
  

 

Protestants Christelijke Ouderen Bond 
Afdeling Groningen 

mei 2022 
 De ELITE vraagt om aparte bediening 

 

In Markus 8 in uw en mijn bijbeltje vragen de geestelijke leidslieden 
van het volk  de Farizeeërs van Jezus een teken uit de hemel met de 
bedoeling om Jezus te verzoeken. 
 

Die geestelijke mensen noemen wij nu nog, maar vroeger ook al, Fari-
zeeërs. 
Maar Jezus had al vele tekenen en wonderen verricht en dan toch weer 
die begeerte bij die geestelijke leiders om een teken. 
Het duivelse in het verzoek is bij deze lieden dat ze doen alsof de nood 
niet bij hen, maar bij Jezus is. Zij zijn al geslaagd, maar Jezus moet z’n 
examen nog doen. Aan hen zal het niet liggen, maar in hun gedachte-
gang moet Jezus nog tonen wat hij waard is.  
Jezus trapt er niet in. 
 

Ik las ergens en hoorde dat later ook weer dat hoe een hooggeleerde 
man iemand typeerde met de woorden: hij heeft een houding van een 
Farizeeër te paard. Nu het woord Farizeeër vrijwel is uitgesleten, mag 
dat paard er wel bij. Deze Schriftgeleerden die om een teken vroegen, 
zaten hoog te paard zonder angst dat de beesten zouden steigeren en op 
hol slaan, wanneer het gevraagde teken loodrecht van boven, van de 
hemel komende, zou inslaan in de aarde  
misschien wel onder hun eigen voeten. 
De mensen om Jezus heen raakten al geregeld in extase door de krach-
ten en tekenen van Jezus, maar dezelfde mensen zouden pas buigen 
voor een teken. 
De Farizeeërs gedroegen zich als een examencommissie en verlangden 
een teken. Ze wilden een aparte bediening, maar kregen het van Jezus 
niet. 
 

Zijn wij zoveel beter dan de Farizeeërs. Hebben wij aan het teken van 
avondmaal niet genoeg en verlangen we naar iets extra’s, naar een  
Vervolg pagina 2 



2 

 

Programma 1e helft 2022 PCOB  
 

Woensdag 11 mei 2022 
Spreker: Peter Riem  
Thema:  de Groninger Archieven en de Beeldbank  (zie blz. 9) 
 

Alle lezingen vinden plaats in de Mennozaal van de Doopsgezinde Ge-
meente aan de Oude Boteringestraat 33, Groningen 
Aanvang: steeds 14:30 uur 
Entree € 2,00 (2x koffie en/of thee) 

Voor info  Sylvia Oosterhuis  050-3643620 

meer indrukwekkende aanwezigheid van Jezus in ons midden. Vinden 
wij de maaltijd van de Heer te aards? Zou een teken uit de hemel ons 
sterker aangrijpen? Nee toch? 
Jezus liet de Farizeeërs alleen, staat er. Maar ons toch niet? Wij blij-
ven toch niet doodeenzaam achter? 
Neen, zeker niet.  

B F Bronsema   

Ingrid Rep nieuwe directeur KBO-PCOB 
 

Ingrid Rep (59 jaar) is per 1 maart de nieuwe directeur van senioren-
organisatie KBO-PCOB. Met haar komst is er 
een ervaren en bevlogen bestuurder aange-
trokken, die weet wat het inhoudt om voor be-
langen van leden op te komen: tot voor kort 
was zij werkzaam bij vakbond FNV. In haar 
laatste functie als Algemeen Secretaris maak-
te Rep deel uit van het dagelijks bestuur. 
Ingrid Rep: “Ik ben ontzettend blij dat ik mij 
mag inzetten voor seniorenorganisatie KBO-
PCOB. Vijftig plussers zijn van betekenis in 
onze maatschappij. Het is belangrijk dat zij een 

krachtige stem houden en hierbij goed gefaciliteerd en verenigd wor-
den. Tot op hoge leeftijd kunnen senioren vitaal en betrokken blijven. 
Daar ben ik van overtuigd. KBO-PCOB maakt zich samen met haar 
leden sterk voor belangrijke thema’s zoals wonen, zorg, zingeving en 
pensioenen. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij, voor de senioren 
van vandaag en morgen.” 
Bron: kbo-pcob.nl 
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Het secretariaat en de ledenadministratie zijn per  

1 mei 2022 verhuisd naar : 
 

Berkenlaan 162 
9741 JT  Groningen 

 

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, Berkenlaan 162, 9741 JT  Groningen  
Tel. 050-5717800 email: groningen@pcob50plus.nl 
 

Het volgende nummer verschijnt begin juni 2022 
Graag kopij inleveren uiterlijk: 
16 mei 2022 groningen@pcob50plus.nl of Berkenlaan 162 

Door verhuizing van het secretariaat zijn de verjaardagskaarten van de 
jarigen, die in de week van 4 april tot 10 april 85 jaar of ouder zijn ge-
worden, helaas een week te laat bezorgd. 
 

Hiervoor mijn excuus. André Horenberg  
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Column          Mei. 
 

Mei, een maand met veel bijzonder-
heden mag je wel zeggen. Hij telt 
voor wat het licht betreft 31 langere 
dagen. De maand is, las ik op inter-
net, waarschijnlijk vernoemd naar 
een Griekse godin Maia.  
Mei wordt ook wel de bloeimaand 
genoemd.  
Het wordt dan buiten alweer wat 
warmer. In april mag men zich nog 

niet te licht aankleden. In de maand mei kun je de borstrok weer bij de 
winterspullen in de kast leggen en mag je aandoen wat je wil.  
Maar ook kun je in mei nog heiligen tegenkomen het zijn de zogenaam-
de ijsheiligen en daarvoor moet je opletten, zei mijn vader altijd. Rond 
11, 12 en 13 mei kan het zijn dat een fikse portie koude en nachtvorst 
langskomt die veel schade kan aanbrengen in jonge planten en scheuten. 
Het is dan dus extra opletten geblazen. 
De maand mei kent ook feestdagen. Op 5 mei is het Bevrijdingsdag, de 
dag waarop wij het einde van de 2e Wereldoorlog vieren en de dag dat 
we om de 5 jaar een dagje thuis mogen blijven.  
Om te weten wanneer het Hemelvaartsdag is kijk ik op het aanplakbord 
in onze zogenaamde kleine ruimte. Daar staat het op een papiertje door 
mijn vrouw erop geplakt. Wat ik heel goed weet is dat het altijd op een 
donderdag valt en altijd exact 40 dagen na Pasen.  
En wanneer is het dan Pasen? Pasen valt altijd op de eerste zondag na de 
eerste volle maan in de lente. Omdat te ervaren moet je wel weten wan-
neer de eerste volle maan in de lente ’s nachts spookachtig in je tuin 
schijnt, terwijl jij in je warme kamer voor je raam naar buiten zit te kij-
ken. 
Op Hemelvaartsdag, het woord zegt het al, vieren we het ten hemel stij-
gen van Jezus. 
 

Ook Pinksteren valt niet op een vaste dag. Deze datum op de kalender 
wordt berekend ten opzichte van Hemelvaart. Exact 10 dagen na Hemel-
vaart is het Pinksteren. Dan vieren we in de kerk of maken voor de buis 
de uitstorting van de Heilige Geest op de discipelen van Jezus mee. Het 
wordt ook gezien als het begin van de kerk. Pinksteren is dit jaar op 5 
juni.  
 

En dan natuurlijk het feest van moederdag.  
 
. 
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Je kinderen en kleinkinderen, als die er zijn, zijn al driftig aan het spa-
ren voor het cadeautje voor moederkesdag, dit zeggen ze in bepaalde 
landen. 
 

Helaas kent mei dit jaar ook vreselijke tijden. 
Hopelijk eindigt tijdens de 31 dagen van deze maand de ellende in het 
land dat door Poetin en zijn trawanten vernield wordt, Oekraïne. Wat 
moeten de oudere inwoners in dat land veel meemaken. Het land ont-
vluchten, zoals de jongere generatie, kunnen ze meestal niet en de 
schuilkelders bieden ook niet altijd veiligheid.  
 

