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Inleiding tot deel iii

In 1945, onmiddellijk na het verdrijven van de Duitse toepen, sloot de Groningse uni
versiteit haar deuren, nadat al in 1943 het onderwijs feitelijk was komen stil te liggen. 
In 2020 sloot de universiteit opnieuw haar deuren, nu in verband met de coronaepide
mie en de afgekondigde lockdown. Het onderwijs ging, voor zover dat kon, online wel 
door, maar de gebouwen gingen dicht. In dit derde deel van Universiteit van het Noorden 
wordt de tijd tussen beide sluitingen beschreven. 

De periode in de Nederlandse geschiedenis die begint met het verdrijven van de 
Duitse bezetter in 1945 heet de eigentijdse geschiedenis. Eigentijds is een rekbaar be
grip, omdat voor de leden van de jongere generatie de eerste decennia na de oorlog al
lerminst samenvallen met hun eigen geschiedenis. Ook voor de docenten die dit vak 
geven geldt dat; geen van hen is geboren vóór 1950. Maar onder de oudere generatie 
zijn er nog flink wat die die hele periode wel hebben meegemaakt en de mogelijkheid 
ooggetuigen te spreken van de oorlog in Indonesië, de jaren van de wederopbouw en 
de democratisering van de samenleving in de jaren zestig van de vorige eeuw geeft het 
vak eigentijdse geschiedenis een apart karakter.

Het beschrijven van de periode van de eigentijdse geschiedenis stelt de onderzoeker, 
ook de universiteitshistoricus, voor een bijzondere opgave. Naarmate de kloof tussen 
het heden en het verleden smaller wordt, nemen de bronnen in omvang en variëteit 
toe. Behalve de documenten nagelaten door officiële instanties, de archieven van orga
nisaties en bewegingen, de boeken en tijdschriften en de leggers van landelijke en re
gionale kranten zijn er nu ook de online bronnen en gegevensbestanden; behalve naar 
papieren of digitale bronnen kan de historicus nu ook op zoek gaan naar ooggetuigen 
met hun herinneringen aan zaken die nooit op papier of anderszins zijn vastgelegd. 
Tegelijk ligt juist ook door die overvloed aan materiaal het gevaar van vertekening van 
het verleden op de loer. De bronnen zijn nog amper geschift, voor veel onderwerpen 
geldt dat de eerste ordening nog moet plaatsvinden en de historicus heeft bovendien 
nog last van zijn eigen zeer feilbare geheugen. Wie eigentijdse geschiedenis bedrijft, 
begeeft zich op glad ijs, dat gladder wordt naarmate het heden naderbij komt. 

De eigentijdse historicus schrijft verder nog over mensen die er nog zijn, die een me
ning kunnen hebben over wat de historicus schrijft en die dat kunnen laten weten. 
Dat vergt dat de eigentijdse historicus zowel onverschrokken als voorzichtig moet zijn. 
‘Wanneer iemand zich de rol van geschiedschrijver aanmeet, moet hij afstand nemen 
van elke vorm van sympathie en afkeer’, schreef in de elfde eeuw de eerste vrouwelijke 
geschiedschrijver, Anna Komnene (geciteerd en vertaal door Marinus Wes). ‘Men moet 
niet aarzelen zijn vrienden te bekritiseren en zijn vijanden te prijzen’, voegde zij daar aan 
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toe. Lof toezwaaien en kritiek uitdelen is niet mijn opzet geweest; voorop staat dat ik wil 
laten zien waarom bepaalde zaken liepen zoals ze zijn gelopen en wat de beweegredenen 
waren van de hoofdrolspelers in de geschiedenis van de Groningse universiteit. Maar 
een oordeel vellen is vaak onontkoombaar en dat vereist zorgvuldigheid en voorzichtig
heid. Desalniettemin weet ik dat ik sommige van mijn collega’s zal teleurstellen simpel 
door het feit dat ik hun wetenschappelijke of bestuurlijke prestaties niet of slechts in het 
voorbijgaan vermeld of hen alleen noem om dingen die zij zelf niet belangrijk vinden. 

