadering duidelijk getoond: ‘geen NSB-er in het hoofdbestuur’. Maar er was meer.
Volgens Barkman had de voorzitter gezegd dat de Groninger vereniging te Dordrecht door een 
NSB-er ten onder ging. Ter Laan reageerde hierop ontkennend. Hij had slechts gezegd dat er te 
Dordrecht door een NSB-er onrust in de vereniging was gekomen. Wel meende hij dat het de ver-
eniging schade zou hebben berokkend als Buitenwerf tot bestuurslid was verkozen. Hoe het ook  
zij, Barkman bleef erbij dat Ter Laans houding niet klopte. Zelf ondervond hij als voorzitter van de  
Groninger vereniging te Alkmaar de problemen van het NSB-lidmaatschap aan den lijve. Dit was 
des te kwalijker, klaagde Barkman, aangezien hij binnen zijn vereniging nooit over politiek of gods-
dienst had gepraat. Van mensen die de strijd voor de nieuwe partij niet begrepen, kon hij zich nog 
wel voorstellen dat ze moeite hadden met zijn NSB-lidmaatschap. Van Ter Laan, die de oprichting 
van de SDAP had meegemaakt en dus wist hoe moeilijk de opbouw van een nieuwe partij was, 
begreep hij dit niet. Evenmin als er bezwaren bestonden tegen een SDAP-er [Ter Laan] of een 
katholiek [Ninteman] in de vereniging, kon er volgens Barkman bezwaar zijn tegen een NSB-er. 
Hij achtte het daarom de plicht van het bestuur om de brief van I.N. Sider openlijk te veroordelen. 
De overige bestuursleden bleven echter bij hun standpunt. Barkmans voorstel tot plaatsing van 
een artikel werd met alle stemmen tegen, uitgezonderd die van Barkman zelf, verworpen. Hierop 
kwam Barkman met het voorstel om als bestuur Buitenwerf persoonlijk op de hoogte te brengen 
van de tegen hem gerichte anonieme brief. Dit idee werd eveneens afgewezen. Toen zijn mede-
bestuursleden hem ook verboden om op eigen titel in Dörp en Stad over de kwestie te schrijven, 
was voor Barkman de maat vol. Hij deelde mee te zullen overwegen wat hem verder te doen stond. 
Desnoods zou hij zijn functie in het hoofdbestuur neerleggen en Buitenwerf persoonlijk over de 
vijanden in zijn omgeving informeren. Volgens voorzitter Ter Laan was dit wellicht het beste. Met 
deze opmerking werd de zaak afgedaan.53

De hierop volgende periode moet door Barkman als dramatisch zijn ervaren. Binnen korte tijd 
trad hij eerst af als voorzitter van de Groninger vereniging te Alkmaar,54 om daarna ‘in verband 
met ondervonden teleurstellingen’ ook zijn lidmaatschap op te zeggen.55 Dat Barkman terugtrad 
uit de Groninger vereniging van Alkmaar zal niet alleen te maken hebben gehad met de door zijn 
NSB-lidmaatschap ondervonden moeilijkheden. Een harde klap in de privé-sfeer, het overlijden 
van zijn dochter,56 was ongetwijfeld ook van invloed. Op de hoofdbestuursvergadering van 18 
juli 1942 deelde Barkman mee dat hij ook zijn taak als bestuurslid van de Algemene Vereniging 
Groningen zou neerleggen. Hij wenste op de aankomende algemene vergadering niet als bestuurs-
lid te worden herkozen. Dit werd door de andere bestuursleden aanvaard. Aangezien er door de 
recente aansluiting van de Stadgroningse vereniging Grönneger Sproak juist een extra persoon in 
het bestuur was gekomen, besloot men geen vervanger voor Barkman te zoeken.57
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Tijdens de eerste vergadering van het dagelijks bestuur na Barkmans aankondiging op te wil-
len stappen, werd opnieuw over deze zaak gesproken. Ter Laan, Deelman en Riddering meenden 
dat het niet de moeite waard was Barkman nog een uitnodiging voor de algemene vergadering te 
sturen. Daar Barkman zich niet herverkiesbaar stelde, had hij op de algemene vergadering immers 
geen functie meer te vervullen. Door zijn terugtreding uit de Alkmaarse Groninger vereniging kon 
hij krachtens de statuten niet eens meer hoofdbestuurslid zijn, oordeelde men verder. Bovendien 
zou de reiskostenvergoeding die Barkman bij zijn komst diende te ontvangen een aanslag zijn op 
de toch al slecht gevulde verenigingskas. Om dezelfde reden besloot het dagelijks bestuur de afge-
vaardigden van de lokale verenigingen niet meer dan drie gulden te vergoeden voor hun komst 
naar de algemene vergadering.58

Het dagelijks bestuur zond aan alle overige bestuursleden afschrift van zijn notulen. Zo nam 
ook Barkman kennis van wat er was besproken. Dit viel bij hem verkeerd. Als reactie stuurde hij 
een brief waarin hij zijn ongenoegen uitte. Ten eerste verbaasde het hem dat het dagelijks bestuur 
meldde dat de afdelingen nog slechts drie gulden reiskostenvergoeding kregen, terwijl het voltal-
lige bestuur eerder anders had besloten. Bovenal verwonderde hij zich over hetgeen met betrekking 
tot zijn komst naar de algemene vergadering werd geschreven. Ook hier werd afgeweken van een 
eerder besluit. Op de laatste voltallige bestuursvergadering had hij om klare wijn gevraagd. Er 
was hem toen bevestigd dat hij welkom was op de aankomende algemene vergadering. Nu werd 
hem echter ineens de mogelijkheid ontnomen afscheid te nemen en verslag te doen van de toneel-
wedstrijd, waarvoor Barkman in de jury zat. ‘Zijn zóó onze manieren? Doet men zoo met een 
H.B.lid dat ± 8 jaar zitting heeft gehad? Heeft men zoo ook Pfeiffer, Melles en Jager uitgeluid? (...) 
hierover gaarne een opheldering, daar ik niet kan aannemen, dat men plotseling zoo grof zou zijn. 
Ik moet dit dus bepaald verkeerd lezen.’ besloot Barkman zijn brief kwaad doch beleefd.59

Uiteraard kwam Barkmans brief op de eerstvolgende vergadering van het dagelijks bestuur ter 
sprake. De aanwezige bestuursleden stelden een antwoord op, waarin zij de ingenomen standpun-
ten nog eens herhaalden. Aan Barkman werd geschreven dat er alle reden was hem niet voor de 
algemene vergadering uit te nodigen, omdat hij geen bestuursfunctie meer vervulde en zijn komst 
de verenigingskas extra zou belasten. Uit hetzelfde kostenoogpunt was ook de maximale reiskosten-
vergoeding  voor de lokale afgevaardigden verlaagd. Verder herinnerde men Barkman eraan dat 
hij bij zijn vertrek van de laatste hoofdbestuursvergadering nog nader uitsluitsel had gevraagd 
over zijn aanwezigheid bij de algemene vergadering. Zijn argument dat hem ineens de deur voor 
de neus was dichtgegooid, klopte dus niet. Hierbij merkte men op dat het geenszins de bedoe-
ling was geweest hem onaangenaam te zijn of op minder heuse wijze te behandelen dan de heren 
Pfeiffer, Melles en Jager. Indien Barkman er bepaald prijs op stelde op de algemene vergadering te 
verschijnen, dan maakte men daartegen geen bezwaar.60

Dit antwoord maakte Barkmans woede nog groter. Nogmaals stuurde hij het dagelijks bestuur 
een boze brief. Hoewel hier het eigenlijke probleem natuurlijk niet lag, beet hij zich opnieuw 
vast in de drie-gulden-kwestie. Echt kwaad toonde Barkman zich daar waar het zijn komst naar 
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de algemene vergadering betrof. Hij ontkende dat hij nog nader uitsluitsel had gevraagd over de 
mogelijkheid naar die vergadering te komen. Eveneens bestreed hij dat hij op de algemene verga-
dering geen taak meer had. Volgens Barkman verzweeg men ‘listiglijk?’ dat hij als jurylid voor de 
toneelwedstrijd nog verslag moest uitbrengen. Dat men zijn komst niet meer de moeite waard en 
te duur vond, beschouwde hij als een grove geringschatting van zijn persoon. Hij begreep niet dat 
men na ‘dit minderwaardige gedoe’ nog durfde te beweren dat het geenszins in de bedoeling had 
gelegen hem onaangenaam te zijn of op minder heuse wijze te behandelen dan de heren Pfeiffer,  
Melles en Jager, die een hartelijk afscheid hadden gekregen en tot ereleden waren benoemd.
Volgens Barkman gebeurde dit allemaal omdat hij een andere politieke richting was toegedaan, 
en dit terwijl hij als hoofdbestuurslid nooit de politiek had aangeroerd of op een andere wijze de 
vereniging had geschaad. Dat men schreef dat hij, indien hij er bepaald prijs op stelde, alsnog op 
de algemene vergadering mocht komen, beschouwde Barkman als kleinerend en vernederend. 
De hele zaak getuigde volgens hem van een ontstellend gebrek aan reverentie van de zijde van 
het dagelijks bestuur voor de gewone leden van het hoofdbestuur. In de laatste tien maanden was 
het voltallige hoofdbestuur slechts tweemaal opgeroepen. Dat het dagelijks bestuur dan ook nog 
kort na een van de zeldzame hoofdbestuursvergaderingen zomaar, zonder enige voorkennis van de 
gewone hoofdbestuursleden, twee besluiten teniet deed, was ronduit onbeschoft. Aan de overige 
bestuursleden, Steenhuis en Ninteman, stuurde Barkman een afschrift van zijn schrijven, evenals 
een kopie van de hem door het dagelijks bestuur gezonden brief. Van hun reactie alsmede die van 
het dagelijks bestuur liet Barkman zijn verdere optreden afhangen.61