Je mag het feitelijk eigenlijk niet zeggen maar dat Poetin met zijn 
machtsdenken goed wordt aangepakt mag van velen en ook van mij. 
 

Geruchten doen de ronde dat Rusland op het punt staat als land de 
grenzen van de armoede te bereiken, het woord staatsfaillissement, 
aangewakkerd door de Verenigde Staten, valt. O dan toch die arme 
Russische bevolking die hierdoor dan financieel in het nauw wordt ge-
bracht. Het is niet voor te stellen. Naast de Oekraïners dan ook de Rus-
sen in de knel door Poetin. 
Poetin kent zijn bevolking niet en het volk kent Poetin niet. In een 
woord ergerlijk. 
 

                                                                                         B F Bronsema 

Waarom kun je niet tegen troep van je partner, maar is je eigen 
zooi geen probleem? 

 

Schoenen, kleding, post en vieze koffiemokken.  
Heb jij een partner die alles laat slingeren? 

 

Het is een ergernis die Jeannette Bolck zeker weleens tegenkomt in 
haar praktĳk Counseling Amsterdam. De oorzaak ligt volgens de psy-
chotherapeut in controleverlies. ‘Als je zelf iets niet doet’, legt ze uit, 
‘of dat nou opruimen is, een rekening betalen of boodschappen in huis 
halen, dan weet je meestal waarom je het niet hebt gedaan en wanneer 
je het wel zult doen. Er is dus erkenning en begrip ten opzichte van je 
gedrag. Maar van de ander weet je niet wat de reden voor al die rond-
slingerende rommel is, en ook niet óf en zo ja wanneer die dat eens zal 
opruimen. Dat gebrek aan controle over een situatie geeft ergernis. Bo-
vendien moet je de rotzooi nu gaan aankaarten, wat mogelĳk tot ruzie 
leidt.’ De troep van de ander bezorgt jou kortom een probleem. Niet 
gek dus dat je er niet tegen kunt. 
Bron: https://www.quest.nl/mens/psychologie/ 

https://www.quest.nl/mens/psychologie/
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Naam Datum 
Mw. J. Winter 4-mei 

Mw. S. Postema - v.d. Wal 5-mei 

Mw. P. Versteeg-Kadijk 5-mei 

Dhr. A.F. Horenberg 5-mei 

Mw. D. van Loo-Teule 5-mei 

Mw. J.F. Bosman 6-mei 

Mw. H. Voets 6-mei 

Mw. E.E. Arkema-Bethlehem 11-mei 

Dhr. J.R. Scheeringa 14-mei 

Dhr. B.M. Tobi 15-mei 

Naam Datum 
Mw. P.M. Fritsma-v.d. Horn 17-mei 

Dhr. F. Post 17-mei 

Mw. A. van Dijk-Kremer 17-mei 

Mw. H.E. Kukler-Koudstaal 18-mei 

Mw. M.C. Meiners-Tutuarima 20-mei 

Mw. M. Boerema-Runia 21-mei 

Dhr. J.K. de Groot 21-mei 

Mw. H. Brinkman-v.d. Dong 24-mei 

Mw. H. Alta - Heinstra 26-mei 

Mw. M. Meinders-Stavinga 27-mei 

Mw. M.S. Fennema - Oostindien 28-mei 

Dhr. A. Schoenmaker 31-mei 
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Het Genesis Dieet (109)  (mei. 2022) 
 

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. 
 
Wij zijn vorige keer, op verzoek, gestart met enige herhalingen uit de gehele 
serie, beginnende bij “Genesis Dieet”1. In de tweede aflevering stond een 
keiharde opmerking van Dr Tessler, die ik hier nog eens herhaal: 
 
“Één van de voornaamste oorzaken van het enorme aantal 
hartziekten, beroertes, gevallen van kanker, artritis, diabe-
tes, zwaarlijvigheid enz. is slechte voeding” aldus Gordon 
Tessler, de schrijver van het boek: “Het Genesis dieet”. In 
zijn inleiding vertelt de auteur dat GOD ons zijn Thora, 
d.w.z. zijn ‘instructies’ heeft meegegeven en uit Hosea 4 we-
ten wij, dat we te gronde gaan, door gebrek aan deze kennis. 
En dat is overal in de wereld zichtbaar. 
Zogenaamd “verrijkt” voedsel blijkt belangrijke voedings-
stoffen niet te bevatten. 
Teveel consumptie van vlees en zuivel (dierlijke vetten!) zor-
gen o.a. voor hart- en vaatziekten. 
Overgewicht bij kinderen is wereldwijd een groot probleem. 
Diabetes en vetzucht zijn op steeds jongere leeftijd een 
groeiend probleem. En ga zo maar voort! 
Deze teloorgang betreft beslist niet alleen de mens lichame-
lijk, maar ook geestelijk! Economisch en maatschappelijk zijn 
de gevolgen van onjuiste voeding buitengewoon schokkend.  
 
Voeding: Een opmerkelijk Bijbels thema! 
Meestal kijken wij naar de ‘geestelijke’ aspecten van de Bij-
bel, hoewel de ‘vleselijke’ zaken zelfs de aanleiding zijn van 
de zondeval: zie het verhaal over het eten van de verboden 
vrucht door Adam en Eva! Zij zondigden tegen Gods wil en 
werden daardoor sterfelijk. Zij werden zelfs uit het Paradijs 
verdreven en zo werd eveneens de relatie met GOD verbro-
ken. 
>>> Deze afleveringen zijn, met schriftelijke toestemming van de uitgever, 
         bewerkt en samengesteld door:   Arend Schoenmaker  



8 

 

WELKE TOEKOMST HEEFT DE PCOB?  
Henk Copinga 

 

De titel is aardig uitdagend, maar er is wel aanleiding voor. Als je 
rondkijkt en hoort hoe de PCOB-afdelingen in onze provincie erbij 
staan, is er alle reden om bij de toekomst stil te staan. Natuurlijk heeft 
corona veel roet in het eten gegooid de afgelopen jaren, maar er zijn 
ook ontwikkelingen op langere termijn die te denken geven. Nog 
steeds heeft de PCOB in onze provincie ongeveer 3000 leden en dat 
klinkt niet gek, maar het ledenverlies is fors geweest en gaat nog door. 
Kleine afdelingen hebben moeite om het hoofd boven water te houden, 
en dus zijn er nogal wat opgeheven, anderen hebben te kampen niet 
alleen met minder leden maar ook met de moeite die het kost om be-
stuursfuncties bezet te houden of te krijgen.  De aantrekkingskracht 
van onze bond is blijkbaar gering, en dat terwijl het aantal senioren 
steeds groeiende is. En toch, de PCOB is ooit opgericht en heeft een 
bloeiperiode doorgemaakt. Bloei omdat velen inzagen dat erbij horen 
veel opleverde, gezelligheid, ontmoeting, vaak interessante bijeenkom-
sten en lezingen. En de mogelijkheid om je in te zetten voor de belan-
gen van de senioren. Als iets in de toekomst nodig is, dan is dat wel 
die belangenbehartiging, zeg maar je inzetten voor je naaste.  En daar-
om was, is en blijft een organisatie als de PCOB nodig. Maar dan wel 
zo georganiseerd dat ze aantrekkelijk is en dat eist de veranderingen in 
onze samenleving onder ogen zien en en daarin een vernieuwende rol 
spelen. Dus verandering zal absoluut noodzakelijk zijn, alleen dan ligt 
er een gunstige toekomst  in het verschiet. Gelukkig vinden PCOB en 
KBO elkaar in onze provincie steeds vaker en beter. Samen plannen 
maken, elkaar regelmatig ontmoeten, en ja ook nadenken over die ver-
anderings opgave. En we hebben sinds kort weer een nieuwe consu-
lent , Jan Puthaar,  met wie we direct na de zomervakantie kennis ho-
pen te maken.                                                                                                                
Op landelijk niveau zien beide bonden ook de noodzaak in om te ver-
anderen, maar het tempo om dit in daden om te zetten gaat veel te 
langzaam en dat is jammer en kan ons opbreken. Op dit moment is een 
werkgroep in onze provincie waarin ook mensen uit de KBO en PCOB 
meedoen bezig met de voorbereiding van een seniorenconferentie in 
juni van dit jaar. Daar zal het gaan over thema “hoe vinden senioren in 
onze samenleving meer gehoor en hoe krijgen ze meer invloed, wordt 
er naar hen geluisterd”. 9 Juni is geprikt voor deze bijeenkomst die 
plaatsvindt in Winschoten, de Klinker.                    
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Kortom er is nog veel werk aan de winkel, dat moge duidelijk zijn. 
Daarvoor zijn handen nodig, en daaraan ontbreekt het op dit moment 
toch wel. Tenslotte valt het werken aan een toekomst zoals we die 
graag willen, met het vinden en binden van die handen. De uitvoering 
van mooie plannen staat en valt met die handen. Alleen dan is er een 
goede toekomst weggelegd voor een PCOB die meegaat met de veran-
deringen en dan niet alleen volgend maar vooral ook vooroplopend.                                                            
En waarom zouden er geen mensen gevonden kunnen worden die die 
uitdaging aan willen gaan, somberen heeft nog nooit iets opgeleverd, 
de handen uit de mouwen steken biedt kansen. Beste mensen, grijp die 
kansen.                                                                                                                      
Ik was, ik ben en ik blijf een realistische optimist helemaal conform de 
uitgangspunten van onze PCOB!  
April 2022 
Henk Copinga, voorzitter Provinciaal Platform PCOB 

