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STAD EN TOGA. DE GRONINGSE 
UNIVERSITEIT EN DE REGIO 

FRANCK SMIT* 

Over de relatie van de Groningse universiteit met de stad en de omliggende regio is vaker 
geschreven en gesproken.' In de meeste gevallen betreft het gelegenheidsgeschriften en 
speeches. Een uitgebreide en grondige studie over het onderwerp is er nog niet. Ook dit 
artikel is niet meer dan een verkenning. Het thema stad en regio staat ook hoog op het 
lacunelijstje van de Commissie Geschiedschrijving RuG; het is evident dat de relatie stad 
en universiteit voor een historicus een dankbaar onderwerp is. De universiteit en de regio 
lijken in Groningen meer met elkaar verbonden en op elkaar aangewezen te zijn dan 
elders. Die verbondenheid en afhankelijkheid is doorlopend aanwezig in de geschiedenis 
van de universiteit, vanaf de oprichting in 1614 tot op de dag van vandaag. 

Het wederzijdse voordeel voor stad en universiteit komt al in het oprichtingsplakkaat 
van de universiteit van 1614 tot uiting. Voor de universiteit telt de goede ligging van de 
stad: 'Zij is zeer lieflijk gelegen, heeft een zuivere gezonde lucht en milde overvloed van 
allerhande voedsel en andere dingen van dien aard.'- De stad Groningen ziet op haar beurt 
economische voordelen: 'Het voorstel [is] gedaan tot oprichtinge van een collegium van 
eenige faculteiten dat daer door de jonge jeuget in hare studies te beter gevordert ende vele 
onkosten bespaart mogen worden.'-' 

In 1811 luidt het oordeel van De Fransman Cuvier, de gecommitteerde van de keizerlijke 
universiteit: 'Hoe zouden wetenschappen en de letteren kunnen doordringen aan de moe
rassige en mistige kusten van de Noordzee die totaal geïsoleerd van de rest van het land 
[liggen], zonder de vestigingen van Franeker en Groningen. De universiteiten zijn voor de 
steden hier te lande alles, niet zonder de uiterste noodzakelijkheid moet [men] ze ervan 
beroven'."* 

In 1850 zegt burgemeester G.W.H, baron Van Imhoff bij de opening van het nieuwe aca
demiegebouw het zo: 'O mogt vanuit dit gebouw een lichtstroom zich verspreiden over 
den versten omtrek. Mogt het licht hier ontstoken het gansche vaderland bestralen.'' 

'Universiteitsmuseum, Postbus 559, 9700 AN Groningen. 

1 Door K. van Berkel is recentelijk een overzicht gesclireven over de Groningse universiteit en de regio. Het is 
een uitstekende ingang op dit onderwerp. Voor dit artikel is er dankbaar gebruik van gemaakt: K. van Berkel, 
'De regionale betekenis van de Groningse universiteit. Een verkenning van vier eeuwen geschiedenis' in: 
P.Th.F.M. Boekholt e.a. ed., Roiuioin de reductie. Vierhonderd jaar provincie Groningen i;g4-i')g4, Groninger 
Historische reeks 10 (Assen 1994) 185-203. 

2 Effigies et vitae Profcssorum Academiae Groningae et omlandiae, cum historiola fundationis ejusdem Acad. 
(Groningen 1654; facsimile uitgave 1968 met vertaling, citaat uit preambule van 14 juli 1614) 3. 

3 Uit resolutie van de Staten van Stad en Lande dd 15 augustus 1612, weergegeven in W.A.J. Jonckbloet, 
Gedenkboek der Hoogeschool te Groningen, ter gelegenheid van haar vijfde halve eeuwfeest (Groningen 1864) 30. 

