
  

 

Protestants Christelijke Ouderen Bond 
Afdeling Groningen 

november 2022 
                    Helderheid van geest!  

 
Ik heb vanavond buitengestaan het is wel november. 

Waar? Onder een wolkeloze wijde hemel. 

Wat deed ik? Ik keek met verwonderde ogen naar boven. 

Wat zag ik? Ik zag heel veel sterren. 

Kleine? Nee, ook heel grote mooie kleurrijke. 

Wat dacht ik? Ja wat? Is het toch waar? 

Heer is uw liefde zo wijd als deze hemel? 

Wat een gedachten komen er soms bij je op. 

Welke? Uw grootsheid mogen ervaren op mijn netvlies. 

Het maakt mij klein en behoorlijk verlegen. 

Ja Heer ik zeg het u eerlijk en oprecht. 

Mag ik u vragen op dit moment van het aanschouwen 

van deze wonderschone sterrenpracht. 

Geef mij vertrouwen in u, hou vast, ook 

als er nevels zijn en vaak ook sombere wolken,  

als ik de zon van uw liefde vaak niet zie, 

uw goedheid en uw grootheid soms niet kan ontdekken. 

Heer mag ik u vragen om helderheid van geest. 

Om naar u toe te verwoorden wat ik kan weten. 

Dat ik in deze sterrenpracht uw lichtend aangezicht  

mag ontwaren door uw vriendelijke ogen.  

Helderheid van geest ook in 2022, in de maand november 

is Heer datgene dat u mij wilt schenken als het u wordt gevraagd. 

 

B.F.Bronsema. 
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Programma 2e helft 2022 PCOB  
 

Woensdag 9 november 2022  
Sprekers: Marinus Tabak en een energiecoach 
Thema: de energietransitie 
 
Woensdag 21 december 2022  (3e woensdag december) 
Kerstviering  
 

 

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 
 

Programma 2e helft 2022 KBO 
 

Woensdag 16 november 2022  
Harpiste Regina Ederveen komt met een programma waarin ze mensen 
laat kennis maken met de mogelijkheden van de harp. Ze zal muziek 
laten horen en er iets bij vertellen. 
 

Woensdag 21 december 2022  
Kerstviering: 
met koorzang van het Emmauskoor onder leiding van Cas Straatman, 
een heel goede dirigent. Johan Kuiper en Chris van Wissen spelen pia-
no en klarinet in kerstsfeer en Clary Kortmann-Graafsma vertelt een 
actueel kerstverhaal, met daarin ook het originele verhaal verwerkt. 
 
Alle lezingen en andere onderwerpen vinden plaats In de Emmauskerk  
Ra 4 ,Lewenborg Groningen. 
Aanvang: steeds 14:00 uur 
Entree € 2,00 voor koffie, thee en fris. 
  Voor info Johan Kuiper  050-5712784 
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 Ledenmiddag op woensdag 9 november 

 

Onze volgende ledenmiddag vindt zoals gebruikelijk plaats op de 

tweede woensdag van de maand, in november wordt dat dus 9 novem-

ber. We hebben weer een goede spreker bereid gevonden om die mid-

dag een inleiding voor ons te houden. Deze keer zal het gaan over 

energie en energietransitie, een onderwerp dat op dit moment erg ac-

tueel is. 

Onze gastspreker is Marinus Tabak, in het 

dagelijks leven werkt hij als directeur bij 

energiebedrijf RWE, de grote elektriciteits-

centrale in Eemshaven. 

‘Actions speak louder than words’ is 

een uitspraak die hij vaak gebruikt. ‘Je 

kunt veel kletsen over de energietransi-

tie, maar het is beter om echt wat te 

doen. Wij hebben bij RWE een project 

lopen om van kolen over te schakelen 

op biomassa en daarmee besparen wij 1,5 miljoen ton CO2 per 

jaar. Dat is enorm. We laten zien wat we kunnen doen en doen 

het ook. 

Marinus Tabak is communicatief erg sterk, maar hij luistert voor-

al eerst naar anderen voordat hij ‘zijn’ mening verkondigt. In zijn 

vrije tijd is hij actief in de lokale politiek en dit draagt ertoe bij 

om mensen van alle werkniveaus te bereiken en aan te spreken. 

In deze tijd waarin de politiek kolencentrales wil sluiten om de 

CO2-reductie te realiseren, spreekt hij veel met ongeruste mensen 

die niet begrijpen waarom juist de meest schone centrales moeten 

sluiten en waarvoor waarschijnlijk zeer vervuilende bruinkool-

stroom in het buitenland moet worden aangekocht. Hij kan als 

geen ander mensen geruststellen en meenemen in zijn gedreven 

en visionaire ideeën.’ 

Marinus Tabak wil zich inzetten om het beeld van de industrie te 

veranderen. ‘Ik wil dat mensen met een positieve blik naar de in-

dustrie- en energiesector kijken. Als je nu het publieke debat be-

kijkt, is het net of wij als industrie niet nodig zijn en alsof men-

sen er alleen maar last van hebben. Dat is onzin. Wij zijn cruciaal 

en fundamenteel in de Nederlandse economie.  
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Ik wil dat op een positieve manier belichten en laten zien wat voor 

rol wij kunnen spelen.’ 

