
  

 

Protestants Christelijke Ouderen Bond 
Afdeling Groningen 

december 2021/januari 2022 
    Wat zou u vragen? 

 

In Matteüs  16 vers 13 vraagt Jezus aan zijn leerlingen: “Wat zeggen 
de mensen over de Mensenzoon? Wie ben ik volgens hen?” Daar ko-
men verschillende antwoorden op. 
 

Dat doet mij denken aan het volgende. Ik heb al jaren lang goed con-
tact met de twee vrienden beiden onkerkelijk, maar we hebben daar 
geen discussies over zo nodig doe ik mijn mond wel open op een be-
paalde opmerking of vraag. 
Het zijn Teun en Wessel. We sporten samen , gaan ergens gezellig een 
hapje eten en nog heel veel leuke dingen meer. We waren met ons 
drieën bijeen gezellig in alle rust toen ik  mijn vrienden de vraag stelde 
als je Jezus nu echt eens tegen zou komen zou je Hem dan wat vragen 
of ergens kritiek op hebben. 
 

Teun was de eerste die mij antwoord gaf, vroeger, we zijn van huis uit 
Katholiek, moesten we 2 x naar de kerk; naar de jongerenkerk en naar 
catechisatie ik ben nu van dat moeten af. 
Wessel zei, ik vind de Bijbel een goed sprookjesboek met verhalen die 
echt niet mogelijk zijn,  neem het verhaal van de splijting van de Rode 
zee opgezweept door een enorme wind en daar lopen de mensen dan 
doorheen, dat is onmogelijk. En wat te denken van die man in de leeu-
wenkuil spannende verhalen, maar ik heb er niets mee. Hoeveel zijn er 
in de tijd van Nero niet voor de leeuwen gegooid allemaal verslonden. 
 

Die vraag kan ook bij ons terecht komen, bij u en mij? Met de vraag 
van Jezus gaven de discipelen een aantal antwoorden en dan komt de 
kern vraag: “Maar wie ben ik volgens jullie?” 
Kunnen we Simon Petrus nazeggen: “U bent de Messias”? 
Natuurlijk zijn er bij ons tijden van vertwijfeling, maar ik mag ook ze-
ker weten dat niets mij kan scheiden van de liefde van Christus. 
December de geboorte van een klein kindje in een stal, van het licht in 
de wereld, wat kan een mens daar naar uitkijken! 
U ook? 
 

K.J. de Poel 
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Programma 2e helft 2021 PCOB 
 
Annulering kerst- en nieuwjaarsbijeenkomst! 
 

Beste leden, 
 

Opnieuw zijn de maatregelen in verband met toenemende be-
smettingen aangescherpt. Weliswaar zijn bijeenkomsten in buurt-
huizen en dergelijke nog wel toegestaan, maar er moet wel een 
coronacheck worden gedaan, mondkapjes moeten opblijven tot-
dat je zit en je mag niet heen en weer lopen.  
Als bestuur hebben we sinds die aankondiging overlegd over on-
ze middagbijeenkomsten in december en januari. We hebben al-
lemaal het gevoel dat vooral met het oog op het welzijn van u en 
ons het niet verantwoord is om de kerstbijeenkomst door te laten 
gaan, en evenmin onze bijeenkomst in januari. 
Dit besluit hebben we met grote spijt moeten nemen, maar onze 
gezondheid gaat tenslotte boven alles. Daarom hebben we beslo-
ten dat we pas in februari weer bijeenkomen, in de hoop dat dan 
het ergste achter de rug is en we net als tijdens de bijeenkomsten 
in oktober en november weer samen mogen komen, samen zin-
gen en door de zaal heen lopen om een praatje te maken met be-
kenden.  
Hoe vervelend het ook is, we kunnen nu niet anders dan ons erbij 
neerleggen dat we in december en januari geen ledenmiddagen 
zullen hebben. Ik hoop dat u begrip heeft voor ons besluit. 
 

Namens het bestuur, 
Sylvia Oosterhuis 

Programma 2e helft 2021 KBO  
 
 

Ook bij KBO zijn de kerst– en nieuwjaarsbijeenkomst  
geannuleerd i.v.m. Covid-19. 
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Van de ledenadministratie 

 
 

 
 
 
Overleden: 
Mw. R.G.H. Boksem    Het Want 67   
Mw. B. Boersma - Kragt    Linnaeusplein 105 
 

 
Hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren 

 

Voor ledenadministratie: secretariaat PCOB afd. Groningen. 
groningen@pcob50plus.nl 

 
Voor vragen m.b.t. Magazine/Nieuwsbrief kunt u contact opnemen met: 
 

Bezorging 
C.A. Verdam, Multatulistraat 3,  9721 NE  Groningen   
Tel. 050-5271493 email: mattyandries.verdam@gmail.com 
 

Samenstelling 
A.F. Horenberg, Uranusstraat 20, 9742 JW  Groningen  
Tel. 050-5717800 email: groningen@pcob50plus.nl 
 

Het volgende nummer verschijnt begin februari 2022 
Graag kopij inleveren uiterlijk: 
17 januari 2022 groningen@pcob50plus.nl of Uranusstraat 20 
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Naam Datum 
Mw. W. den Ouden-Hoekstra 1-december 

Dhr. P.J.G.C. Boersma 1-december 

Dhr. H. Koning 5-december 

Mw. M. de Wit-Stuiver 5-december 

Mw. A. van Eerden - Bouwers 6-december 

Mw. W. Duijn-Horden 6-december 

Dhr. U.K. Broere 8-december 

Mw. E.A. Brouwer 13-december 

Dhr. H. Steegstra 17-december 

Dhr. G. Kuiper 17-december 

Mw. J.G. Staal 20-december 

Mw. J. Wobbes-Smid 20-december 

Naam Datum 
Dhr. J. Pronk 20-december 

Dhr. J.L. Vos 21-december 

Mw. B. Spreeuwers-v.d. Hoek 25-december 

Dhr. W. van Duinen 26-december 

Mw. A. van Bruggen-de Jong 26-december 

Mw. J.A. Vegter-Noordveld 27-december 

Mw. Z. Ritzema-Schrik 29-december 

Mw. J. Zwart-Wieringa 29-december 

Mw. E. v.d. Ploeg 30-december 

Mw. J. Sulman - Hartholt 31-december 

Dhr. K.L. Alta 31-december 
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De ochtendnevel 
  
de ochtendnevel sluimert 
in stilte staat de wind op 
de kim ontwaakt 
de zon baadt 
in zee. 
  
Uit: 'Henk Lassche, het eigen landschap', biografie van 
Ed Wingen, 2001. 
  
  
  

  
  
  
  
  

Wij wensen al onze 
 leden een goede  
verjaardag en een  
goede gezondheid toe 
in 2022. 
  
Bestuur PCOB 
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Naam Datum 
Dhr. E. Gritter 1-januari 

Dhr. J. Scheper 5-januari 

Mw. J.A. Salomons-Bos 5-januari 

Mw. W. Brink 7-januari 

Mw. S. Loopstra 8-januari 

Mw. J. Kleiker-Bakker 8-januari 

Mw. A.J. Helms 8-januari 

Mw. J. Kappen-Suk 8-januari 

Mw. A. Gritter - Kuiper 13-januari 

Mw. J. Mulder 14-januari 

Mw. I. van Alteren-de Jong 14-januari 

Mw. F. Folgers 18-januari 

Mw. L. de Poel - Nijdam 19-januari 

Mw. C.A. Oosterhoff-Bosma 19-januari 

Naam Datum 
Mw. A. Ubbens-Bouwman 21-januari 

Mw. F. Tobi - Brugges 23-januari 

Dhr. G.J. Veening 25-januari 

Mw. A.W. Koster 27-januari 

Mw. A. Bos-Pietersen 28-januari 

Mw. W.A. Veninga - Boddeus 28-januari 

Mw. T. Koers-Meijer 30-januari 

Dhr. R.J. Wielstra 30-januari 

Mw. N. Zuidhof 30-januari 

Mw. F.A. Knoops-Sijtsma 30-januari 

Mw. H. Bos 30-januari 

Dhr. A. Pieters 31-januari 

Mw. P.J. v.d. Veen - de Smidt 31-januari 
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Het Genesis Dieet (105)  (dec. 2021) 
 

Dr. Gordon Tessler heeft veel onderzoek gedaan naar Gods instructies over onze 
voeding, en beschrijft de resultaten hiervan in zijn boek: “Het Genesis Dieet”.  
Het is de rode draad van deze artikelenserie, beginnende bij Genesis 1:29. 
 

Gods voeding brengt veranderingen! 
Wanneer u Gods voedsel begint te eten, is één van de veranderingen 
die u zult ervaren, een gevoel van zwakheid.  
Als het lichaam de giftstoffen uit het weefsel verwijdert, begint het 
hart trager te werken en dat heeft een inzinking tot gevolg.  
Deze aanvankelijke achteruitgang kan zo’n tien dagen duren, daarna 
neemt uw kracht toe en voelt u zich beter. 
 

Vat moed, uw lichaam heeft een verandering nodig om zich aan te 
passen en de eerste fase van genezing te voltooien: de ontgifting.  
Rust en slaap zoveel mogelijk.   
Heb geduld, en dank God voor de overwinning die langzaam, maar 
zeker, komt. 
 

In het kort komt het hierop neer dat de heilzame voeding van God in 
deze eerste fase van uw lichamelijk herstel de afvalstoffen verwijdert 
die in alle weefsels liggen opgeslagen. 
 

Sommige mensen ervaren weinig of geen symptomen, terwijl anderen 
het gevoel hebben dat ze ‘ziek worden’.  
Als zo’n schoonmaak nodig is in uw lichaam, bedenk dan dat God u 
zal beschermen, kracht geven, verlossen, genezen en herstellen als u 
Hem gelegenheid geeft u door iedere strijd heen te helpen! 
 

Dit hoort bij het neerhalen van de bolwerken van ziekte en kwalen in 
uw leven. 
 

Als u er voor kiest Gods richtlijnen voor de voeding toe te passen in 
uw leven, betekent dat:  
De schadelijke levensstijl vaarwel zeggen, die zoveel mensen in de we-
reld van vandaag ‘normaal’ vinden. 
 

In Openbaring 18:4 lezen wij: “Toen hoorde ik een andere stem uit de 
Hemel zeggen: “Ga weg uit die stad, mijn volk, zodat je geen deel 
hebt aan haar zonden en ontkomt aan de plagen die haar zullen tref-
fen!.  
 

Graag tot een volgende keer!  
 