4 Geciteerd door I. Huizinga, in: Academia Groningana MDCXIV-MCMXIV (Groningen 1914) 1-2. 
5 Gedenkschrift van de inwijding van het nieuwe academiegebouw te Groningen (Groningen 1851) 23. 
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In 1876, als het voortbestaan van de universiteit ernstig wordt bedreigd, schrijft de Groninger 
Courant op 19 februari: 'De akademie staat hier in Groningen meer dan elders in 't naauwst 
verband met de bevolking en haar invloed is eenvoudigweg onberekenbaar. Stad, provincie 
en universiteit vormen een weefsel dat niet mag vaneengereten worden'. 

In 1936 lezen we in een door de universiteit uitgegeven publicatie: 'De gehechtheid van de 
Groninger aan zijn Universiteit berust dan ook in hoofdzaak niet op materieele, maar op 
geestelijke grondslagen. De Groninger voelt, ook als hij zelf buiten het wetenschappelijke 
leven staat, dat een instelling waar in nauwe samenwerking door velen op de meeste verschil
lende gebieden geslacht na geslacht aan den voortgang der wetenschap wordt gewerkt het 
peil en de betekenis van de stad verheft en dat van haar allerlei invloeden uitgaan op de 
geheele omgeving'.^ 

En in 1994 constateert historicus Van Berkel: 'door haar geïsoleerde ligging is de positie van 
Groningen altijd kwetsbaarder geweest dan die van andere universiteiten ... Ook bij de zich 
regelmatig aandienende taakverdelingsplannen dreigde Groningen altijd zwaarder getroffen te 
worden omdat door de excentrische ligging de uitwisselingsmogelijkheden geringer waren'.' 

Het onderzoek zal voor de toekomstige onderzoeker geen gemakkelijke klus zijn omdat 
de universiteit en de regio onnoemelijk veel raakvlakken hebben. Zoals blijkt uit de cita
ten, is de sterke betrokkenheid van universiteit en stad opvallend. Daarnaast speelt de 
'splendid isolation' oftewel de excentrische ligging een grote rol. Die betrokkenheid alleen 
is al een thema dat moeilijk is te beschrijven. Dat de universiteit van grote culturele bete
kenis is geweest voor de stad en de regio is duidelijk, maar kunnen we daar ook greep op 
krijgen? En in hoeverre heeft de excentrische ligging het wel en wee van de universiteit 
bepaald? In ieder geval lijkt dat een belangrijke voorwaarde te zijn geweest voor het Franse 
bestuur in 1811 om de universiteit te laten voortbestaan. Maar misschien moet in het 
onderzoek een andere leidraad worden gekozen. Want is het niet veel meer zo dat de stad 
een grotere aantrekkingskracht uitoefent op toekomstige studenten dan de universiteit 
zelf? In 1614 werd al nadrukkelijk op de aantrekkelijkheid van de stad gewezen. De laatste 
decennia dankt de Groningse universiteit haar populariteit vooral aan het imago van 
Groningen als gezellige stad waar het goed toeven is voor studenten. De stad én de univer
siteit hebben dit imago in publiekscampagnes nadrukkelijk uitgedragen. De universiteit 
komt hier de laatste tijd wat op terug omdat zij liever studenten rekruteert die het in eerste 
plaats gaat om de kwaliteit van het onderwijs dat in Groningen wordt geboden. 

De geschiedenis in vogelvlucht 
Voor de Groningse universiteit is heel bepalend geweest dat zij van oorsprong een gewes
telijk instelling was. De universiteit was het sluitstuk op de reductie van Groningen. De 
stad Groningen was vanaf 1580 in Spaanse handen gebleven, maar kwam, nadat zij in 1594 
door Maurits en Willem Lodewijk na een kort beleg was veroverd, definitief aan staatse 
zijde. Natuurlijk moest toen de ware religie in het onderwijs de boventoon gaan voeren. 
Men begon met voorbereidend onderwijs. Hiervoor werd Ubbo Emmius aangetrokken, 
de Oost-Friese historicus die in Norden en Leer zijn sporen had verdiend als schoolhoofd. 
Hij kreeg de stadsscholetT onder zijn bestuur en maakte daarvoor een nieuw school
programma. 