Om het beeld te laten veranderen, moet de industrie volgens Ta-

bak meer laten zien wat ze al doet. ‘We moeten daar veel opener 

over zijn. We moeten laten zien wat we leveren, wat we kunnen 

en ook vertellen wat onze uitdagingen zijn. En we moeten hulp 

vragen aan de maatschappij. We hebben elkaar nodig en die brug 

moeten we weten te slaan.’ 

Het belooft een interessante middag te worden! 

Sylvia Oosterhuis 

 
Van de ledenadministratie 

 
 

 

Overleden: 
Mw. A.S. Reinders    Venuslaan 2 -31  
Dhr. P. Vrieling     W.A. Scholtenstraat 6  
Mw. M. van de Kouwe-Krol   De Savornin Lohmanlaan 36  
 

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

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 december 2022 
Graag kopij inleveren uiterlijk: 
21 november  2022 groningen@pcob50plus.nl of Berkenlaan 162 
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Naam Datum 

Mw. E.N. Felten-Tan 1-november 

Dhr. A.K. Haan 2-november 

Mw. K. Rasker - Smit 3-november 

Dhr. J. Meijer 3-november 

Mw. J.A. van Wilgen - Offereins 4-november 

Mw. J.K. Kroeze 4-november 

Mw. G. v.d. Velde 4-november 

Mw. A. Post-de Vries 7-november 

Dhr. W.R. Bussemaker 7-november 

Dhr. J. van der Molen 9-november 

Mw. K.J. Sijbolts-de Poel 13-november 

Mw. B. Boonstra - Arnold 13-november 

Dhr. W.J. Nauta 13-november 

Mw. K. Klazinga 14-november 

Dhr. M. Postema 14-november 

Mw. C.C. Winters 15-november 

Mw. G. Flikkema 15-november 

Mw. J. Nauta 15-november 

Dhr. K. Staal 16-november 

Dhr. H.H. Wiekens 16-november 

Mw. J.G. Jonker-Eleveld 17-november 

Mw. J.G. Smit 17-november 

Mw. G. van der Meulen 21-november 

Dhr. R. Feenstra 23-november 

Dhr. H. de Jonge 24-november 

Mw. L. van de Meulen-Alkema 24-november 

Mw. S.D. Oosterhuis 24-november 

Mw. M.A.M. Verdam - Rietema 27-november 
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Column. 
 
Al jaren is mijn vrouw in het bezit van een boekwerk met de naam: het 
GRONINGEN boek. 
In ongeveer 250 afbeeldingen wordt in dit mooie boek met foto’s en 
bijbehorende teksten getoond wat Groningen-eigen is of waar stad en 
provincie – soms verrassend – juist in een groter geheel blijken te pas-
sen. 
 

Hoe ik er op kwam weet ik niet meer precies, ik ben al van af mijn 20e 
jaar in Groningen woonachtig, torens en bijbehorende gebouwen heb-
ben mijn belangstelling een beetje. De Martinitoren in de binnenstad 
kent mijn camera al redelijk goed. 
 

Op 11 november is het Sint-Maarten en dan gaan de kinderen met hun 
tegenwoordig vaak zelfgemaakte lampions langs de (winkel)deuren om 
vol overtuiging over Sint-Maarten te zingen. Wat zijn het soms mooie 
versjes, soms zelfs in dialect.  
Vroeger en dat is heel lang geleden, gingen wij als kinderen eerst langs 
de huizen in het dorp maar daarna ook langs een paar buiten het dorp 
liggende boerderijen, want daar kreeg je meer dan in het dorp. Want zo 
redeneerde vaak de bezochte boer of boerin, zoveel kinderen komen 
hier niet langs met hun lampjes en daar werd je dan voor “beloond” 
Maar over Martinus gesproken, de ouderen onder ons weten dat vast 
nog wel, in de stad Groningen was er tot het jaar 1970 een Sint Marti-
nuskerk.  
Deze kerk is helaas in 1982 gesloopt en op die plaats is een nieuw bi-
bliotheekgebouw verrezen. 
In 1955 kwam er in de stad wel een bisdom en kreeg de Sint Martinus-
kerk de status van kathedraal. Eerste bisschop die ingewijd werd was 
P.A. Nierman. 
Helaas de katholieke gemeenschap in de stad Groningen en daarnaast 
de omgeving van de stad nam stelselmatig in de jaren erna af en daar-
om werd de kerk in 1970 gesloten en 12 jaar later gesloopt. Jammer het 
was een mooi gebouw. 
Jarenlang heb ik in Groningen ook mogen luisteren naar de klokken 
van de “Dronkemanstoren”. Ik heb daar heel dicht bij een aantal jaren 
gewoond.  
De Sint-Jozeftoren aan de Radesingel wordt bedoeld. 
De naam “dronkemanstoren” komt voort uit de volksmond als een bij-
naam omdat door zijn zeshoekige bouwvorm vanuit elke kijkrichting er 
twee uurwerken zichtbaar zijn.  
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U begrijpt dat ik toen altijd heel goed bij de tijd was.  
Dat was ook nodig want feitelijk, bijna in de schaduw van deze toren, 
is onze oudste zoon ter wereld gekomen en dan is er geentijd te verlie-
zen.  
Ter gelegenheid van zijn verjaardag, hij is inmiddels 58 (!!) jaar, heb 
ik hem een foto gestuurd van zijn geboortehuis met de toren op de ach-
tergrond. 
Het heeft toch wel iets om later nog weer eens naar te kijken.  
Dan de toren van de gereformeerde Westerkerk aan de Kraneweg. Bij 
de sloop van deze kerk is de torenspits er afgehaald en is ergens in 
Zuidhorn nog steeds te zien als een soort icoon.  
De open plek die na de sloop van deze kerk achterbleef noemt men “tot 
op de huidige dag” nog steeds “heilige grond” waarop in het begin veel 
gereformeerden gingen wonen.  
De in deze kerk toen aanwezige fraaie glas in lood ramen met heel 
kunstzinnige Bijbelse voorstellingen erin aangebracht mochten niet 
verkocht worden aan investeerders met verkeerde ideeën. Ze zijn bij de 
gemeente Groningen nog steeds bewaard in de opslag is mij verteld.  
Het orgel van deze kerk, jarenlang bespeeld door de bekende organist 
Anne Risselada, is naar de kerk in Aalsmeer gegaan waar het nog 
steeds wordt gebruikt.  
De eigendomsrechten van de Westerkerk en de Noorderkerk zijn in 
oorlogstijd onderwerp geweest van strijd omtrent rechten van bezit en 
eigendom tussen kerkgenootschappen. 
Ja in oorlogstijd werd er ook binnenstedelijk door mensen, die dezelf-
de God hebben, met de mond en de daad gestreden. 
 