>>> Deze afleveringen zijn, met schriftelijke toestemming van de uitgever,  
         bewerkt en samengesteld door:   Arend Schoenmaker  
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Column december                    
 
Op het moment dat ik deze column 
aan het papier toevertrouw vallen 
de bladeren in grote aantallen van 
de bomen en natuurlijk ook in mijn 
tuin.  
Heel goede gymnastiek voor jou 
zegt mijn vrouw als ik deze 
“rommel” op ruim. Mijn bladbla-
zer heb ik aan de kinderen overge-
daan, het apparaat maakte te veel 

lawaai. Dus is het voortdurend bladeren vegen, want anders raken mijn 
afvoerputten verstopt.  
Het is herfst 2021 en dan, dat las ik ergens, krijg je zorgen om de zorg 
en verder nu ook over de coronabesmetting. 
Hebt u dat ook? Leest u al die publicaties over de werking van de vi-
russen in de krant nog intensief en hangen de vele praatprogramma’s 
op de televisie u ook zo de keel uit? Nou mij wel, dat mag u weten. We 
hebben behoefte aan heldere en overtuigende communicatie en hierop 
moet de coronabestrijding steunen en geen verslapping van discipline 
en alertheid op de basisregels van hygiëne, afstand, ventilatie en voor-
zorg bij klachten.  
Het virus is nog lang onder ons, daar kunnen we wel van uitgaan, maar 
het moet onze levenslust natuurlijk niet vergallen.  
Angst is een slechte raadgever. Het opvolgen van de gestelde regels 
maakt het gevaar van besmetting heel klein, maar dan moet je het ook 
doen en dat is waarschijnlijk niet altijd zo. 
De maand december zal, mag je wel zeggen, het toonbeeld worden van 
het hopelijk niet falen van de man en vrouw in de straat met het opvol-
gen van de gestelde richtlijnen om corona tegen te gaan. Wij moeten 
het met elkaar doen, daar zullen we het toch met elkaar wel over eens 
moeten zijn. Er zijn trouwens al gevallen genoeg bekend waar in de 
familiekring grote onenigheid is ontstaan over het wel of niet gevacci-
neerd zijn en dan is er geen saamhorigheid meer.  
Vrede op aarde zingen we met de kerst en daarom gaan we nu verder 
met de maand december. 
Het wordt een maand met heugelijke feiten en er komen ook misschien 
wel teleurstellingen. 
Laat me beginnen met het Sinterklaasfeest op 5 december, voor velen 
een gebeurtenis met veel werk zoals het maken van gedichten bij de 
vele cadeaus. 
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U hebt u er natuurlijk heel goed op voorbereid, in de gedichten van de 
kinderen en kleinkinderen, als u die hebt, wilt u heel goed worden af-
geschilderd. Een brave opa en oma bent u, zeker weten. Op Sinter-
klaasavond zult u het horen en misschien voelen.  
U ziet het al voor u en gaat ervan genieten als u uw kleinkind of ach-
terkleinkind met kraalogen van verlangen uw- via Sinterklaas- gekre-
gen cadeau aan hem of haar mag geven. Hoe het cadeaupapier in een 
rap tempo er afgetrokken wordt en u spontaan, namens Sinterklaas, 
met zijn of haar kleine elleboog een boks krijgt. Op deze verrassing 
had het kind niet gerekend! 
Sinterklaas is een kinderfeest maar opa en oma genieten er meestal net 
zoveel van als de (achter)kinderen. 
Laat u dit kinderfeest niet bederven door de vele coronamaatregelen.  
 
Verder is er in december nog een feest, dat weet u vast wel.  Het kerst-
feest.  
Dan herdenken we als christenen dat Jezus is geboren in een stal in 
Bethlehem. We denken erover na dat God in ons midden op deze aarde 
is komen wonen en werken. 
Stallen stonden, omdat de herders in de periode van Pasen tot aan het 
begin van de regentijd in November met hun kudden dag en nacht in 
het veld waren, ter beschikking voor vreemdelingen. En dat waren Jo-
zef en Maria, want ze kwamen uit het Noorden. 
Dat wist Jozef ook en hij maakte er gebruik van, want hij zocht onder-
dak voor enige maanden.  
Het onderkomen voor Maria en haar kind Jezus en vader Jozef was 
niet zo armoedig als wij wel vaak zingen.  
Jozef was een zorgzame man ook voor Maria z’n vrouw, niet veel later 
vond de bevalling van Jezus in de gehuurde stal plaats. 
Maak van het herdenken van de geboorte van Jezus tot een werkelijk 
feest in de donkere dagen rond kerst, beste lezers. 
 
Het oude jaar 2021 eindigt op oudejaarsdag en dat is de 31e van deze 
maand. 
Een jaar die in de geschiedenis van de bijna gehele aarde zal beschre-
ven worden als een jaar die de mens in de ban kreeg van een bijna niet 
te bestrijden ziekte. Zo zal het jaar 2021 de geschiedenis ingaan. 
Goede dagen toegewenst, pas op voor een besmetting vanwege corona, 
ze ligt steeds op de loer. 

           
B.F.Bronsema 
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Kerstbestand 1914  
 

Het Kerstbestand aan het westelijk 
front begon in de ijskoude, besneeuw-
de loopgraven van de Eerste Wereld-
oorlog. Temidden van de gruwelijke 
slachtingen tussen de strijdende gealli-
eerde en Duitse legers, ontstond een 
spontaan staakt-het-vuren op de avond 
van de 24e december 1914, Kerst-
avond... 
 

Vanuit hun vochtige en koude loopgraven gingen Britse soldaten de 
donkere kerstnacht in. Het schieten was aanzienlijk minder dan nor-
maal, en vanuit de vijandelijke linies aan de overkant van het nie-
mandsland hoorden zij hoe Duitse soldaten schoorvoetend begonnen 
met kerstmis vieren. Ergens in de kilte van de nacht begonnen de 
Duitsers aan de overkant sigaretten op te steken, werd er geproost en 
verschenen er kerstslichtjes en kaarsjes boven de loopgraven uit. 
Plots klonk er gezang, en ademloos hoorden de Britten aan hoe van-
uit de Duitse loopgraven het "Stille Nacht" luid en duidelijk weer-
klonk. 
 

Toen het gezang verstomde, voelden de Britten zich dapper genoeg 
om op hun beurt een lied in te zetten, dus zongen zij "First Noël". De 
Duitsers applaudisseerden en reageerden met "Oh Tannenbaum", en 
het gezang herhaalde zich over en weer. 
 

Al snel klommen de eerste durfals uit hun loopgraven en kropen on-
der de prikkeldraadversperringen door naar het niemandsland, waar 
de eerste vijandelijke soldaten elkaar tegenkwamen. Spontaan reikten 
ze elkaar de hand en wensten elkaar gelukkig kerstfeest, onderwijl 
schnapps ruilend tegen gin, waarna ze ieder weer snel terugkeerden 
naar hun eigen stellingen om hun kameraden aan te moedigen. 
 

Het duurde niet lang of langs grote delen van het tientallen kilome-
ters lange front kwamen beide partijen uit hun loopgraven om elkaar 
in het niemandsland een gelukkig kerstfeest te wensen, er werd sa-
men gegeten en op vele plaatsen zwegen de kanonnen dagenlang. In 
sommige gevallen duurde het zelfs wekenlang, tot ver in de maand 
januari van het nieuwe jaar, voordat de oorlogszuchtige legerleiding 
de soldaten weer zover kreeg om als voorheen op elkaar te gaan 
schieten... 
 Bron: http://www.vragenoverkerst.nl/kerstverhalen 



11 

 

Een gemakkelijk recept 
Inmiddels zijn de dagen veel korter en moet vaak omstreeks vier uur in 
de middag het licht alweer aan. Wat is er dan gezelliger dan dat het 
huis vervuld is van een heerlijk baklucht. De Engelsen staan bekend 
om hun ‘tea’, wat meestal nog iets meer inhoudt dan ons koekje bij de 
thee. Maar dit baksel smaakt ook heerlijk bij ons kopje thee om een 
uur of vier. Het recept voor dit Engels theebrood is simpel en gemak-
kelijk te maken. U moet er alleen even rekening mee houden dat het 
gedroogde fruit een nachtje in de week moet staan 
 

Ingrediënten: 
150 g krenten 
75 g gele rozijnen 
75 g kleingesneden abrikozen 
150 g gele basterdsuiker 
1 eetl geraspte sinaasappelschil 
300 ml hete thee van 2 zakjes thee 
280 g meel 
1 volle theel bakpoeder 
snufje zout 
1 groot ei, losgeklopt 
 

Voorbereiden: 
Het fruit, de suiker en geraspte sinaasappelschil moeten een nachtje 
weken in de thee, goed roeren. Dek de kom af met een bord zodat de 
warmte zolang mogelijk blijft behouden. 
 

De volgende dag: 
Verhit de oven voor op 150-160 graden. Vet een springvorm met een 
doorsnede van 20 cm in en beleg de vorm met bakpapier. 
Zeef het meel samen met het bakpoeder en een snufje zout twee keer. 
Voeg dit toe aan het geweekte fruit, voeg het losgeklopte ei ook toe en 
roer dit tot een erg dik beslag. 
Lepel het beslag in de springvorm, strijk de bovenkant glad en plaats 
de vorm in het midden van de oven. 
Bak het theebrood in ongeveer 50-60 minuten gaar. De bovenkant is 
dan lichtbruin gekleurd. Test of het brood gaar is met (houten) prikker 
of schone breinaald. 
 

Het brood smaakt het beste op de dag dat het gebakken is en nog lauw-
warm met een beetje boter. De volgende dag kan eventueel een sneetje 
heel kort in de magnetron opgewarmd worden. Ik hoop dat het u 
smaakt! 
Sylvia Oosterhuis 
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Ledenmiddag 10 november  

 
Voor de tweede keer dit jaar konden 
we weer bij elkaar komen. Het onder-

werp van onze lezing was de Martini-
kerk en Jan Visser vertelde ons met 
veel enthousiasme over de kerk die hij 

zo’n warm hart toedraagt.  
We kregen te horen wanneer de Marti-
nikerk is ontstaan, en dat er oorspron-
kelijk vlakbij nog een andere kerk 
stond, de St. Walburgkerk. Van die 
kerk is niets meer over, alleen de 
naam van de St. Walburgstraat herin-
nert ons er nog aan. Op het plaatje 
rechts is de St. Walburgkerk met toren 
zichtbaar achter de noordwestelijke 
zijbeuken. 
Voordat de eerste stenen kerk werd gebouwd heeft er blijkens de op-
gravingen eerst een houten kerk gestaan. Omstreeks het jaar 1000 werd 

er een éénbeukige kerk van tufsteen aan het Martinikerkhof gebouwd. 
Daarvan zijn tijdens de laatste restauratie resten teruggevonden in de 
fundamenten van de huidige kerk. Omstreeks 1220 werd op dezelfde 

plaats begonnen met de bouw van een grotere bakstenen kerk in laat-
romaanse stijl. De Martinikerk was toen een driebeukige kruiskerk met 
een hoog middenschip en lagere zijbeuken. Ronde absides sloten het 

koor en de zijbeuken af. Van deze bouwfase zijn nog veel sporen in de 
kerk aanwezig. Voorbeelden zijn de ronde vensters en de spaarvelden 
met siermetselwerk (te zien aan de buitenkant van de kerk) in de noord
- en zuidgevel van het schip.  