Hoewel Ninteman nog een poging deed de gemoederen te kalmeren,62 kwam het tussen 
het dagelijks bestuur en Barkman niet meer goed. Het dagelijks bestuur reageerde zeer veront-
waardigd op Barkmans verwijt dat hij om zijn politieke overtuiging minder heus was behandeld. 
Het verwachtte dat Barkman voor deze uitspraak zijn excuses zou aanbieden. Verder schreef het 
hem dat het dagelijks bestuur op de aankomende hoofdbestuursvergadering van 20 november 1942 
machtiging zou vragen om beslissingen te nemen die afweken van een eerder hoofdbestuursbesluit. 
Op deze hoofdbestuursvergadering was Barkman natuurlijk ook welkom.63 Barkman kwam echter  
niet meer bij zijn voormalige kameraden terug.64 Zijn Groninger leven was geëindigd in een grote 
teleurstelling. Barkmans hele leven eindigde trouwens in een vreselijke teleurstelling. In 1949, toen 
de puinhopen van het door hem aangehangen nationaal-socialisme nog nasmeulden, overleed hij ‘als 
volkomen gedesillusioneerd man’.65

RU S T I G VO O RT P LO E G E N

Direct na de bevrijding ontstond binnen enkele lokale Groninger verenigingen ongerustheid. Het 
gerucht deed de ronde dat verenigingen die bij de Kultuurkamer aangesloten waren geweest met 
opheffing zouden worden bestraft. Als dit gerucht klopte, dan viel ook voor sommige Groninger 
verenigingen het doek. Onder meer de lokale Groninger verenigingen te Apeldoorn, Arnhem, 
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Coevorden, Hilversum en Nijmegen waren bij de Kultuurkamer aangesloten geweest. Van hen, 
het eerst van Apeldoorn, kreeg het bestuur van de Algemene Vereniging Groningen de vraag 
voorgelegd wat te doen.66 Deze vraag bracht het bestuur in een lastige positie. Had het immers 
destijds niet zelf aan de lokale verenigingen het advies tot aansluiting bij de Kultuurkamer gege-
ven? Deelman, die als secretaris de brieven van de lokale verenigingen voor zich kreeg, sloeg de 
verenigingsnotulen er eens op na. Hij kwam tot de onaangename conclusie dat als de geruchten 
over opheffing klopten, het hoofdbestuur in deze zaak niet geheel vrijuit ging. Na deze constatering 
twijfelde Deelman wat te doen. Hij besloot Ter Laan te raadplegen. Was het misschien een idee 
om zich tot de bestraffende instantie te wenden met een schrijven waarin het vroegere standpunt 
inzake aansluiting bij de Kultuurkamer werd uiteengezet?67 De verenigingsvoorzitter meende dat dit 
niet hoefde. Hierop raadde Deelman de vereniging te Apeldoorn aan rustig een vergadering bijeen 
te roepen. Van een verplichte opheffing van bij de Kultuurkamer aangesloten verenigingen was  
Deelman en Ter Laan uit officiële bronnen niets bekend. Mochten er toch problemen ontstaan, dan 
kon men in Apeldoorn de vereniging ontbinden om staande de vergadering een nieuwe vereniging 
op te richten, dit uiteraard als afdeling van de, nimmer bij de Kultuurkamer aangesloten, Algemene 
Vereniging Groningen. Desnoods kon Apeldoorn een andere verenigingsnaam kiezen.68

Aan de andere om raad vragende lokale Groninger verenigingen gaf Deelman hetzelfde advies. 
Zo ook adviseerde hij mevrouw G. Hamstra-Vos, secretaris van de Groninger vereniging te Hilver-
sum. In Hilversum speelde echter nog een moeilijkheid. De Groninger vereniging aldaar was van 
plan een toneelstuk van Hamstra-Vos op te voeren. Probleem was dat mevrouw Hamstra-Vos zich 
tijdens de Bezetting als individueel lid bij de Kultuurkamer had aangesloten. Kon Hilversum nu 
haar toneelstuk wel opvoeren? Deelman beantwoordde deze vraag als volgt: ‘Nu over de opvoering 
van een toneelstuk van Uw hand. U was aangesloten bij de Kultuurkamer, zoals ik wist en zoals U 
trouwens ook mededeelt. Nu is men – U kunt dat uit de krant lezen – niet erg te spreken op de 
kunstenaars, die zonder directe noodzaak zich bij de Kultuurkamer hebben aangesloten. Het lijkt 
daarom veiliger om maar geen toneelstuk van Uw hand op te voeren voorlopig en eerst eens af te 
wachten hoe het met deze aangelegenheid verder verloopt. Het zal wel met een sisser aflopen, maar 
het is altijd beter om maar zoveel mogelijk buiten schot te blijven. Ik raad U dus aan voor Uw 
eerste opvoering een ander toneelstuk uit te zoeken. U weet hoe dat is: de verrader slaapt nooit! 
Kies dus een ander stuk en Ge zult wel rustig Uw werkzaamheden kunnen voortzetten. Uw stuk 
komt dan later wel eens aan de beurt.’69

Op de eerste bestuursvergadering na de oorlog, die op 13 oktober 1945 plaatsvond, kwam de 
kwestie van de bij de Kultuurkamer aangesloten lokale verenigingen ook ter sprake. Het bestuur 
besloot de lokale verenigingen niet over de aangelegenheid te schrijven zolang daar geen directe 
aanleiding toe was.70 In een brief aan de lokale verenigingen deelde het hoofdbestuur enthousiast 
mee dat het zijn werkzaamheden weer ten volle had hervat. Het had in de achterliggende ver-
schrikkelijke jaren de moed niet verloren en was met nieuwe moed bezield weer aan het oude werk 
gegaan. De liefde van het bestuur voor de Groninger geboortegrond, voor zijn taal, zijn gebruiken 
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en zijn folklore was hierbij niet verminderd, maar veeleer sterker geworden. Men hoopte dat dit 
ook binnen de aangesloten verenigingen het geval was.71

Zoals Deelman in zijn brief aan Hamstra-Vos al had voorzien, liep de Kultuurkamerkwestie 
met een sisser af. In de loop van 1945 werd het steeds duidelijker dat het niet tot een gedwongen 
opheffing van de bij de Kultuurkamer aangemelde verenigingen zou komen.72 Toen de Gronin-
ger vereniging te Nijmegen in het najaar van ’45 om inlichtingen omtrent de gevolgen van haar 
aansluiting bij de Kultuurkamer verzocht, wees het bestuur daarom niet meer op de mogelijkheid 
van ontbinding van de vereniging. Men stelde verheugd vast dat Nijmegen de hand weer aan de 
ploeg had geslagen en gaf als advies: ‘Ploegt rustig voort!’73

Problemen deden zich ook voor met de aan het begin van dit hoofdstuk genoemde ‘ouderwetse 
Groninger almanak’. Deze had men voor het eerst in 1945 willen laten verschijnen.74 Gedurende de  
laatste bezettingsjaren waren door het bestuur allerlei stukjes voor de almanak verzameld. Men had  
ze gebundeld tot een proefversie van de almanak, die vervolgens door uitgever Strengholt ter goedkeu- 
ring was opgezonden aan het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming.75 
Na de bevrijding bleek de kopij niet meer van dit inmiddels opgeheven nationaal-socialistische 
departement terug te krijgen. Het bestuur stond met lege handen.76 Het liet zich hierdoor niet uit 
het veld slaan. Opnieuw begon het bestuur met het verzamelen van stukjes voor een almanak. Deze 
zou volgens nieuw plan in 1947 moeten verschijnen. Vereiste was wel dat de Nederlandse overheid 
papier voor de almanak toewees. Om dit te bereiken, richtte Deelman zich medio 1946 schriftelijk 
en mondeling tot het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Zijn belangrijkste 
argument voor een papiertoewijzing was dat de Algemene Vereniging Groningen met de folkloris- 
tische, geschiedkundige en literaire inhoud van de almanak probeerde ‘mee te werken aan de culturele  
opbouw van ons volk’.77 Bij het naoorlogse verzamelen van stukjes voor de almanak lette het bestuur  
er goed op of de schrijvers de juiste politieke overtuiging hadden. Op de hoofdbestuursvergade-
ring van 15 juni 1946 verklaarde Steenhuis welhaast zeker te weten dat almanakmedewerker  
W.J. Eelssema uit Nieuw-Scheemda NSB-er was geweest. Men besloot bij de burgemeester van 
Scheemda navraag te doen of dit klopte. Indien Eelssema inderdaad een NSB-verleden had, dan 
zou men hem als medewerker schrappen.78 Uit het antwoord van de burgemeester bleek dat 
Steenhuis zich had vergist: Eelssema was niet lid geweest van de NSB. Wel ontdekte het bestuur 
tezelfdertijd dat verenigingslid mr. Torringa NSB-er was geweest en gevangen zat. Men besloot hem 
als verenigingslid te schrappen. Deelman notuleerde dit met de opmerking: ‘Hij [Torringa] kan beter 
worden afgevoerd.’79 Voor de uitgave van de verenigingsalmanak en de samenstelling van de eerder 
genoemde Groninger reeks, vond geregeld overleg plaats met uitgever A.J.G. Strengholt. In decem-
ber 1945 opperde Ter Laan tijdens zo’n overleg het idee om, als deel van Strengholts Groninger 
reeks, een kroniek van Groningen in bezettingstijd samen te stellen. Verschillende auteurs zouden in 
deze kroniek ieder een ander aspect van de Groninger bezettingsgeschiedenis moeten belichten. Zo 
kon M. Levie over het lot van de Groninger joden schrijven. In verband met de actualiteit van het 
onderwerp diende de kroniek vóór 1 maart 1946 te verschijnen.80 Hoewel het bestuur enthousiast 
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met de kroniek aan de slag ging en het op een snelle voltooiing bleef hameren,81 kwam het werk nooit 
af. De verenigingsalmanak was een gelukkiger lot beschoren. Hij verscheen voor het eerst in 1949.

