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Inleiding  

Leegloop in Noord-Groningen 

In 1959 verscheen het rapport Bedreigd Bestaan, de sociale, economische en culturele 
situatie in Noord-Groningen. De titel van dit rapport benadrukte het al, er werd geen 
rooskleurige toekomst voor Noord-Groningen voorspeld. Ook tegenwoordig wordt er over de 
toekomst van het Groningse platteland niet al te rooskleurig gedacht. Een belangrijke oorzaak 
is in beide gevallen de afname van het aantal inwoners. Hierdoor kan de leefbaarheid op het 
Noord-Groninger platteland achteruitgaan. Net als nu was dit probleem in de jaren vijftig voor 
sommige mensen een reden om zich zorgen te maken. In dit artikel zal worden ingegaan op 
hoe daar mee om is gegaan in Noord-Groningen. Dit zal gebeuren door te focussen op het 
werk van de Stichting Noord-Groningen. Een stichting die is opgericht in 1954 en de aanzet 
gaf tot het onderzoek voor het rapport Bedreigd Bestaan. Na aanleiding van het Bedreigd 
Bestaan rapport verricht ik een promotieonderzoek bij de sectie Economische en Sociale 
Geschiedenis aan de RuG. Dit onderzoek richt zich op de sociaal-culturele ontwikkelingen in 
Noord-Groningen in de periode 1950 tot 2000. Centraal staat hierbij hoe inwoners van Noord-
Groningen aankijken tegen deze veranderingen en wat voor invloed dat heeft op het denken 
over leefbaarheid en regionale identiteiten van Noord-Groningen. Om dit te achterhalen zijn 
inwoners van verschillende bevolkingsgroepen en van verschillende leeftijdsgroepen 
geïnterviewd. Om de context te bepalen van de situatie in Noord-Groningen is daarnaast 
archiefonderzoek verricht naar de Stichting Noord-Groningen. In dit artikel zal een kort 
overzicht worden gegeven van de bevindingen over die Stichting en hoe ze omgingen met de 
ontwikkelingen in Noord-Groningen.  
 
 

De Stichting Noord-Groningen 1 

Op 11 juni 1954 kwamen in het gemeentehuis van Warffum vijf Noord-Groninger mannen 
bijeen. Ze maakten zich zorgen over de regionale leefsituatie in Noord-Groningen. Na de 
Tweede Wereldoorlog had het platteland van Nederland te maken met een stijgende 
werkloosheid door minder arbeidsmogelijkheden in de landbouw. Voor veel 
plattelandsgebieden betekende dit een stijgende migratie naar de industriegebieden van 
Nederland waar wel werk was. Dit proces werd versterkt door de Nederlandse overheid die 
een industrialisatiepolitiek voerde in de jaren vijftig. Hiervoor waren negen 
ontwikkelingsgebieden aangewezen die gestimuleerd werden door middel van industrialisatie. 
Noord-Groningen viel buiten deze stimuleringsgelden en kreeg te maken met minder 
werkgelegenheid in het gebied en teruglopende bevolkingsaantallen. Dat resulteerde in een 
zichtbaarder wordende achteruitgang van de leefomgeving. Vooral in de kleine dorpen werd 
duidelijk dat er minder voorzieningen waren en dat de voorzieningen die er wel waren steeds 
minder gebruikers kregen. Om voor verbetering te zorgen kwamen de volgende mannen 
bijeen: W.J. Geertsema (1918-1991), burgemeester van Warffum2,  G.R. Meijer (geb. 1915), 
akkerbouwer in Kloosterburen en bestuurslid van de Groninger Maatschappij van Landbouw, 
R.E. Siemens (1897-1989) akkerbouwer in Uithuizermeeden en betrokken bij de 
landbouwvereniging Uithuizermeeden, C.N. Smit (1916-2002) kandidaat notaris in Eenrum en 
betrokken bij het Vormingscentrum ‘De Breede’ en T.J. Tammens (1890-1978) akkerbouwer 
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in Den Andel en bestuurslid van het Waterschap Noordpolder. Smit is waarschijnlijk de 
initiator geweest van het geheel en heeft deze mannen bij elkaar gezocht. Samen dachten ze 
na over hoe er moest worden omgegaan met het veranderende Noord-Groninger platteland. 
Om een breder draagvlak te krijgen overlegden de vijf met H.D. Louwes (1893-1960)3,  E.H. 
Ebels (1889-1970)4,  en A.W. Bieuwenga (1903-1971)5.  Dit drietal Groningers was politiek 
actief op nationaal niveau. Samen concludeerden ze dat er een stichting zich bezig moest 
gaan houden met de ontwikkelingen in Noord-Groningen. Vanuit verschillende 
bevolkingsgroepen stelden ze een algemeen en een dagelijks bestuur op. In het algemeen 
bestuur zaten ongeveer veertig vertegenwoordigers afkomstig uit de lokale overheid, 
landbouworganisaties, het waterschap, vrouwenorganisaties, handelsverenigingen en 
culturele organisaties. Op 11 maart 1955 werd in Warffum de Stichting Noord-Groningen 
(SNG) officieel opgericht. In de toen opgestelde statuten staat het volgende doel vermeld:  