Programma 
 
Op woensdag 11 mei is er weer een ledenmiddag in de Menno-
zaal van de Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33, aan-
vang 14.30 uur. 
Die middag zal de heer Peter Riem van de Groninger Archie-
ven een lezing komen houden over het werk van de archieven. U 
kent misschien het project Alle Groningers. Veel mensen die 
stamboomonderzoek doen, maken hiervan gebruik. Deze websi-
te vertelt over alle mensen die geboren, getrouwd of overleden 
zijn in stad en provincie Groningen, van de 17e eeuw tot halver-
wege de jaren 50.  
Daarnaast kent u de archieven misschien ook van de Beeldbank: 
in het Dagblad van het Noorden staan regelmatig foto’s uit het 
verleden met informatie over wat er te zien is op zo’n foto. Maar 
ook zijn er in de Beeldbank foto’s terug te vinden van oude 
volksgebruiken. De heer Riem is een enthousiast spreker en hij 
zal ons zeker weten te boeien met zaken uit het verleden. 
Graag tot ziens op 11 mei! 
Namens het bestuur, 
Sylvia Oosterhuis 
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Programma Dodenherdenking woensdag 4 mei 2022  
 

Kransen en bloemen worden gelegd bij gedenkstenen en monumenten  
 

09.15 uur  Joodse Begraafplaats, Iepenlaan  
09.30 uur  Selwerderhof: NS-monument, Indië Monument en Vete-

ranen Monument  
10.00 uur Noorderbegraafplaats, Moesstraat 98  
10.20 uur Plaquette Butterworth, Paterswoldseweg 188  
10.40 uur Zuiderbegraafplaats, Hereweg  
10.55 uur Rooms-Katholieke Begraafplaats, Hereweg  
11.10 uur Voormalig Huis van Bewaring, Helperlinie 2, Gedenk-

steen Politieke Gevangenen  
11.25 uur Begraafplaats Esserveld, Esserweg: graven van de ge-

sneuvelde geallieerde Militairen, omgekomen verzets-
mensen en het oorlogsmonument  

12.10 uur  Kranslegging gedenkplaat Scholtenhuis, Naberstraat  
12.35 uur  Kransleggingen Canadese plaquette en de plaquette voor 

de omgebrachte gemeenteraadsleden bij het tijdelijke 
stadhuis, Radesingel 6  

 

Herdenkingen elders in de gemeente Groningen  
14.00 uur  Herdenking korporaal Kevin Roggeveld, op 6 juli 2016 

omgekomen tijdens de Vredesmissie in Mali. Locatie: 
Begraafplaats Hoogkerk  

16.00 uur  Herdenking Johannes Swint, communistisch verzetsman, 
op 1 januari 1944 vermoord op het Linnaeusplein. Loca-
tie: Linnaeusplein, kant Zaagmuldersweg  

20.00 uur  Herdenking Begraafplaats Nederlands Hervormde Kerk 
Engelbert  

20.00 uur  Herdenking Nieuwe Begraafplaats Noorddijk. Voorafge-
gaan door een Stille Tocht, verzamelen om 19.00 uur, 
vertrek om 19.15 uur bij het Dok, Kajuit 4  

19.45 uur  Herdenking Monument aan de Boeiersingel, Hoogkerk 
 

Vanaf 18.00 uur vindt de Nationale Herdenking plaats  
18.00 uur  Nationale vlag halfstok tot zonsondergang (ca. 21.00 uur)  
18.20 uur  Opstellen van de deelnemers aan de Stille Tocht bij de 

Dr.S.van Mesdagkliniek aan de Hereweg  
18.35 uur  Kranslegging bij het Joods Monument door het Gemeen-

tebestuur van Groningen, Stichting 4 Mei Herdenking en 
de Joodse Gemeente Groningen  
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18.45 uur  Vertrek Stille Tocht vanaf de Hereweg. De Stille Tocht 
wordt voorafgegaan door Gruno’s Postharmonie Gro-
ningen. Route: Hereweg, Gedempte Zuiderdiep, Oos-
terstraat, Grote Markt, Kreupelstraat, Martinikerkhof 
Openbare herdenking Martinikerkhof  

19.15 uur  Martinikerkhof: erewacht van leden van de afdeling 
Groningen van het Nederlandse Rode Kruis, koraalmu-
ziek door Chr. Harmoniegezelschap Patrimonium Gro-
ningen bij het provinciaal oorlogsmonument Sint-Joris 
en de draak.  

19.40 uur  Aankomst van de Stille Tocht en opstelling op het Mar-
tinikerkhof  

19.45 uur  Toespraak door de Commissaris van de Koning, de 
heer René Paas. Aansluitend draagt Myron Hamming, 
stadsdichter van Groningen, een speciaal door hem 
voor deze avond geschreven gedicht voor  

19.58 uur  Taptoe-signaal  
20.00 uur  Twee slagen van de klok van de Martinitoren als teken 

van aanvang Twee Minuten Stilte 20.02 uur Het Wil-
helmus, de coupletten 1 en 6. Kranslegging bij het pro-
vinciaal oorlogsmonument Sint-Joris en de draak. Het 
Chr. Harmoniegezelschap Patrimonium en Gruno’s 
Postharmonie spelen koraalmuziek.  

 
Martinikerk  
Na de kranslegging bent u van harte welkom in de Martinikerk voor 
een kopje koffie of thee. Een strijktrio bestaande uit Annet Verboom, 
viool, Luca Altdorfer, altviool en Teodora Nedyalkova, cello, zal deze 
informele bijeenkomst op de achtergrond muzikaal omlijsten.  
 
21.00 uur  Na de Dam: Kamerkoor Moderato Cantabile Dirigent 

en componist Nana Tchikhinashvili (Tbilisi, Georgië) 
stelde voor vanavond een bijzonder programma samen. 
Alle werken sluiten aan bij het speciale karakter van 

deze herdenkingsavond. Kamerkoor Moderato Cantabi-
le bestaat uit ruim 30 geoefende zangers met brede 
zang-en koorervaring. Het koor heeft sinds de oprich-

ting in 2001 een uitgebreid en veelzijdig repertoire op-
gebouwd met een bijzondere koorklank. Bij de keuze 
van het repertoire laat dirigent Tchikhinashvili zich  



12 

 
vooral leiden door de schoonheid van de muziek. Het 
koor zingt regelmatig stukken die elders nauwelijks ten 
gehore worden gebracht. Het speciale 4 Mei programma 
bevat werken van singer-songwriter Eliza Gilkyson 
(Verenigde Staten), Knut Nystedt (Noorwegen) van wie 
het prachtige Immortal Bach uitgevoerd zal worden, 
Zbigniew Antoni Preisner (Polen), Ekvtime Kochlama-
zashvili (Georgië), drie delen uit de aangrijpende Ves-
pers van Sergei Rachmaninoff (Rusland) en drie koor-
werken van dirigent Nana Tchikhinashvili.  