Ook de verschijning van het maandblad Groningen en het hierbij ingevouwen verenigings-
blad Dörp en Stad liet lang op zich wachten. In het bevrijdingsjaar verscheen van beide bladen 
geen enkel nummer. Het eerste naoorlogse nummer van het maandblad Groningen alsmede dat 
van Dörp en Stad werd pas in het najaar van 1946 aan de abonnees verzonden. De reden voor 
de late verschijning van de bladen was dat uitgeverij Erven B. van der Kamp lange tijd geen 
overheidstoestemming kreeg voor het drukken ervan. Eerst moesten de redactie en de uitgever 
van de bladen worden ‘gezuiverd’.82 Wat de redactie van het maandblad Groningen betreft, zal er 
overigens niet veel te zuiveren zijn geweest. Het tijdschrift was tijdens de Bezetting neutraal van 
inhoud geweest. Een uitzondering daarop was een in het tweede nummer van 1943 geplaatste 
oproep tot dienstneming bij de Waffen-SS of het Vrijwilligerslegioen Nederland.83 Desondanks 
vatte slechts een van de drie maandbladredacteuren na de bevrijding het werk weer op. Dijkstra 
overleed enkele maanden voor de herstart van het blad, terwijl Hildebrand wegens ernstige ziekte 
afhaakte. Rietema continueerde als overgebleven redacteur het redactiewerk tot eind 1946. Toen 
legde ook hij de pen neer. Met het stoppen van Rietema als redacteur hield tevens het maandblad 
Groningen in zijn oude vorm op te bestaan. 84

AF R E K E N I N G

Na de bevrijding meldde het bestuur van de Algemene Vereniging Groningen trots dat het tijdens 
de Bezetting de moed niet had verloren. Niet iedereen was hierover verheugd. Dit bleek tijdens de 
eerste algemene vergadering na de Bezetting. Deze vergadering, op 29 augustus 1946 in het gebouw 
van de Grönneger Sproak te Groningen, stond onder voorzitterschap van Steenhuis. Ter Laan, die 
normaal de algemene vergaderingen presideerde, was ‘wegens ernstige ziekte van zijn echtgenote’ 
verhinderd. Mevrouw Ter Laan overleed op 7 november 1946 ‘na een moedig gedragen lijden’.85  
Tijdens de algemene vergadering klonk stevige kritiek op het optreden van het bestuur in de bezettings- 
tijd. Deze kritiek kwam van H.J. Jetses, secretaris van de Groninger vereniging te Utrecht. Jetses’ 
eerste punt van kritiek betrof het maandblad Groningen. Zijns inziens was het gegeven dat het 
maandblad nog niet weer was verschenen te wijten aan de geplaatste advertentie voor de Waffen-SS 
of het Vrijwilligerslegioen. Hij verweet het verenigingsbestuur in dit verband een passieve houding. 
Het bestuur verdedigde zich bij monde van Steenhuis en Deelman. Steenhuis zette uiteen dat het 
maandblad Groningen niet van de vereniging was, zodat het bestuur er niets over te zeggen had. 
Verder had de bewuste advertentie volgens hem niets te maken met het al of niet weer uitkomen van 
het maandblad. Deelman richtte zich in zijn verdediging op de pogingen die reeds waren gedaan 
om het maandblad weer te laten verschijnen. Bij het volgende agendapunt, dat de verkiezing van 
het bestuur betrof, leverde Jetses opnieuw kritiek. Als afgevaardigde van Utrecht wilde hij namens 
deze vereniging weten hoe het bestuur stond tegenover de lokale verenigingen die zich hadden aan-
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gesloten bij de Kultuurkamer. In eerste instantie probeerde het bestuur deze kwestie te ontwijken. 
Steenhuis betoogde dat het een aangelegenheid was die buiten het bestuur omging en dus buiten zijn 
beoordeling en die van de algemene vergadering viel. Hierop expliciteerde Jetses zijn kritiek. Vol-
gens hem had het bestuur bij zijn opstelling tegenover de Kultuurkamer een onjuiste houding aan-
genomen. Het had de afdelingen moeten afraden zich aan te melden. Als weerwoord zette Deelman  
uiteen wat het bestuur in deze zaak had gedaan.86 Jetses was hiermee niet tevredengesteld. Hij 
bleef bij zijn standpunt dat het bestuur ‘een meer positieve houding’ had moeten aannemen. Bij 
de rondvraag kwam Jetses nogmaals terug op de gedragingen van het bestuur tijdens de Bezetting. 
Zijn kritiek spitste zich wederom toe op het handelen met betrekking tot de Kultuurkamer en het 
maandblad Groningen. Nadrukkelijk laakte Jetses de volgens hem slappe houding van het bestuur. 
Hij verklaarde er zijn conclusies uit te zullen trekken en verzocht te notuleren dat hij niet tevreden 
was over de wijze waarop het bestuur zich had gedragen. Jetses’ opmerkingen werden beantwoord 
met een fel protest van Deelman. De secretaris van de Algemene Vereniging Groningen meende dat 
het bestuur had gedaan wat het moest doen en wees daarom elke aantijging van de hand.87

Deze reactie was typerend voor de naoorlogse omgang met de bezettingsperiode in Neder-
land. Tijdens de Bezetting hadden veel mensen geprobeerd zich aan de nieuwe omstandigheden 
aan te passen, om dit nadien zo snel mogelijk te willen vergeten en door te gaan alsof er niets 
was gebeurd.88 Dit verschijnsel van aanpassen en vergeten kwam op verschillende manieren 
naar voren in het optreden van het verenigingsbestuur. Zo wilde het bestuur er na de Bezet-
ting niet aan worden herinnerd dat het de lokale Groninger verenigingen tot aansluiting bij de 
Kultuurkamer had aangespoord. Iets vergelijkbaars gebeurde met betrekking tot het maandblad 
Groningen. Hoewel verenigingsvoorzitter Ter Laan zich tijdens de Bezetting meermaals voor het 
behoud van dit tijdschrift had ingespannen, gebruikte het bestuur nadien het formele argument 
dat de vereniging niets over het maandblad te zeggen had. De souplesse waarmee het verenigings-
bestuur zich aanpaste, bleek op nog een manier. Tijdens de Bezetting benadrukte Ter Laan bij de  
nationaal-socialistische autoriteit de volkskundige en folkloristische inhoud van het verenigingsblad 
Dörp en Stad en wist hij die ervan te overtuigen dat de vereniging geheel in de nieuwe orde paste. 
Op een vergelijkbare manier zette Deelman na de Bezetting aan de overheid uiteen dat de door 
de vereniging beoogde folkloristische, geschiedkundige en literaire almanak bijdroeg aan wat hij 
noemde ‘de culturele opbouw van ons volk’. De houding van doorgaan alsof er niets was gebeurd, 
is ook terug te vinden in Ter Laans naoorlogse voorstel om Levie, die men tijdens de Bezetting als 
lid van verdienste had geschrapt, iets te laten schrijven over het lot van de Groninger joden. Het 
is overigens onwaarschijnlijk dat de aanwezigheid van NSB-lid Barkman sterk heeft bijgedragen 
aan de aanpassingsbereidheid van het verenigingsbestuur tijdens de Bezetting.89 De advisering over 
aansluiting bij de Kultuurkamer vond plaats in een periode waarin Barkman, maar ook Steenhuis, 
meende dat hij onvoldoende door het dagelijks bestuur werd gehoord. Bovendien was het Ter Laan 
die direct na het eerste bericht over opheffing van Dörp en Stad contact zocht met het nationaal-
socialistische gezag en die dit ook nadien bleef doen. De laatste keren dat Ter Laan achter papier 
voor het blad aanging, was Barkman al uit het verenigingsbestuur getreden.
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9 OM E E N G E E S T E L I J K  M I D D E L P U N T
 
 De instelling van het professoraat Nedersaksisch aan de Groningse universiteit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voor Ter Laans medebestuursleden kwam hier korte tijd later nog een teleurstelling bovenop. 
Begin 1947 kwamen zij tot de gedachte dat Ter Laan ‘voor zijn baanbrekend werk ten aanzien 
van het Gronings en de ontsluiting van die taal door zijn onvolprezen woordenboek’ een ere- 
doctoraat in de Nederlandse letteren verdiende. Omdat zij niet wisten welke procedure moest wor-
den gevolgd om Ter Laan met zo’n doctoraat te kunnen verblijden, kreeg secretaris Deelman de  

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



148

opdracht hiernaar te informeren. Deelman schreef  hierover een brief aan de Groningse hoogleraar  
Geschiedenis Van Winter. Het antwoord was voor Ter Laans bewonderaars ontmoedigend. Vol-
gens Van Winter was het niet de gewoonte dat een instantie buiten de betrokken faculteit een 
verzoek tot het geven van een eredoctoraat indiende. Hoewel Van Winter niet overtuigd was van 
Ter Laans recht op een eredoctoraat, zou hij Deelmans brief aan de hoogleraar voor het Neder-
lands, Van Es, geven. ‘Wie weet’, zo schreef Van Winter, ‘loopt Van Es er warm voor en kan hij 
ter faculteitsvergadering mij overtuigen.’ Van Es liep echter allerminst warm voor het idee van 
Ter Laan als eredoctor. Enkele weken na zijn eerste brief meldde Van Winter aan Deelman dat 
men bij het streven naar een eredoctoraat voor Ter Laan van de Groningse letterenfaculteit geen 
hulp mocht verwachten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Overigens besteedde Heeroma, afgezien van zijn studie naar de ‘ontfriesing’ van Groningen, 
als hoogleraar Nedersaksisch maar weinig aandacht aan het Groninger taalgebied. Een belangrijke 
reden hiervoor was dat het Gronings, anders dan de overige Oost-Nederlandse dialecten, reeds een 
goed naslagwerk bezat in de vorm van Ter Laans woordenboek.90 Voor de Groninger pleitbezor-
gers van de leerstoel Nedersaksisch was Heeroma’s geringe aandacht voor het Gronings uiteraard 
teleurstellend. Toen na het overlijden van Heeroma in 1972 dr. H. Entjes tot hoogleraar Neder-
saksisch werd benoemd, schreef de overkoepelende Groninger vereniging in haar verenigingsblad 
de veelzeggende woorden: ‘We hopen dat hij wat meer als zijn voorganger ook aandacht aan het 
Gronings besteden kan.’91
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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 
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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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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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ARC H I E F  VA N D E A LG E M E N E GRO N I N G E R V E R E N I G I N G (AAGV)  
Dit ongeïnventariseerde archief is eigendom van het Grunneger Genootschop en wordt thans bewaard in het Grunneger Cultuur-
centrum te Scheemda.
- Dossier met de titel ‘Archief vóór 1921’.
- Notulen en jaarverslagen 19 augustus 1920 - 28 januari 1928.
-  Notulen en jaarverslagen 7 juli 1928 - 31 mei 1930.
-  Notulen en jaarverslagen 18 juni 1930 - 11 mei 1935.
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-  Notulen en jaarverslagen 26 november 1955 - 11 juli 1964.
-  Correspondentie 1921.
-  Correspondentie 1922.
-  Correspondentie 1923.
-  Correspondentie 1931.
-  Correspondentie 1936.
-  Correspondentie 1938.
-  Correspondentie 1939.
-  Ingekomen stukken 1942.
-  Ingekomen stukken 1946.
-  Ingekomen stukken 1947.
-  Ingekomen stukken 1948.
-  Ingekomen stukken 1949.
-  Ingekomen stukken 1950.
-  Ingekomen stukken 1951.
-  Ingekomen stukken 1952.
-  Ingekomen stukken 1953.
-  Ingekomen stukken 1954.
-  Ingekomen stukken 1962.
-  Ingekomen stukken 1964.
-  Uitgaande stukken 1941.
-  Uitgaande stukken 1942.
-  Uitgaande stukken 1945.
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-  Uitgaande stukken 1946.
-  Uitgaande stukken 1947.
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-  Notulen van de zangvereniging / onderafdeling Groningen 19 maart 1929 - 1946

NE D E R L A N D S IN S T I T U U T VO O R OO R LO G S D O C U M E N TAT I E  (NIOD)
Toegangsnr. 104, Archief van de Nederlandsche Kultuurkamer 1941-1945
-  Inv. nr. 32O Correspondentie van de Gewestelijk Leider G. Griever met diverse autoriteiten over persoonlijke aangelegen-

heden benevens enige redevoeringen van Griever.
-  Inv. nr. 33A Correspondentie met verschillende personen en instellingen over door het Gewestelijk Bureau Groningen en 

Drenthe georganiseerde tentoonstellingen en programma’s van deze tentoonstellingen. 
-  Inv. nr. 36H Correspondentie van het Gewestelijke Bureau Groningen en Drenthe met instanties en personen met de begin-

letter K. 
Documentatie 718 Saxo-Frisia.
Kultuurkamer-cartotheek.