De eigentijdse universiteitshistoricus past tot slot ook bescheidenheid. Wat hij of zij 
presenteert kan in veel opzichten slechts een eerste voorstel zijn om het recente ver
leden in een bepaald licht te zien. Het past zo’n historicus bovendien om de lezer te 
vertellen waar zijn of haar eigen leven verstrengeld is geweest met het beschreven ver
leden. In het onderhavige geval moet de lezer dus weten dat ik van 1971 tot 1978 in 
Groningen geschiedenis en filosofie heb gestudeerd, daarna uit Groningen vertrokken 
ben om elders te promoveren en een loopbaan te beginnen, maar in 1988 weer ben te
ruggekeerd om in Groningen hoogleraar geschiedenis na de middeleeuwen te worden. 
In mijn eerste Groningse periode heb ik actief deelgenomen aan de studentenpolitiek, 
in de tweede periode heb ik als wetenschappelijk directeur van een onderzoeksschool 
op het terrein van de cultuurwetenschappen een bescheiden rol gespeeld in de univer
sitaire bureaucratie. Ik heb geprobeerd vooroordelen die zouden kunnen voortkomen 
uit mijn connectie met de letterenfaculteit, die altijd in de Groningse binnenstad is ge
bleven, proberen te corrigeren door ook een tijdlang domicilie te kiezen bij de astro
nomen op het Zerniketerrein, maar of dat voldoende is geweest zou ik niet durven te 
zeggen. 

Toch denk ik te kunnen zeggen dat de Groningse universiteitsgeschiedenis tussen 
1945 en 2020 een bepaalde samenhang vertoont. Mijn vormende jaren liggen in de pe
riode van de democratisering van de universiteit en het ligt dan voor de hand die jaren 
als de kern te beschouwen van de naoorlogse geschiedenis van de universiteit. Maar 
naarmate ik mij meer in de materie verdiepte, raakte ik er steeds meer van overtuigd 
dat de democratisering eerder een intermezzo was in een beweging van toenemende 
verzakelijking van het universitaire leven sinds het midden van de twintigste eeuw. Ik 
vat daarbij verzakelijking op als de voortgaande vervanging van persoonlijke, vaak in
formele en op vertrouwen gebaseerde relaties door zakelijke, in formele afspraken vast
gelegde verhoudingen. Ook in de roerige jaren zestig ging die verzakelijking door, en 
in sommige opzichten was de studentenbeweging zelfs een uiting van de verzakelij
king van de academische verhoudingen. Die toenemende verzakelijking werd alleen 
tijdelijk aan het zicht onttrokken door het spektakel van demonstraties, bezettingen 
en massavergaderingen. In de loop van de jaren zeventig en zeker na 1980 hernam het 
proces zijn gang en werd de universiteit, mede onder invloed van veranderend over
heidsbeleid, een ondernemende, marktgerichte en internationale organisatie voor on
derwijs en onderzoek. De poging om in het Chinese Yantai een nevenvestiging van 
de Groningse universiteit te vestigen was daar misschien wel het ultieme uitdrukking 
van.

Grote sociologen als Ferdinand Tönnies, Max Weber en Karl Mannheim hebben over 
dit proces van verzakelijking imposante theorieën ontwikkeld en ik kan niet ontken
nen dat sommige van hun ideeën, bijvoorbeeld over Gemeinschaft en Gesellschaft, op de 
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achtergrond een rol hebben gespeeld in mijn interpretatie van de recente geschiedenis 
van de Groningse universiteit. In het voetspoor van genoemde sociologen beschouw 
ik het proces van verzakelijking als onontkoombaar en niet per se verkeerd. Wij kun
nen wel terugverlangen naar een tijd waarin nog niet alles een zakelijke transactie was, 
maar we zouden er niet in willen leven. Maar afgezien daarvan is het niet mijn bedoe
ling geweest de Groningse universiteitsgeschiedenis te presenteren als een exempel van 
een proces dat in algemenere termen door grote en kleine sociologen is beschreven. Ik 
heb vooral de rijkdom van de Groningse universiteitsgeschiedenis willen tonen en het 
materiaal willen aandragen voor de beantwoording van de vraag: in hoeverre heeft een 
zakelijke, meer en meer op de markt georiënteerde universiteit als de Groningse haar 
academische karakter weten te behouden? 



