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Drents voorbeeld vindt navolging in Groningen  

De „Groninger Vereniging voor 
Opbouwwerk" gestart  

Wij zien overal in het land een opleving in het werk der 
zogenaamde „provinciale opbouworganen", verenigingen of 
stichtingen, welke ook voor de oorlog hier en daar bestonden 
en van welke de „Centrale Vereniging voor de Opbouw van 
Drenthe" de primeur was. Naast de „Centrale Vereniging voor 
de Opbouw van Drenthe", destijds in de moeilijke jaren na de 
eerste wereldoorlog gesticht, bestond er voor 1940 de 
„Provinciale Groninger Vereniging voor Opbouwwerk" en de 
„Stichting Gelderland voor Maatschappelijk Werk". Na de 
bevrijding is daar aanstonds aan toegevoegd „Brabants 
Volksherstel" en de „Stichting Utrecht voor Maatschappelijk 
Werk’', terwijl elders, met name in Friesland en Zeeland, 
voorbereidingen voor zo .een centraal provinciaal lichaam 
worden getroffen.  

Het schijnt in de bedoeling te liggen, dat in elke provincie een dergelijke instelling tot stand komt, 
opdat aan deze instellingen ook werk kan worden overgelaten, dat op centraal initiatief in Den Haag 
berust. De Commissaris der Koningin in de provincie Groningen, dfe heer E. H. Ebels, heeft in de loop 
van 1946 door een commissie van ingewijden laten nagaan, of het niet wenselijk zou zijn in de 
provincie Groningen tot een sterker en breder lichaam te komen dan het oude „Opbouw" was. Deze 
commissie kwam tot de conclusie, dat het wenselijk was aan de „Provinciale Groninger Vereniging 
voor Opbouwwerk", aan de stichting „De Groninger Gemeenschap" en aan het bij de bevrijding, 
gevórmde  „Nederlands Volksherstel te Groningen" te verzoeken tot liquidatie over te gaan en 
gezamenlijk — en tevens tezamen met anderen — een nieuwe organisatie te vormen met een 
gerteel nieuwe opzet.  

De Commissaris der ïConingin nam na besprekingen met verschillende organisaties en 
vooraanstaande personen dit voorstel over, waarna dan ook alras „Volksherstel" in de provincie 
Groningen en „Opbouw" opgeheven werden en de stichting „De Groninger Gemeenschap" 
maatregelen tot liquidatie nam. Aan de totstandkoming der nieuwe nu gevormde organisatie gingen 
ook besprekingen vooraf met de bij de bevrijding gevormde „Groninger Kring", een soort 
permanente ronde-tafel-conferentie van voormannen uit het Groninger leven, en met de uit de tijd 
van Militair Gezag daterende „studiekringen” in verschillende Groninger gemeenten. Ook hierbij 
werd alle medewerking ondervonden.  

Zo is in het laatst van 1946 een geheel nieuwe organisatie ontstaan met nieuwe taken en een nieuw 
bestuur. Zo ontstond dus de „Groninger Vereniging voor sociaal en cultureel werk". Voorzitter der 
vereniging is de Commissaris der Koningin. waardoor de band met het provinciaal bestuur en met de 
centrale landsoverheid is gewaarborgd. Zo is men erin geslaagd een lichaam te scheppen., dat geheel 
vrij en zelfstandig staat doch dat hoopt te werken in contact met de overheid.  

 