Nu zijn er in de PCOB enkele afdelingen, vooral in het zuiden en wes-
ten van het land, die menen om beleidsmatige redenen een eigen weg 
te moeten gaan. Welke beleidszaken hieraan ten grondslag liggen staat 
niet in een rondzendbrief die de PCOB-leden is toegestuurd. 
Het laat zich een beetje raden, maar de juiste reden weet ik (nog) niet. 
Het wordt niet als prettig ervaren dat afdelingen hun eigen weg gaan.  
Johan Remkes die man uit Zuidbroek, u kent hem vast wel, zou als hij 
ernaar gevraagd zou zijn, zeggen: je moet het samen doen.  
Juist in deze tijd van veel duurdere boodschappen en veel te hoge gas 
en lichtprijzen moet samenwerking een eerste vereiste zijn. Ouderen 
hebben soms last van het elkaar bespelen in plaats van samenspelen. 
Hier komt meestal niet veel goeds van.  
Een goede maand november toegewenst beste leeftijdsgenoten.  
 

         B F Bronsema.   
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Het Genesis Dieet (114)  (nov. 2022)   (10,11,12) 
 

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. 
 

Gehard vet, 
Hoe komen we te weten of er in onze voeding gehard vet zit, en hoe-
veel. 
Op elk artikel, wat u koopt, vindt u deze informatie, over gehard- of 
ongehard vet, bij de ‘Ingrediënten’. Het wordt tijd dat wij ophouden 
onze lichamen = onze tempels(!) vol te stoppen met voedsel dat ons 
berooft van de gezondheid die God wil dat we hebben. 
Wij kunnen er voor kiezen “nee” te zeggen tegen de ‘witte dieven’ 
zoals suiker, zout, wit meel en vet en ‘ja’ tegen de gezonde levens-
wijze van onze Schepper. 
 
De Heer liet Adam en Eva gezonde, mooie voeding zien die 
Hij voor hen gemaakt had en zei: ”Zie, Ik geef u de op-
dracht om deze energie gevende vruchten te eten”. Hij zei 
daarbij: 
“Het zal u tot spijze dienen!”. 
Deze zaaddragende planten en bomen zijn de basis van Gods 
volmaakte dieet voor de mens en Hij noemde ze goed. 
In Genesis 1:12 wordt verteld: “De aarde bracht jong groen 
voort: allerlei zaadvormende planten en allerlei bomen die 
vruchten droegen met zaad erin. En God zag dat het goed 
was”. 
De Heer wilde dat de mens alleen het voedsel zou kiezen dat Hij had 
gegeven en goed had genoemd. 
Van het begin af aan zien wij de liefde en de zorg van de 
Schepper voor onze voeding. 
 
Zaden: de ideale energiebron. 
Het voedingsprogramma dat God in de Hof van Eden introduceerde, 
was een vegetarisch dieet met veel vezels en koolhydraten. 
Welke zaaddragende planten bevatten goede zaden? Zie dat de volgende keer. 