nieuwe 
 zakelijkheid  

(1945-1965)



Inleiding 

‘Nederland herrijst!’ Nog voor de laatste Duitse soldaten in Nederland zich hadden 
overgegeven, klonk deze kreet al door de straten. Nederland was door de Duitsers ver
nederd en het land had zwaar te lijden gehad onder het nazibewind, maar nu zou het 
weer opstaan, aan de wederopbouw beginnen en het leed van de oorlog snel achter zich 
laten.

Wederopbouw is inderdaad wat Nederland tijdens de eerste twee decennia na de 
oorlog kenmerkt. Het puin werd geruimd, de infrastructuur gerepareerd en de oude 
maatschappelijke verbanden in ere hersteld. Er waren tegenslagen, zoals het verlies van 
Indië en de Watersnoodramp van 1953, maar de economie overtrof al snel het vooroor
logse niveau en het Deltaplan beloofde een definitief einde te maken aan de dreiging 
die de zee altijd geweest was. Toch staan de jaren vijftig, die in Nederland eigenlijk 
doorliepen tot halverwege de jaren zestig, in de collectieve herinnering eerder te boek 
als verzuild, conservatief, preuts en volgzaam dan als dynamisch, toekomstgericht en 
modern. Begrijpelijk voor wie kijkt naar het politieke leven, waarin de vooroorlogse 
partijen weer domineerden, of naar het kerkelijk domein waar dominee en pastoor het 
nog voor het zeggen leken te hebben. Maar wie daar doorheen kijkt en let op maat
schappelijke en culturele patronen, merkt dat de suffe reputatie van Nederland in de 
jaren vijftig niet terecht is. Onder de oppervlakte van een verzuilde natie gingen in die 
jaren verschuivingen van seismische proporties schuil die het land langzaam maar on
afwendbaar de moderne wereld in duwden. De welvaart nam sprongsgewijs toe, de ver
zorgingsstaat kwam tot volle wasdom, Nederland industrialiseerde in hoog tempo en 
op cultureel gebied volgde het ene experiment op het andere. Het gonsde in Nederland 
van nieuw leven.

Aan de Groningse universiteit was het niet anders. De façade leek onveranderd; cu
ratoren en senaat bestuurden nog steeds de universiteit, het Broerplein bleef het ver
trouwde hart van de universiteit en in het studentenleven leek de heerschappij van de 
traditionele corpora onaangetast. Maar achter de façade, buiten het zicht van de meeste 
voorbijgangers, veranderde er heel veel. Tussen 1945 en 1965 verviervoudigde het aan
tal studenten en steeds meer studenten kwamen uit nietacademische milieus, die zich 
niet meer zo makkelijk voegden naar de zeden en gewoonten van de klassieke univer
siteit van voor de oorlog. Voor al die nieuwe studenten werd een complete academi
sche verzorgingsstaat opgetuigd, die voorzieningen in het leven riep waarvan vorige 
generaties studenten alleen maar hadden kunnen dromen. Weggestopt in een kelder 
in een grachtenpand en later een oud fabrieksgebouw aan de rand van de binnenstad 
kwamen de eerste computers van de universiteit te staan, die in vakgebieden als de as
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tronomie en de organische scheikunde voor een omwenteling zorgden. Wetenschap
pen als de geneeskunde en de experimentele en technische natuurkunde raakten steeds 
meer in de greep van de techniek. Om de groei van de universiteit in goede banen te lei
den moest er flink gebouwd worden en daarbij schuwden de bestuurders grote ingre
pen in het stedelijk en academisch weefsel niet. Nieuwe gebouwen met rechte hoeken 
en strakke lijnen gaven uitdrukking aan een nieuwe geest van zakelijkheid die over de 
universiteit vaardig was geworden. Ten slotte werd voorzichtig getornd aan de almacht 
van de hoogleraren, de mannen en een paar vrouwen die zich de kern van de universi
teit waanden, maar steeds meer moesten ervaren dat ook anderen iets te zeggen kregen 
over wat zich op de universiteit afspeelde. 