6 I.B. Gohen, 'De beteekenis der Universiteit voor Groningen Stad en Gewest', in: Leven en werk der Rijks
universiteit te Groningen (Groningen 1936). 

7 Zie noot 1. 
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Het nieuwe academiegebouw van 1850 dat met hulp van de stad en de provincie kon worden gebouwd. 

In 1594-1595 had het nieuwe calvinistische bewind meteen al een universiteit willen vesti
gen. Er heeft zelfs kortstondig een rechtenfaculteit gefunctioneerd, maar men stelde de 
oprichting uit omdat het gevaar van invallen van Spanjaarden nog altijd dreigde. Tijdens 
het Twaalfjarig Bestand was de tijd wel gunstig. Toen werd, in 1614, een universiteit opgericht 
met de gebruikelijke vier faculteiten en werden zes hoogleraren aangesteld. In de eerste plaats 
wilden de oprichters een goede onderwijsinrichting voor de eigen jeugd, die als intellectuele 
elite het eigen gewest zou moeten dienen als predikant, jurist, arts of leraar. 

Regisseur van de hogeschool was Ubbo Emmius. Hij schreef de preambule waarin de 
oprichting van de universiteit werd aangekondigd, en zijn hand valt ook te herkennen in 
de inrichting en de benoemingen. Het was een complete universiteit, met een mensa, 
reglementen, een eigen gebouwencomplex en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor 
studenten uit binnen- en buitenland was financiële ondersteuning mogelijk. Ook in cere
monieel opzicht was aan alles gedacht. De academiekerk was bestemd voor plechtigheden 
en Emmius droeg zorg voor een fraaie pedelstaf met als zilveren bekroning een beeltenis 
van Minerva. 

Groningen profiteerde net als de andere Nederlandse universiteiten van de buiten
landers die in de zeventiende eeuw in groten getale naar de Republiek kwamen. Noord-
Nederland kende nóg een universiteit, te Franeker, die het in vele opzichten nog beter 
deed dan Groningen. In de zeventiende eeuw kwam het overgrote deel van de buiten
landers uit de directe omgeving. Veel studenten waren van Oost-Friese komaf en dat is zo 
gebleven tot ver in de negentiende eeuw. 

De universiteit had een sterk internationaal karakter want ook een groot deel van de hoog
leraren kwam van buiten, voornamelijk uit Duitsland. Niettemin moeten we de Groningse 
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universiteit ook zien als de universiteit van Stad en Ommelanden. Een behoorlijk deel van de 
studenten was afkomstig uit de eigen streek. De komst van de universiteit heeft, zoals de 
bedoeling was van de oprichters, de studie van de eigen jeugd enorm bevorderd. 

In de cyclus van bloei en verval waar we de universiteiten graag op indelen is Groningen 
tot ca 1675 een bloeiende universiteit, met een populatie van rond de vierhonderd studenten. 
Daarna, mede door de oorlog van 1672, blijven de buitenlanders met uitzondering van de 
Oost-Friezen weg. In de achttiende eeuw is de universiteit met een gemiddelde populatie van 
nog geen 200 studenten geen grote instelling. Maar het aantal studenten is redelijk stabiel 
en daarmee maakt Groningen een andere ontwikkeling door dan Franeker, waar het stu
dentenaantal gestadig terugloopt. Groningen haalt Franeker in de tweede helft van de 
achttiende eeuw in. 

Zolang het gewestelijke bestuur het voor het zeggen had, is er geen moment sprake van 
geweest dat de universiteit in haar bestaan werd bedreigd. De bestuurders in de zeventien
de en achttiende eeuw zagen natuurlijk wel dat de universiteit geen al te grote bloei meer 
doormaakte, maar de universiteit kostte hun vrij weinig en ze kregen er veel voor terug. 
Ook de al aangehaalde Cuvier die als gecommitteerde van de keizerlijke universiteit 
Groningen bezocht, vond niet alleen dat aan de moerassige en mistige kusten een univer
siteit belangrijk was, maar hij was ook onder de indruk van de kwaliteit van het onderwijs. 
Van de universiteit ging een beschavende werking uit en dat kon het geïsoleerde Noorden, 
waar behalve Friesland en Stad en Lande ook Oost-Friesland mee werd bedoeld, goed 
gebruiken. Mede dankzij de centrale ligging in het excentrische Noorden overleefde de 
Groningse universiteit de Franse periode. Was dat niet gebeurd dan is het nog maar de 
vraag of Groningen net als Utrecht in 1814-1815 was teruggekeerd als universiteit. Mogelijk 
had het een zelfde gang gemaakt als Franeker dat de status kreeg van Athenaeum en uit
eindelijk een langzame dood stierf. 