 
Deze afleveringen zijn, met schriftelijke toestemming van de uitgever, 
        bewerkt en samengesteld door:   Arend Schoenmaker 



9 

 



10 

 

Zo zit het met de gas en licht voorziening de komende tijd 
ingaande 1 januari 2023 

 
U wordt de laatste tijd overspoeld met berichten over de gas- en licht 
levering in uw woning en vooral de hieraan verbonden kosten per m3 
voor gas en KwH voor stroom. 
Door mij is geprobeerd het voor u een beetje duidelijk te maken, hoe 
het met de levering en prijzen van gas en licht in elkaar zit en wie wat 
en hoeveel betaald.  
Om te beginnen door de regering zijn ingaande 1 januari 2023 maxi-
mum normen vastgesteld waarvoor u tegen vastgestelde prijzen gas 
en licht geleverd krijgt, deze zijn: 
 

 Verbruik gas op jaarbasis      1200  m/3 
 Verbruik stroom op jaarbasis     2900  KwH 
 

Komt u boven dit verbruik op jaarbasis dan brengt uw gas en stroom-
leverancier  andere tarieven in rekening en die zullen zeker aanmerke-
lijk hoger zijn!   
Probeer dus hierbeneden te blijven, indien mogelijk. 
 

In de maanden november/december 2022 krijgt u van de regering een 
extra vergoeding van €. 190. per maand. Uw gas- en licht leverancier 
verrekend  deze vergoedingen via de rekening van uw gas en licht 
en u krijgt het dus niet in handen. 
 

Door de sterk wisselende marktprijzen voor de levering van gas en 
stroom volgt hier een beeld van de gas- en licht prijzen als u boven de 
door de door de regering gestelde normen gas en licht gebruikt. De ta-
rieven zijn ongeveer: 
 

• Maximumprijs gas per m3 (= marktprijs)   €. 3,77 
• Maximumprijs stroom per KwH (=marktprijs)  €  0,895 
 

Als u geen vast contract hebt met uw gas- en licht leverancier dan be-
taald u op jaarbasis, berekend naar de door uw leverancier vastgestelde 
prijzen, ongeveer:  
 

• Gas          1200 KwH x 3,77 euro een bedrag van   €. 4.524,00 
• Stroom   2900 m/3 x 0,895 euro een bedrag van      €. 2.595,00 
          --------------
Totaal dan per jaar te betalen       €. 7.119,00 
           ======== 

 

F
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Volgens de normen van de regering wordt u maximaal tegemoet  
gekomen met de volgende maximale prijzen voor: 
 
Gas        1.200  KwH  x  1.45   euro of te wel   €.  1.740.00 
Stroom   2.900 m/3  x   0.40  euro of te  wel  €.  1.160,00      
                                                                      --------------- 

                      €.  2.900,00 
               ========= 
 
Per maand is dat maximaal  € 2.900,00 : 12 of        €.      242,00             
                 ========= 
 
Bij deze berekeningen is geen rekening gehouden met aanwezige zon-
nepanelen en gebruik van warmtepompen.  
 
De werkelijke prijzen voor levering van gas en licht zijn afhankelijk 
van de prijzenmarkt, de prijzen hierboven aangegeven zijn de huidige 
marktprijzen en wijken gelukkig nogal af van de door de regering aan-
gegeven prijzen. 
 
Let wel tot 1 januari 2023 betaalt u nog de prijs volgens het al dan niet 
aanwezige contract met uw gas- en lichtleverancier met uitzondering 
van de vergoeding van €. 190,00 per maand in november en december. 
 
Ik hoop dat u hiermee een beetje vooruit kunt. 

B.F. Bronsema 

Steeds meer Groningers en Drenten financieel in de knel 
Geschreven op 16 september 2022 

 

“Groeiende en structurele ongelijkheid op het gebied van bijvoor-
beeld  inkomen, opleiding en verduurzaming vragen om een visie 
voor de lange termijn.” 
 

Door de gierende inflatie voorspelt het Centraal Planbureau 
(CPB) een koopkrachtdaling van bijna 7%. Ook in Drenthe en 
Groningen betekent dit dat meer en grotere groepen financieel in 
de problemen komen. Mogelijk 72.000 Groningse en Drentse huis-
houdens komen bij een verdere stijging van de prijzen niet meer 
rond, zo blijkt uit onderzoek van Sociaal Planbureau Groningen 
en Trendbureau Drenthe. 
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In Groningen en Drenthe moet ongeveer één op de dertien huishoudens 
rondkomen van een laag inkomen. De toegenomen inflatie treft deze 
huishoudens het hardst. Met de huidige koopkrachtdaling komen ech-
ter ook nieuwe groepen, zoals tweeverdieners en woningeigenaren, fi-
nancieel in de knel. Met de winter voor de deur is het de vraag hoe een 
grote groep Drenten en Groningers de financiële lasten gaat dragen. De 
situatie is urgent. Door de toenemende inflatie komt de bestaanszeker-
heid van een grote groep onder druk. 
Het kabinet heeft dit jaar al ruim 6 miljard euro uitgegeven aan koop-
krachtreparatie, zoals de energiecompensatie en brandstofaccijnsverla-
ging. Huishoudens die dit jaar gebruik konden maken van de energie-
toeslag zijn tijdelijk geholpen, maar de echte klap komt voor hen vol-
gend jaar, zo voorspelt het CPB. Voor 2023 staat er daarom een vol-
gend miljardenpakket klaar om de koopkracht van huishoudens te ver-
groten. 
 