1  Gefnuikte vernieuwing 
 (1945-1950)

De vrede leek zo mooi toen het nog oorlog was. Maar toen alles voorbij was en de scha
de – in menselijk, materieel en moreel opzicht – opgemaakt kon worden, viel het bitter 
tegen. Er waren veel doden te betreuren, onder wie meer dan 100.000 Joodse Nederlan
ders, er was gebrek aan van alles en nog wat, en talloze landgenoten zaten met een fout 
verleden, dat stug verzwegen werd. Nederland was na de oorlog een verarmd land. 
Steden als Rotterdam, Den Haag, Middelburg, Arnhem, Nijmegen, Venlo en Gronin
gen lagen gedeeltelijk in puin, bruggen en wegen waren vernield, fabrieken bleken 
door de bezetter leeggeroofd te zijn. Brandstof, voedsel en kleding moesten op de bon. 
Gevoelens van teleurstelling en onverschilligheid waren wijdverspreid en in leidende 
kringen heerste grote bezorgdheid over de zedelijke verwildering, vooral van de jeugd. 
Zeker, er was sprake van vernieuwing en doorbraak. Het eerste naoorlogse kabinet, ge
leid door de Delftse ingenieur Willem Schermerhorn, kwam met een programma van 
herstel en wederopbouw dat moest breken met de vastgeroeste vooroorlogse verhou
dingen. Maar de grondstemming in het land was er eerder een van pessimisme dan 
van optimisme. Het zou wel eens heel lang kunnen duren voordat Nederland weer het 
welvaartspeil van voor de oorlog zou bereiken, en dan nog zou het zonder buitenland
se hulp niet gaan. 

Des te opvallender is het dan dat het hoger onderwijs in de vijf vreugdeloze jaren na 
de oorlog de achterstand die door de oorlog was opgelopen al snel weer goedmaakte. 
Ook de Groningse universiteit richtte zich in heel korte tijd weer op. Er waren meer 
studenten dan ooit, de gaten in de personeelsbezetting werden in rap tempo opge
vuld, er kwam een nieuwe faculteit bij en er was ruimte voor nieuwe specialismen. Er 
was kortom sprake van groei en vooruitgang, zij het wel alleen in zakelijk en weten
schappelijk opzicht. Want van de hooggestemde plannen voor vernieuwing die tijdens 
de laatste jaren van de oorlog waren uitgebroed kwam niet veel terecht. Het idealis
me waar die plannen uit waren voortgekomen, verbleekte even snel als het opgeko
men was. En de zuivering van docenten en studenten leverde vooral teleurstellingen 
op en werd daarom maar zo snel mogelijk vergeten. In 1950 leek de oorlog al weer heel 
lang geleden en voelden weinig mensen nog de behoefte om te blijven napraten over 
wat er toen gebeurd was. Men had bovendien genoeg andere sores aan het hoofd: de 
atoomdreiging, het verlies van Indië, de communistische coup in TsjechoSlowakije, 
en in 1950 ook nog de oorlog in Korea. 
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‘Wilt heden nu treden’

Meteen nadat de Duitsers op 16 april 1945 uit de binnenstad van Groningen waren ver
dreven, begon de wederopbouw. Het Militair Gezag, dat namens de Nederlandse re
gering in Londen tijdelijk het bewind in de bevrijde gebieden op zich had genomen, 
sloot op 19 april officieel de universiteit, maar stelde ook personen aan om de herope
ning van een zo veel mogelijk gezuiverde universiteit voor te bereiden. De in 1942 ont
slagen burgemeester van Groningen, P.W.J.H. Cort van der Linden, nu weer in functie, 
werd aangewezen als waarnemend curator. De in IJsbrechtum verblijvende president 
curator J.E. van Welderen baron  Rengers verdween van het toneel, maar zijn voorma
lige rechterhand, de snel weer uit Leeuwarden teruggekeerde J.L.H. Cluysenaer, die tot 
januari 1944 secretaris van het college van curatoren was geweest, werd meteen in zijn 
oude functie hersteld. Cluysenaer moest ervoor zorgen dat alle gebouwen weer over 
elektriciteit beschikten, dat de telefoonverbinding werd hersteld, dat de uitbetaling 
van de salarissen weer op gang kwam en dat de studentenverenigingen, die in de laatste 
oorlogsdagen hun tehuis waren kwijtgeraakt, ergens anders onderdak vonden. 