RE G I O N A A L HI S TO R I S C H CE N T RU M, GRO N I N G E R A RC H I EV E N (GA)
Toegangsnr. 52 Archief van Curatoren der Rijksuniversiteit te Groningen (1832) 1933-1960
-  Inv. nr. 2 Notulen van de vergaderingen van het College van Curatoren 1917.
-  Inv. nr. 196 Notulen van de vergaderingen van het College van Herstel en het College van Curatoren 1946.
-  Inv. nr. 197 Notulen van de vergaderingen van het College van Curatoren 1947.
-  Inv. nr. 199 Notulen van de vergaderingen van het College van Curatoren 1949.
-  Inv. nr. 200 Notulen van de vergaderingen van het College van Curatoren 1950.
-  Inv. nr. 201 Notulen van de vergaderingen van het College van Curatoren 1951.
-  Inv. nr. 202 Notulen van de vergaderingen van het College van Curatoren 1952.
-  Inv. nr. 204 Notulen van de vergaderingen van het College van Curatoren 1954.
-  Inv. nr. 205 Notulen van de vergaderingen van het College van Curatoren 1955.
-  Inv. nr. 608 Stukken betreffende de opzet en werkzaamheden van het dialectbureau van prof. van Es 1948-1958.
-  Inv. nr. 1288 Stukken betreffende de actie van de “Algemene Vereniging Groningen” om te geraken tot de instelling van een 

leerstoel in de Nedersaksische dialecten 1946-1953.  
Toegangsnr. 550 Archief van de familie Louwes e.a. 1595-1961
-  Inv. nr. 15 Zakagenda’s 1934-1959 van H.D.Louwes.
-  Inv. nr. 23 Diversen H.D. Louwes.
-  Inv. nr. 34 Lezingen en artikelen H.D. Louwes 1952.
-  Inv. nr. 65 Correspondentie 1946-1952.
Toegangsnr. 800 Archief van de gouverneur / Commissaris des Konings / Commissaris der Koningin in de provincie Groningen 
1814-1941 (1950)
-  Inv. nr. 5565 Stukken betreffende de organisatie van de “Groninger Dag in de jaren 1938, 1939 en 1940”.
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-  Inv. nr. 6059 Stukken van de Commissaris der Koningin als voorzitter van het bestuur van de Stichting “De Groninger 

Gemeenschap” 1939-1941.
Toegangsnr. 1093 Archiefstukken afkomstig van het Veenkoloniaal Museum te Veendam
-  Inv. nr. 31  Brieven, aantekeningen en foto’s van G.W. Spitzen.
Toegangsnr. 1111 Gronings AudioVisueel Archief (GAVA)
-  Inv. nr. 1 Raadpleegkopie 1, film 3 ‘Groningen 1923’.
Toegangsnr. 1258 Archief van het tentoonstellingscomité Groningen 1914
-  Inv. nr. 1 Stukken van het tentoonstellingscomité 1914.
Toegangsnr. 1588 Archief van de vereniging Kristelke Toalgenoten
-  Inv. nr. 5 De Grunneger. Officiëel orgaan van de vereniging 1952-1953.
Toegangsnr. 1774 Documentatiemateriaal, afkomstig van bedrijven, verenigingen, middenstand en particulieren
-  Inv. nr. 2167 De Centrale. Vereeniging tot bevordering van den bloei van Groningen.
-  Inv. nr. 3311 Harmannus Simon Kammingafonds.
-  Inv. nr. 3726 Herdenkingsfeesten herstel Neerlands onafhankelijkheid (1913).
Archief van Gedeputeerde Staten 1942-1976 (Nog zonder toegangsnr.)
-  Inv. nr. 455-8 Dossier afwijzing provinciale subsidie aan de algemene vereniging “Grunnen” later Grunneger Genootschop 

1952-1956.
-  Inv. nr. 455-9 Dossier bijdrage aan Grunneger Genootschop voor uitgave van de kroniek – Van Halsema 1956-1957.
-  Inv. nr. 456-1 Algemeen dossier Culturele Raden 1958-1959.
-  Inv. nr. 456-2 Dossier gewestelijke culturele raad 1957-1972.
-  Inv. nr. 456-3 Dossier oprichting van de Groninger Culturele Gemeenschap (1952) 1956-1957.
-  Inv. nr. 456-4 Algemeen dossier Groninger Culturele Gemeenschap 1957-1975.
-  Inv. nr .456-5 Dossier subsidieregelingen Groninger Culturele Gemeenschap 1958-1976.
-  Inv. nr. 465-6 Dossier subsidie aan de Groninger Warf 1954-1955.
-  Inv. nr. 478-4 Dossier Groninger Vereniging voor Sociaal en Cultureel Werk 1946-1957.
Fotocollectie.

UN I V E R S I T E I TS B I B L I OT H E E K GRO N I N G E N

-  Aanvraagnr. BM--13030, Enquête naar karakter der plattelandsbevolking: Dossier met antwoorden op een enquête gehouden  
in 1946-1947 door mr. J.A. Buurma van het Sociologisch Instituut van de R.U. Groningen over het karakter van de Gronin- 
ger bevolking in zijn verschillende groeperingen.

-  Aanvraagnr. BM--13031, Landarbeiders in Noordbroek, Ulrum en Godlinze: door 89 landarbeiders ingevulde enquête-
formulieren voor een onderzoek door mr. J.A. Buurma in de provincie Groningen 1949-1950.

CO L L E C T I E  S I E M O N RE K E R’ ,  T E  BE D U M (CSR)
-  Dossier brieven en krantenartikelen van K. ter Laan.

TRESOAR, FRYSK HISTOARYSK EN LETTERKUNDICH SINTRUM, TE LEEUWARDEN

Toegangsnr. 186-01 Archief van de vereniging tot stichting van volkshogescholen 1931-1967
-  Inv. nr. 168, Necrologie van J.A. Buurma opgesteld door H.G.W. van der Wielen 1966.

BEVO L K I N G S R E G I S T E R S

Bevolkingsregister Alkmaar.
Bevolkingsregister Amsterdam.
Bevolkingsregister Appingedam.
Bevolkingsregister Den Haag.
Bevolkingsregister Dordrecht.
Bevolkingsregister Groningen.
Bevolkingsregister Haarlem.
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Bevolkingsregister Haren.
Burgerlijke Stand Haren.
Bevolkingsregister Nieuwe Pekela.
Bevolkingsregister Rotterdam.
Bevolkingsregister Utrecht.
Bevolkingsregister Winschoten.
Bevolkingsregister Winsum.
Bevolkingsregister Zaandam.
Bevolkingsregister Zuidhorn.
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BIJLAGE 1. HET BESTUUR EN DE BESTUURSLEDEN VAN DE LANDELIJKE GRONINGER VERENIGING, 1917-1957

Deze bijlage geeft informatie over het bestuur als geheel en over de afzonderlijke bestuursleden van de landelijke Groninger ver-
eniging tussen 1917 en 1957. Per verenigingsjaar is aangegeven wie lid was van het bestuur en wat de gemiddelde leeftijd was van 
de bestuursleden. Van de bestuursleden is opgenomen: geboorteplaats, geboortejaar, kerkgenootschap, woonplaats tijdens het 
uitoefenen van de bestuursfunctie, beroep, aan dit beroep ontleende sociale status  lopend van hoog (I) tot laag (VI). (In Bijlage 3 
wordt uiteengezet hoe aan de verschillende beroepen een sociale status is toegekend.)
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Gerhard) Bos zich Gerhard noemen. Door vergelijking van informatie uit Steenhuis’ Gedenkboek met informatie uit de Bur-
gerlijke Stand van Haren en het Bevolkingsregister van Den Haag kan worden vastgesteld dat de in de landelijke Groninger 
vereniging actieve G. Bos in werkelijkheid J.G. Bos heette.) 

J. de Vrieze: Bevolkingsregister Amsterdam.
J. Burmania van Andringa de Kempenaer: Bevolkingsregister Haren; Ter Laan, Groninger encyclopedie.
F.B. Gosselaar Bevolkingsregister Groningen.