Steeds grotere groep kan niet meer rondkomen 
De huidige koopkrachtdaling maakt een grotere groep mensen kwets-
baar voor financiële problemen. Het CPB verwacht dat meer dan 4 op 
de 5 huishoudens met een laag inkomen betalingsproblemen krijgt als 
de prijzen nog verder zullen stijgen. In februari van dit jaar gaf 20% 
van de Groningers en 17 % van de Drenten al aan dat zij moeite had-
den met het betalen van de energierekening. In oktober doen Sociaal 
Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe opnieuw een uitvraag 
onder het Groninger panel en het Drents panel om de ontwikkelingen 
in beeld te krijgen. Het zijn niet meer alleen uitkeringsgerechtigden en 
mensen met een laag inkomen die hard getroffen worden, ook financi-
eel meer weerbare groepen komen in de knel. De toename van het aan-
tal huishoudens dat tegen financiële problemen aanloopt kan dan ook 
oplopen tot zo’n 72.000 huishoudens in Groningen en Drenthe. 
Dit beeld wordt bevestigd door een uitvraag van Sociaal Planbureau 
Groningen en Trendbureau Drenthe onder verschillende instanties die 
mensen met financiële problemen ondersteunen. Deze instanties zien 
dat meer én andere groepen een beroep doen op hun diensten. Zo sig-
naleert de Groningse Kredietbank een toename in het aantal meldingen 
van inwoners met betalingsproblemen bij energiebedrijven. Voedsel-
bank Zuidoost-Drenthe kreeg in de periode van januari tot september 
maar liefst 500 nieuwe aanvragen, waarvan iets meer dan de helft kon 
worden toegelaten. 
Deze cijfers duiden op een groeiende groep mensen die het hoofd fi-
nancieel niet boven water kan houden.  
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Dat ziet ook Jannie Orsel van Stichting Eerste Hulp Heiligerlee en 
Veendam. Zij bedient al jaren de “vergeten groep” van mensen die net 
te veel verdienen om in aanmerking te komen voor een uitkering en 
andere voorzieningen, maar toch niet rond kunnen komen. “We zien 
het aantal mensen dat onze hulp nodig heeft rap toenemen. Dit zijn 
mensen die een goede auto of zelfs een koophuis hebben, maar dit niet 
meer kunnen betalen. Zij moeten de auto of het huis eerst verkopen 
voor ze in aanmerking komen voor hulp van de gemeente, maar dan is 
het vaak al te laat.” 
 
Niet repareren, maar voorkomen 
De vraag is hoe gemeenten inspringen op deze snelle toename in het 
aantal mensen met financiële problemen. Nieuwe groepen zijn name-
lijk lang niet altijd bekend bij gemeenten, omdat ze geen uitkering of 
schulden hebben maar juist inkomen uit werk. 
Instanties in Drenthe en Groningen geven aan zich zorgen te maken 
over wat er nog komen gaat. Er is veel onzekerheid, maar alle instan-
ties verwachten een grote toename van hulpvragen. “Voor de meeste 
mensen komt de eindafrekening van de energie nog. Dat is nu nog ab-
stract en daarom kunnen mensen nog de kop in het zand steken,” zegt 
Christa Slim, programmamanager bij de gemeente Coevorden. Omdat 
de groep mensen die hulp nodig heeft nog zo onzichtbaar is, zet de ge-
meente in op bewustwording. “Door meer te communiceren welke 
voorzieningen er zijn, hopen we dat mensen ons weten te vinden wan-
neer ze financieel in de problemen komen. Ook kan het helpen om als 
werkgever in gesprek te gaan met medewerkers over de problemen die 
zij zien. We hebben hier de komende tijd in onze contacten met bedrij-
ven meer aandacht voor en ook als werkgever zelf.” 
Naast inspanningen van gemeenten en andere instanties zullen er op 
lange termijn maatregelen moeten worden genomen. De dringende uit-
daging die er ligt is om de financiële problemen niet achteraf te repare-
ren, maar juist te voorkomen. Met de maatregelen die zijn gepresen-
teerd in de miljoenennota zullen veel huishoudens geholpen zijn. De 
vraag is echter of deze generieke maatregelen specifieke doelgroepen, 
zoals grote huishoudens en ondernemers met een hoog energiever-
bruik, ook beschermen. De huidige uitdagingen gaan bovendien verder 
dan koopkracht alleen. Groeiende en structurele ongelijkheid op het 
gebied van bijvoorbeeld  inkomen, opleiding en verduurzaming vragen 
om een visie voor de lange termijn. 
Bron: https://sociaalplanbureaugroningen.nl/ 

https://sociaalplanbureaugroningen.nl/
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HET VERDWENEN BEROEP VAN DE MELKMAN 
 

Een veel bekend beroep van vroeger is het beroep van de melk-
man. Vanaf halverwege de 19e eeuw werd het gebruikelijk dat de 
melkman dagelijks van het platteland naar de stad trok om zuivel-
producten bij de mensen te leveren. De melkman, ook wel de melk-
boer genoemd, verdween langzaamaan uit het straatbeeld door 
zware concurrentie van de opkomende supermarkten. 
 