 
Voor meer informatie kunt u terecht op de website : 

http://www.4meigroningen.nl 

Het zakboekje van Pieter Johan Faber 
 

Pieter Johan Faber was medewerker van de Sicherheitsdienst (SD) 
op het Scholtenhuis in Groningen van 1 juli 
1944 tot 15 april 1945. Hij stamde uit een Haar-
lems NSB-gezin. In deze stad werd een aanslag 
gepleegd op zijn vader Pieter Faber door het 
verzet. Hierdoor besloten Pieter en zijn broer 
Klaas Carel zich aan te melden bij de Hulppoli-
tie. 
 

Beide broers kwamen bij de SD in Groningen. Ze werden ingedeeld 
bij ‘Referat KNORR’; een afdeling die de linkse illegaliteit bestreed. 
Ze hebben zich actief ingezet bij de opsporing en arrestaties van ver-
zetsmensen. Piet Faber was betrokken bij executies. Bijvoorbeeld bij 
de executie van de Friese koerierster Esmee van Eeghen en de verzets-
man Luitje Kremer. Hauptscharführer Ernst Knorr en Piet Faber los-
ten de dodelijke schoten. 
Het zakboekje van Piet Faber bevat nauwkeurige aantekeningen van 
gezochte en gearresteerde verzetsmensen. Afgewerkte zaken werden 
in dit zakboekje boekhoudkundig doorgestreept. Op sommige bladzij-
den wordt zelfs de gebruikte munitie vermeld. Het is een onopvallend 
en symbolisch boekje over de geschiedenis van het Verzet in Gronin-
gen. Verzetsman Ad Mulder, na de oorlog medewerker van de Politie-
ke Opsporingsdienst, heeft het boekje jarenlang bewaard, voordat het 
in de collectie van OVCG kwam. 
Zakboekje van Pieter Johan Faber (1920-1948) 
Collectie Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen 
Bron: https://www.4meigroningen.nl/verhalen/ 

https://www.4meigroningen.nl/verhalen/
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Dietrich Bonhoeffer 
was een vooraanstaand Duits kerkleider, Luthers predikant en theoloog. 
Hij was ook een verzetsstrijder tegen het nazisme en schrijver van chris-
telijke boeken. Op 9 april 1945 werd Bonhoeffer ter dood gebracht. Na-
dat hij was gedwongen zich helemaal uit te kleden, werd hij opgehangen 
in het kamp Flossenburg. Flossenburg nu is een gemoedelijk dorp, het 
kamp ligt wat verscholen achter een oud bedrijventerreintje. Soms han-
gen bloembakken, gevuld met geraniums aan de gebouwen, alsof hier 
nooit gruweldaden en executies hebben plaatsgevonden.  
Bonhoeffer heeft de moed gehad en het inzicht, om tegen Hitler te kie-
zen. Die keuze ziet er vandaag zo anders uit dan toen, nu lijkt het zo van-
zelfsprekend. Toen echter kozen de Duitsers in overweldigende meerder-
heid voor Hitler. Ook de kerk zag in hem een verlosser, een held. Bon-
hoeffer niet. Hij is een van die krachtige mannen en vrouwen geweest die 
het kwaad zag, de verwoesting. De verkrachting van alles waar het chris-
telijk geloof voor staat. Waar Christus voor staat. Hem gaat het niet om 
helden, maar om gekwetste mensen, niet om eer en strijdlust, maar om 
barmhartigheid en ootmoed. Dat bijna vergeten woord. 
Bonhoeffer schreef, dat je niet bij Jezus kunt behoren zonder bekering, 
dat je geen kerk kunt zijn zonder schuldbelijdenis. Ingewikkelde woor-
den, omdat ze snel veroordelend kunnen zijn. Maar in de man zelf en in 
zijn werken ontmoet je een heel andere geest. Bekering betekent bij hem 
dienstbaarheid aan de anderen. Zijn teksten ademen een groot vertrou-
wen. Op God. Dat maakt hem tot een sterk mens. Niet sterk door stalen 
vuisten, een uiterlijke sterkte uiteindelijk, maar sterk door mededogen. 
Hij werd in april 1943 gearresteerd na de ontdekking van zijn rol bij be-
middeling van geld om Joden te helpen ontsnappen naar Zwitserland. In 
de gevangenis schreef hij vele brieven. o.a. aan zijn verloofde. Na de 
mislukte aanslag van 20 juli 1944 kwam ook daar zijn betrokkenheid bij 
aan het licht en werd hij ter dood veroordeeld. Op 5 april komt het bevel 
van Hitler om het vonnis te voltrekken en op 9 april wordt Bonhoeffer 
opgehangen. De geallieerden zijn op dat moment tot vlak bij het kamp 
genaderd. De gevechten zijn te horen. De Duitse legers zijn bijna geheel 
omsingeld, maar houden de bevrijders nog op afstand.  
Op het moment van schrijven is Marioepol omsingeld door het Russische 
leger. Laten we bidden en hopen dat deze keer de gevechten een gunstige 
wending nemen voor de belegerden, en dat het Russische leger de aftocht 
moet blazen. De mensen in de Oekraïne hebben onze hulp en gebeden 
hard nodig, maar ook wij. We willen vrede en voor vrede heb je rigou-
reuze besluiten nodig. Laten we ook bidden dat het Westen tot rigoureu-
ze beslissingen in staat is zonder dat er opnieuw een wereldoorlog uit-
breekt. 
Bron: deels Sybrand van Dijk op Facebook, deels Wikipedia 
Sylvia Oosterhuis 
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Moederdag 2022 
Op 8 mei is het weer moederdag, 
een zondag waarop veel vrouwen 
bloemen en/of een cadeautje krij-
gen van hun man, kinderen, 
kleinkinderen. Sommige mensen 
vinden het vooral een commerci-
eel feestje en dat valt natuurlijk 
niet helemaal te ontkennen, maar 
iedereen vindt het waarschijnlijk 
toch wel leuk om extra in het 
zonnetje te worden gezet. 
Een van mijn favoriete dichters 
tijdens mijn middelbare school-
tijd was Guido Gezelle, die leefde 
van 1830 tot 1899. Hij is bekend 
om zijn fijnzinnige gedichten 
over de natuur, zijn beeldend 
taalgebruik en als virtuoos taal-
kunstenaar. O 't ruischen van het 
ranke riet en Het Schrijverke uit 
de dichtbundel Vlaamsche Dicht-
oefeningen zijn slechts twee van 
zijn bekendste werken. De thema-
tiek van zijn gedichten is typisch 
romantisch, met onderwerpen als 
natuur, vriendschap en de dood. 
Op zijn moeder schreef Guido 
Gezelle het hiernaast geplaatste 
gedicht, dat ik u graag meegeef 
voor moederdag. 
Sylvia Oosterhuis 

Moederken / Guido Gezelle, 
mei 1891 (uit: De laatste ver-
zen ) 
 
‘t En is van u 

hiernederwaard, 
geschilderd of 
geschreven, 

mij, moederken, 
geen beeltenis, 
geen beeld van u 
gebleven. 