BI J L AG E N



257
K. ter Laan: Bevolkingsregister Zaandam; Een mens komt dagen te kort.
J.H. Riddering: Bevolkingsregister Utrecht.
H.A. Poelman: Bevolkingsregister Groningen; Groningen. Geïllustreerd maandblad 16 (1933) 61, 17 (1934) 79; Ter Laan, 

Groninger encyclopedie.
R. Harkema: Bevolkingsregister Haarlem.
J. Melles: Bevolkingsregister Rotterdam.
G.R. Jager: Bevolkingsregister Zaandam.
J. Barkman: Bevolkingsregister Alkmaar.
J.F. Steenhuis: Groninger stemmen in Den Haag 1 (1915) 35; Ter Laan, Groninger encyclopedie.
A.M.J. Deelman: Ter Laan, Groninger encyclopedie.
C.W. Ninteman: Bevolkingsregister Groningen; Dörp en Stad nieuwe reeks: 11 (1959) 51; Ter Laan, Groninger encyclopedie.
T.J. Knorren: Ter Laan, Groninger encyclopedie.
J. Kremer: Ter Laan, Groninger encyclopedie.
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Naam en  Geboorteplaats Geboortejaar Woonplaats Beroep Sociale laag Kerkgenootschap
eventuele titel 

J.E. Scholten Foxhol 1849 Groningen Industrieel I Geen

J.A. Wolf Groningen 1874 Groningen Redacteur   II Remonstrant
     Nieuwe Groninger
     Courant

P.H. Pfeiffer Groningen 1884 Groningen /  Boekhouder /    III  Remonstrant
    Weesp / Privé-secretaris  
    Amsterdam van Scholten

Mr. A.T. Vos Appingedam 1875 Appingedam Advocaat en procureur I Nederlands Hervormd

Dr. H. Brouwer Onstwedde 1863 Nieuwe Pekela /  Arts I Nederlands Hervormd
    Renkum

D.R. Brouwer Nieuwe Pekela 1894 Groningen Student Rechten II Nederlands Hervormd → Geen

Mr. J.T. Huizinga Loppersum 1886 Winsum Bankier I Doopsgezind

S.J. Heeringa Zuidhorn 1874 Zuidhorn Wijnhandelaar III Nederlands Hervormd

J.L. Robertus Winschoten 1860 Winschoten Handelaar zaden,  III Nederlands Hervormd
     kunstmest en veevoer

A.T. Meijer Groningen 1872 Groningen Winkelier IV Remonstrant

P.J. Werkman Leens 1880 Groningen Boekhouder III Geen

G. Kunst-de Vogel Groningen 1878 Groningen Geen / Remonstrant

J.H. van Kregten Groningen 1873 Dordrecht Directeur  I Remonstrant
     sigarenfabriek

J.G. Bos Haren (Gr.) 1882 Den Haag Directeur van het   I Nederlands Hervormd
     internaat 
     Des Louise-Stichting
     in Den Haag

Mr. J. de Vrieze Winschoten 1881 Amsterdam Advocaat en procureur I Geen

Jhr. J. Burmania van  Groningen 1873 Haren (Gr.) Notaris I Nederlands Hervormd
Andringa de Kempenaer 

F.B. Gosselaar Groningen 1870 Groningen Effectenhandelaar III Nederlands Hervormd → Geen

K. ter Laan Slochteren 1871 Zaandam /  Burgemeester /   I  Nederlands Hervormd
    Wassenaar Parlementariër  

BI J L AG E N
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Naam en  Geboorteplaats Geboortejaar Woonplaats Beroep Sociale laag Kerkgenootschap
eventuele titel 

J.H. Riddering Groningen 1868 Utrecht Amtenaar bij de III Geen
    Nederlandse 
    Spoorwegen

Dr. H.A. Poelman Zoeterwoude 1871 Groningen Rijksarchivaris voor   I Geen
    Groningen en
    Drenthe

R. Harkema Zuidhorn 1879 Haarlem /  Koopman  III  Nederlands Hervormd
   Overveen   

J. Melles Groningen 1897 Rotterdam Inspecteur van politie II Nederlands Hervormd → Geen

G.R. de Jager Slochteren 1877 Zaandam   Schoolhoofd II Nederlands Hervormd  

J. Barkman Groningen 1881 Alkmaar Schoolhoofd II Nederlands Hervormd 

Dr. J.F. Steenhuis Westernieland 1883 Haarlem Geoloog aan het I Nederlands Hervormd
    bureau voor
    drinkwatervoorziening

A.M.J. Deelman Stadskanaal 1894 Den Haag Hoofdambtenaar bij II Nederlands Hervormd
    Rijkswaterstaat in   
    Zuid-Holland

C.W. Ninteman Oude Pekela 1873 Groningen Broodbakker  IV Rooms Katholiek

T.J. Knorren Groningen 1905 Amsterdam Bureauchef bij de III Doopsgezind
    woningdienst te 
    Amsterdam

J. Kremer Groningen 1906 Groningen Bedrijfsleider III Onbekend
    Tandtechnisch
    Laboratorium

Drs. H. Tuin  Noordbroek 1916 Leeuwarden Leraar Rijks-HBS te II Onbekend
    Leeuwarden
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BI J L AG E 2.    DE B I J  D E L A N D E L I J K E  GRO N I N G E R V E R E N I G I N G A A N G E S LOT E N LO K A L E 
   GRO N I N G E R V E R E N I G I N G E N,  1920-1966

Deze bijlage geeft een overzicht van de bij de landelijke Groninger vereniging aangesloten lokale verenigingen en individuele leden 
tussen 1920 en 1966. Voor de verschillende jaren is niet evenveel informatie beschikbaar. Tot 1928/1929 werd in de jaarverslagen 
van de landelijke Groninger vereniging opgenomen welke lokale Groninger verenigingen waren aangesloten en hoeveel leden 
deze aangesloten verenigingen telden. Ook werd genoteerd hoeveel niet bij een lokale vereniging aangesloten individuele leden de 
algemene Groninger vereniging telde. Vanaf 1930/1931 werd slechts vermeld welke lokale verenigingen waren aangesloten. Deze 
informatie ontbreekt voor de verenigingsjaren 1929/’30, 1942/’43, 1944/’45, 1958/’59, 1962/’63 en 1964/’65.

Gebruikte literatuur en archivalia

AAGV, Notulen en jaarverslagen, De jaarverslagen 1920/’21 - 1928/’29 en 1930 - 1938/’39, Ingekomen stukken 1950, Lijst 
van aangesloten afdelingen, Ingekomen stukken 1952, Lijst van aangesloten afdelingen, Ingekomen stukken 1962, Presentielijst 
AV 22 september 1962, Ingekomen stukken 1964, Lijst van op 15 april 1964 nog aangesloten afdelingen, Lijst van afdelingen 
die bedankt hebben of niet reageren; Dörp en Stad april 1940, april 1941, mei 1942, mei 1944, september 1946, januari 1947, 
februari 1948, nieuwe reeks: 1 (1949) 83-84, nieuwe reeks: 5 (1953) 7-8, nieuwe reeks: 6 (1954) 52-53, nieuwe reeks: 7 (1955) 
10-11, nieuwe reeks: 8 (1956) 5-7, nieuwe reeks: 9 (1957) 29-31, nieuwe reeks: 10 (1958) 227-229, nieuwe reeks: 12 (1960) 
7-8, nieuwe reeks: 13 (1961) 28-29, nieuwe reeks: 18 (1966) 48.  
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Aangesloten verenigingen, 1920-1929

Plaats Jaar → 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29

Groningen  1565 1889 1960 1811 1859    

Winschoten  277 237 199 200 185 180 176 190 

Appingedam  71 69 70 75 73 64 56 50 28

Stadskanaal  239 199 199 75     

Zwolle  220 153 167 165 161 107 90 90 83

Amsterdam (St. en Lande) 425 423 330 262 200 201 168 180 162

Amsterdam (Groningen) 124 130 157 166 150 150 214  

Utrecht  153 156 167 170 159 173 192 218 214

Haarlem  99 85 80 80 110 116 130 132 145

Rotterdam  134 111* 88      

’s-Gravenhage  328 229 154 164 116 110 167 160 150

Dordrecht  72 56 34 52 51 52 51 54 51

Arnhem  102 92 93 74 83 82 67 52 52*

Breda   31       

Leiden    52 90 73 90 96 54 52

Hengelo    51 52 52 52 63 65 62

Apeldoorn    87 90 90* 90 90 80 86

Zaandam     43 58 56 39 41 37

Enschede     95 108 110 109 100 85

Assen     122 110    

Leeuwarden     120 253 253 186 154 211

Alkmaar     90 134 96 33 72 72

Emmen     30* 30 30 28 25 25

Schiedam      40 31 24 24 24

Heerlen      24 27   

Nijmegen      109 113 113 91 71

Groningen (St.  en Ommel.)     25 55 54 56 

Hilversum        52* 52 54

Amersfoort        57* 57 57

Den Helder        70 70* 69

Delft          89

Individuele leden  182 168 99 95 98 126 130 130* 130*

Totaal aantal leden  3991 4028 3987 4121 4351 2364 2455 2197 2009

Gemiddeld aantal leden / vereniging 293 276 243 192 177 102 97 90 85

*: geschat aantal

↵
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Aangesloten verenigingen, 1930-1944

Plaats Jaar →

30
/3

1

31
/3

2

32
/3

3

33
/3

4

34
/3

5

35
/3

6

36
/3

7

37
/3

8

38
/3

9

39
/4

0

40
/4

1

41
/4

2

42
/4

3

43
/4

4

Alkmaar X X X X X X X X X X X X X

Amsterdam (Groningen) X X X X X X X X X X X X X

Amsterdam (St. en Lande) X X X X X X X X X X X X X

Apeldoorn X X X X X X X X X X X X X

Appingedam O O

Arnhem X X X X X X X X X X X X X

Coevorden X X X X X X X X X X X X X

Delft X X X X X X X X X X X X X

Dordrecht X X X X X X X X X X X X X

Emmen X X X X X X X X X X X X

Enschede X X X X X X X X X X X

’s-Gravenhage X X X X X X X X X X X X X

Haarlem X X X X X X X X X X X X X

Hengelo X X X X X X X X X X X X X

Hilversum X X X X X X X X X X X X X

Den Helder X

Leeuwarden X X X X X X X X X X X X X

Leiden X X X X X X X X X

Nijmegen X X X X X X X X X X X X X

Rotterdam (De Gr. Kring) X X X X X X X X X X X   Kr. Gruno (fusie)

Rotterdam (Gruno) X X X X X X X X X X X X X

Schiedam X X X X X X X X X X X X X

Utrecht X X X X X X X X X X X X X

Zaandam X X X X X X X X X X X X

Zwolle X X X X X X X X

Amersfoort X X X X X

Amsterdam (Gruno Noord) X X X X X X X X X X X

Eindhoven X X X X X X X X X X X

Assen X X X X X X X X X X X

Groningen (Groningen) O O       Stad en Lande (fusie)    

Groningen (Stad en Lande) O O O O O O O O

Tiel X X X X X X X X X X

Palembang: in Ned. Indië X X X X X

Deventer (Oet en Toes) X X X X X X X

Deventer (De Groningers) X X X X X X X

Haren (VIOS toneel) O O O O O O

Bussum-Naarden X X X

Zutphen X X X

Groningen (Gr. Sproak) O O

Oldehove (Aeolus) O

↵

Binnen (O) of buiten (X) de provincie Groningen gevestigde, bij de landelijke Groninger vereniging aangesloten lokale Groninger vereniging
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BI J L AG E 3.    HE T S O C I A A L A A N Z I E N VA N D E O P 1 J U L I  1925 B I J  D E UT R E C H TS E V E R E N I G I N G 
VO O R O U D-GRO N I N G E R S  “GRO N I N G E N E N OM M E L A N D E N” I N G E S C H R EV E N L E D E N

In deze bijlage zijn de op 1 juli 1925 bij de Utrechtse vereniging voor oud-Groningers “Groningen en Ommelanden” inge-
schreven leden gecategoriseerd op basis van hun sociaal aanzien. Dit is gedaan met behulp van het door J.J.M. Tulder geschreven 
werk De beroepsmobiliteit in Nederland van 1919 tot 1954. Voor zijn onderzoek naar de beroepsmobiliteit in Nederland heeft 
Tulder de volwassen mannelijke beroepsbevolking van Nederland op basis van het door hen beoefende beroep ingedeeld in zes 
sociale lagen. Dit indelen gebeurde door combinatie van verschillende methoden. De beoefenaren van de beroepen met het 
meeste prestige werden door Tulder in de hoogste sociale laag ingedeeld (sociale laag I). Daaronder loopt de indeling af tot de 
laagste sociale laag (sociale laag VI).