 
Stadszegel 
Dank zij het stadszegel van 1245 dat eeu-
wenlang dienst heeft gedaan en waarop de 
toenmalige Martinikerk was afgebeeld,  
weten we hoe de kerk er in die tijd onge-
veer heeft uitgezien. Dit stadszegel is nog 
te zien in de kerk. 
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Martinitoren 
De huidige Martinitoren had twee voorgangers. In de 13e eeuw werd 
de eerste toren gebouwd. Deze was ongeveer 30 meter hoog en geheel 
in romaans-gotische stijl. Deze stond oorspronkelijk ten westen van de 
kerk, maar was door de verlenging van de noordelijke en zuidelijke 
zijbeuken van de Martinikerk naar het westen inpandig geworden. De 
toren had een piramidevormig tentdak en twee rondbogige galmgaten. 
Door een blikseminslag in 1408 werd deze toren vernietigd. 
Vanaf 1430 werd de kerk uitgebreid in gotische stijl, waarbij in 1452 
ook begonnen werd aan de bouw van een tweede toren van ongeveer 
45 meter hoog, die deels van steen en deels van hout was. De kerkmu-
ren werden in 1461 tegen de toren opgetrokken. Op de dinsdag na Pa-
sen in 1465 woedde een grote brand in de toren als gevolg van een 
'groet donder ende blyxem', aldus de Croniken der Vrescher Landen 
mijtten Zoeven Seelanden ende der stadt Groningen van Sicke Bennin-
ge. Mogelijk als gevolg hiervan stortte in 1468 de toren in en daarmee 
ook alle aanbouwen rondom. De derde toren werd meer dan 100 meter 
hoog en was halverwege de 16e eeuw gereed. Na het vertrek van de 
Spanjaarden uit de stad in 1577 werden er vreugdevuren ontstoken op 
de Martinitoren. Hierdoor ging de torenspits verloren. De toren werd in 
1627 hersteld met een nieuwe torenspits en heeft nu een hoogte van 
96,8 meter. De huidige windvaan in de vorm van een paard dateert uit 
1822.  
 

Op 26 juni 1468 stortte de toren in ten tijde van bouwwerkzaamheden 
en beschadigde ook nieuwe westelijke gewelven. De nieuwe toren zo-
als wij die nu kennen, werd tussen 1470 en 1550 westelijk van de kerk 
gebouwd. Hierdoor kon de kerk naar het westen worden uitgebreid. 
De ronde pijlers tegenover het orgel zijn opgetrokken op de fundamen-
ten van de oude toren. Van 1577 tot 1627 moest de toren het na een 
brand zonder de spits doen. De houten bovenbouw uit 1627 bracht de 
toren op een hoogte van 97 meter. In 1798 werd de toren krachtens een 
besluit van de Nationale Vergadering, eigendom van de burgerlijke 
gemeente. Nog steeds is de toren eigendom van de gemeente Gronin-
gen. 
 

Van romaans naar gotisch 
Dankzij de bloeiende handel en de toegenomen welvaart en bevol-
kingsgroei in de 15e eeuw ontstond behoefte aan een grotere kerk. De 
uitbreiding van de kerk vond plaats in de gotische stijl zij het met be-
houd van romaanse elementen in schip en dwarspand. Door nieuwe 
technieken was het mogelijk hoger te bouwen en meer licht toe te laten 
door grote vensters in de muren aan te brengen.  
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Het oude koor werd in het begin van de 15e eeuw vervangen door een 
hoog, licht koor. Door de verhoging van de zijbeuken tot de hoogte 
van het middenschip veranderde de kerk in een zogenaamde hallen-
kerk. De kapel ten noorden van het koor werd in de 16e eeuw in laat-
gotische stijl gebouwd. De Martinikerk deed tijdens het kortstondige 
bestaan van het eerste bisdom Groningen (1559-1594) dienst als kathe-
draal. In 1594 werd de stad Groningen protestants en daarmee ook de 
Martinikerk.  
De Martinikerk was nooit het toneel van een beeldenstorm. Op 24 juli 
1594 werden de altaren ordelijk gesloopt en de heiligenbeelden verwij-
derd. De wandschilderingen werden met pleisterkalk bedekt. In de kerk 
mochten geen rouwborden worden geplaatst. Alleen in de gebrand-
schilderde ramen was plaats voor familiewapens en afbeeldingen. In 
het schip werd een grote preekstoel geplaatst. 
Vele prachtige muur- en gewelfschilderingen zijn op deze manier be-
waard gebleven. De oudste nog bewaarde muurschildering dateert uit 
14e eeuw en stelt Maria op de troon van Salomo voor. Op de gewelven 
is een keur aan schilderingen te zien: florale motieven maar ook af-
beeldingen van heiligen, zoals de tweeling Cosmas en Damianus 
(schutspatronen van artsen), Christoffel (reizenden en zeevarenden) en 
de schutspatronen Sint Otger en Sint Maarten.  
Opmerkelijk zijn verder de schilderingen rondom het “hemelgat”. Af-
gebeeld is hier het feest rondom de Vastelavond. Op het gewelf staan 
musici met blaasinstrumenten en schilden, een nar, een zeemeermin en 
een kinderbisschop. Rond 1540 werden de veertien nissen tussen de 
arcadebogen in het koor beschilderd met taferelen uit het leven van 
Jezus Christus. Na de Reductie in 1594 verdwenen de schilderingen 
onder een laag witkalk, maar in 1923 werden zij herontdekt en later 
gerestaureerd. De gewelfschilderingen in het schip werden pas bij de 
laatste restauratie in de jaren 70 en 80 van de 20e eeuw blootgelegd en 
gerestaureerd. 
 

Grafzerken 
In de vloer van de Martinikerk bevinden zich diverse eeuwenoude 
grafzerken. Nergens in de provincie Groningen zijn zoveel oude graf-
zerken op één plek bewaard gebleven als in de Martinikerk. Het is ze-
ker de moeite waard om deze grafzerken te bekijken tijdens een rond-
leiding in de kerk. 
 

Restauratie naar de situatie in de 15e eeuw 
Tijdens de laatste restauratie (1962-1975) zijn schip en koor terugge-
bracht naar de situatie van rond 1460. Elementen uit de laat-romaanse 
periode zijn opnieuw aangebracht of hersteld. Minder fraaie verande-
ringen uit latere eeuwen zijn grotendeels ongedaan gemaakt.  
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Bij die restauratie is de rechte daklijst van het schip uit 1688 vervan-
gen door dwarskappen zoals die op gravures van vóór 1688 te zien 
zijn. 
Bij de laatste restauratie zijn in de Martinikerk schilderingen uit de drie 
belangrijkste bouwperioden opnieuw blootgelegd. Zo zijn de gewelven 
van het schip verfraaid met fresco's (schilderingen op natte kalk) uit de 
13e, de 15e en de 16e eeuw. Afbeeldingen van heiligen worden afge-
wisseld door figuratieve voorstellingen en plantmotieven. 
In het koor bevindt zich een bijzondere serie van veertien schilderin-

gen uit circa 1545. Daar is het leven van Christus uitgebeeld door een 
onbekende schilder uit de 16e eeuw. Hij gebruikte de zogenaamde sec-
co-techniek waarbij de schildering op een droge kalklaag wordt aange-

bracht. Deze schilderingen werden in 1923 bij toeval ontdekt toen het 
koor opnieuw zou worden gewit. 
 

Inventaris 
De kansel in de Martinikerk heeft zijn oorsprong in de 16e eeuw maar 
is in de 19e eeuw ingrijpend veranderd tot de huidige uitvoering. 

Dorpskerken hebben vaak één of meer herenbanken met soms mooi 
houtsnijwerk. In de stad waren burgemeesters en raad de baas en in 
1560 hadden zij hun eigen gestoelte dat in 1628 werd vernieuwd. Zij 

hadden hun plaatsen boven in het gestoelte en zaten daarmee hoger dan 
de predikant op de kansel op wie ze dus neerkeken. De Staten van Stad 
en Lande besloten in 1664 om een eigen gestoelte te laten maken en 

dat kreeg dezelfde hoogte als dat van het stadsbestuur. Beide banken 
staan tegen de noordmuur van de kerk met een hoge staande klok er 
tussen in. 
 

Klokken 
In de Martinitoren hangt een gelui bestaande uit twaalf klokken, het 
grootste in Nederland na dat van de Domtoren in Utrecht. Drie grote 
klokken zijn in 1577 en 1578 gegoten door Hendrick van Trier. De 
grootste, met een gewicht van 7850 kg en een diameter van 2,23 meter, 
wordt de Salvator genoemd, Latijn voor ‘Verlosser’. De andere twee, 
de grote en de kleine Borgerklok (burgerklok), wegen respectievelijk 
4200 en 3400 kg. Eeuwenlang hebben deze klokken vreugde en leed, 
oorlog en vrede aangekondigd. Na een malaria-epidemie in 1826 het 
dagelijks luiden van de klokken afgeschaft. Sinds 11 november 1982 
luidt het Groninger Klokkenluiders Gilde (GKG) iedere zondag en op 
bijzondere dagen met de hand de klokken. 
In 1994 werd – op initiatief van het toenmalige bestuur van het GKG –
een nieuwe klok geïnstalleerd, de Kromstaart, genoemd naar een  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dom_van_Utrecht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Utrecht_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klok_(bel)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hendrick_van_Trier&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kilogram
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Groninger_Klokkenluiders_Gilde&action=edit&redlink=1
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zilveren munt  die in Groningen in gebruik was van de 14e tot de 18e 
eeuw. Deze op een na grootste klok weegt 5550 kg en heeft een door-

snede van ongeveer twee meter.  
Een anekdote: Vlak bij het galmgat aan zuidzijde hangt nog altijd een 
historische dertiende klok, de zogenaamde Ruimstraatklok van 900 kg. 