De relatie economisch bekeken 
In economische zin kan de universiteit worden beschouwd als een instelling die een product 
voorbrengt, in dit geval twee producten: onderwijs en onderzoek. De waarde en omvang 
van die producten is niet erg goed vast te stellen. Voor het onderwijs geldt dat tegenwoordig 
jaarlijks een aantal duizenden - in het verleden tientallen en honderden - afgestudeerden de 
universiteit verlaten. Een deel van deze afgestudeerden komt te werken in de regio, die dan 
profiteert van de arbeid van deze alumni en van het inkomen dat zij in de regio besteden. 
Omdat academici gemiddeld een hoger inkomen hebben is dat voor de regio voordelig 
door de hogere consumptieve bestedingen. Het zal best mogelijk zijn om met het aanwezige 
economische cijfermateriaal uit de negentiende en twintigste eeuw precies uit te rekenen 
wat de consumptieve bijdrage van die alumni en het universitaire personeel is geweest. 
Voor het grootste deel van de periode 1614-2000 is die denk ik niet bijster groot geweest. 
We praten veelal over hele kleine studentenaantallen - in de negentiende eeuw varieerden 
die van nog geen 200 tot 1.000 studenten en hooguit enkele tientallen beambten. Dat is maar 
een heel klein deel van de bevolking. Het effect daarvan op de plaatselijke economie is 
gering geweest, maar voor een aantal sectoren zoals kamerverhuur, horeca en boekhandel 
natuurlijk niet onbelangrijk. 

Heden ten dage is de economische bijdrage natuurlijk veel belangrijker geworden. De 
stad is voor een zevende deel van de bevolking universitair. Op een totaal van 170.000 
inwoners in de stad en 500.000 voor de hele provincie zijn er 20.000 studenten en 5.000 
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personeelsleden van de universiteit. Het valt niet mee om de economische betekenis in 
harde cijfers te vertalen. Door de econoom De long is voor het jaar 1967 een heel nauw
keurige analyse gemaakt van de economische betekenis van de RuG.* Hij kwam uit op een 
klein percentage van het bruto provinciaal product, namelijk 2,5%. Dit lijkt niet heel veel 
maar uitgedrukt in miljoenen ging het toen om ruim 64 miljoen. 

De methode De Jong zou ook toegepast kunnen worden voor andere jaren. Ik verwacht 
niet dat het aandeel in het bruto provinciaal product veel zal veranderen. Het is niet 
zozeer de hoogte van het percentage of het aantal miljoenen dat iets zegt over de relatie 
RuG en regio. Van belang is dat we zonder meer kunnen zeggen dat van de Groningse uni
versiteit een stuwende werking uit is gegaan op de omgeving en dat die tegenwoordig heel 
sterk is. De universiteit is nu veel meer een ondernemer, stimuleert de oprichting van 
bedrijven en is aandeelhouder. De universiteit 'vermarkt' haar kennis. Op het geheel van 
de noordelijke economie draagt dit soort bedrijven misschien niet zoveel bij maar het is 
wel een hoogwaardige bedrijvigheid waar ook het bedrijfsleven van het Noorden weer van 
profiteert. Ondernemingsgericht denken is overigens geen nieuwigheid. In het midden 
van de negentiende eeuw werd de hoogleraar S, Stratingh, de chemicus, door Huizinga 
aangeduid als grootindustrieel vanwege zijn belangen in diverse bedrijven. Zo was hij 
oprichter en eigenaar van een loodwitfabriek, had belangen in boerderijen en in een ver
zekeringsmaatschappij; hij was technisch en scheikundig adviseur van diverse bedrijven en 
bezat commissariaten. Stratingh was uitzonderlijk, maar nader onderzoek zal ongetwijfeld 
meer van dit soort verstrengeling van de universiteit met de plaatselijke economie te zien 
geven. 