Voor de indeling in sociale lagen van de Utrechtse oud-Groninger verenigingsleden is gebruik gemaakt van een in het archief 
van de landelijke Groninger vereniging bewaard gebleven ledenlijst uit 1925 van de Utrechtse vereniging. Deze lijst geeft niet 
alleen de naam van de leden, maar ook hun adres en beroep. Slechts de in deze lijst opgenomen mannelijke leden zijn hier in 
een sociale laag ingeschaald. Hiervoor zijn twee redenen. De eerste is dat Tulder alleen de mannelijke beroepsbevolking in zijn 
onderzoek betrok. Daarnaast valt niet uit te sluiten dat bij de Utrechtse vereniging een aantal gezinnen was aangesloten waarvan 
alleen het gezinshoofd in de ledenlijst werd opgenomen. 

Een aantal van de mannelijke leden van de Utrechtse vereniging “Groningen en Ommelanden” oefende een beroep uit 
dat niet in Tulders lijst voorkomt. Voor het plaatsen van deze personen in een van Tulders sociale lagen is nagegaan welke 
laag vergelijkbare beroepen bevat. Wanneer onduidelijk bleef in welke laag iemand moest worden ingedeeld, is voor plaatsing 
in de laagste van de mogelijke sociale lagen gekozen. Dit omdat deze tabel wordt aangehaald om aan te tonen dat de Utrechtse 
oud-Groninger verenigingsleden over het algemeen werkzaam waren in de hoger gewaardeerde beroepen. Verder moet worden 
opgemerkt dat een aantal van de Utrechtse verenigingsleden niet in een van Tulders zes sociale lagen kan worden ingedeeld. Van 
een aantal Utrechtse oud-Groningers werd in de ledenlijst aangegeven dat ze geen beroep hadden. In deze bijlage hebben ze de 
code ‘Z’ (zonder beroep) gekregen. Bij een aantal anderen werd in de lijst de plaats waar een beroep kon worden neergeschreven, 
opengelaten. In deze bijlage hebben ze de code ‘?’ gekregen.

Gebruikte literatuur en archivalia

Tulder, De beroepsmobiliteit in Nederland van 1919 tot 1954, 8, 12-22 en 257-261; AAGV, Correspondentie 1931, Naamlijst van  
Leden en Begunstigers van “Groningen en Ommelanden” opgemaakt 1 juli 1925.
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Naam en eventuele titel Beroep Sociale 

laag

J.M. de Muinck Keizer (erevoorzitter) Industrieel I

Mej. T.G.H. Abbas

Prof. dr. H.J. van Ankum Oud-Hoogleeraar I

J.E. Armbrust Werktuigkundige b/d Ned. Spoorw. I

Mej. T. Bakker

W.N. Bakker Agentuur en Commissiehandel II

P. van Balen zonder beroep Z

Mevr. Baljet zonder beroep

C. Bartelds Bank-employé IV

H.E. Becherer Chef Kabelnet Gem. Electr. Bedr. III

K.G. Bender Algem. Control. b/d Nat. Bankver. III

Mevr. A.I. v/d Berg-Wickenhagen zonder beroep

H.C. Besseling Ambtenaar Ned. Spoorw. III

T. Bieuwenga Veterinair Student II

L. Bloemendaal Chef filiaal Firma Gerzon IV

E. Blokzijl Expeditie-Chef IV

J.B. de Boer Hotel-Café-Restaurant “De Oorsprong” III

L.Th. Schleurholts Boerma Tandarts I

J.A. Boomsma Tandarts I

Mej. H.J. Borghardt Onderwijzeres Nuttige Handwerken

H.A. Bottema Delicatessenhandel “Oud Wijk” IV

Mej. B. Braam zonder beroep

J. Braamhorst Bureau-Chef III

D. de Bruin Jr. Leeraar Stenogr., Ned. en Mod. Talen Schoonschrijven M.O. 

Opl. v. examens

II

H. Bruining Alle assurantiën IV

J.F.J. Buning Oud-directeur Post en Telegraphie I

Mevr. v.d. Burg zonder beroep

J. Bijleveld Jr. Assurantiën en Paarden- en Veeverzekering IV

Dr. F.J. ten Cate Geneesheer I

J.H. ten Cate Magazijn van Huish. en Luxe Artik. IV

I. Simons Cohen Fabrikant II

L.S. Simons Cohen Fabrikant II

E.L. Davids Engros in Reclame Artikelen III

H.W.J. Dekker Commies van het Kadaster III

P. Detmers Veterinair Student II
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Mevr. Dik-Timmer zonder beroep

J. Drenth Monteur V

B. Dijk Veterinair Student II

P. van Dijk Expeditie-Chef IV

K. Dijkstra Districts-Bouwkundige Rijksgebouwen I

A.J. Ernens Smederij en Fabrikant van Bakkerij-machines III

G.J. Ernens Beambte Ned. Spoorwegen IV

L. Faber Chef-Boekbinder IV

J.W.H. Feijen Eerste Utrechtsche Borduur en Pliseerinrichting en special. in 

Bedrijfskleeding

III

Mej. G. Fluks Photograaf

P.J. François Poelier IV

D.B. Gast zonder beroep Z

Mevr. T. Göttgens-Wight zonder beroep

S. Groenberg Ambtenaar Ned. Spoorwegen III

H. Groenewold Technicus IV

J. Groenhoff Rietwerken – Serrestoelen Oud-Holl. Meubelen III

Mevr. Wed. J. de Grooth-Zeven zonder beroep

Dr. E.J. Haanschoten Geneesheer I

J.H. Halm Comm. der Posterijen en Telegraphie III

J. Hansen Ambtenaar Ned. Spoorwegen III

Mevr. L. Hartog-Aptroot zonder beroep

Mevr. Wed. H. Hartsema zonder beroep

G. Th. Heikens Ingenieur I

B.S. Hendriks Aannemer II

J.J. Henseler Kantoorboek- en Papierhandel; Advertentiebureau, 

Handelsdrukkerij

III

Dr. H.K. Hobbel Geneesheer I

Mevr. S.G. Hof-Loos zonder beroep

Mevr. A. Hofdijk-Mulder zonder beroep

Dr. C. Hoitsema Muntmeester ’s Rijks Munt I

H.W. Holt Handelsreiziger IV

B.G.P. Holthuis Ambtenaar bij “de Utrecht” III

W.F. Hoogenboezem Directeur Machinefabriek “Utrecht” I

F.A. Jansen Veterinair Student II

E. Jelsma Aannemer II

C. de Jonge Bedrijfsleider III

R. Jonkhoff Inspecteur eener Naaml. Venn. II
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Mej. A. Jutting

Mevr. N.H. Kerstholt-Garrels zonder beroep

K. Kievit Bureau-Chef III

J. Klein Assistent bij ’s Rijks Belastingen IV

K. Klunder Chef de bureau Ned. Spoorwegen II

C. Knorringa Zakkenhandelaar IV

L. Knorringa Zakkenhandelaar IV

Mevr. A. Koning-Tamminga zonder beroep

E.H. Koning ?

J. Koster in Agenturen III

H.D. Kotter zonder beroep Z

B.H. Krans-Sloots Glas- en Verfhandel III

H. van Kregten Correspondent III

J.J. van Kregten Administrateur bij het Rijks Centraal Laboratorium v/d 

Volksgezondheid

II

Mej. R. Kuil

W.J. Kuiper Ambtenaar Ned. Spoorwegen III

G.M. Lambers Hoofdwerktuigkundige Ned. Spoorw. I

K. Landeweer Internationale Automobiel-Centrale I

J. Leenderts Czn. Rijks-Tuinbouwconsulent II

J. de Levie Agent. en Commissieh., Textielvak III

Dr. A.R. van Linge Directeur Ned. Kininefabriek I

J. Th. Lohman Electro-Techn. Opzichter G.E.B. II

W.G. Lohman Werkmeester 1e kl. Ned. Spoorw. IV

H.J. Loor in Heeren-Artikelen III

J.G. Loos Adj.-commies, Chef de bureau b/d Directie der Belastingen III

J. Lubbers rustend hoofd der M.U.L.O.-School II

W. Lulofs Ambtenaar b/d Rijkswaterstaat III

J. Luurs Ambtenaar Ned. Spoorwegen III

A. Mantjes Bedrijfsingenieur I

H.A. van Marle Commies der Registratie en Domeinen III

P. Marringa zonder beroep Z

A. Meek Inspecteur 1e kl. Gemeentewerken II 

A.H. Meeske Ambtenaar Ned. Spoorwegen III

H. Meiners Onderofficier der bereden artillerie II

R. Mekkering Onderofficier der bereden artillerie II

Mej. G. Meijer Onderwijzeres

J. Meijer Procuratiehouder I
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J. Meijer Vertegenw. van de firma O.J. Meijer, SAGO- en Meelfabriek 

te Veendam

IV

Mevr. Wed. H. v.d. Molen-Scherphuis zonder beroep

J.H. Post v.d. Molen Procuratiehouder I

Mej. G. Mooy Kantoorbediende

J. Mulder Hoofd der U.L.O.-School II

K.G. Mulder Oud-gezagvoerder groote vaart I

B. Nauta Bouwkundige I

J.C. Nauta Koloniale- en Grutterswaren: hooren en bezorgen door de 

geheele stad

IV

Mevr. N. Negrijn zonder beroep

E. Nieland Bank-employé IV

C. Nienhuis Bedrijfschef III

H. Nienhuis Caféhouder IV

W. Nienhuis Groninger Roggebrood en Koek, Suikerwerk, Beschuit, 

Chocolade enz.