Deze valt echter buiten het gelui omdat de stemming niet bij de overi-
ge klokken past. Deze Ruimstraatklok of in de volksmond Bierklok 
werd vroeger geluid om aan te geven dat kasteleins niet meer mochten 

schenken en mensen naar huis moesten gaan. Tijdens de Coronacrisis 
in 2020 werd de ruimstraatklok geluid op zondagen dat geen dienst 
kon worden gehouden. En toen in januari 2021de avondklok werd in-

gesteld, werd deze klok elke avond van 20.30 uur tot 20.40 uur geluid 
zodat de mensen wisten dat het bijna 21 uur was, het tijdstip waarop 
iedereen geacht werd niet meer op straat te zijn. 
 

Hoofdorgel 
De kerk is ook beroemd om het 

prachtige hoofdorgel. De bouw van 
het orgel begon rond 1480. Bij de 
eerste bouwfase was de humanist Ru-

dolf Agricola als adviseur betrokken. 
De ontwikkeling van het orgel kende 
haar hoogtepunt in de 18e eeuw na-

dat het achtereenvolgens door Arp 
Schnitger, diens zoon Franz Casper 
en Albertus Hinsz was uitgebreid. 

Tijdens de grote restauratie van het 
orgel (voltooid in 1984) is de situatie 
van 1740 als uitgangspunt genomen. 

Met zijn 3500 pijpen en 53 registers is het orgel één van de grootste 
Noord Europese barokorgels.  
 

Jan Visser heeft nog veel meer verteld, teveel om hier te memoreren, 
maar misschien kan hij nog eens worden uitgenodigd om ons nog 
meer te vertellen. We hadden in ieder geval een uiterst geslaagde mid-
dag en ter ere van Sint Maarten werd er in de pauze getrakteerd op iets 
lekkers bij de thee of koffie.  
Bron: Vereniging Vrienden Martinikerk (deels overgenomen) 
Sylvia Oosterhuis 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kromstaart_(munt)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Galmgat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Coronacrisis
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Een gedicht ter overpeinzing 
 

Eind jaren zestig, begin jaren zeventig was ik werkzaam op de afdeling 
zenuwziekten (zoals dat toen nog heette) in het Academisch Zieken-
huis hier in Groningen. Een van de artsen waar ik veel mee te maken 
had, was Rudi van den Hoofdakker, een zeer aimabele man. In die tijd 
begon hij net een beetje als dichter bekend te raken onder het pseudo-
niem Rutger Kopland. Mijn collega’s en ik vonden het leuk als hij een 
enkele keer een gedicht van zijn hand voorlas. 
Onderstaand gedicht heeft hij veel later in zijn leven geschreven. In 
deze tijd, nu de dagen steeds korter worden, het vroeg donker is en we 
’s avonds na 8 uur niet meer in een horecagelegenheid mogen zijn, 
vond ik de melancholie die eruit spreekt wel toepasselijk.  
Tijd bestaat niet, het is iets abstracts dat mensen universeel hebben uit-
gevonden om structuur in hun dag aan te brengen, maar zonder tijd 
wordt het leven een chaos. 
 
Tijd 
Tijd – het is vreemd, het is vreemd mooi ook 
nooit te zullen weten wat het is 
 

en toch, hoeveel van wat er in ons leeft is ouder 
dan wij, hoeveel daarvan zal ons overleven 
zoals een pasgeboren kind kijkt alsof het kijkt 
naar iets in zichzelf, iets ziet daar 
wat het meekreeg 
 

zoals Rembrandt kijkt op de laatste portretten 
van zichzelf alsof hij ziet waar hij heengaat 
een verte voorbij onze ogen 
 

het is vreemd maar ook vreemd mooi te bedenken 
dat ooit niemand meer zal weten 
dat we hebben geleefd 
 

te bedenken hoe nu we leven, hoe hier 
maar ook hoe niets ons leven zou zijn zonder 
de echo’s van de onbekende diepten in ons hoofd 
 

niet de tijd gaat voorbij, maar jij, en ik 
buiten onze gedachten is geen tijd 
 

we stonden deze zomer op de rand van een dal 
om ons heen alleen wind 
 

uit: Over het verlangen naar een sigaret, 2001, Rutger Kopland 
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Boekentip 
Deze keer wil ik u een boekentip in combinatie met een tip voor een 

concert geven. In 2020 was het 160 jaar geleden dat de beroemde com-
ponist en dirigent Gustav Mahler werd geboren; in mei 2021 was het 
110 jaar geleden dat hij overleed. De Oostenrijkse schrijver Robert 

Seethaler heeft een boeiende roman over hem geschreven, die in een 
schitterende vertaling van Liesbeth van Nes in de boekhandel verkrijg-
baar is met als titel Het laatste deel. 
 

In dit verhaal is Gustav Mahler onderweg 
van New York naar huis. Hij bevindt zich 
aan dek van een schip en voelt zich ellen-
dig, hij is erg ziek. Hij is beroemd, de 
grootste componist van zijn tijd, maar zijn 
lichaam is op. Terwijl de scheepsjongen zo 
goed mogelijk voor hem probeert te zor-
gen, overpeinst Mahler zijn laatste jaren. 
De zomers in de bergen, in zijn  
componeerhuisjes teruggetrokken om in 
alle rust te kunnen componeren. Aan de 

dood van zijn dochtertje Maria die slechts 
vier jaar werd, koosnaampje Putzi, en zijn 
andere dochter Anna, koosnaampje Gucki. 

En hij denkt aan Alma, zijn bloedmooie, 
veel jongere vrouw, de liefde van zijn leven, maar niet van het hare. 
 

Het is een aangrijpend portret van de kunstenaar die als een oude man! 

(hij werd maar 50 jaar) terugblikt op zijn leven in glasheldere momen-
ten van schoonheid, weemoed en spijt. Dit boek is echt een aanrader. 
 

De persoon Gustav Mahler (1860-1911) was als diri-
gent, maar vooral als componist de laatste vertegen-

woordiger  van de grote symfonische traditie. Zijn 
orkestrale liederencyclus Das Lied von der Erde, 
ontstond in 1908-1909. Hierin stortte Mahler zijn 

hart uit; niet alleen zijn dochtertje was er niet meer, 
en hijzelf ernstig ziek, maar na een door antisemitis-
me ingegeven campagne in de pers tegen hem, 

moest hij ook nog eens aftreden als directeur van de 
Weense Staatsopera. Het is een magistraal werk ge-

worden waarvan hijzelf de première niet meer heeft kunnen meema-

ken: die vond plaats op 20 november 1911. 
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De verjaardag van Jezus 
 Een kerstverhaal vanuit het perspectief van Jezus 

 
Geliefden, 
 

Zoals je weet zijn we dicht bij Mijn verjaardag, elk jaar wordt die door 
jullie gevierd. Gedurende die tijd geven jullie elkaar veel cadeautjes, is 
er muziek ter ere van Mij en het eten is uitstekend. 
Het is fijn te weten dat in ieder geval er mensen zijn die Mijn verjaar-
dag niet vergeten zijn. Vroeger wist iedereen nog de reden van Mijn 
feest, en waren ze dankbaar voor alles wat Ik voor ze deed. Maar in 
deze tijd weet bijna niemand dat meer. Families en vrienden komen bij 
elkaar en hebben een fijne tijd samen. 
 

Ik kan me vorig jaar nog herinneren... 
 

Het was groot feest met mooie gedekte tafels, heerlijke gerechten, 
fruit, noten en chocolade, gebak en drankjes. Ook de versieringen 
maakten het extra feestelijk. Maar weet je, Ik was niet uitgenodigd. Ik 
was wel de eregast maar men was vergeten Mij een uitnodiging te stu-
ren. Het feest was ter ere van Mij, maar Ik was er niet bij. Terwijl Ik er 
zo graag bij geweest zou zijn. 
Om je de waarheid te zeggen, verbaasde het Me niet, want al de vorige 
jaren vond Ik de deur gesloten. Omdat Ik niet was uitgenodigd, besloot 
Ik toch stilletje binnen te gaan en in een hoekje naar het feest te kijken. 
Iedereen was aan het drinken, men vertelde elkaar moppen en ze lach-
ten overal om. Ze hadden het geweldig. 
Tot overmaat van ramp, kwam er een dikke man in een rood pak bin-
nen, hij had een lange witte baard. En hij riep steeds HO HO HO en hij 
leek dronken. Hij ging op een stoel zitten en alle kinderen kwamen 
aangerend alsof het feest voor hem was. 
 

Om middernacht omhelsde iedereen elkaar, Ik stak Mijn armen wijd 
uit en wachtte tot iemand Mij zou omhelzen... maar niemand dacht er-
aan. 
 

Toen gingen ze de pakjes uitpakken en Ik keek of er voor Mij een pak-
je bij was, maar nee! Hoe zou jij je voelen als je jarig was en iedereen 
kreeg een cadeautje behalve jij, de jarige? Toen begreep Ik dat Ik niet 
welkom was en ging stilletjes weg. 
 
Wat zou Ik het fijn vinden als je de komende kerst Mij mee liet vieren. 

Dat Ik mee mocht delen in het feit dat Ik 2000 jaar geleden geboren  
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werd, om voor jou te sterven aan het kruis, zodat jij mag leven. Mijn 
enige wens voor kerst is: dat jij dit gelooft met je hele hart. 
 

Ik zal je wat vertellen... Ik ben zelf een feest aan het voorbereiden, een 
feest zoals geen mens kan bedenken. Ik ben al bezig met de uitnodi-
gingen te schrijven en er is ook een uitnodiging voor jou bij. 
Ik zal je naam schrijven met gouden letters in een groot gastenboek. 
Alleen diegene die in dat boek staan mogen binnen komen en mee 
feesten. Diegene die Mijn uitnodiging niet aannemen, laat ik buiten 
staan. Bereid je voor, want als alles klaar is, begint het feest.  
 
Ik hou van je. 
 