De boer komt naar de stad 
Jarenlang was het de dagelijkse gang van zaken: de melkboer, melk-
man of melkslijter kwam een of meermaals per dag aan de deur en le-
verde de melkbussen en andere zuivel-
producten. De melkman kwam in op-
komst in de tweede helft van de 19e 
eeuw. Dit was een periode waarin veel 
mensen verhuisden van het platteland 
naar de stad. Stadse arbeiders konden 
hun melk niet meer dagelijks op de 
boerderij ophalen, dus kwam de boer 
naar de stad met de dagverse zuivel-
producten. Melk werd vaak recht-
streeks door de boer naar de stad gebracht. In de stad aangekomen 
werd de melk door de boer rondgebracht met transportfietsen, de hon-
denkar en later de bakfiets. Onder melkmannen bestond veel concur-
rentie, melk was immers een product wat iedereen nodig had. In de 
volksmond werden de melkmannen vaak melkboer genoemd, aange-
zien het veelal boeren waren die naar de stad kwamen om hun melk te 
verkopen. De term melkboer bleef lang in gebruik en werd ook vaak 
toegepast op melkverkopers. 
 

Met de melkschuit 
In Nederland werden grote hoeveelheden melk vaak naar de stad ver-
voerd met melkschuiten. De melkschuit was een snel zeilschip dat spe-
ciaal ontwikkeld was voor het vervoeren van vaten met melk. De Wa-
terlandse melkschuit werd van de 17e tot de 20e eeuw gebruikt om va-
ten verse melk en karnemelk uit de streek Waterland te transporteren 
naar Amsterdam. Het was van belang dat dit snel gebeurde, want de 
melk mocht niet bederven. De melk werd, eenmaal aangekomen in 
Amsterdam, direct verkocht door melkmeisjes en melkmannen. Zij 
vervoerden de melkvaten verder op handkarren en verkochten de melk 
rechtstreeks aan huis. De boeren werkten samen in compagnieën zodat 
ze de melkschuit gezamenlijk konden exploiteren. Rond 1910 verdwe-
nen de melkschuiten, hun taak werd overgenomen door stoomboten. 
 

https://isgeschiedenis.nl/nieuws/urbanisering-in-de-industriele-revolutie
https://isgeschiedenis.nl/nieuws/urbanisering-in-de-industriele-revolutie
https://isgeschiedenis.nl/nieuws/urbanisering-in-de-industriele-revolutie
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Ontstaan van de zuivelfabrieken 
Eind 19e eeuw veranderde er veel voor de 
melkboeren en melkmannen toen de zuivel-
fabrieken ontstonden. In deze melkfabrie-
ken werd een deel van de productie en de 
verdere distributie van de melkveehouders 
overgenomen. In 1879 werd Nederlands’ 
eerste zuivelfabriek Freia gesticht in Fries-
land. In deze fabriek werd met gebruik van stoommachines op meer 
efficiënte wijze kaas en boter gemaakt. De zuivelfabrieken gingen de 
concurrentie aan met de kleine melkveehouders die tegelijkertijd ook 
opereerden als melkmannen. De zuivelfabrieken werkten met melkslij-
ters in loondienst en gingen veel hygiënischer te werk. Vanaf de jaren 
1930 verloren veel boeren hun onafhankelijkheid aan de grote zuivel-
fabrieken. Naast efficiëntie speelde ook de steeds meer uitgebreide re-
gelgeving hier een rol in. In de loop van de 20e eeuw legde de over-
heid de melkboeren steeds meer regels op om de kwaliteit en de hygi-
ëne van de melk te waarborgen. Het werd voor de zelfstandige melk-
veehouder steeds lastiger om te blijven bestaan. 
 

Melkboeren tijdens de Tweede Wereldoorlog 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de melkhandel onder leiding 
van de Duitse bezetter sterk gereguleerd. Er werd onder andere bepaald 
dat de melk niet langer meer direct van de boer aan de gebruikers 
mocht worden geleverd. Melkveehouders werden gedwongen om te 
kiezen voor de boerderij of zich helemaal te richten op de melkhandel. 
Veel boeren kozen in de onzekere oorlogstijd voor de voortzetting van 
de boerderij. Hiernaast werden regels voor melk aangescherpt en ver-
der gestandaardiseerd. Melk kreeg een vastgesteld vetpercentage en uit 
gezondheidspreventie werd de pasteurisatie van melk ingevoerd. Door 
deze nieuwe regels kon de melkveehouder definitief niet meer betrok-
ken worden bij de verkoop en levering van melk. 
 

Concurrentie van de supermarkten 
Na de Tweede Wereldoorlog werd de melkhandel gesaneerd. De con-
currentie onder de melkmannen was afgelopen, want elke melkman 
kreeg zijn eigen exclusieve wijk toebedeeld. De melkman ging met 
zijn gemotoriseerde wagen, na 1966 werd  hij ook wel de SRV-man 
genoemd, de wijk bedienen. Eind jaren ’60 kreeg ook de melkman 
concurrentie van de supermarkt en verdween hij langzaam uit het Ne-
derlandse straatbeeld. Sommige melkmannen gingen zelf ook met de 
tijd mee. Zo werd de eerste supermarkt van Nederland in 1953 geo-
pend door de melkman Dirk van den Broek.   
Bron: https://isgeschiedenis.nl/nieuws/het-verdwenen-beroep-van-de-melkman 

https://isgeschiedenis.nl/nieuws/de-tweede-wereldoorlog-in-vogelvlucht-een-overzicht
https://isgeschiedenis.nl/nieuws/het-verdwenen-beroep-van-de-melkman
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 Wandelroute 
 

Als lid van Natuurmonumenten ontvang ik regelmatig e-mails waarin 
mooie wandelroutes worden voorgesteld. Onderstaande route is een 
wandeling van 50 minuten over 2.52 km waarop ik u graag attent 
maak. 
 