Het belang van de universiteit voor de noordelijke landbouw is evident, vooral in de 
eerste helft van de negentiende eeuw. Het vak landhuishoudkunde, in eerste instantie 
bestemd voor predikanten die zich met die kennis in hun omgeving verdienstelijk zouden 
kunnen maken, werd ook door een groot aantal niet-studenten, door landbouwers, 
gevolgd. Van daaruit ontwikkelde zich een aparte landbouwschool, de eerste vorm van 
hoger beroepsonderwijs in het Noorden. 

Stuwende werking gaat ook uit van voortdurende bouwactiviteit. De universiteit breidde 
zich eind negentiende eeuw geweldig uit. Sindsdien is er eigenlijk sprake van een doorlopend 
bouwproces. Voortdurend wordt er gebouwd en verbouwd en worden grote ingewikkelde 
bouwr^verken als laboratoria en ziekenhuisafdelingen gerealiseerd. Voorlopig sluitstuk is de 
komende jaren een investering van een half miljard in een nieuwe campus: een landgoed 
voor onderwijs en onderzoek op universiteitsterrein in het noordelijke stadsdeel. De rela
ties met vele bedrijven in de regio zijn dan ook van lange duur en voor de betrokken 
bedrijven van groot belang. Zonder de universiteit zouden die bedrijven, aannemers, toe
leveranciers etc. niet bestaan of niet zo'n goed bestaan hebben. In hoeverre er echt sprake 
is van economische afhankelijk en of de universiteit een doorslaggevende factor is in het 
vestigingsbeleid van bedrijven moet nader worden onderzocht. Dat geldt ook in de con
sumptieve sfeer. Er zouden zeker cafés zijn en restaurants en discotheken, maar zonder de 
universiteit zou de jongerencultuur volstrekt anders zijn. Zou Groningen er zonder uni
versiteit hebben uitgezien als Zwolle of Assen? De gedachte alleen al is veel Groningers een 
gruwel. 

8 F.I. de long, De economische betekenis van de Rijksuniversiteit Groningen voor de provincie (Haarlem 1969). 
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Een emotionele hand 
Tussen Groningen en zijn universiteit bestaat een innige betrekking. In de verhoudingen 
van het excentrische Noorden, een economisch niet altijd even welvarend gewest, is de 
universiteit voor de beeldvorming, voor het gevoel van eigenwaarde, voor de status, het 
gevoel van meetellen, heel belangrijk geweest. De aanwezigheid van een intellectueel en 
cultureel hoogstaande organisatie draagt op veel terreinen bij aan het welzijn van het 
gebied. Dit aspect, nog ongrijpbaarder dan het economische belang of het belang als 
onderwijs- en onderzoeksinstelling, speelde een belangrijke rol bij de argumentatie die 
werd gebruikt om te voorkomen dat de universiteit werd opgeheven. Dat gevaar heeft 
meermalen gedreigd en gedurende lange tijd heeft het voortbestaan van de Groningse 
universiteit aan een zijden draadje gehangen. 