‘Noord-Groningen verder te ontsluiten en de daarmede samenhangende 
economische, sociale en culturele belangen van dit gebied te bevorderen door het 
stimuleren van: 
- De inpoldering van de Lauwerszee en de gehele en gedeeltelijke (sic) 

Waddenzee.  
- De landaanwinning en de aanleg van een verbindingsdijk naar Schiermonnikoog.  
- De aanleg van goede verkeerswegen. 
- Het scheppen van betere recreatiemogelijkheden. 
- Alles wat verder dienstig kan zijn aan het gestelde doel. ‘6 

 
De SNG wilde zich met dit doel hoofdzakelijk richten op de ontsluiting van Noord-Groningen. 
Zo zou volgens de SNG de gehele samenleving economisch, sociaal en cultureel verbeterd 
worden. Om dit te realiseren werden er verscheidene commissies opgericht die zich richtte op 
een specifiek onderwerp. De SNG toonde met dit doel een oplossingsgerichte benadering. De 
projecten waar de SNG zich in eerste instantie op richtte waren ook onderwerp van het 
nationale beleid. Na de Watersnoodramp in 1953 werd al snel duidelijk dat de Lauwerszee 
ook afgesloten zou worden. Uiteindelijk is dit in 1969 gerealiseerd. Hetzelfde proces gold voor 
de dijkverhoging. De SNG had vanaf toen een ondersteunende rol bij de ontwikkeling van 
deze projecten. Hierdoor richtte ze zich niet meer alleen op het planologische aspect, maar 
werden de werkzaamheden breder. Deze ondersteunende rol riep echter de vraag op naar 
een compleet inzicht in de problemen van het gebied. Een uitgebreid wetenschappelijk 
onderzoek dat dit inzicht moest geven werd gewenst. De behoefte aan een wetenschappelijk 
onderzoek werd versterkt door een nota van de Noordelijke Economische-Technologische 
Organisatie (NETO). De NETO was de Noordelijke variant van de Economische-
Technologische Instituten (ETI’s) die in de jaren dertig door de nationale overheid in de 
meeste provincies waren opgericht. Door middel van de ETI’s wilde de overheid actiever 
kunnen inspelen op de provinciale economieën. In de nota van de NETO uit 1955 werd 
geconstateerd dat er een diepgaand onderzoek moest komen naar alle facetten van de 
Noord-Groninger samenleving.7  
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Het Bedreigd Bestaan rapport 