 
Geen teekening, 
geen lichtdrukmaal, 

geen beitelwerk 
van steene, 
‘t en zij dat beeld 

in mij, dat gij 
gelaten hebt, 
alleene. 

 
o Moge ik, u 
onweerdig, nooit 

die beeltenis 
bederven, 
maar eerzaam laat 

ze leven in 
mij, eerzaam in 
mij sterven. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Schrijverke_(gedicht)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romantiek_(literatuur)
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Ledenmiddag 
 

Op woensdag 13 april was er weer een le-
denmiddag in de Mennozaal van de 
Doopsgezinde kerk. Omdat het de Stille 
week was, werd in de inleiding gesproken 
over de gebeurtenissen die plaatsvonden in 
de week van Jezus’ kruisiging. De tempel-
reiniging, het zalven van Jezus’ voeten in 
het huis van Simon. Het laatste avondmaal 
en dat Petrus Hem voordat de haan heeft 
gekraaid zal verloochenen. Het verraad 
van Judas Iskariot. We kennen allemaal 
deze bekende Bijbelverhalen die door de 
vier evangelisten worden verteld. Op de 
dag die wij Goede vrijdag zijn gaan noe-

men wordt Jezus tussen 8 en 9 uur in ochtend op Golgotha gekruisigd. 
Om 12 uur valt er een duisternis over het hele land die drie uur duurt. 
Dan sterft Jezus met de uitroep: “Het is volbracht.” Het voorhangsel in 
de tempel scheurt van boven tot onderen in tweeën. De aarde beeft, 
rotsen splijten, graven gaan open. Jozef van Arimatea krijgt toestem-
ming van Pilatus om Jezus’ lichaam te begraven in een rotsgraf in zijn 
eigen tuin. Op Paaszondag gaan vrouwen naar het graf om het te ver-
zorgen, maar dan zien ze dat de steen is weggerold. Een in het wit ge-
klede jongeman zit in het graf en zegt: “Hij is opgewekt uit de dood. 
Hij is niet hier.” Maria uit Magdala is de eerste aan wie Jezus ver-
schijnt en ze houdt Hem in eerste instantie 
voor de tuinman. Later verschijnt Jezus aan 
de Emmaüsgangers en ook zij herkennen 
Hem eerst niet. Als ze vervolgens snel naar 
Jeruzalem teruggekeerd zijn om het aan de 
andere volgelingen te vertellen, staat Jezus 
opeens in hun midden: “Ik wens jullie vre-
de. Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, 
zo zend Ik jullie uit.” 
Na het openingsgebed zongen we Gezang 
182 en daarna kreeg Margriet Ketting het 
woord. Ze had een groot rek opgebouwd 

om de prachtige kleden, die ze maakt van 
restjes stof, kant en oud  
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borduurwerk, op te hangen. 
Mevrouw Ketting: “Ik kom uit een crea-
tief gezin Ik ben een doener, verzin van 
alles en probeer uit te voeren wat er in 
mijn brein ontstaat. Ik ontwerp veelal 
mijn eigen creaties. De kleden groeien 
onder mijn handen. Ik gebruik bestaande 
handwerken zoals borduursels, fournitu-
ren, knopen, kralen, kant en band. Mijn 
doel is anderen te laten zien wat er met 
gebruikte en afgedankte, en ook onafge-
maakte handwerkjes gemaakt kan worden. 
Van de meest foeilelijke dingen maak ik 
een prachtig kunstwerk. Misschien wor-
den anderen daardoor geïnspireerd en ook 

geactiveerd in hun creativiteit. Mijn kleden zijn vertelkleden, ze heb-
ben een verhaal, een herinnering jubileum of nagedachtenis. In het 
kort: oude handwerken, herinneringskleden, alles is bruikbaar, maar ik 
moet me beperken tot datgene wat ik fijn vind om te doen, waar ik blij 
van word en energie van krijg.”  
Margriet Ketting had diverse kleden en lopers meegebracht die werke-
lijk prachtig waren en een voorbeeld van haar creativiteit en originali-
teit.  
Al gauw was het kwart over vier en hoewel mevrouw Ketting ons nog 
niet eens alles had laten zien wat ze had meegebracht, moesten we toch 
naar het einde van de bijeenkomst. Nadat mevrouw Ketting was be-
dankt voor haar inspirerende lezing, zongen we van Gezang 176 de 
coupletten 1, 2 en 4, opnieuw ondersteund door krachtig pianospel van 
Eeuwe Zijlstra. Na het slotgebed wenste de voorzitter een ieder geze-
gende Paasdagen en wel thuis. 
Sylvia Oosterhuis 
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Lid worden van een buurtapp, is dat een goed idee? 
Gepubliceerd: 7 maart 2022 

  

Steeds vaker houden mensen die bij elkaar in de buurt wonen, contact 
met elkaar via een buurtapp. Dat is handig, want zo kunnen ze elkaar 
makkelijk een vraag stellen of hulp aanbieden. Wilt u ook lid worden 
van zo’n buurtapp? Dan is het goed om te weten wat de voordelen en 
de nadelen zijn. 
 

Veel buurten en wijken hebben een speciale WhatsApp-groep of Face-
book-groep waarvan u lid kunt worden. Maar er zijn ook specia-
le buurtapps, zoals Nextdoor en Hoplr. Deze apps zijn speciaal ge-
maakt voor buurtgenoten om met elkaar in contact te komen. 
 

Wat kan ik met een buurtapp? 
Met een buurtapp kunt u 24 uur per dag via uw telefoon in contact ko-
men met mensen in uw buurt. U heeft hiervoor een smartphone nodig 
en u moet de app op uw telefoon installeren. 
Via een buurtapp kunt u makkelijk een vraag stellen aan een hele 
groep. Heeft u bijvoorbeeld een boodschap nodig maar lukt het u niet 
om naar de winkel te gaan? Misschien is er wel iemand bij u in de 
buurt die toch naar de winkel gaat en iets voor u kan meenemen. Of u 
kunt vragen of er iemand is die u kan helpen met een klein klusje in 
huis. Of een oproep doen of er iemand zin heeft om samen te gaan 
wandelen of iets anders te ondernemen. Een buurtapp kan ook helpen 
om nieuwe mensen te leren kennen. Ten slotte kunt u een onveilige 
situatie melden, bijvoorbeeld als u een verdacht persoon ziet. 
U heeft alleen iets aan een buurtapp als veel mensen in uw buurt er lid 
van zijn. Voordat u lid wordt, is het handig om aan mensen in uw buurt 
te vragen of ze lid zijn van een buurtapp en welke app ze gebruiken. U 
kunt dit ook navragen bij de gemeente of het buurtcentrum. 
 

Hoe word ik lid van een buurtapp? 
Het verschilt per app hoe u er lid van kunt worden. Voor een Whats-
App-groep kunt u zich aanmelden bij een beheerder van de groep. Die 
heeft uw telefoonnummer nodig om u te kunnen toevoegen. Als er een 
Facebook-groep is, kunt u zich via Facebook hiervoor aanmelden. Bij 
een besloten groep moet een beheerder toestemming geven voordat u 
als lid wordt toegelaten. Sommige buurtapps controleren of u wel echt 
in de buurt woont.   
 

Nadelen van buurtapps 
Als u lid bent van een buurtapp, kunt u veel berichten binnenkrijgen 
van leden. Dat kan heel leuk zijn, bijvoorbeeld als u kunt reageren op 
een hulpvraag of als iemand een aantrekkelijk aanbod voor u heeft. 
 

https://www.ikwoonleefzorg.nl/zelfstandig-wonen/wat-is-een-buurtapp-en-wat-kunt-u-ermee
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  Maar u ontvangt ook berichten waar u geen belangstelling voor heeft. 
Als er veel mensen lid zijn van een groep, kunt u ook veel berichten 
verwachten. Dat is iets om vooraf bij stil te staan. 
 

Als u een buurtapp installeert op uw telefoon, moet u gegevens over 
uzelf invullen, zoals uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en een 
profielfoto. De makers van de app gebruiken uw gegevens voor andere 
doelen. U kunt bijvoorbeeld gesponsorde berichten te zien krijgen over 
bepaalde onderwerpen. Of de makers kunnen uw gegevens verkopen 
aan andere bedrijven. Daarmee kunnen ze geld verdienen, zodat ze de 
app gratis kunnen aanbieden. Het bedrijf heeft uw toestemming nodig 
om uw gegevens te mogen gebruiken, maar veel mensen geven die toe-
stemming zonder dat ze precies weten waarvoor. Moet u meer gege-
vens invullen dan u prettig vindt? Vraag uzelf dan af hoe belangrijk u 
het vindt om lid te worden van de buurtapp. 
Nextdoor is een buurtapp van een Amerikaans bedrijf. Hiervoor geldt 
dat uw gegevens ook gebruikt kunnen worden in de Verenigde Staten. 
De privacyregels zijn daar minder streng dan in Nederland. 
Meestal is het erg makkelijk om lid te worden van een buurtapp, maar 
vraag uzelf ook af hoe u weer kunt opzeggen. 
 