In de jaren dertig van de negentiende eeuw was het met het aantal studenten droevig 
gesteld. Erger nog, het oude academiegebouw en de overige behuizingen waren decen
nialang niet gemoderniseerd. Groningen kreeg als rijkshogeschool veel te weinig midde
len en voelde zich achtergesteld bij de andere universiteiten. De overheid, zo was het 
gevoel, liet Groningen een langzame dood sterven. Dan volgt een typerende reactie: de 
stad en de provincie financieren een nieuw academiegebouw, dat de universiteit zijn 
oude luister moet teruggeven. Het gebouw komt in 1850 gereed. In deze tijd lees je nog 
niets over de economische betekenis van een universiteit. De steun past geheel bij de ver
lichte sfeer waarmee de hele universiteit was doordesemd dankzij hoogleraren als Van 
Swinderen en Uilkens, twee ook nationaal bekende volksverlichters. Ook de burgemees
ter, feestredenaar bij de officiële opening in 1850, sprak over de lichtstroom die zich zou 
verspreiden over 'den versten omtrek' en die 'het gansche vaderland' zou bestralen. De 
gevoelens van Groningen voor de universiteit worden mooi samengevat in de dichtregels 
'de bloei der hoogeschool tot heil der maatschappij blijft steeds de wens en bee van 
gruno's burgerij'. Deze tekst was aangebracht boven een van de stadspoorten ter gelegen
heid van de feestelijke versiering van de stad bij de inwijding van het nieuwe academie
gebouw. Rondom die inwijding was een waar volksfeest of misschien beter een waar 
burgerfeest ontstaan. De burgerij had zelf geld bijeengebracht voor de openbare feesten 
ter gelegenheid van de opening. Zij wilde niet dat de stadskas ook hier nog eens mee 
werd belast. 

De diepste crisis voor de universiteit moest toen nog aanbreken. Het is het bekende 
verhaal van de nieuwe wet op het hoger onderwijs die jaren op zich liet wachten en 
waarvan de verwachting was dat ze een paar universiteiten zou laten sneuvelen, in ieder 
geval de Groningse. Het dieptepunt was het jaar 1870, toen nog slechts 142 studenten in 
Groningen verbleven. Er was leegloop, hoogleraren kozen voor zekerheid en namen 
benoemingen elders aan. Hoogleraren spraken in collegezalen voor minder toehoorders 
dan banken. Maar op zeker moment komt dan een geweldige lobby op gang. Heel het 
Noorden lijkt gemobiliseerd en het ene na het andere adres wordt over de Haagse politici 
uitgestort. De strekking is bijna altijd dat Den Haag Groningen bewust laat wegkwijnen om 
Utrecht te bevoordelen. Groningen kwijnt, Utrecht bloeit. Er is sprake van een vijand-
gedachte. De universiteit is onderdeel geworden van een politiek steekspel waar geen 
argumenten rond de betekenis van de universiteit als opleidingsinstituut meer aan te pas 
komen. De strijd wordt hard en politiek gevoerd. Wekenlang is de academie voorpagina
nieuws in de Groninger Courant. 
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Rots opgericht in de Poelestraat te Groningen ter gelegenheid van de viering van het het lustrum van 1864. 
Universitaire jubilea zijn altijd uitbundig door de burgerij gevierd. 

We kennen de afloop. Dat Groningen behouden bleef dankte het aan het feit dat ook 
Amsterdam de status van universiteit begeerde. Men kon niet Groningen sluiten en 
Amsterdam tot universiteit uitroepen. Maar de Groningers zagen het anders! Voor hen 
was de bekende mr. Samuel van Houten (een Groninger van geboorte) de held. Hij had 
achter de schermen zich het vuur uit de sloffen gelopen. Van Houten voorspelde een 
denationalisering van het Noorden, de verbreking van de geestelijke band tussen het eco
nomisch zo krachtige Noorden (de champagnejaren van de Groninger landbouw waren 
net achter de rug) en het centrum van het land. Het mooiste staaltje van Van Houten 
kwam toen het Tweede-Kamerlid Van Kerkum nog een amendement trachtte in te dienen 
op de wet en er plots weer gevaar dreigde. Van Houten belette Van Kerkum met een paar 
stevige krachttermen en een handgreep op te staan staan en redde daarmee de wet. 
Groningen was er doorgeglipt, zo was algemeen het gevoel in de Kamer. Het is overigens 
opvallend dat Van Houten in zijn woordgebruik van 'denationalisering' het nationale 
belang van de Groningse universiteit benadrukte. Het was niet het provincialisme dat bij 
hem de boventoon voerde, zoals je op zo'n moment zou verwachten. 