In 1956 werd er begonnen aan het opstellen van een onderzoeksopzet. Op 29 oktober 1956 
werd dit plan voor een wetenschappelijk onderzoek gepresenteerd door de Groningse 
hoogleraar sociologie P.J. Bouman. In Hotel van Dijk in Warffum waren hiervoor de besturen 
van de SNG en ongeveer 200 belangstellenden aanwezig. Hier werd duidelijk dat het 
onderzoek van de SNG naast het constateren van de problemen ook oplossingen moest 
bieden. Zodoende moest het een leidraad vormen voor de SNG om activiteiten te ontwikkelen 
om daarmee de welvaart te verhogen. Omdat de SNG zelf niet de capaciteiten had om een 
dergelijk onderzoek op te zetten en uit te voeren, waren het Sociologische Instituut van de 
Rijksuniversiteit Groningen, de Provinciale Planologische Dienst (PPD), de NETO en het 
Landbouw Economisch Instituut (LEI) benaderd.  
In het kader van het onderzoek werden twaalf deelonderzoeken uitgevoerd. Het centrale 
thema, de Noord-Groninger samenleving, werd hiervoor opgedeeld in verschillende thema’s: 
de ontwikkeling van de bevolking, de kleine dorpen, de grote dorpen, de kerkelijkheid, de 
culturele situatie, de land,- en tuinbouw, de niet-agrarische werkgelegenheid en 
werkgelegenheidsvraagstukken. Het grootste aantal deelonderzoeken werd uitgevoerd door 
het Sociologisch Instituut. De nadruk binnen de deelonderzoek ligt dan ook op sociologische 
onderwerpen. De deelonderzoeken tonen een verschil in aanpak, onderzoeksgebied en 
gebruikte onderzoeksmethoden. Opvallend voor die tijd is dat het onderzoek zich niet alleen 
beperkte tot inwoners van Noord-Groningen. Ook in de Noordoostpolder en in verschillende 
grote steden is met oud-Noord-Groningers gesproken.  
De onderzoeken resulteerden in deelrapporten die de basis vormden voor het eindrapport 
Bedreigd Bestaan: de sociale, economische en culturele situatie in Noord-Groningen8.  Op 30 
november 1959 kon de toenmalige voorzitter van de SNG burgemeester J.C. Lindeboom van 
Leens het eerste exemplaar aanbieden aan de Groninger Commissaris van de Koningin mr. 
W.A. Offerhaus. In het Mercurius Hotel in Leens waren vertegenwoordigers van provinciale 
en gemeentelijke overheden en vele betrokken instellingen en organisaties aanwezig om 
getuige te zijn van deze overhandiging. Prof. dr. P.J. Bouman heeft als samensteller van het 
rapport de deelrapporten gebruikt om vanuit verschillende invalshoeken een beeld te 
schetsen van de ontwikkelingen in de situatie in Noord-Groningen. In acht hoofdstukken 
werden ingekorte versies van de deelrapporten weergegeven. Na dit beschrijvende gedeelte, 
dat een spiegel van Noord-Groningen moest vormen, volgen twee hoofdstukken met 
aanbevelingen. Hierin worden specifieke oplossingen gegeven met betrekking tot de 
versterking van de dorpssamenleving door middel van ‘community organization’ en het 
agrarische klimaat door middel van ‘agrarisatie’. ‘Community organization’ richtte zich sterk 
op bewonersparticipatie. Bewoners moesten zelf bewust worden van de situatie en moesten 
met initiatieven voor verbetering komen. Het resultaat van deze ‘community organization’ 
moest de creatie van een agrarisch klimaat zijn. In Noord-Groningen moest een klimaat 
ontstaan dat economisch, sociaal en cultureel geschikt was voor de ontwikkeling van een 
moderne landbouw. Dus niet alleen de landbouw moest moderniseren en bijvoorbeeld meer 
met machines werken, ook de dorpssamenleving moest zich aanpassen aan deze 
modernisering. Bouman noemde dit proces ‘agrarisatie’. Deze aanbevelingshoofdstukken zijn 
grotendeels door Bouman geschreven en neigen naar een oplossingsgerichtheid. Bedreigd 
Bestaan bied dus enerzijds een beschrijvende microanalyse en anderzijds een oplossings- en 
praktijkgerichtheid. 
Door een onderzoek als Bedreigd Bestaan werd er een beeld geschetst over het 
onderzoeksgebied. Door het rapport en haar titel werd Noord-Groningen gezien als een 
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gebied waar het slecht ging en waar de samenleving onder druk stond. Het rapport creëerde 
met deze titel een regionale identiteit voor Noord-Groningen: Noord-Groningen als bedreigd 
gebied. Deze negatieve identiteit fungeerde voor verschillende doelen. De identiteit werd 
gebruikt als een middel om burgers in beweging te krijgen. De toekomstperspectieven voor 
Noord-Groningen waren slecht en inwoners kunnen er zelf voor zorgen dat het weer beter 
gaat, oftewel een vorm van ‘community organization’. Daarnaast was Bedreigd Bestaan een 
middel om het (toekomstige) werk van de SNG te verantwoorden en om financiële middelen 
te werven van de lokale en nationale overheid. Hiermee was het rapport dus ook een 
schreeuw om politieke hulp. Hoewel de SNG het rapport niet zelf geschreven had kon het 
mooi gebruik maken van de wetenschappelijke onderbouwing van de problemen. Het rapport 
vormde een ideale uitgangspositie voor de ontplooiing van activiteiten om de welvaart van de 
bevolking te verbeteren. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het rapport Bedreigd Bestaan en een advertentie voor het rapport in het Cultureel Maandblad 
Groningen, (1959).  
 