IV

Mevr. U. Noë-Luursema zonder beroep

J. Noordewier Hoofdvertegenw. Kahrel’s Thee III

K. Oldenziel Kantoorbediende IV

J.A. Olthoff Hoofdonderwijzer a/d Strafgevangenis II

Mr. T. Olthoff Advocaat en Procureur I

J. Oosterheert Granen, Meel en Veevoer. Agentuur – Commissie II

Mevr. Wed. W. v. Petegem-Bos zonder beroep

K. Postema Hôtel “Royal” Zeist III

P.J. Pot Banketbakker III

J.J. Reijnders zonder beroep Z

S. Reijnders zonder beroep Z

Mevr. B. de Ridder-Sliep zonder beroep

J.M. Ridderikhof Commies der Posterijen en Telegraphie III

J.H. Riddering Onderafdeelingschef b/d dienst van het vervoer der Ned. 

Spoorwegen

IV

J.H.C. Riddering Tandarts I

Mej. J.H. Ringnalda Onderwijzeres

W. Ringnalda Oud-Inspect. der Posterijen en Telegr. I

Ed. Sanders Lid v/d Uitgevers Mij. “Rembrandt” II

M. Schaap Juwelier – Horloger, Speciaal adres voor 1e klasse onbreekbare 

glazen  

III

Mevr. M.E.L. van Schaik-Huisinga in Dames Hoeden
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Mevr. Wed. J. Scheres zonder beroep

Dr. E. Sluis rustend geneesheer I

G.W. Spitzen Letterkundige II
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1919-1957

Gebruikte literatuur

Steenhuis, Gedenkboek, 19-20.

Datum Plaats

1919, 18-20 juli Appingedam

1920, 19-20 augustus Stadskanaal

1922, 27-30 augustus Groningen

1924, 4 september Zwolle

1926, 10-11 juli Leiden

1928, 7-8 juli Utrecht

1932, 17-18 juni Hilversum

1934, 26-27 mei Haarlem

1936, 23-24 mei Rotterdam

1938, 11-12 juni Alkmaar

1947, 26-27 april Hengelo

1949, 18-19 september Groningen

1951, 13-14 juli Groningen en Slochteren

1953, 11-12 september Winschoten

1957, 20-21 september Assen
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BI J L AG E 5.    LO K A L E C O M I T É S  VA N D E GRO N I N G E R GE M E E N S C H A P BU I T E N D E S TA D 

      GRO N I N G E N,  1939-1941

Gebruikte archivalia

De lijsten zijn overgenomen uit: GA, Toegangsnr. 800 Archief van de gouverneur / Commissaris des Konings / Commissaris 

der Koningin in de provincie Groningen1814-1941 (1950), Inv. nr. 6059 Stukken van de Commissaris der Koningin als voor-

zitter van het bestuur van de Stichting  “De Groninger Gemeenschap” 1939-1941, Bijlagen behorende bij een schrijven van 19 

november 1941 van de adjunct-secretaris van de Groninger Gemeenschap G. Boekhoven aan de waarnemend Commissaris in 

de provincie Groningen E.H. Ebels.

Boekhovens lijsten ontstonden in opdracht van de bezettingsautoriteit. Deze wilde in verband met de gedwongen opheffing 

van de Groninger Gemeenschap een overzicht hebben van de gemeenten waar een lokaal comité van de stichting bestond of 

had bestaan. De betrouwbaarheid van de lijsten is onduidelijk. Volgens Boekhovens overzicht had in de gemeente Leek geen 

plaatselijk comité van de Groninger Gemeenschap bestaan. In april 1939 maakte burgemeester Van Barneveld van de gemeente 

Leek in een brief aan Linthorst Homan nog wel melding van een plaatselijk comité in zijn gemeente.

* Comité voor Geestelijke en 
   Morele Herbewapening
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SUMMARY
 

This book examines the emergence of Groningen regional consciousness during the first six 
decades of the twentieth century. It looks at the people who championed and encouraged this 
consciousness, and how their model of Groningen identity was related to various developments 
in the fields of socio-economics, politics, and culture. The phenomenon of how regional identity 
was shaped in the Netherlands from the late nineteenth century onwards is analyzed by means of 
comparison with other regional movements.

RE G I O N A L C O N S C I O U S N E S S  A N D T H E C O M M U N I T Y A S P I R A T I O N S O F T H E GR O N I N G E N 
E L I T E

The Groningen elite were one group within which a distinct Groningen regional consciousness 
was blossoming. At the beginning of the twentieth century they could be characterized by 
their strong belief in progress, fuelled by the province’s then prospering economy, taking every 
opportunity to present Groningen as a dynamic, internationally oriented economic centre with a 
modern industry, with the captain of industry Jan Evert Scholten as primus inter pares. In 1917 
Scholten’s Groningen pride was somewhat offended when it was rumoured that the University of 
Groningen was appointing a lecturer in Frisian. This rumour can be traced back to the launch of 
a Frisian language course, organized by the pro-Frisian movement. In response to this, Scholten 
founded the Grönneger Sproak society – renamed the Algemene Vereniging Groningen (General 
Groningen Society) in 1923 – and the monthly journal Groningen. During this early period the 
society propagated an image of the province corresponding with the vision of the Groningen elite, 
which is logical seeing that the society’s officers were mostly Groningen notables. They came from 
the city of Groningen and the surrounding countryside, where various branches of the society 
were set up. However, by the beginning of the 1930s all of the Algemene Vereniging Groningen’s 
rural branches had closed down; the Groningen city branch went on to develop into a thriving, 
independent drama and choral society under the original name, Grönneger Sproak.
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By this time, the lofty optimism of the provincial elite had come to an end. From the mid-
1920s onwards it had been increasingly evident that economic developments in Groningen were 
lagging behind the west of the country. Growing concerns about the regional economy were 
strengthened by the global crisis of the 1930s. Fear of polarization and social unrest grew, with 
compartmentalization along socio-political lines perceived to be an increasing problem. At the end 
of the 1930s the threat of war was added. The Groningen elite advocated further modernization 
of the regional economy as a solution to the economic malaise. At the same time, however, they 
feared that the proposed process of modernization would lead to the destruction of existing 
social cohesion. In short, they ended up in a spiral of gloomy thoughts, characteristic of the 
despair of civilization which was rife at that time. In response to this the Groningen elite tried 
to stimulate both community spirit and mutual cooperation, proposing various forms of sub-
national communities upon which the national community could be modelled. For example, the 
Groningen gentleman farmer and leading agricultural figure Herman Derk Louwes spoke of the 
ideal of a tight-knit, morally virtuous, rural community. Johannes Linthorst Homan, who took up 
office as (the equivalent of) Lord Lieutenant of Groningen in 1937, considered the province to be 
an ideal base for harmonious cooperation. He thought that national unity could best be promoted 
at provincial level, where political and religious contrasts were less marked. To this end he founded 
the Groninger Gemeenschap (Groningen Fellowship) in 1939. The liberal and social-democratic 
Groningen (sub-)elite were entirely approving of this initiative. However, the anti-revolutionaries 
adhered more strongly still to the principle of sovereignty in their own circle. Linthorst Homan’s 
initiative therefore became a provincial precursor of the post-Second World War failed attempt, at 
national level, to bring about a breakthrough in socio-political divisions.

RE G I O N A L C O N S C I O U S N E S S  O F  GR O N I N G E N E X-P A T S

Another group within which a strong regional consciousness was blooming was Groningen ex-
pats. This group came into existence as a result of the extensive migration that took place as of 
the final decades of the nineteenth century, seeing movement from the Groningen countryside to, 
in particular, the western Netherlands, and other areas in which industry and the services sector 
were prospering. Although Groningen economic migrants were often able to build up a good life 
for themselves, many of them experienced feelings of homesickness. This led to the foundation 
of a large number of social clubs for Groningen ex-pats. The first club for Groningen economic 
migrants was founded in Dordrecht in 1904, followed by tens of similar clubs throughout the 
whole country, with thousands of members in total. As of 1917, most of the economic migrants’ 
clubs entered into affiliation with Scholten’s Grönneger Sproak society, which they soon came to 
dominate. In 1930 the first committee consisting exclusively of Groningen ex-pats took up office, 
and in the same year Groningen ceased to be the regular meeting place of the society; from that 
time on it usually met in Amsterdam, or somewhere else in the western or mid-Netherlands. The 
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society remained politically and religiously neutral. This was not attractive to conservative sections 
of the population; in some places separate, Christian Groningen economic migrants’ clubs were 
formed.

Groningen ex-pats developed a vision of their homeland characteristic of migrants. For them, 
Groningen was, more than anything else, a place connected with their youth, on which they looked 
back with nostalgia. As the Groningen ex-pats were looking back at Groningen through childhood 
memories, the region was, for them, strongly historicized and, as a direct result, Groningen was 
predominantly represented as an unchanging rural area. This image sat more comfortably with 
the Groningen ex-pats’ experience than the contrasting image of Groningen as a dynamic, urban, 
industrial area. This one-sided representation of Groningen as an antiquated farming region was 
probably the reason why the Groningen elite felt less and less at home in the Algemene Vereniging 
Groningen, and left the society. 