Cluysenaer maakte ook een begin met de zuivering van de universiteit. Terwijl hij 
zelf nooit aan een zuivering is onderworpen, legde hij al op 25 april de militair commis
saris en hoofd van het Militair Gezag voor de provincie Groningen, luitenantkolonel 
H. Holtkamp, een lijst van achttien namen voor van mannen (en één vrouw) ‘van wie 
op grond van hun houding tijdens de vijandelijke bezetting niet de getrouwe mede
werking aan het herstel van het vaderland kan worden verwacht’.1 Op die lijst figureer
den de voormalige rectoren J.M.N. Kapteyn en H.M. de Burlet (beiden naar Duitsland 
gevlucht), de nooit aangetreden hoogleraar M.D. Dijt, erkende nazi’s als de hoogleraar 
antropogenetica W.F.H. Stroër en de eerste pedel Douwe van der Veen, en de assistente 
bij anatomie, mej. Ea Baggerman, een protegé van De Burlet. Verder leverde Cluysenaer 
op 2 mei een eerste verslag in van de lotgevallen van de universiteit onder de Duitse be
zetting. 

Mede op grond van deze informatie wees Holtkamp op 14 mei een voorlopig bestuur 
van de universiteit aan. In plaats van het college van curatoren kwam er voor de over
gangsperiode een college van herstel, bestaande uit de heren Cort van der Linden (voor
zitter), de waarnemend commissaris der Koningin in Groningen en voormalig voed
selcommissaris E.H. Ebels, en de Groningse notaris W.A. Offerhaus. Dit college van 
herstel zou in functie blijven tot 10 juni 1946, waarna het, aangevuld met twee nieuwe 
leden, verder ging als het college van curatoren. De hoogleraar staatsrecht C.W. van der 
Pot trad op als rector magnificus, niet alleen voor het restant van het academisch jaar 
19441945, maar ook alvast voor het jaar 19451946 (Van der Pot had al in 1940 op de 
rol gestaan als rector magnificus, maar de Duitsers hadden hem toen vervangen door 
Kapteyn). Tevens wees Holtkamp de voorzitters van de faculteiten aan, waarbij hij af
ging op het advies van de contactgroep van hoogleraren die in de laatste oorlogsjaren 
iets van een ondergronds overleg tussen de ‘goede’ hoogleraren op gang had gebracht. 
Ten slotte stelde het Militair Gezag op 15 mei twee commissies in die moesten advise
ren over de zuivering van respectievelijk het personeel en de studenten (dat wil zeggen 
de studenten die zich opnieuw of voor het eerst wilden inschrijven). Deze commissies 
moesten snel doch rechtvaardig een oordeel vellen over tientallen personeelsleden en 
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honderden studenten, maar zij dienden dat wel te doen vóór 16 juni, omdat de univer
siteit op die dag weer open moest; studenten stonden namelijk te popelen om aan de 
slag te gaan. Dat was te hoog gegrepen, de klus bleek toch ingewikkelder dan gedacht. 
Maar een week later, op zaterdag 23 juni, kon in een plechtige zitting van de senatus am-
plissimus de universiteit alsnog officieel heropend worden. Op maandag 25 juni begon
nen de colleges. 

Aan de officiële plechtigheid, in de aula van het Academiegebouw, ging een wijdings
dienst in de Martinikerk vooraf.2 Er was, voor het begin van de normale werkzaamhe
den, behoefte aan een moment van bezinning en men kon zich daarvoor geen andere 
vorm voorstellen, ook al ging het om een openbare universiteit, dan traditiegetrouw 
die van een kerkdienst. Maar dan wel een interconfessionele dienst, waarin behalve een 
hervormde predikant, de hoogleraar theologie Gerardus van der Leeuw, ook de rooms
katholieke deken Ludovicus I.D.B. Buve en de gereformeerde predikant P. van Strien 
voorgingen. Zij zouden de toon moeten zetten voor de nieuwe Groningse universiteit.