 

Reacties op Bedreigd Bestaan 

Onduidelijk is hoe er binnen het bestuur van de SNG gereageerd werd op het rapport. Wel 
merkte één van de initiatiefnemers van de SNG meneer Meijer vijftig jaar na dato op: ‘Bij de 
publicatie van het rapport was het niet zo dat iedereen stond te juichen: dat rapport is er…9  
Ondanks dat de SNG de optie openhield om een afwijkende mening te hebben over sommige 
zaken, werd het rapport belangrijk genoeg bevonden om het te laten publiceren. De SNG 
begon zelfs enthousiast aan een promotietoer met het rapport. Ze organiseerden allerlei 
activiteiten, zoals lezingen, besprekingen van het rapport in gemeenteraden en 
dorpsavonden. Het hoogtepunt voor de SNG was waarschijnlijk de komst van de minister van 
Maatschappelijk Werk mevrouw dr. M.A.M. Klompé naar Noord-Groningen. Zij reageerde 
enthousiast op het rapport, want ook zij was een groot voorstander van de ontwikkeling en 
stimulering van initiatieven uit de bevolking. De SNG reageerde daarnaast op Bedreigd 
Bestaan door haar doelstelling in de statuten in 1960 te wijzigen in: ‘de Stichting heeft ten 
doel de verheffing van de economische, maatschappelijke en culturele situatie in het 
werkgebied, door het stimuleren van alle daartoe geëigende activiteiten.10  Deze bredere 
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doelstelling had tot resultaat dat de SNG zich minder ging richten op planologische projecten 
maar meer op sociaal-culturele projecten in de Noord-Groningse samenleving.  
Niet alleen de SNG reageerde op Bedreigd Bestaan, ook vanuit de samenleving kwamen er 
reacties op het rapport. Enerzijds werd het rapport nuchter gevonden en anderzijds te 
eenzijdig. Vooral de aanpak van kleine dorpen getuigde van een nuchtere kijk. Maar de 
benadering van standsverschillen tussen boeren en arbeiders werd ervaren als nogal 
eenzijdig. De reacties op Bedreigd Bestaan waren hoofdzakelijk afkomstig van 
wetenschappers en de overheid en niet van de lokale bevolking. In 1963 werd duidelijk dat er 
nog maar weinig concrete reacties vanuit de samenleving waren gekomen op Bedreigd 
Bestaan. Het rapport was wel op vergaderingen besproken maar daar bleef het bij. Een jaar 
later concludeerde één van de auteurs van een deelrapport M.R.W. Bos hetzelfde. Volgens 
hem was er ook geen beleid gevormd naar aanleiding van Bedreigd Bestaan en schenen de 
inwoners alleen nog maar de titel te herinneren en was de inhoud allang vergeten11.  Vanuit 
de SNG werd dit niet ontkent, maar zij gaven ook graag de successen aan zoals het 
bevolkingszelfonderzoek in Kloosterburen12.  Dit door bewoners uitgevoerde onderzoek over 
de situatie in Kloosterburen was volgens de SNG een voorbeeld van ‘community 
organization’. 
 