Als rijksinstelling is de positie van Groningen kwetsbaarder geweest dan die van de 
andere universiteiten. Het rijk heeft de universiteit jaren in onzekerheid laten verkeren en 
er ook weinig in willen investeren. Kwetsbaar is de universiteit ook door de regio waarin 
het ligt. Groningen ligt (economisch) excentrisch en heeft in het Noorden een beperkt 
rekruteringsgebied door een lage bevolkingsdichtheid. 

Een vraag die bij verder onderzoek aan de orde moet komen is hoe typisch Gronings we 
de universiteit nu zouden kunnen noemen. Bij de rekrutering van studenten is om begrij-
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pelijke redenen het aandeel van de Groningse en andere Noord-Nederlandse studenten 
groot geweest. Maar er zijn allerlei tendenties die er op wijzen dat de universiteit veel minder 
provinciaal was dan de negentiende-eeuwers ons wilden laten denken. 

Opvallend is dat binnen de universiteit zelf in tijden van crisis weinig actie wordt onder
nomen. In 1876 is dat heel opvallend: het is de buitenwacht die de politiek opschudt. Door 
Jensma wordt in Veranderingen in het hoger onderwijs geconstateerd dat de vanouds sterke 
binding tussen universiteit en gewest in de loop van de tijd zwakker is geworden.'^ Vooral 
was dat het geval in het bestuur van de universiteiten waarin de regio minder sterk was 
vertegenwoordigd. De relatie universiteit en regio kan niet los worden gezien van de een
heidsstaat versus het gewest. Een gevoel dat in Groningen heel sterk leefde zoals uit het 
navolgende citaat uit 1849 blijkt: 'Er heeft geen universiteit in ons vaderland bestaan welke 
diepere wortelen in den geheel volkswil geschoten heeft dan de Groningsche daar deze uit 
den boezum der volksvertegenwoordigers zonder eenig vreemd inmengsel is ontstaan'. 

Een voorlopige conclusie is dat de relatie universiteit en regio complex is. In de eerste 
plaats door de verandering in bestuurlijk opzicht. De Groningse universiteit is twee eeu
wen lang provinciaal aangestuurd en nu al twee eeuwen lang een rijksinstelling. Verder is 
de universiteit van nu volstrekt anders, alleen al in kwantitatief opzicht, vergeleken met de 
vooroorlogse universiteit. Onderzoek naar economisch stuwende werking heeft vooral zin 
voor de laatste decennia. Twee factoren spelen in de relatie gedurende de gehele geschie
denis een rol. In de eerste plaats is dat de geografische ligging die er voor zorgt dat 
Groningen zijn universiteit behoudt (in 1811 en 1815 en eigenlijk ook in 1876). Ten tweede 
is er de innige betrekking tussen de stad en de universiteit, niet alleen in economisch maar 
vooral ook in cultureel opzicht. Het zal lastig zijn dit alles in beeld te brengen. Maar de 
conclusie van het onderzoek zal ongetwijfeld zijn dat de universiteit en de stad elkaar heb
ben versterkt en eigenlijk niet zonder elkaar kunnen. 

SUMMARY 

Town and gown. The university of Groningen and the Groningen region 
The university of Groningen was founded in 1614 by the government of the province of 
Groningen. 'Town and gown', the city and province of Groningen and the university, have 
always had a very special relationship. In terms of the local economy the university is of 
importance for the region as a whole. But the region benefits most from the effects of uni
versity life on culture. For instance, this is why the city was eager to support the university 
in the second half of the 19th century when the national government tried to close the 
university. In 1850 a new academy building was realised as the result of an initiative of the 
city council, which shows the affection of the city for its university. 

9 G. Th. jcnsma en H. de Vries, Veranderuigen in het hoger onderwijs in Nederland tussen 1815 en 1940 (Hilversum 
1997) 60-66. 
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