Jezus        

Bron: https://www.beleven.org/verhaal/ 

Het bestuur van 

de PCOB  

afdeling  

Groningen, 

wenst al haar 

leden  en ook de le-

den van de KBO  

hele gezegende 

kerstdagen, een 

goede jaarwisseling 

en Gods rijke zegen 

voor 2022 toe! 

https://www.beleven.org/verhaal/
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Computer Vragende Wijs (201)  (dec. 2021) 
 
Beste computeraars V/M, 
Ik hoop dat het kopiëren van de code vanuit het Internet naar de tekst-
verwerker gelukt is, anders hoor ik graag wat er nog verbeterd kan 
worden. 
Enige vragen die ik kreeg, gingen over het intypen van de code in de 
balk bovenin het internet, waar u ook normaal de www-adressen typt. 
Het vervelende vond men dat elke keer deze code steeds weer moest 
worden ingetypt. Ja, dat kan ik mij voorstellen. Mijn voorstel was dan 
ook deze codes in een tekstverwerker bv. Word te plaatsen. U gaat 
dan deze code gebruiken, rechtstreeks uit uw tekstverwerker en die 
hoeft er dus maar éénmalig in getypt te worden!  
Denk er wel om dat na het intypen van de code altijd op de Entertoets 
moet worden gedrukt, anders wordt de code niet geactiveerd!  
 
U opent uit de tekstverwerker het muziekstuk, wat u wilt afspelen zo-
als hieronder: 
Druk de Ctrl-toets en houdt deze vast, ga met het muispijltje op de co-
de staan, (het pijltje wordt een handje) en druk even de linker toets van 
de muis. 
Laat de Ctrl-toets los. Klik op ► voor het afspelen van de video.  
Zie verder Comp.Vr. Wijs 200 van nov. 2021) 
 

De volgende muziekstukken, met de code, ziet u hieronder: 
 

17 Adventsliederen, bekend en minder bekend, van Nederland Zingt.  
Ruim 51 minuten.  
 
www.youtube.com/watch?v=hPFU2Du3hVY 
 
......................................................................................................... 
 

"Can't Help Falling in Love with you" André Rieu uit Maastricht 
(Ik kan het niet helpen, dat ik verliefd op jou geworden ben!) 
Gecomponeerd door: Elvis Prestly 
 
www.youtube.com/watch?v=YuH_90giGTQ 
 
Bij de reclame kunt u ook (met de muis) rechts klikken op “overslaan” 
 

Graag tot een volgende keer.      
                                                             © Arend Schoenmaker, Ambas. Senior Web 

http://www.youtube.com/watch?v=hPFU2Du3hVY
http://www.youtube.com/watch?v=YuH_90giGTQ
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Kleinkinderen. 
Als u kleinkinderen heeft, verbaast u zich misschien ook wel eens hoe 
zo’n kindje leert praten. Onderstaand artikel geeft mogelijk een beetje 
inzicht.  
 
Peutertaal is concreet 
Een van de vele indrukwekkende taken die kinderen in de eerste jaren 
van hun leven blijmoedig ondernemen: heel veel woorden leren. Een 
kind van een jaar of vier of vijf kent er al duizenden, en dat leren gaat 
meestal ongemerkt. Ineens blijkt de peuter te weten wat dwarrelen be-
tekent en wanneer je het precies kunt gebruiken. 
Hoe zo’n kind het kan is een van de grote onopgehelderde vragen van 
de wetenschap. Langzaam komt er wel steeds meer zicht op. Zo is er 
nu een nieuw artikel in het Journal of Child Language van Josje Ver-
hagen van de Universiteit van Amsterdam en twee collega’s die meer 
duidelijkheid scheppen over de volgorde waarin kinderen leren: met 
welke woorden beginnen ze? 
 
Preciezer kijken 
De onderzoekers keken naar allerlei factoren waarvan het logisch zou 
zijn dat ze verschil zouden maken: hoe lang is het woord bijvoorbeeld, 
of hoe ingewikkeld om uit te spreken. Maar die factoren bleken nau-
welijks van belang. Wel zwaar wogen twee factoren: hoe vaak komt 
het woord voor? En hoe concreet is het, waarbij kat concreter is dan 
dier. De eerste factor lijkt me het minst verrassend. Hoe vaker een 
woord gebruikt wordt, hoe groter de kans dat een peuter het tegenkomt 
en het (dus) leert. 
Maar de tweede factor is veelzeggend. Dat de wereld van kleine kin-
deren eerder uit concrete objecten bestaat dan uit abstracte concepten, 
klinkt logisch. Maar waarom is dat eigenlijk zo? Waarom is kat ge-
makkelijker dan dier? Je zou ook kunnen zeggen: als je alles wat be-
weegt dier noemt, zit je allicht goed. Voor kat moet je veel preciezer 
kijken. 
 
Rijping 
Ook interessant in dit verband is dat naarmate kinderen ouder werden 
die frequentie en die concreetheid minder van belang waren. Het ging 
daarbij eerder om de absolute leeftijd van die kinderen dan om hoeveel 

woorden ze inmiddels al geleerd hadden. Als kinderen in het begin wat 
minder woorden leerden, konden ze op latere leeftijd toch nog makke-
lijk minder concrete woorden aan. De verklaring is dus niet zozeer dat  
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je na een bepaald aantal concrete woorden toe bent aan wat abstractere 
begrippen, maar dat het kinderbrein rijpt en dat die rijping betekent dat 
je minder exclusief gericht bent op het concrete. 
Of dat nu een puur taalkundige rijping is – je raakt gericht op een be-
paald soort woorden – of een psychologische – je begint een bepaalde 
dimensie van de werkelijkheid te zien –, dat weten we nog niet. Maar 
onderzoek zoals dit werpt al wel een blik op wat er allemaal gebeurt in 
dat indrukwekkende apparaat, het peuterbrein. 
Bron: Neerlandistiek.be (online tijdschrift voor taal- en letterkunde d.d.11 november 

2021 

Krijgen jongere mensen voorrang op de ic? 
 
Als alle bedden op de intensive care vol liggen, moeten jonge mensen 
dan voorrang krijgen? Veel politici vinden van niet, artsen en de mees-
te 'gewone' Nederlanders vinden van wel. 
door Paul Serail   05/11/2021 
Er zijn ruim twee miljoen ongevaccineerde 18-plussers in Nederland. 
De overgrote meerderheid van de volwassenen is wél volledig ingeënt. 
Maar die kleine minderheid zorgde in oktober wel voor zeventig pro-
cent van de ic-opnames. 
Wat als de ic-afdelingen vol komen te liggen? De vraag of een ingeën-
te coronapatiënt voorrang moet krijgen op een ongeprikte patiënt, laten 
we even voor wat die is. Maar wat als iemand van vijftig en iemand 
van zeventig opgenomen moet worden, en er is maar een bed beschik-
baar? 
 

Artsen zeggen: jongere patiënt moet voorrang krijgen 
Voor dit doemscenario hebben artsen een draaiboek. Dat schrijft voor 
dat leeftijd een relevant criterium is. Oftewel: de patiënt van vijftig 
krijgt voorrang. Maar dat stak minister voor medische zorg Tamara 
van Ark. We moeten loten, klonk het in de politiek. Anders is het leef-
tijdsdiscriminatie. Gezondheidseconoom Arthur Attema van de Eras-
mus Universiteit Rotterdam wilde weleens weten hoe Nederland zelf 
denkt over leeftijd in de zorg. 
 

‘We hebben een representatieve steekproef van duizend mensen geno-
men’, vertelt Attema. De stelling was bijvoorbeeld: er zijn honderd 
zieke mensen van twintig en honderd zieke mensen van tachtig. En er 
is een medicijn waarmee we een van deze groepen een jaar lang ge-
zond kunnen maken. Heb je een voorkeur voor een van de groepen?  
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‘Mensen kiezen dan voor de jongeren’, zegt Attema. ‘Ook als ze moe-
ten kiezen tussen zestig mensen van twintig en honderd mensen van 
tachtig hebben ze een voorkeur voor de jongeren.’ 
 
Ouderen hebben al van het leven kunnen genieten 
Ook oudere deelnemers aan het experiment gunnen de jongere zieken 
eerder het medicijn. Hoe komt dat? ‘Jonge mensen hebben minder van 
het leven kunnen genieten dan oudere’, zegt Attema. ‘Dat kan meespe-
len. En ze hebben hun goede gezondheid harder nodig. Ze moeten aan 
het werk, ze hebben kinderen.’ 
 

In hun draaiboek schrijven de artsen dat ze rekening willen houden met 
leeftijd, omdat alle mensen een gelijke kans moeten hebben om alle  
levensfases te doorlopen. De patiënt van zeventig heeft al twintig le-
vensjaren meer gehad dan die van vijftig. En heeft daardoor meer kans 
gehad om bijvoorbeeld het eerste fietstochtje zonder zijwieltjes te ma-
ken met de oudste kleindochter. Die jaren heeft de vijftiger nog te 
goed. 
 
Bij jongere mensen is meer winst te halen 
Bij jongere patiënten zijn daarnaast simpelweg meer levensjaren te ha-
len, legt Attema uit. Stel dat beide zieken 85 jaar oud zullen worden als 
ze zouden genezen. Dan win je met de vijftiger 35 levensjaren, met de 
zeventiger haal je er vijftien. ‘Leeftijdsdiscriminatie!’, zegt de politiek 
desondanks. Discriminatie? Dat weerleggen de artsen in hun draai-
boek. Ze wijzen erop dat iedereen de verschillende leeftijden kan door-
lopen. 'De mening van de Nederlandse bevolking komt overeen met 
wat in het draaiboek staat', zegt Attema, 'en niet met wat de minister 
heeft gezegd.' 
Bron: quest.nl 

Hoe polio de wereld uit werd geholpen 
 

De angst voor polio steeg midden vorige eeuw boven alles uit. 
Gelukkig hebben we de ziekte inmiddels vrijwel uitgeroeid. 
Hoe is dat gelukt? 
 

Wetenschappers worstelden begin twintigste eeuw met grote vragen 
rondom polio, dat een steeds dringender dreiging werd. Bij de polio-
epidemieën, die vooral in de zomer hele steden teisterden, raakten tal-
loze kinderen verlamd. Als hun ademhalingsspieren aangetast werden, 
moesten ze liggen in een gigantisch apparaat dat de ijzeren long heette. 
Maar dat redde niet iedereen. Polio eiste ook steeds meer levens. 
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Hoe het virus zich verspreidde was lange tijd een mysterie. Hoe kon 
een ziekte die als een soort griepje begon, uiteindelijk leiden tot ernsti-
ge verschijnselen als verlamming? 
 
Besmetting verloopt via de mond en het maag-darmkanaal 
Later onderzoek wees uit dat besmetting verloopt via de mond en het 
maag-darmkanaal. Het virus komt via uitwerpselen terecht in zwem-
water en op voedingsmiddelen. Via het maag-darmkanaal belandt het 
in de bloedbaan, en kan vanuit daar in het zenuwstelsel trekken. Dat 
een medicijn ontwikkelen lastig zou zijn, werd al snel duidelijk. Dus 
vestigden wetenschappers de hoop op een vaccin. 
 