De werkzaamheden van de SNG  

In eerste instantie hield de SNG zich bezig met planologische projecten gericht op de 
economische ontwikkeling. Vooral de Lauwerszeeafsluiting en de Eemshaven zijn projecten 
waar de SNG zich voor inzette. Al snel werd echter duidelijk dat de SNG zich niet alleen kon 
richten op economische ontwikkeling. Dit omdat deze projecten al gerealiseerd werden vanuit 
de overheid en omdat er een vraag kwam naar sociaal-culturele ontwikkeling. Bedreigd 
Bestaan verduidelijkte dit: de bevolking in Noord-Groningen had niet alleen behoefte aan 
economische ontwikkeling, maar ook sociaal-culturele ontwikkeling. Vanaf de jaren zestig 
hield de SNG zich onder de noemer van maatschappelijk opbouwwerk steeds meer bezig met 
welzijnswerk. In 1961 werd de SNG door het Ministerie van Maatschappelijk Werk 
aangewezen als een welzijnsorgaan. Dit betekende naast officiële erkenning een financiële 
steun van de overheid. Dit was een meevaller voor de SNG, want financieel gezien waren ze 
afhankelijk van subsidies van de gemeenten en de nationale overheid. Hierdoor werd er van 
de SNG ook steeds meer verwacht dat ze zich hielden met sociaal-culturele projecten.  
Het meest succesvolle sociaal-culturele project van de SNG is het ondersteunen van 
dorpscommissies bij de totstandkoming van dorpshuizen in Noord-Groningen geweest. 
Initiatieven voor dorpshuizen konden vanuit het Ministerie van Maatschappelijk Werk rekenen 
op een subsidie. Deze initiatieven moesten wel uit de dorpssamenleving zelf komen. Omdat 
het belangrijk was om de gehele samenleving mee te laten denken, richtte een medewerker 
van de SNG zich op het samenbrengen van ideeën, de organisatie, de samenleving en de 
financiële middelen voor de dorpshuisplannen. De SNG kon dan ook gezien worden als een 
animator. Als resultaat van de inspanningen werd in 1962 in Garsthuizen het eerste 
gesubsidieerde dorpshuis door de Commissaris van de Koningin Mr. C.L.W. Fock en minister 
Klompé geopend. In de jaren zestig en zeventig werden daarnaast nog enkele tientallen 
dorpshuizen geopend of opgeknapt met behulp van de SNG. Ondanks dat de er in Bedreigd 
Bestaan geconcludeerd was dat elk groot dorp een dorpshuis moest hebben, bleek in de 
praktijk dat het voornamelijk kleine dorpen waren die een dorpshuis kregen. Dit omdat daar 
vaak geen café meer was die de accommodatiefunctie kon vervullen. Zodoende werd 
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tweederde van het totale aantal dorphuizen gerealiseerd in een kern kleiner dan 500 
inwoners. 
In Bedreigd Bestaan waren ‘community organization’ en ‘agrarisatie’ als suggesties gegeven. 
Deze suggesties waren echter niet goed uitgewerkt en toepasbaar in concreet beleid dat 
gericht was op kleine en middelgrote dorpen13.  Vanuit de Provinciale Planologische Dienst 
(PPD) werd daarom in 1960 met instemming van het College van Gedeputeerde Staten der 
provincie Groningen de Adviescommissie Noord-Groningen opgericht. In deze commissie 
zaten ook enkele vertegenwoordigers van de SNG. De Adviescommissie moest onderzoeken 
hoe Noord-Groningen zich planologisch gezien verder moest ontwikkelen. Het resultaat was 
een streekplan dat in twee rapporten werd gepubliceerd. In dit streekplan waren de dorpen in 
Noord-Groningen verdeeld in kleine, middelgrote en hoofddorpen14.  De hoofddorpen 
moesten functioneren als lokaal voorzieningencentrum en de kleine dorpen moesten niet 
meer gestimuleerd worden. Als reactie hierop publiceerde de SNG een brochure ‘Over 
Noord-Groningen gesproken….15  Deze brochure diende als discussienota bij 
gespreksavonden die de SNG organiseerde voor de bevolking. Uit deze avonden bleek 
duidelijk de als positief ervaren opkomst van mobiliteit. Forensisme, zoals het toen werd 
genoemd, is een van de belangrijkste ontwikkelingen geweest die er toentertijd voor heeft 
gezorgd dat de toekomstscenario’s uit het Bedreigd Bestaan rapport en de rapporten van de 
adviescommissie Noord-Groningen niet zijn uitgekomen. Door het toegenomen gebruik van 
brommers, motoren en auto’s was het voor de inwoners van Noord-Groningen minder 
noodzakelijk om te verhuizen. Zowel arbeidsmogelijkheden als voorzieningen waren immers 
bereikbaar voor de Noord-Groningers. 
 

De SNG een stichting voor de bevolking? 