Is een buurtapp veilig ? 
In een buurtapp horen alleen buurtbewoners thuis. Toch verschijnen er 
weleens berichten in de media dat de controle hierop niet altijd water-
dicht is. Vaak kent u de mensen die uw profiel kunnen zien niet per-
soonlijk. Ook weet u niet altijd met welke bedoelingen mensen lid 
worden van een buurtapp. U moet dus zelf goed opletten als u via een 
buurtapp met iemand in contact komt. Let ook op wat u deelt in een 
buurtapp. Zet bijvoorbeeld niet zomaar in een berichtje wanneer u met 
vakantie gaat. 
Kent u de buurtapp die bij u in de buurt wordt gebruikt nog niet? Zoek 
er dan informatie over op internet of in de commentaren van andere 
gebruikers van de app in de App Store of de Google Play Store. Of 
vraag andere buurtbewoners naar hun ervaringen. 
 

Apps voor een veilige buurt 
Heeft u geen behoefte aan berichtjes uitwisselen met uw buren, maar 
wilt u wel graag uw buurt veiliger maken? Daarvoor worden in veel 
buurten speciale veiligheidsapps gebruikt. Dit zijn de belangrijkste. 
 

• WhatsApp BuurtPreventie 
 Dit een WhatsApp-groep waarin buurtbewoners elkaar een be
 richt sturen als er een verdachte of alarmerende situatie is in de 
 buurt. 
 
 



20 

 

Alleen AOW? Vraag dan zelf energietoeslag aan! 
 

Onlangs maakte de overheid bekend miljoenen euro's uit te trek-
ken om de hoge energieprijzen de compenseren. Deze compensatie 
krijg niet iedereen zomaar, AOW'ers met geen of een klein aanvul-
lend pensioen, moeten de toeslag aanvragen bij de gemeente. 
 

Niet álle huishoudens hebben recht op de energietoeslag, want deze is 
bedoeld voor minima met een inkomen rond bijstandsniveau. Onge-
veer 800.000 huishoudens komen in aanmerking voor de tegemoetko-
ming. 
In eerste instantie ging het om een extraatje van 200 euro, maar inmid-
dels is dit verhoogd naar 800 euro. Bijstandsgerechtigden hebben re-
gelmatig contact met de gemeente en ontvangen het geld waarschijn-
lijk voor 1 april.  
Maar dat geldt niet voor senioren met 
AOW zonder aanvullend pensioen en 
zelfstandigen met een minimuminko-
men en werkenden die weinig verdie-
nen.  Zij moeten daarvoor zélf bij de ge-
meente aankloppen. Check hiervoor de 
website van jouw gemeente, of bel het ge-
meentehuis voor meer informatie. Steeds meer gemeenten zijn bereik-
baar via een verkort telefoonnummer, het zogenaamde 
14+netnummer.  Zo bel je bijvoorbeeld naar de gemeenten in de regio 
Rotterdam met 14 010, of via 14 030 naar de gemeenten in de regio 
Utrecht. 
Daarnaast verlaagd de overheid vanaf 1 april de accijnzen op brand-
stoffen, waardoor een liter normale benzine naar verwachting 17 cent 
goedkoper wordt. Vanaf 1 juli gaat de BTW op stroom en gas ook om-
laag. Voor deze compensatiemaatregelen hoeven AOW'ers geen extra 
actie te ondernemen. 
 Bron: https://www.plusonline.nl/geld-recht/ 

• Burgernet 
 App waarmee u de politie kunt helpen om misdrijven op te los
 sen of vermiste personen te vinden. Als er iets aan de hand is in 
 uw buurt, krijgt u een oproep. 
 

• Veiligebuurt 
 App waarin de leden ernstige situaties kunnen melden. Als lid 
 kunt u zelf bepalen waarover u meldingen krijgt. 
Bron: https://www.ikwoonleefzorg.nl/zelfstandig-wonen/ 

https://www.plusonline.nl/geld-recht/
https://www.ikwoonleefzorg.nl/zelfstandig-wonen/
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Oud Gronings museumschip “De Emma” is weer in de vaart 

 

Liefhebbers van oude schepen kunnen weer genieten van de aanblik 
van een bijna honderd jaar oud schip uit Groningen. Dat is de in 1922 
gebouwde “Emma”.  
 

Trotse eigenaar is het Noordelijk Scheepvaartmuseum dat enthousiast 
laat weten dat het schip weer terug in de vaart is. Belangstellenden 
kunnen het schip huren voor een nostalgische tocht voor gezelschap-
pen met maximaal vijf personen. 
 

De Emma is een directievaartuig dat in 1922 gebouwd werd in op-
dracht van de Provinciale Waterstaat. Sinds een kleine tien jaar vaart 
de Emma onder de vlag van het Scheepvaartmuseum. 
Door corona legde het museum het fraaie museumschip tijdelijk aan 
de ketting, dolblij zijn de ervaren schippers nu dan ook dat de Emma 
weer mag varen. 
Geheel volgens de richtlijnen van de RIVM is het museumschip voor-
lopig alleen exclusief voor groepen van maximaal 7 personen te reser-
veren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een privétocht kost € 55 per uur met een minimum van twee 
uur ongeacht het aantal passagiers (maximaal 7 personen).  
 
Door corona legde het museum het fraaie museumschip tijdelijk aan 
de ketting, dolblij zijn de ervaren schippers nu dan ook dat de Emma 
weer mag varen. 
   
Voor meer informatie en reserveren, mail naar: 
emma@noordelijkscheepvaartmuseum.nl  
 
Bron: Groninger Internet Courant  dd 21 maart 2022 

mailto:emma@noordelijkscheepvaartmuseum.nl
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Opium en andere drugs werden honderd jaar geleden illegaal 
 

Een eeuw geleden trad de Opiumwet in werking. Waar gebruikers 
voor die tijd vrijelijk hun kick konden halen uit opium, morfine, 
heroïne en cocaïne, was hun high nu opeens illegaal. 
Door Carlijn Simons 
 

Trek, maar geen geld om eten te kopen? Of had je diarree? Dan rookte 
je in de negentiende eeuw opium. Om te 
ontspannen nam je de morfine. Wilde je 
losgaan, dan was er cocaïne. En aan een 
kind dat hoestte, gaf je een drankje met he-
roïne. 
Om eraan te komen hoefde je niet naar een 
louche dealer in een achterafsteegje. Het 

was allemaal vrij verkrijgbaar bij apotheek of drogist. Zo kon je legaal 
lichaam en geest bedwelmen dat het een lieve lust was. 
 
Mensen haalden opium op recept 
Opium werd al gebruikt door de Oude Grieken en Romeinen. Maar pas 
in de negentiende eeuw kwam het op grote schaal op de markt, gevolgd 
door andere drugs. Wetenschappers isoleerden in 1803 de werkzame 
stof van opium: morfine. Dat kalmeerde de zenuwen bijzonder effectief. 
Dertig jaar later werd het slaapverwekkende chloraalhydraat ontdekt, in 
1868 gevolgd door cocaïne uit de cocaplant. In 1898 werd heroïne uitge-
vonden. Deze chemische bewerking van morfine bereikt nog sneller het 
zenuwstelsel. De middelen konden handig worden ingebracht met de in 
1857 uitgevonden injectienaald. 
Er waren mensen die bleven terugkomen voor een herhaalrecept omdat 
ze de lichte euforie die de middelen teweegbrachten prettig vonden’, 
vertelt Gemma Blok. De hoogleraar moderne geschiedenis aan de Open 
Universiteit onderzoekt drugsbeleid na 1800. ‘De officiële lezing luidde 
dat de drugs medicijnen waren en de gebruikers patiënten.’ 
 