Vaccins werden gemaakt met behulp van besmette dieren 
Vaccins tegen virussen bestonden begin vorige eeuw nog amper. Voor 
elk vaccin moest materiaal gehaald worden uit besmette dieren, zoals 
koeien. Productie op grote schaal ging niet. Begin jaren vijftig kwam 
een wetenschappelijke doorbraak die alles veranderde. ‘In Amerika 
werd ontdekt hoe je virussen in dierlijke cellen kweekt. In de cellen 
van apennieren, om precies te zijn’, vertelt immunoloog en vaccinolo-
gie-expert Jan Hendriks, die bijna dertig jaar werkte bij het ministerie 
van Volksgezondheid. 
Deze methode maakte het een stuk makkelijker om vaccins te produce-
ren in het laboratorium. Hiermee hoefde je immers niet meer met zieke 
dieren in de weer. Met deze kennis gingen twee onderzoekers ongeveer 
tegelijk aan de slag met de ontwikkeling van een poliovaccin. Albert 
Sabin was een Amerikaanse medicus, geboren in een plaatsje in het 
huidige Polen (toen nog deel van Rusland). Sabins ‘tegenstander’, Jo-
nas Salk, was een Amerikaanse arts, ook in het oosten van Europa ge-
boren. 
 
Salk maakte een vaccin met dood virusmateriaal 
Het plan van Jonas Salk was om een vaccin te maken met dood virus-
materiaal. Dat zou de ontvanger niet meer ziek maken, maar kon wel 
de gewenste immuunreactie oproepen. Hendriks: ‘Destijds was het 
voor wetenschappers normaal om een nieuw ontwikkeld middel als 
allereerste op zichzelf en het personeel te testen.’ Zo deed Salk dat ook 
toen hij zijn prototype klaar had. Dat verliep zonder problemen. De 
volgende stap was testen op grote groepen mensen in psychiatrische 
inrichtingen en gevangenissen. Ook dat was in die tijd gebruikelijk. 
Na positieve resultaten kreeg Salk in 1953 toestemming om een groot 
veldonderzoek uit te voeren: het vaccin zou getest worden onder  
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623.972 kinderen. Het persbericht met de resultaten kwam op 12 april 
1955. De warme maanden kwamen eraan. Iedereen was wanhopig op 
zoek naar nieuws dat hen kon bevrijden van een volgende zomer vol 
angst voor polio. 
 
Sabin werkt Salk tegen 
Maar Albert Sabin was het van begin af aan oneens geweest met Salks 
grote veldonderzoek. Hij pleitte ervoor bij de Amerikaanse artsenver-
eniging en het Congres (de Amerikaanse Tweede Kamer) dat het ge-
stopt werd. Volgens hem zou het vaccin ineffectief zijn, en gevaarlijk. 
Er was geen bewijs dat vaccins met dood virusmateriaal een langduri-
ge bescherming zouden geven. Alleen het vaccin met de verzwakte 
versie van het virus, waar Sabin zelf aan werkte, zou alles doen wat 
een vaccin behoort te doen. 
Toch kreeg Sabin geen gelijk. Er werd bekendgemaakt dat Salks vac-
cin veilig was gebleken, dat het geen nare bijwerkingen gaf en het 
langdurige bescherming bood. ‘Een dag later werd het officieel goed-
gekeurd door de overheid’, zegt Hendriks. 
 
De Sovjetunie is geïnteresseerd in Sabins orale vaccin 
Toen Sabin twee jaar later zover was om zijn grote veldonderzoek te 
doen, had hij een probleem. Salks vaccin had zijn effectiviteit al bewe-
zen. De instanties in de VS zagen weinig nut in de ontwikkeling van 
een tweede vaccin. Sabin kreeg dan ook geen toestemming voor zijn 
veldonderzoek. Maar de grote vijand van de VS, de Sovjetunie, zag dit 
als een kans om Sabin uit te nodigen zijn studie bij hen uit te voeren. 
‘Zo verzekerden zij zich van een goede voorraad, mochten de resulta-
ten positief blijken.’ 
Die bleken dat inderdaad. Sabins vaccin had enkele voordelen, zegt 
Hendriks. Het was goedkoop te maken en makkelijk toe te dienen: 
oraal. Kinderen hoefden alleen maar op een soort suikerklontje te kau-
wen. Dit leidde er uiteindelijk toe dat Sabins vaccin ook de overhand 
kreeg in de VS, en in de rest van de wereld. Vanwege de wijde ver-
spreiding van vooral Sabins orale vaccin, is polio sinds de jaren negen-
tig vrijwel de wereld uit. Nederland besloot als een van de weinige lan-
den om door te gaan met Salks gespoten vaccin. 
 
Sabins vaccin raakt uit de gratie 
Uiteindelijk een goede keuze, zegt Hendriks. Sabins vaccin had een 
groot nadeel: het verzwakte virusmateriaal maakte in enkele gevallen 
kinderen ziek.  
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 Tot verlamming aan toe. Het kwam extreem weinig voor, maar nu 
Sabins vaccin wereldwijd werd verspreid, bleek dit toch een pro-
bleem. Hendriks: ‘Omdat de wilde variant van polio al vrijwel hele-
maal de wereld uit is, worden nu zelfs meer mensen ziek door het 
vaccin dan door natuurlijke besmetting.’ 
Sinds 2016 raadt de WHO aan om Sabins orale vaccin zo min moge-
lijk te gebruiken. In plaats daarvan is een veiliger orale variant ont-
wikkeld, en wordt daarnaast Salks vaccin nog gebruikt. Ook in Ne-
derland is die laatste nog onderdeel van het Rijksvaccinatieprogram-
ma. De ‘wilde’ variant komt alleen nog in Afghanistan en Pakistan 
voor. 
Hoewel het nog niet is gelukt het virus volledig uit te bannen, heeft de 
ontwikkeling van vaccins ervoor gezorgd dat wij polio vrijwel verge-
ten zijn. Het is bijna niet meer voor te stellen hoe groot de angst voor 
deze ziekte was. 
Bron: https://www.quest.nl/mens/gezondheid 

Waarom zie je in de herfst zoveel spinnenwebben? 
 

Als het buiten koud en guur is, lijkt het wel alsof er meer spin-
nen zijn dan in de zomer. Hoe komt het dat je in de herfst zoveel 

spinnen ziet? 
 
Als je in de herfst over straat gaat, loop je 
geregeld per ongeluk door een spinnenweb. 
Dat is niet altijd even smakelijk. En de spin 
zal ook niet blij zijn dat je zijn web kapotge-
maakt hebt. Toch zijn er in de herfst niet 
meer spinnenwebben dan in andere seizoe-
nen. Je ziet ze alleen beter. 
 
 

De kruisspin wordt het vaakst gezien in Nederland 
Volgens Stichting EIS, het kennisscentrum voor insecten, leven er 
bijna 700 verschillende soorten spinnen in Nederland. Zij houden 
jaarlijks een grote spinnentelling, zo ook op zaterdag 11 en zondag 
12 september 2021. Het natte weer dit jaar heeft de spinnen goed 
gedaan, zo blijkt uit de tellingen. Er zijn dit jaar gemiddeld meer 
kruisspinnen per tuin geteld dan in de voorgaande jaren. Toen nam 
het aantal spinnen juist af vanwege de droge zomers. 
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Wist je dat… 
 de gezichten die voorkomen in je dromen niet nieuw zijn ? 

 

De gezichten van de mensen die in je droom voorkomen heb je al een 
keer in het echt gezien. Het brein kan geen gezichten bedenken. Het 

zelfde geld voor de omgeving waar je doom zich bevind. Slaap is heel 
belangrijk voor je lichaam je verwerkt de dingen die je die dag gezien 
gehoord en gevoeld hebt. Je zou eerder overlijden aan slaaptekort dan 

voedseltekort. Het lichaam kan 2 weken zonder eten en maar 10 dagen 
zonder slaap. 
Bron: https://www.knups.nl/wistjedat/ 

De kruisspin werd in het najaar van 2021 het 
vaakst geteld van alle spinnen die we in Neder-
land hebben rondlopen. Op nummer twee staat 
de grote trilspin, en de gewone huisspin moet het 
met de derde plek doen. Dat je zoveel kruisspin-
nen ziet in de herfst is dus helemaal niet gek. 
Daarnaast wordt hij in de herfst volwassen (en 
dus groot), en begint hij dan met eitjes leggen. 
Niet zo gek dus, dat je hem overal ziet. 
 

In de herfst laten spinnen zich vaker zien 
Niet alleen de kruisspin is in de herfst volwassen. Dat geldt voor bijna 
iedere veelvoorkomende spin in Nederland. De eitjes die zij in de herfst 
leggen, komen pas uit in het voorjaar. 's Zomers zijn de (meeste) spin-
nen dus nog jong en klein, waardoor je ze minder snel ziet. 
Ook verstoppen de jonkies zich vaker. Een spin die groeit, moet name-
lijk regelmatig zijn exoskelet afwerpen. Dan zijn ze een paar uur min-
der goed beschermd tegen belagers en houden ze zich schuil. Pas als ze 
volgroeid zijn, zo vanaf september, vervellen ze niet meer. En tegen die 
tijd is er een extra reden om goed zichtbaar te zijn: voor soortgenoten, 
om te paren. Want dat moet voor het einde van het jaar gebeuren, als ze 
sterven. 
 

In de winter gaan de meeste spinnen dood 
De spinnen zijn dus groter in de herfst en ze laten zich vaker zien. 
Maar er is nog een reden waarom je de webben beter ziet: in de herfst 
hangt er vaker dauw dat de draden nat maakt. Daardoor vallen ze nog 
beter op. 
In de winter gaan de meeste spinnen dood of zoeken een beschut plekje 
op om te overwinteren. Dan kom je dus niet zo snel een spinnenweb 
meer tegen. 
Bron: quest.nl 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28180
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28180
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MRI-scan anders. 
 

Als onderdeel van een serie onder-
zoeken naar de oorzaak van een aan-
doening, moet er vaak een MRI-scan 
worden gemaakt. 
Nu wil men overal hier wel medewer-
king aan verlenen om de oorzaak van 
de ziekte te vinden maar om deze scan 
te moeten ondergaan, zijn er veel ang-
stige bedenkingen. 
 