In haar bestaansperiode ontwikkelde de SNG veel ideeën voor verschillende activiteiten. Wat 
opvalt is dat de SNG eigenlijk weinig activiteiten zelf ontplooide. Dit heeft hoofdzakelijk te 
maken met de structuur en capaciteit van de SNG. In de beginperiode waren het, de besturen 
en de commissies van de SNG die gedachten uitwisselden en zo zochten naar oplossingen 
voor de problemen in Noord-Groningen. Op deze manier hield een groep vooraanstaande 
Noord-Groningers zich bezig met de ontwikkelingen in Noord-Groningen. Zij kunnen gezien 
worden als een denktank. Sommige van deze ideeën werden direct door de commissies zelf 
uitgevoerd of door het bureau van de SNG. Vanaf het eind van de jaren zestig werd de 
uitvoerende rol van de commissies steeds minder en werd steeds meer werk uitgevoerd door 
het bureau. Dit bureau had echter een beperkte capaciteit. Vaak werden daarom gedachten 
van de SNG overgenomen door derden, zoals dorpscommissies of provinciale instellingen, en 
zij voerden het desbetreffende idee uit. Op de ondersteunende rol bij dorpshuizen na, had de 
SNG weinig directe invloed in Noord-Groningen. De indirecte invloed van de SNG is 
belangrijker geweest voor Noord-Groningen, bijvoorbeeld door het Bedreigd Bestaan rapport. 
Voor de leden van de besturen en de commissies was de SNG dan ook niet iets waar ze 
dagelijks mee bezig waren. Als resultaat van deze benadering was de SNG ook niet echt 
bekend bij de bevolking maar meer onder de bestuurlijke bovenlaag. Bos vond het dan ook 
vijf jaar na Bedreigd Bestaan een illusie om de denkbeelden uit het rapport onder 80.000 
inwoners bekend te krijgen16.  Hetzelfde zal in het algemeen gegolden hebben voor de 
denkbeelden van de SNG. 
De SNG bleef in haar hele bestaansperiode worstelen met de bekendheid onder de 
bevolking. Na dertig jaar was dit probleem er de oorzaak van dat de SNG geen bestaansrecht 
meer had. Eind jaren zeventig werd het steeds onduidelijker wat precies de taken waren van 
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de SNG en de SNG was niet bekend bij de bevolking. De onduidelijkheid werd alleen maar 
versterkt door de opkomst van andere regionale organisaties in de jaren zeventig. Daarnaast 
werd er vanuit de overheid een beleid gevoerd dat voor een efficiëntere samenwerking tussen 
zulke organisaties moest zorgen. In praktijk betekende dit een beëindiging van de 
rijksbijdrageregeling voor de welzijnsorganisaties. In overleg met verscheidene regionale 
organisaties werd besloten om met één organisatie verder te gaan. Deze zou dan het werk 
van de overige organisaties combineren. De SNG werd overbodig en in 1985 werd het 
opgeheven en ging de stichting op in de Regioraad Noord-Groningen. 
 
 

                                                            
1 Voor een uitgebreide beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van de Stichting Noord-Groningen zie: 
K.G. Melis, “Noord-Groningen Rond 1955: Krimp, Een Stichting En Regiovorming,” Gronings Historisch 
Jaarboek  (2010). 
2 Vanaf 1957 was Geertsema politiek actief in Den Haag. Onder andere van 1959-1971 lid Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, van 1963-1966 en 1969-1971 fractievoorzitter voor de VVD in de Tweede 
Kamer, van 1971-1973 minister van Binnenlandse Zaken en van 1973-1983 Commissaris van de 
Koningin in Gelderland. 
3 Louwes was eigenaar van een akkerbouwbedrijf in Ulrum en bestuurlijk actief op nationaal niveau. Van 
1930 tot 1947 was hij voorzitter van de Groninger Maatschappij van Landbouw, van 1933 tot 1937 lid van 
de Tweede Kamer voor de Vrijheidsbond/ Liberale Staatspartij en van 1950 tot 1960 lid van de Eerste 
Kamer voor de VVD. 
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6 Groninger Archieven (GrA), Archief SNG, toegang 2085, inv. nr. 15. Stichtingsakte 11 maart 1955 te 
Warffum, p. 1. 
7 GrA, Archief SNG, toegang 2085, inv. nr. 24. NETO. Rapport No. 263. 
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(Groningen: 1959). 
9 Interview G.R. Meijer te Leens op 1 december 2009. 
10 Stichting Noord-Groningen, Jaarverslag 1960 (Groningen: 1961), p. 1. 
11 M.R.W. Bos, “Interim-balans van een bedreigde maatschappij: vijf jaar Noord-Groningen,” Groningen: 
Cultureel Maandblad 6 (1964), p. 229. 
12 H. Boerland, “Kloosterburen beziet zich zelf verslag van een bevolkings-zelfonderzoek gehouden in de 
gemeente Kloosterburen,”  (Groningen: 1962). 
13 Bos, “Interim-balans van een bedreigde maatschappij: vijf jaar Noord-Groningen,” p. 229. 
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1963). 
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