Dames uit hogere kringen waren dol op morfine 
Maar de schoen begon te wringen. In Amerika bestonden al langer zor-
gen over de ranzige opiumkits waar arme Chinese immigranten hun el-
lende wegrookten. Tegelijkertijd begonnen dames uit hogere kringen 
morfine een beetje té lekker te vinden. Ze gaven elkaar zilveren en gou-
den injectienaalden cadeau. In met juwelen ingelegde doosjes namen ze 
die mee naar de opera. In Nederland speelden zulke problemen nog niet 
zo erg, toch klonken ook hier steeds vaker kritische geluiden.  
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Blok: ‘De verslaafde, zoals de intensieve gebruiker tegen het eind van 
de eeuw genoemd ging worden, groeide in deze periode uit tot het te-
genovergestelde van de ideale beschaafde burger. Artsen, de kerk en 
de politiek begonnen zich zorgen te maken.’ 
 

De eerste opiumregels 
Op initiatief van de Verenigde Staten overlegden in 1909 twaalf lan-
den, waaronder ook Nederland, China en Rusland, in Sjanghai over de 
eerste opiumregels. Twee jaar later volgde een bijeenkomst in Den 
Haag, die in 1912 leidde tot het Internationaal Opiumverdrag. Dat re-
gelde de controle op in- en uitvoer van ruwe opium. Morfine, heroïne 
en cocaïne mochten voortaan alleen gebruikt worden als medicijn. 
Of de drugs ook strafbaar moesten worden? Dat onderzochten de lan-
den zelf. De eerste Opiumwet van Nederland trad in werking op 4 ok-
tober 1919. Artikel 1 liet er geen twijfel over bestaan: bereiding, ver-
werking, vervoer, verkoop en aflevering van opium en alle derivaten 
daarvan, alsmede cocaïne, is voortaan verboden in het Koninkrijk. Je 
kon drie maanden celstraf krijgen. Of een boete van duizend gulden. 
 

In Rotterdam werd op dealers gejaagd 
In havenstad Rotterdam, waar Chinezen opium rookten en prostituees 
coke snoven, joeg de fanatieke hoofdcommissaris Adriaan Sirks nu 
actief op dealers. Ook artsen en apothekers werden voorzichtiger met 
het verstrekken van middelen. ‘De wet maakte het inderdaad lastiger 
om aan je spul te komen’, zegt Blok. ‘Verslaafden moesten het nu via 
illegale routes zien te bemachtigen.’ 
 

Scheidslijn tussen legale en illegale drugs 
Met de wet kwam er voor het eerst een scheidslijn tussen legale en ille-
gale drugs. ‘Je had fatsoenlijke mensen die op medische basis en dus 
legitiem drugs gebruikten en onfatsoenlijke lieden die dat voor het ge-
not en daarmee illegaal deden’, zegt Blok. ‘Die eerste groep liep in de 
pas met de maatschappelijke orde. De tweede associeerden we met so-
ciale rebellie, teloorgang, hedonisme en criminaliteit.’ 
Het onderscheid tussen goede en foute drugs bestaat tot de dag van 
vandaag. Toen de Opiumwet eenmaal bestond, werden amfetamines en 
tranquilizers uitgevonden om gestreste zakenmannen of depressieve 
huisvrouwen te helpen. De medicijnkastjes in de psychiatrie stonden 
vol met LSD en ecstasy deed het goed als hulpmiddel in relatiethera-
pie. 
Allemaal geen probleem, totdat recreatieve gebruikers ze ontdekten als 
nieuwe aanwinst. Dus werden de middelen haastig toegevoegd aan de 
Opiumwet en zo naar de illegaliteit verbannen. 
Bron: https://www.quest.nl/maatschappij/misdaad/ 

https://www.quest.nl/maatschappij/misdaad/
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Computer Vragende Wijs (205)  (mei. 2022) 
 
Zoals besproken in voorgaande afleveringen, gaat u de gegeven code 
gebruiken, die u tevoren in uw tekstverwerker hebt getypt.  
 
Starten video: 
Druk de Ctrl-toets en houdt deze vast, ga met het muispijltje op de co-
de staan, (het pijltje wordt handje) en druk de linker toets van de muis. 
Laat de Ctrl-toets los. Klik op ► voor het afspelen van de (reclame) vi-
deo.  
De volgende muziekstukken, met de code, ziet u hieronder: 
(Na 5 seconden verplichte reclame klikt u rechts op: Advertenties over-
slaan!) 
 
Eens als de bazuinen klinken.. 
Opname in de Martinikerk te Groningen op 26 maart 2013 met het 
Mannenkoor Albatros. 
 
www.youtube.com/watch?v=5phE8QdN1AA 
 
 

Nederland Zingt Special: Johannes de Heer 
Ruim 25 minuten diverse bekende liederen van Johannes de Heer. 
 
www.youtube.com/watch?v=Db279dJ5o14 
 
 
Land of hope and Glory  
 
www.youtube.com/watch?v=gLKSDT_2zPA 
                                                                                                                 
Via Shift,  onderstreepje ↑_ (voorbeeld: ….KSDT_2zPA) 
 Reclame tussendoor wegklikken rechts onder klik op: Skip Ad of 
‘Reclame verwijderen’! 
 
www.youtube.com/watch?v=yGQgdE50QA4 

Probeer bovenstaande code ook eens!  Met Vera Lynn. 
 
Graag tot een volgende keer.      
                                                             © Arend Schoenmaker, Ambas. Senior Web 

http://www.youtube.com/watch?v=5phE8QdN1AA
http://www.youtube.com/watch?v=Db279dJ5o14
http://www.youtube.com/watch?v=gLKSDT_2zPA
http://www.youtube.com/watch?v=yGQgdE50QA4
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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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Minder Groningers naar de stembus dan gedacht. Hoe zit dat? 
Geschreven op 29 maart 2022 
 

“Inwoners kunnen via verkiezingen invloed 
uitoefenen op beslissingen van de overheid. 
Wie besloot op het laatste moment toch niet te 
stemmen en waardoor?” 
 
Het aantal Groningers dat voor de gemeentelijke verkiezingen van 
plan was te gaan stemmen lag veel hoger dan de daadwerkelijk 
opkomst. Maar liefst 76% van de inwoners was zeker van plan om 
naar de stembus te gaan, maar de daadwerkelijke opkomst lag 
tussen de 41% en 58%. Een opvallend verschil dat vragen op-
roept. Waar zit dat in? In dit artikel belichten we een aantal mo-
gelijke verklaringen. 
 
Het gebeurt vaker 
Zo’n verschil blijkt vaker voor te komen. Zo gaf in 2018, een week 
voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen, 71% aan zeker te gaan 
stemmen terwijl de opkomst bleef steken op 54% (I&O Research). 
Hetzelfde geldt voor de provinciale verkiezingen van 2015, waar 72% 
van tevoren aangaf zeker te gaan stemmen terwijl de werkelijke op-
komst slechts 48% was. 
 
Aandacht voor Oekraïne overschaduwt mogelijk verkiezingen 
De verkiezingen vonden plaats in een rumoerige tijd, vlak na de aan-
vang van de oorlog in Oekraïne. De verkiezingscampagnes van poli-
tieke partijen waren door de oorlog ook meer ingetogen. De zorgen 
om de oorlog in Oekraïne lijken de aandacht voor de gemeenteraads-
verkiezingen enigszins weg te hebben gedrukt. In de slotpeiling voor 
de gemeenteraadsverkiezingen, die liep van 4 tot 7 maart 2022, con-
stateerde I&O Research al dat de oorlog waarschijnlijk voor een lagere 
opkomst zal zorgen. 
 
Het verschil tussen iets zeggen en iets doen 
Het is ook een bekend gegeven dat een voornemen niet hetzelfde is als 
daadwerkelijk gedrag. Je gaat vanaf morgen zeker vaker sporten, maar 
het regent en dus stel je het nog even een weekje uit. Dit verschil tus-
sen intenties en gedrag komt voor op allerlei gebieden. Van een koop-
intentie, sporten, gezonder eten en ook stemgedrag. De vraag die het 
Groninger Panel beantwoord heeft – ben je van plan te gaan stemmen? 
– geeft ons een goed beeld van wat men wilde gaan doen.  

https://www.ioresearch.nl/actueel/tag/verkiezingen/
https://www.ioresearch.nl/actueel/tag/verkiezingen/
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Het zegt iets over hun betrokkenheid, of in ieder geval, gewenste be-
trokkenheid bij de lokale politiek. Het is echter geen goede prognose 
voor daadwerkelijk stemgedrag. 
 