Hoe komt dat? Vele jaren terug, eind vorige eeuw, moest ik een soort-
gelijke scan ondergaan. 
Aangezien ik, zoals zo velen, last hebben van ‘Claustrofobie’,  
(hevige angst als men zich in een besloten ruimte bevindt) was dit, met 
een nauwe koker, waar je doorheen moest, een groot probleem.  
Vóór de scan kreeg ik toen een aantal tabletjes ‘om rustig te worden’, 
vertelde de verpleegkundige, maar volgens mij raakte ik daardoor ge-
woon buiten westen. 
Ik vertelde deze vroegere belevenis aan onze huisarts en die schreef mij 
één pil voor (Oxazepam) die ik een uur voor  het onderzoek moest in-
nemen. 
Even voor de onlangs gehouden scan, in het Martini Ziekenhuis, vertel-
de ik aan het onderzoeks-team over mijn vroegere ervaringen en de pil 
van de arts.  
Zij waren zeer verbaast en vroegen mij om eens te kijken naar de huidi-
ge apparatuur, waarmee nu gewerkt werd. 
Ik wist niet wat ik zag: Een ruime openingsgang van zeker één meter 
bij één meter, ruim verlicht en een gang van niet meer dan een paar 
meter, met een groot open einde. 
Ik kon op een comfortabel rustbed plaats nemen, die van alle gemak-
ken was voorzien. 
Als extra service was er ook nog een groot Tv-scherm waarop, tijdens 
de scan, prachtige natuurfilms te zien waren,  
Het vreemde kloppen, en andere bijzondere geluiden, werden prima 
gedempt door overmaatse oorpluggen en grote schelpen van een hoofd-
telefoon. 
 
Kortom, met de deskundige- en vriendelijke medewerkers, alsmede 
met  de moderne apparatuur behoeft het ondergaan van een MRI-scan 
geen probleem meer te zijn! 
                                                                                    Arend Schoenmaker 
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Concerttip 
 

Op vrijdag 10 december vindt in Groningen 
een concert plaats: het Noord Nederlands Or-
kest brengt onder leiding van de vaste gastdiri-
gent Antony Hermus het verhaal van Mahler 
tot leven met Das Lied von der Erde.  
Dit wordt voorafgegaan door een balletstuk 
van Debussy, een tijdgenoot van Mahler en 
ook een groot en erkend componist.  
Het ballet Jeux: poème dansé gaat over een 
driehoeksrelatie op een tennisbaan. 

Debussy wist van zo’n vulgair onderwerp een uiterst sfeervol, bijna 
surrealistisch stuk te maken. Het is muziek zoals nooit eerder was ge-
schreven, en die toch volkomen natuurlijk klinkt. 
 
U kunt de kaarten voor dit concert bestellen via de website van het 
NNO: https://nno.nu 
Indien er tegen de tijd van het concert coronamaatregelen gelden 
waardoor het concert wordt uitgesteld of geannuleerd, blijven de kaar-
ten geldig of kunt u een vergoeding aanvragen. 
 
Bronnen: bol.com, Wikipedia, website Noord Nederlands Orkest 
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Kunt u het zich nog herinneren?  

Vroeger kwam voor bijna iedere benodigdheid wel iemand langs. 
De deurbel klingelde de hele week door.  

Wie kwamen er vroeger allemaal aan de deur? 
 

De voddenboer 
Vroeger kwam de voddenboer langs om je van je oude 
textiel af te helpen. Hij berekende de prijs per kilo en 
woog de stoffen in een jute zak aan een weeghaak. De 
herbruikbare kledingstukken verkocht hij door op 
straat en de onverkoopbare stoffen verkocht hij voor 
de fabricage van papier en poetsdoeken. Het werk le-
verde steeds minder op, waardoor de voddenboer in de 
jaren zeventig uit het straatbeeld verdween. 
 

De meteropnemer 
Hing er bij u vroeger thuis ook nog een muntmeter? 
Daar moest je voor elektriciteit speciale muntjes in 
gooien. Deze electriciteitspenningen haalde je bij de 
kruidenier. Je moest wel op tijd een nieuw muntje in-
werpen, anders moest je ‘s avonds op de tast naar de 
meterkast. De meteropnemer kwam elke maand de 
muntjes incasseren. Sommige mensen gooiden valse 
muntjes in de meter om geld te besparen. Wie door de 
meteropnemer werd betrapt, moest bijbetalen. 

 

De schillenboer 
Tegenwoordig neemt de vuilniswagen onze groente-en fruitafval mee, 
maar vroeger was het de schillenboer die dat met een kar kwam halen. 
Soms gebruikte hij een ratel waardoor je 
hem al van ver kon horen aankomen. Hij 
was zelf vaak een veehoudende boer die 
de opgehaalde ‘schillen’ aan zijn dieren 
voerde. Ook verkocht hij de schillen 
door aan andere boeren. Mede door de 
introductie van de gft-bak werd de schil-
lenboer eind twintigste eeuw verleden tijd. 
 

De scharenslijper 
Eeuwenlang liep de scharenslijper met een kar langs 
de deuren om mensen hun messen, scharen of 
schaatsen te slijpen. Hij gebruikte daarvoor een 
slijpsteen die op de kar bevestigd zat. Scharenslij-
pers waren vaak woonwagenbewoners die van dorp 
naar dorp trokken om hun diensten aan te bieden.  
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Door de introductie van onderhoudsvrije en roestvrijstalen messen en 
scharen werd de scharenslijper overbodig en verdween hij in de jaren 
tachtig uit onze straten. 
 

De melkboer 
Tot in de jaren zestig kwam de melkboer regelmatig met verse zuivel 
langs de deur. Eerst met paard en wa-
gen of een bakfiets met bussen melk 
erop, later met een elektrische melk-
kar. De melkboer werd eerst vervan-
gen door supermarktbusjes van de 
SRV en verdween uiteindelijk door 
concurrentie van supermarkten uit het 
straatbeeld. Sommige melkmannen 
pasten zich aan de modernisering aan. Zo opende melkman Dirk van 
den Broek in 1953 de eerste supermarkt van Nederland.   
 

De olieman 
Vroeger waren in Nederland kolen en olie de bron van onze energie-
voorziening. Bij veel mensen werden fornuizen en kachels gestookt op 
olie en brandden de lampen nog op petroleum.  De olieman bezocht 
hen met een kannetje stookolie en bracht daarmee licht en warmte aan 

huis. In weer en wind trok hij door de 
straten met een kar, waarop een olievat 
bevestigd zat. Later gebruikte hij auto’s 
en tankwagens. Na de ontdekking van het 
aardgasveld in Slochteren werd Neder-
land in jaren zestig en zeventig aangeslo-

ten op het aardgasnetwerk. De olieman kwam mede daardoor niet meer 
bij ons langs.   
 

De kolenboer 
Deze man ging vroeger met paard en wagen, en 
later met een vrachtwagen, de straten af om 
huishoudens van kolen te voorzien. Hij ver-
kocht de kolen per mud, gelijk aan zes zakken, 
die hij binnen in de kelder of het kolenhok 
kwam leggen. Hij sjouwde met zakken die ge-
middeld wel 35 kilo wogen. Net als de olieman 
werd ook de kolenboer door de introductie van 
aardgas overbodig. Hij verdween daardoor in 
de jaren zestig uit het straatbeeld. 
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De ijscoman 
Het klingelen van een bel was voor veel kinderen hét teken om met een 

muntje de straat op te rennen. Daar stond 
de ijsverkoper bij zijn witte kar aan een bel 
te trekken. Een ijsje heette toen nog een 
ijsco en was eigenlijk een ijswafel. Daarbij 
was het de bedrijfsnaam van de ijscompag-
nie. IJs had je toen nog maar in een be-
perkt aantal smaken, zoals vanille. Die kon 
je in een hoorntje of bekertje krijgen en 

kostte rond de tien cent. 
 

Overige beroepen 
Naast de eerder genoemde beroepen passeerden ook nog veel anderen 
de voordeur. Zo kwam na de kerst vaak de velleman buurten om hazen
- en konijnenvellen op te kopen. Over zijn schouder hing vaak een stok 
waaraan eerder verkregen vellen hingen. Daarbij kwamen er handela-
ren zoals de bloemenman en de hoedenverkoper aan de deur. Verder 
leverde de bakker vroeger brood aan huis. Hij schreef de inkopen in 
een boekje en rekende één keer per week af. Ook de groenteboer, sla-
ger, kruidenier en de kaas-en visboer trokken met hun producten voor-
bij. Het thuisbezorgen door winkels is een tijd opgehouden, maar te-
genwoordig maakt dit een terugkomst en leveren veel bakkers, slagers, 
groentemannen opnieuw aan huis.   
Bron: https://www.plusonline.nl/nostalgie/ 

Sociale ongelijkheid neemt niet af, ondanks beleid  
om sociale verschillen tegen te gaan 

 

De structurele ongelijkheid tussen sociale groepen wordt niet klei-
ner, ondanks beleid om sociale verschillen tegen te gaan. Dat con-
stateert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rap-
port Verschil in Nederland. In het onderzoek maakt het SCP een 
vergelijking tussen 2014 en 2020. Maar hoe zit dat bij de inwoners 
van Groningen? Komen deze sociale verschillen ook bij hen te-
rug?  
 

Verschillen worden niet kleiner 
Het SCP ziet nog steeds grote verschillen in zelfredzaamheid tussen 
inwoners. De verschillen zijn vooral groot tussen mensen die meer en 
minder toegang hebben tot hulpbronnen zoals werk en inkomen, soci-
ale netwerken, zorg en ondersteuning, of opleiding.  

https://www.plusonline.nl/nostalgie/
https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2021/10/07/verschil-in-nederland-2014-2020
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Veel mensen in een kwetsbare positie blijven achter, ook doordat pro-
blemen zich bij hen opstapelen. Het is met deze groep dus niet beter 
gegaan. Het is denkbaar dat de coronapandemie  bestaande tegenstel-
lingen uitvergroot, en ook op de langere termijn kwetsbaren op grote-
re achterstand zet wat betreft geld, relaties en gezondheid. 
 

Minder ervaren sociale cohesie 
Een andere uitkomst van het onderzoek is dat er een verband is tussen 
structurele ongelijkheid en sociale cohesie. Dit komt, volgens het 
SCP, omdat sociale groepen verschillen in de wijze waarop ze naar 
het eigen leven en de samenleving kijken. Ze verschillen dus niet al-
leen in hulpbronnen zoals werk, inkomen, opleiding, sociale netwer-
ken, cultureel kapitaal en gezondheid. 
 