Parkbosroute landgoed De Braak (Drenthe) 
Landgoed De Braak in Paterswolde bestaat uit een monumentaal park-
bos met vijvers, imposante bomen en weilanden. Het parkbos is door 
tuinarchitect Roodbaard in de negentiende eeuw in de landschapsstijl 
ontworpen. In het voorjaar staan de percelen voor landhuis De Braak 
vol met allerlei bloeiende stinsenplanten. 
 

STARTPUNT 
Parkeerplaats Sportschool Sportrade  
 

Hoofdweg 266, 9765 CM Paterswolde (DR)  
(hier kunt u eventueel ook terecht voor een kopje koffie of thee)  
 

Wat valt er onderweg zoal te zien? 
Bij het graven van de grillig gevormde vijver bleef veel zand over. 
Dat is gebruikt voor de aanleg van de er omheen liggende heuvels. De 
vijvers van De Braak zijn een belangrijke kraamkamer voor padden 
die in het voorjaar vanuit de Peizermaden en het Eelderdiep naar De 
Braak trekken. 
 

In 1986 is het doolhof door Natuurmonumenten hersteld. Het berceau 
bestaat uit beuken, waarvan de toppen in elkaar zijn gevlochten. In de 
hertenkamp even verderop hield men tussen 1938 en 1948 edelherten 
die waren overgebracht van de overbevolkte Veluwe. In 1948 stapte 
men over op damherten die in gevangenschap veel gemakkelijker te 
houden zijn.  
 

Vanaf het hoogste punt van het landgoed heb je een fraai uitzicht over 
de lange vijver, die in de noord-zuid zichtlijn ligt. Links ervan staat 
een groep 350 jaar oude eiken- en beukenbomen. Hierin bevindt zich 
een aantal vleermuiskolonies. De vleermuizen hangen in nestholtes 
aan het plafond en poepen de holtes langzaam vol, zodat de mest er 
via de ingang uit begint te lopen. Oude nestholtes zijn dan ook te her-
kennen aan het zwarte mestspoor op de boomstam. 
 

Misschien krijgen we nog een fraaie herfstmaand waarin we een 
mooie wandeling door Gods heerlijke natuur kunnen maken. Ik wens 
u een elk geval veel plezier! 
Sylvia Oosterhuis 
Bron: Natuurmonumenten, nieuwsbrief d.d. 29-09-2022 
 

https://maps.google.com/?q=53.1516,6.56593
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Tijdens onze ledenmiddag was er een mevrouw van de KBO aanwezig 
die vertelde dat ze in 1977 al een stuk had geschreven over jonge en 
oudere mensen. Ze vroeg me of ik de nieuwsbrief van de KBO niet ook 
aan onze PCOB leden kon toesturen omdat ze van mening was dat 
meer mensen kennis moesten kunnen nemen van wat ze zo lang gele-
den had geschreven. Helaas, we kunnen niet de nieuwsbrief van de 
KBO ook aan onze leden sturen, dat zou te veel kosten met zich mee-
brengen. Wat ik wel kon toezeggen is dat ik haar tekst zou kopiëren 
zodat wij hem integraal in onze nieuwsbrief kunnen overnemen.  
Sylvia Oosterhuis 
 

De toekomst tegemoet 
In 1977 schreef Nanda Lubliek een artikel over jongvolwassenen en 
identiteit, een onderwerp dat ook vandaag nog actueel is, niet alleen 
voorjong volwassenen, maar ook voor oude mensen.  

 

Het leven voltrekt zich in fasen. ledere fase heeft zijn eigen volwassen-
heid. De identiteit met onszelf veroveren wij van fase tot fase, telkens 
anders, telkens opnieuw. Bij jong-volwassenen op zoek naar een eigen 
identiteit is soms ook sprake van dieptepunten, die ik levensputten zou 
willen noemen. Levensputten kunnen overigens in iedere levensfase 
voorkomen, niet aangenaam, maar wel belangrijk. Immers, meestal kan 
achteraf worden vastgesteld, dat ze een positieve uitwerking hebben 
voor latere levensfasen.  
Door deze 'levensputten' kom je verder. Je leert ze onderkennen in de 
stroom van het leven. Geleidelijk aan krijg je de vaardigheid ze op tijd 
te ontdekken; je leert als het ware hoe je moet 'vallen'. Iedereen kent de 
uitdrukking 'in de put zitten'. lk ken het van een kinderspelletje van 
vroeger, waarin een kind in de put zit en door een gekozen vriendje 
eruit getrokken wordt. Dat vriendje was sterk genoeg om je eruit te 
trekken.  