De dienst begon met een orgelpreludium, waarna deken Buve het votum uitsprak. 
Daarna zongen de aanwezigen enkele liederen uit Valerius’ Nederlandtsche Gedenck-clanck, 
zoals het bekende ‘Wilt heden nu treden’: 

Wilt heden nu treden, voor God onze Heere,
Hem boven al loven van harte zeer;
En maken groot zijns lieven namens eere
Die daar nu onze vijand slaat terneer.

Vervolgens deed ds. Van Strien de eerste Schriftlezing, namelijk de overbekende tekst 
uit 1 Korinthiërs 13 vers 2 over de liefde: ‘En al ware het dat ik de gave der Profetie had, 
en wist alle de verborgenheden en al de wetenschap, en al ware het dat ik al het geloof 
had, zoodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zoo ware ik niets.’3 En toen was het 
woord aan Van der Leeuw, die de overweging uitsprak.

Natuurlijk uitte Van der Leeuw allereerst zijn blijdschap over de verlossing van het 
vaderland en de herrijzenis van de Groningse universiteit. ‘Van een werkloos, clandes
tien of illegaal bedrijf wordt zij thans weer een levend lid van de Nederlandsche volks
gemeenschap,’ zei hij.4 Maar de overgang van duister naar licht was niet eenvoudig. Er 
was verdriet, over de gevallenen en ontheemden. Er waren ook zorgen, over de verwar
ring en de onzekere toekomst. ‘Wij zijn,’ verklaarde Van der Leeuw, ‘zeer arm gewor
den, ook geestelijk arm. Een algemeene verwildering dreigt nu ons volk aan te grijpen.’ 
Vooral het jongere geslacht baarde hem zorgen: ‘De jeugd heeft het jaren lang zonder 
jeugdbeweging, zonder leiding moeten doen.’ En er was teleurstelling, ook op specifiek 
universitair terrein, want de universiteit had velen, oud en jong, in de kou laten staan: 

Van haar is geen krachtige leiding uitgegaan, die van haar als beschavingscentrum van ons 
volk mocht worden verwacht. Over strekking en aard van die leiding heerst aan de universi
teit geen eenstemmigheid, er is bitterheid van studenten tegenover studenten, van studen
ten tegenover docenten, van docenten tegenover docenten.5

Juist daarom was het nodig eerst een moment van bezinning in te lassen en aan de 
hand van het woord van Paulus het besef weer tot leven te brengen dat kennis en we
tenschap niets zijn zonder de liefde. 
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Maar wat is liefde, wat bedoelde Paulus daarmee? Liefde was volgens Van der Leeuw 
niet de vergaande toegeeflijkheid jegens degenen die zich misdragen hadden, of de 
vriendelijke praatjes waar dominees en pastoors zo goed in zijn. Liefde is het besef dat 
er een wereld van een hogere orde is, die normen stelt aan ons bestaan. Zij is daarmee 
ook de voorwaarde voor alle menselijke arbeid die er aanspraak op maakt waarde te 
hebben.6 Het is de liefde voor het vaderland, de liefde tot land en volk, die voor de oor
log vaak uit zicht was geraakt, maar in de verdrukking was herleefd. Liefde is verder de 
liefde tot de naaste, die uitgaat van vertrouwen en respect voor de ander. ‘Vertrouwen 
en nederigheid, die twee zijn het, die ons volk noodig heeft, die ook de universiteit 
kunnen maken tot wat zij wezen moet: een academische gemeenschap, civitas acade
mica.’7 En ten slotte gaat het om de liefde tot God, want daarop is ons normbesef ge
baseerd, ons verantwoordelijkheidsgevoel. Zolang die liefde tot het land, de naaste en 
God ontbreekt, zal Nederland een arm land blijven, arm van geest in ieder geval. Het 
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