Last-minute beslissing 
Het verschil tussen de intentie om te stemmen en het stemgedrag kan 
mogelijk ook worden verklaard door de tijd tussen het stellen van de 
vraag (6 à 7 weken voor de verkiezingen) en de verkiezingen zelf. Vol-
gens onderzoek van Ipsos besloot bij de recente gemeenteraadsverkie-
zingen een derde van de niet-stemmers pas in de anderhalve week voor 
de verkiezingen om niet te gaan stemmen. Dat gaat om een grote groep 
(bij een opkomst van 50% gaat dit om ongeveer 17% van het totale 
aantal stemgerechtigden). Ruim een derde van de niet-stemmers geeft 
daarbij aan niet te weten op welke partij ze moesten stemmen. 
Praktische redenen voor niet stemmen 
Ook simpelweg praktische redenen verklaren een deel van het verschil 
tussen intentie en gedrag. Zo kunnen mensen tijdens de verkiezingen 
op vakantie zijn, moeite hebben met het bereiken van een stemlocatie 
of andere redenen hebben waardoor zij niet kunnen stemmen terwijl ze 
dit eigenlijk wel zouden willen. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezin-
gen in 2018 was dit voor ruim een derde van niet-stemmers een 
doorslaggevende reden om niet te gaan stemmen. 

Vervolgonderzoek 

Natuurlijk zijn wij als Sociaal Planbureau Groningen vooral geïnteres-
seerd in de redenen die het stemgedrag van de Groningers hebben be-
ïnvloed. Een hoge opkomst is immers in het belang van onze 
(representatieve) democratie. Inwoners kunnen via verkiezingen in-
vloed uitoefenen op beslissingen van de overheid. Wie besloot op het 
laatste moment toch niet te stemmen en waardoor? Of zijn het simpel-
weg praktische redenen die Groningers ervan hebben weerhouden om 
naar de stembus te gaan? Dat gaan we de komende periode dan ook 
nader onderzoeken. 
Meer over het Groninger Panel 
Het Groninger Panel is een afspiegeling van de Groningse bevolking 
van 18 jaar en ouder. Het is een mix van jongeren (vanaf 18 jaar), ou-
deren, hoger opgeleiden, praktisch opgeleiden, mannen, vrouwen uit 
alle Groningse gemeenten. Meer informatie over het Groninger Panel, 
de samenstelling en de werving staat op onze website (https://
sociaalplanbureaugroningen.nl/over-het-groninger-panel/). Daar is 
tevens een uitgebreide onderzoeksverantwoording beschikbaar. 
 

Bron: https://sociaalplanbureaugroningen.nl/ 

https://nos.nl/collectie/13894/artikel/2421544-historisch-lage-opkomst-waarom-gingen-zo-weinig-mensen-naar-de-stembus
https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/255692/typen-situationele-niet-stemmers_bzk.pdf
https://sociaalplanbureaugroningen.nl/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/Onderzoeksverantwoording-Groninger-Panel-versie-1.3-juli-2019.pdf
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Wat is de maximale temperatuur die een mens aankan? 
Zomers worden steeds warmer. Veel diersoorten kampen al met 
problemen door de opwarming van de aarde. Hoe warm kan het 
eigenlijk worden voordat de mens ook bezwijkt? 
door Tim Tomassen  11/03/2022 
 

Hoe goed een mens tegen de hitte kan, hangt af 
van hoe goed het lichaam zichzelf kan koelen. 
Een normale lichaamstemperatuur schommelt tus-
sen 36,5 en 37,5 graden. Het is belangrijk dat die 
niet te erg stijgt. Vanaf veertig graden wordt het 
namelijk steeds gevaarlijker. Bij 43 graden ont-
staat er flinke schade aan het brein. Lichaamstem-

peraturen boven de 44 graden overleeft bijna niemand. 
 
Verwijde bloedvaten en vervormde eiwitten 
Wat gaat er mis bij een hoge lichaamstemperatuur? Bij een te hoge li-
chaamstemperatuur verwijden de bloedvaten. Zo kunnen ze meer 
warmte afgeven. Maar hierdoor daalt ook de bloeddruk en moet het 
hart veel harder werken. Als dit te lang duurt, stopt je hart of val je 
flauw omdat je hersenen niet genoeg bloed krijgen. 
Ook de eiwitten in je lichaam kunnen niet goed tegen hitte. Eiwitten 
zijn stoffen die belangrijk zijn voor zo’n beetje alle processen in je li-
chaam. Bij te hoge temperaturen veranderen ze van vorm en werken ze 
niet meer goed. 
 
Zweten zorgt voor verkoeling 
Koelen is dus van levensbelang. Dankzij onze weinig behaarde huid 
kunnen we goed warmte aan onze omgeving afgeven. Maar dat lukt 
niet als de omgeving warmer is dan ons lichaam. Verreweg de belang-
rijkste koelingstruc is zweten. 
Het is geen pretje om in de bloedhitte met een druipend voorhoofd rond 
te sjokken, maar het houdt onze lichaamstemperatuur wel op peil. Ver-
dampen van zweet kost namelijk energie. Een groot deel van die ver-
dampingsenergie komt van onze lichaamswarmte, daarom koelen we 
af. 
 
Stoombad versus sauna 
Maar zweten werkt niet altijd even goed. Als de luchtvochtigheid hoog 
is, zit er al zoveel water in de lucht dat het zweet er niet meer bij past. 
Hierdoor verdampt er minder zweet en koelt het lichaam amper.  

https://www.quest.nl/author/238202/Tim-Tomassen/
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Het voelt dan al gauw bloedjeheet. Dertig graden op een vochtige dag 
voelt dus warmer dan op een droge dag. 
Dit merk je goed in een stoombad. De luchtvochtigheid is daar heel 
hoog en temperaturen boven de vijftig graden zijn ondraaglijk. In sau-
na’s daarentegen is de luchtvochtigheid laag. Zwetende bezoekers kun-
nen daar temperaturen van wel meer dan honderd graden verdragen. 
 
Verkoelend effect van zweten meten 
De maximale temperatuur die ons lichaam aankan, hangt dus af van de 
luchtvochtigheid. Hoe goed zweet ons lichaam kan afkoelen bij ver-
schillende luchtvochtigheden, is na te bootsen met een thermometer in 
een natte doek. De op deze merkwaardige manier gemeten temperatuur 
wordt natteboltemperatuur genoemd. 
Als de luchtvochtigheid hoog is 
zal de nattebolthermometer wei-
nig verschil geven met een nor-
male thermometer. Maar bij een 
lagere luchtvochtigheid kan het 
water uit de doek verdampen. De 
verdamping koelt dan de thermo-
meter die erin zit, net zoals zweet 
ons lichaam koelt. De nattebol-
temperatuur is in dat geval dus 
lager dan de omgevingstempera-
tuur. 
 
De maximale temperatuur 
Maar wat is dan de maximale temperatuur? Onderzoek van onder an-
dere Columbia University (VS) voorspelt dat een natteboltemperatuur 
van 35 graden de limiet is van ons koelingssysteem. Deze temperatuur 
zou aanvoelen als zeventig graden. Welke buitentemperatuur dat is, 
hangt dus af van de luchtvochtigheid. In perfecte condities, zoals stil-
zittend in de schaduw met een oneindige watervoorraad, houdt zelfs de 
fitste mens het hooguit een paar uur vol. 
Deze bloedhitte komt gelukkig niet voor op aarde, maar klimaatveran-
dering vergroot het risico hierop wel. Het hoeft geen 35 graden natte-
boltemperatuur te zijn voordat een mens het loodje legt. Als je niet stil 
kan zitten in de schaduw of niet voldoende water tot je beschikking 
hebt, zijn hittegolven van 28 graden ook genoeg om je letterlijk dood 
te zweten. 
Bron: https://www.quest.nl/mens/gezondheid 

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aaw1838
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aaw1838
https://www.quest.nl/mens/gezondheid
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Adressen WIJ-teams (steun- en informatiepunt voor wonen, zorg en wel-
zijn)  
 

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 
     Berkenlaan 162 
      9741 JT  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 