To express their origins the Groningen economic migrants created their own, traditional 
Groningen rural culture, formed of old and new elements. In doing this they were drawing a sharp 
divide between, on the one side, their province of birth and, on the other, Holland as a symbol 
of modernity and cold individualism. Additionally, they drew a distinction between Groningen 
and Friesland and its inhabitants. According to the pro-Frisian movement, Groningen had 
originally been part of the area referred to as Greater Frisia. Therefore, they maintained, people 
from Groningen were actually Frisian. The Groningen ex-pats replied, in turn, that Groningen 
culture was related not to Friesland but to the adjoining German border area where, as of the end 
of the nineteenth century, a large number of organizations had been formed, focusing on what was 
referred to as Low German or Lower Saxon popular culture. In the 1920s a leading Groningen 
ex-pat, Gerhard Wilhelm Spitzen, was in close contact with this network of organizations; this 
tendency to lean towards Germany was not a form of separatism, rather a bid to protect Groningen 
against the Frisian cultural claim, so that it would be considered to be an independent Saxon 
region by the rest of the Netherlands. By emphasizing their self-assumed Saxon-Groningen-
Dutch identity the Groningen ex-pats were associating themselves with both the ideal of unity in 
diversity and, at the same time, the then common belief that the Dutch people were formed of 
Frankish, Frisian, and Saxon components. The Groningen ex-pats’ endeavours to be perceived as a 
distinct people, and not allied to the Frisians, meant that they had little enthusiasm for the Nazis’ 
propagandizing of Frisian-Saxon cooperation under the German flag during the Occupation.

CO N F R O N T A T I O N

 
From the 1930s onwards the Groningen elite, prompted by their despair of civilization, made 
fanatical attempts to promote community spirit by presenting both provincial community and 
traditional, rural popular culture as part of the necessary basis for national harmony. In the 
meantime, members of the Groningen economic migrants’ circles had developed their own 
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Groningen culture, also developed along the lines of the concept of Groningen as an unchanging, 
agricultural area, with a close-knit, popular community. This common ground facilitated 
assimilation of the Groningen ex-pats’ notions of Groningen culture, the influence of which can 
be seen in the adoption of Spitzen’s Grönnens Laid as the Groningen anthem at the end of the 
1930s.

In 1946 the Algemene Vereniging Groningen committee, under the inspirational leadership of 
society chairman Kornelis ter Laan, began campaigning for the introduction of a chair in Lower 
Saxon at the University of Groningen. They took inspiration from the pro-Frisian movement, 
which had successfully brought about the creation of a chair in Frisian. Although the Faculty 
of Arts, under which any chair in Lower Saxon would fall, was fiercely opposed to its creation, 
there was sympathy for the project within the upper echelons of Groningen society. The Liberal 
senator Louwes pleaded the case for the chair in Lower Saxon in the Upper Chamber. One of his 
arguments was that communication with the lower classes was only possible through dialect, and 
that, therefore, knowledge of this dialect was crucial if that part of society was to be educated. He 
also saw the chair as a means of strengthening regional culture in the north-eastern Netherlands, 
so as to preclude what he saw as the threat of strong German influence in the area. In 1953 the 
Neerlandist K. H. Heeroma was appointed the first professor in Lower Saxon at the University of 
Groningen. 

Despite the overlap between the Groningen elite’s vision of Groningen and that of the 
Groningen ex-pats, their standpoints remained essentially different. This became clear when, 
between 1951 and 1957, an umbrella cultural institute was set up in Groningen, involving various 
parties. The first of these was the committee of the Algemene Vereniging Groningen, which had 
for decades been trying to bring the nucleus of the society back to Groningen. In pursuit of this 
goal they urged the provincial government to provide them with a subsidy, and to recognize the 
society as a platform for Groningen culture. Next to them were the Groningen elite, who were 
still concerned about the state of the regional economy and still pursuing modernization of the 
agricultural sector and further industrialization. At the same time they wanted to promote an 
active cultural policy, aimed at integration at club level. The idea behind this was that club life 
was a good means of keeping the industrial labour force involved in society, and that, therefore, 
all efforts needed to be focused on this area. This was a widespread belief in the Netherlands at 
the time, a country that was concentrating on reconstruction. In Groningen this was embodied 
by, amongst others, the Ommelander Kring (Ommeland Circle, ‘Ommeland’ referring to rural 
areas surrounding the city), a debating society for leading Groningen figures, known from 1954 
onwards as the Groninger Warf foundation (‘Warf’ refers to a medieval form of administrative/
judicial public meeting held in the Ommeland). So as to bring about the desired cooperation 
between Groningen cultural societies, the Ommelander Kring championed the creation of an 
umbrella provincial cultural institute. The Kring did not, however, like the idea of the Algemene 
Vereniging Groningen filling such a role. In their eyes, the Groningen migrants’ cultural 
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notions, strongly concentrated as they were on the past, inclined to unhealthy regionalism. The 
Ommelander Kring, in contrast, saw Groningen as a forward-focused, modern area.

In expressing its disquiet, the Ommelander Kring put its finger on the fundamental difference 
of opinion between the Groningen elite and the Groningen ex-pats. While the Groningen ex-
pats had concentrated on preserving a Groningen they believed they remembered from their 
youth, the Groningen elite had maintained their focus on the modernization of the province. 
Although this difference of opinion had been masked during the 1930s, when the Groningen elite 
had temporarily pushed traditional popular culture to the centre stage as a means of stimulating 
community spirit, it was still there. Individuals such as Louwes, who had in that period been 
emphasizing the importance of the timeless, rural popular culture, did so because they were 
fanatical about modernizing the countryside, but fearful of the social consequences. Following the 
end of the Occupation, the Groningen elite increasingly disassociated themselves from this belief 
in an unchanging popular culture. This was connected to the increasing criticism in scholarly 
circles of the old folkloric paradigm that the Netherlands was formed out of Frisian, Frankish, and 
Saxon tribal heritage. A second factor contributing to the rejection of traditional popular culture as 
a means of stimulating community spirit was the central position it had occupied in Nazi ideology. 
For the Groningen elite this was another reason to disassociate themselves from the concept. This 
meant that common ground between their interpretation of Groningen culture, and that of the 
Groningen ex-pats, was lost. What was left was the clear-cut contrast between, on the one side, a 
desire for innovation and, on the other, a dedication to maintaining the status quo.  

The upper echelons of Groningen society were also suspicious of the editorial staff of the 
periodical ’t Swieniegeltje (‘little hedgehog’ in Groningen dialect), founded in 1954 and formed 
of people from the northern German-Dutch border region who both assumed that a Lower 
Saxon popular culture existed in the area and contended that it could contribute to the process 
of European integration. The prominent Groningen citizens involved in the Warf feared that 
this Lower-Saxon regionalism was a form of separatism aimed at political partition from the 
Netherlands. Although the editorial staff of ’t Swieniegeltje denied this, the Warf’s apprehension 
was understandable. Lower Saxon regionalists involved in ’t Swieniegeltje talked about a Saxon 
renaissance. This expression had previously been used by the Nazis. Although the editorial board 
of ’t Swieniegeltje, just like the Algemene Vereniging Groningen, emphasized the importance of the 
ancient (Groningen-)Saxon popular culture, they were not interested in the dated romanticism of 
the Groningen ex-pats, preferring to portray themselves as young and avant-garde.

In 1957 the Provincial Executive of Groningen authorized a joint venture, a provincial cultural 
platform bridging the Groninger Warf, ’t Swieniegeltje, and the Groningen-city-based Grönneger 
Sproak society. By doing this they cleared the way for subsidies from the state, which wanted to see 
a cultural council set up in every province as a means of preventing the feared social disintegration. 
The remit of the Groninger Culturele Gemeenschap (Groningen Cultural Community), as the 
organization was known, was based on the ideals of the Ommelander Kring and the Groninger 
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Warf. It was tasked with coordinating cultural life in the province, without laying emphasis 
on either the advancement of Lower-Saxon regionalism, as ’t Swieniegeltje advocated, or the 
preservation of traditional Groningen popular culture, as the Groningen ex-pats wished. With 
this move the Groningen ex-pats were denied the opportunity of taking the lead over cultural 
life in Groningen. Shortly after this unsuccessful attempt to return the nucleus of the Algemene 
Vereniging Groningen to its place of origin, coherence between the Groningen economic 
migrants’ clubs dramatically deteriorated. This was probably because membership had steadily 
aged as the years passed. The emergence of television, a new source of entertainment symptomatic 
of a marked national affluence, had also reduced member numbers. After three long decades of 
crisis, war, and reconstruction, the Netherlands was experiencing a huge economic expansion. 
At the beginning of the 1960s the Groningen economy also improved. This brought an end to 
both the Groningen elite’s despair in civilization and, therefore, the strong need it had felt for 
organizing the regional cultural life in the interest of stimulating community spirit.

RE G I O N A L C O N S C I O U S N E S S  I N T H E NE T H E R L A N D S

  
Similar developments took places in other regions of the Netherlands; as well as the numerous 
clubs set up for economic migrants from Groningen, there were also societies for economic 
migrants from Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Limburg, North-Brabant, and Zeeland. 
From every corner of the nation people were travelling to other areas, only as often as not to 
reunite there according to their regional roots. In contrast, regional movements bringing together 
existing inhabitants who felt that their identity was being threatened by the newcomers could be 
found throughout the Netherlands. This was the case in North-Brabant and Limburg, where the 
influx of employees coming to find work in the expanding (mining) industry contributed to the 
increase in regional movements. In Groningen, the stream of incoming Frisians contributed to 
the blossoming in Groningen consciousness, such as Scholten’s reaction to the Frisian language 
course shows. As might be expected, the rapid industrialization of Twente had a similar influence 
on the founding of a Twente movement. All of these developments can be traced back to the 
same underlying process: that of modernization and integration in the Netherlands in not only a 
political but also economic, infrastructural, and social sense during the nineteenth and twentieth 
centuries. This resulted in diverse variants of regional consciousness and diverse, reshaped regional 
cultures.  

How differing regional identities were interpreted was strongly dependent on the composition 
of the dominant groups involved in the process of bringing about regional consciousness. In 
areas within which one organized, elite, socio-political group dominated, such as in North-
Brabant or Limburg, regional identity was inseparable from religious identity. In areas in which 
no one, powerful, organized, elite, socio-political group dominated, such as in Groningen 
and Drenthe, regional identity was represented as something which transcended political and 
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religious differences and therefore strengthened national coherence. The important role played 
by economic migrants implies that the phenomenon of regional consciousness cannot be seen as 
purely a political reaction of regional elites who felt their position was being threatened by political 
integration on a national level. It was not just a question of interaction between elite and popular 
culture; cultural transfer between various migrants’ cultures was also important. These two distinct 
processes sometimes came into contact with and influenced one another, resulting in cultural 
elements changing context in multiple respects and taking on a new meaning. We can therefore 
draw the conclusion that regional consciousness in the Netherlands stemmed from a complex 
interaction between various population groups, determined not only by political factors but, also, 
by other factors, the most significant of which were social and economic.

translation: Elizabeth Saville
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