4 procent van Groningers geeft eigen leven een onvoldoende 
In recent onderzoek van Sociaal Planbureau Groningen naar de wijze 
waarop Groningers naar hun eigen leven kijken komen de sociale ver-
schillen ook terug. Gemiddeld gaat het met veel Groningers goed. We 
zien dat Groningers op provinciaal niveau erg tevreden zijn, zij geven 
hun leven gemiddeld een 7,8. Goed nieuws, maar achter dit gemiddel-
de gaan grote verschillen schuil. 4 procent van de Groningers geeft 
zijn leven een onvoldoende en één op de tien Groningers geeft zijn of 
haar eigen leven een 6 of lager. 
Voor de verklaringen van deze verschillen verwijzen we naar de pu-
blicatie ‘Gronings Welzijn. Wat bepaalt het persoonlijk welzijn van 
Groningers?’.   
https://sociaalplanbureaugroningen.nl/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/
Publicatie_BredeWelvaart-Groningen_v6-digitaal-1.pdf 
 
Daaruit blijkt dat het persoonlijk welzijn en welbevinden niet voor 
iedereen gelijk is. We zien in Groningen grote verschillen tussen 
groepen en individuen. Zo zien we dat inwoners van Eemsdelta en de 
gemeenten in Oost-Groningen minder goed scoren op hun ervaren 
gezondheid, veiligheid, leefbaarheid en tevredenheid met werkgele-
genheid. Ook de gevolgen van de gaswinning in Groningen en de hui-
dige coronapandemie hebben grote impact op de kwaliteit van leven 
van veel Groningers. Jongvolwassenen, mensen met lage inkomens, 
een laag opleidingsniveau en/of met een slechtere gezondheid zijn 
daarbij extra kwetsbare groepen. 
Bron: https://sociaalplanbureaugroningen.nl 

https://sociaalplanbureaugroningen.nl/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/Publicatie_BredeWelvaart-Groningen_v6-digitaal-1.pdf
https://sociaalplanbureaugroningen.nl/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/Publicatie_BredeWelvaart-Groningen_v6-digitaal-1.pdf
https://sociaalplanbureaugroningen.nl/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/Publicatie_BredeWelvaart-Groningen_v6-digitaal-1.pdf
https://sociaalplanbureaugroningen.nl/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/Publicatie_BredeWelvaart-Groningen_v6-digitaal-1.pdf
https://sociaalplanbureaugroningen.nl
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Rijbewijskeuring, belastingservice en kwijtschelding 
  
  

KBO+PCOB KANTOOR    
Siersteenlaan 420-2,  
9743 ES Groningen,  

telefoon 050-5790466 
 

Voor alle senioren in de stad Groningen. 
Bereikbaar op dinsdag van 10.00-12.00 uur voor belastingservice invul-
len aanvragen en bezwaarschriften.,  kwijtschelding en aanvragen en 
wijzigen Toeslagen 
                     Kosten hiervan € 12,00. 
 
Ook informatie verkrijgbaar over rijbewijskeuringen. 

Kosten keuringen  €40,00 

 
 

 
 

 
 

Kijk ook eens op onze afdelingssite. 
 

Open internet en typ het adres:  www.pcob.nl  

Je komt nu op de site van de PCOB.  

Typ je postcode of woonplaats en klik daarna op 

zoeken. 

Selecteer nu de afdeling in ons geval dus Groningen. 

Je bent nu op de site van de afdeling Groningen. Klik op activeren 

Als je de volgende keer inlogt op www.pcob.nl kun je door op de 

knop naar uw afdeling te klikken rechtstreeks naar de site van onze 

afdeling. 

http://www.pcob.nl
http://www.pcob.nl
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Naam:  ………………………………………….. 
 
Adres:  ………………………………………….. 
 
Postcode:  ……………… 
 
Woonplaats:  ………………….………………… 
 
Lidnummer:  …………………….……………… 
 
Bij verhuizing 
 
Nieuw adres:  …………………………………... 
 
Postcode:  ……………… 
 
Woonplaats:  …………………………………… 
 
(bij verhuizing naar een andere woonplaats wordt u automatisch 
overgeschreven naar die afdeling) 
 
Opzeggen lidmaatschap 
Reden van opzegging: 
 
…………………………………………………………………… 
 
Opzeggen i.v.m. overlijden is per direct. 
 
Datum overlijden: …………………….. 
 
De opzegging dient vóór 1 december bij de ledenadministratie 
binnen te zijn. 
 
Sturen naar: 
PCOB, Uranusstraat 20, 9742 JW  Groningen 
E-mailen kan ook: groningen@pcob50plus.nl 



38 

 

Adressen WIJ-teams (steun- en informatiepunt voor wonen, zorg en wel-
zijn) i.v.m. Coronapandemie uitsluitend op afspraak. 
 

WIJ Beijum 
(Beijum, Noorderhoogebrug en De Hunze / Van Starkenborgh en Witte Lam) 
Melsemaheerd 2  9736 EN Groningen 
T: 050 549 71 31 
E: wijbeijum@wij.groningen.nl 
Open: ma t/m vrij  09:00-17:00 uur 
 

WIJ Corpus den Hoorn 
(Corpus den Hoorn, Hoornsewijken en Piccardthof.) 
Menno Lutter - ingang om de hoek aan de Laan van de Vrijheid 
Paterswoldseweg 267 9728 AC Groningen 
T: 050 367 9120 
E: wijcorpusdenhoorn@wij.groningen.nl 
Open: ma t/m vrij  09:00-17:00 uur 
 

WIJ Hoogkerk 
( Hoogkerk, Leegkerk, Gravenburg en De Buitenhof.) 
De Verbetering 3   9744 DZ  Groningen 
T: 050 367 45 66 
E: wijhoogkerk@wij.groningen.nl 
Open: ma t/m vrij 09:00 – 17:00 uur 
 

WIJ Rivierenbuurt 
( Rivierenbuurt, Zeeheldenbuurt, Badstratenbuurt, Laanhuizen, Grunobuurt, 
Herewegbuurt, Oosterpoortbuurt en de Meeuwen) 
Inloop: Menno Lutter - ingang om de hoek aan de Laan van de Vrijheid 
Paterswoldseweg 267 9728 AC Groningen 
Talmahuis alleen op afspraak 
Merwedestraat 54   9725 KE Groningen 
T: 050 367 9120  
E: wijrivierenbuurt@wij.groningen.nl 
Open: ma t/m vrij 09.00 – 17.00 uur 
Tel. alle werkdagen 09:00 – 17:00 uur 
 

WIJ Lewenborg 
( Lewenborg, Drielanden, Noorddijk, Oosterhoogebrug, Harkstede , Klein 
Harkstede, Lageland , Meerstad, Ulgersmaborg, Ruischerbrug, Ruischer-
waard, Euvelgunne, Roodehaan, Middelbert en Engelbert.) 
Kajuit 4   9733 CA Groningen 
T: 050 367 4002 
E: wijlewenborg@wij.groningen.nl 
Open: ma t/m vrij 09:00-17:00 uur 
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WIJ Oosterparkwijk 
(Oosterparkwijk en de Woonschepenhaven) 
Heesterpoort  1    9713 KX Groningen 
T 050 367 89 60 
E wijoosterparkwijk@wij.groningen.nl 
Open: ma t/m vrij  09:00-17:00 uur 
 

Wij Schilderswijk/Centrum. 
Contactgegevens 
( Schildersbuurt, Noorderplantsoenbuurt, Oranjebuurt, Kostverloren, Hor-
tusbuurt, A-Kwartier, Ebbingekwartier ,Binnenstad en Binnenstad-Oost.) 
Heesterpoort 1 9713 KX Groningen 
T 050 367 72 02 
E: wijschilderswijkcentrum@wij.groningen.nl 
Open: ma t/m vrij  09:00-17:00 uur 
 

WIJ Selwerd 
(Paddepoel, Tuinwijk en Selwerd) 
Vensterschool, Eikenlaan 288-6 (begane grond) 9741 EW  Groningen 
T: 050 367 42 20 
E: wijselwerd@wij.groningen.nl 
Open: ma t/m vrij  09:00-17:00 uur 
 

WIJ Vinkhuizen 
(Vinkhuizen, De Held, Reitdiepwijk en Dorkwerd.) 
Boraxstraat 2 (achterzijde MFC ’t Vinkhuys)    9743 VP Groningen 
T: 050 367 6303  
E: wijvinkhuizen@wij.groningen.nl 
Open: ma t/m vrij  09:00-17:00 uur 
 

WIJ Korrewegwijk 
(De Korrewegwijk, Tuindorp de Hoogte, Professorenbuurt , Cortingh-
borg, Selwerderwijken , Indische buurten  en De Hoogte ) 
Floresplein 19   9715 HH Groningen 
T 050 367 40 06 
E wijkorrewegwijk@wij.groningen.nl 
Open: ma t/m vrij  09:00-17:00 uur 
 

WIJ De Wijert  
(Helpman, Coendersborg, Villabuurt, De Linie / Europapark en De Wijert. 
Inloop: Menno Lutter - ingang om de hoek aan de Laan van de Vrijheid 
Paterswoldseweg 267 9728 AC Groningen 
MFC De Wijert alleen op afspraak 
P.C. Hooftlaan 1   9721 JM Groningen 
T: 050 367 91 20 
E: wijdewijert@wij.groningen.nl 
Open: ma t/m vrij  09:00-17:00 uur 
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Bestuur afdeling Groningen van de  
Protestants Christelijke Ouderen Bond 
 
Voorzitter:   Mw. S.D. Oosterhuis 
     Emmastraat 34  
     9722 EZ  Groningen 
     3643620 
 
 

1e Secretaris:  Dhr. A.F. Horenberg 
     Uranusstraat 20 
      9742 JW  Groningen 
     571 78 00 
     Groningen@pcob50plus.nl 

 

2e Secretaris:  Mw. A. Bos-Pietersen 
     Bentismaheerd 156 
     9736 EJ  Groningen 
     364 32 10 

 

Penningm.   Dhr. P. Nauta 
    Magnesiumlaan  20 
    9743 TC Groningen 
     573 05 82 

 

Leden:   Dhr. A. Schoenmaker 
     Kremersheerd 204 
     9737 PH  Groningen 
      541 78 17 

 

    Dhr. C.A. Verdam 
    Multatulistraat 3 
    9721 NE  Groningen 
     527 14 93 

Contributie:  
Voor alleenstaanden: € 34,00 per jaar 
Voor echtparen:      € 59,50 per jaar 
Girorekening: 
NL14 INGB 000531 0421 
t.n.v. PCOB afd. Groningen 