 

Dat kinderspel zal ongetwijfeld een eigen bedoeling hebben, misschien 
zelfs een diepere zin, maar als je in het volle leven staat, dan gaat het 
niet meer om het spel, dan word je niet meer omgeven door een kring 
van vriendelijk lachende kinderen. Dan is het geen kinderspel meer, 
maar het onverbiddelijke leven zelf.  

 

Wie zijn de medespelers in dit spel? Kunnen we degenen die om ons 
heen staan 'signalen' geven en kunnen zij ze ook 'opvangen'? Of zijn 
we van onze val zo gekneusd dat we ze niet zien? We zijn zo ge-
schrokken van de dreun die het leven ons gaf, dat alles om ons heen 

donker is, zó donker dat we het liefst het deksel boven ons hoofd dicht 
trekken,  
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ons afsluiten en blijven zitten waar we zijn. Zo’n reactie is mogelijk, 
waarbij we in het donker willen blijven zitten en niet geholpen willen 
worden. Gevangen in onze eigen put, bevangen door eigen duisternis, 
geen hulp, geen sprankje licht. Dan kunnen we niet bevrijd worden, 
want het is één en al triestheid.  

 

En tóch, toch sluimert er iets in ons binnenste, iets waar we niet bij 
kunnen, maar wat er wel is. Dat moet dóórbreken, aan de dag komen. 
Het begint als een hunkering, die werkt als een verbinding met een an-
dere wereld, die er is, die we misschien vroeger gekend hebben. De 
wereld van het evenwicht, van het geluk misschien? Als die wereld 
weer ontkiemt in ons en uitgroeit tot een fundamentele kracht, dan zijn 
we er weer uit.  

 

Die enorme Kracht, waardoor je staande blijft in het leven, wordt ge-
voed door 'geloof'. We ontkomen niet aan een ervaring van een kracht 
buiten ons. Het maakt niet uit hoe we die kracht benoemen, voor mij, 
diep gelovig, is dit God. Je komt als opnieuw geboren weer uit de put 
en als een intens blij mens kun je weer verder. Je bent nu in staat me-
demens te zijn. Je kunt weer warmte ontvangen en warmte geven. 
Maar er gebeurt nog wat anders.  

 

Deze ervaring geeft je als het ware een 'instinct' om gewaar te worden: 
je ontdekt hoe een ander in de put kan zitten en je bent in staat hem te 
helpen. Je bent aandachtig. Wanneer je gevraagd wordt één mijl met 
hem mee te gaan, ga er dan twee. Het is geen vraag meer hoe je kunt 
helpen, maar het is een weten dàt ik tot steun kan zijn. Deze houding 
brengt veel blijheid met zich mee en positiviteit.  

 

We zijn al 'vallende' en 'opstaand' zoekend en ontmoetend bezig en we 
leren volwassen met het leven om te gaan. Dit zal zich in iedere le-
vensfase herhalen. Dit is onze hoop: dat wij, naarmate we ouder wor-
den beter in staat zullen zijn om met de ziel te 'luisteren' en te 'zien'. 
Dit vermogen hebben wij mensen allemaal in ons. Het dreigt wel eens 
onzichtbaar te worden door de voortschrijdende digitalisering, roboti-
sering en andere technologische ontwikkelingen. Toch moeten we naar 
wegen blijven zoeken die op het menselijk samenleven gericht zijn. 
We horen bij een eeuwigheidscirkel. Zelf moeten we beginnen met 
liefde, vriendelijkheid, eigenschappen die niet schaars moeten worden, 
maar horen bij onze eigen identiteit.  
Tot besluit deze eigen, kleine 'wijsheid': Elke dag een lach, de parel 
waarmee ik mijn levenssnoer rijg.  
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Volwassen worden 
is 
als kind 
op je tenen staan 
om 
het zo gauw mogelijk 
te zijn 
  
Staand, 
omdat 
het in 
de verte 
je aanlokt, 
je 
als een magneet 
je naar zich toetrekt, 
hoe 
bedrieglijk! 
  

Volwassen zijn 
brengt 
vaak diepten 
vol heimwee 
naar het kind, 
dat zo blij op 
de tenen staand 
de toekomst 
tegemoet wilde rennen. 
  
Nu 
hou je je pas in, 
besef je 
geen haast te hebben: 
je 
blijft er immers 
mee bezig, 
altijd! 
Nanda Lubliek 
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 A   1               

 B 2 1   1           

 C 1       3         

 D   1               

 E           1       

 F   3     1 1       

 G   1     1         

 H     3             

I   1   1 2         

J   1       3       

 K   3 3             

 L       1     1     

M                   

 N   3         2     

 O 3             1   

P   1   3 2         

Q 
3                 

R           1   1   

S         1     1 2 

N o v e m b e r p u z z e l .. (Nov 2022) 
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Beste puzzelaars en -ters, 
 

In deze novemberpuzzel vult u de juiste woorden achter de Hoofdlet-
ters in, waarvan de omschrijving even verder vermeld staat. 
Gelijke cijfers, in de vakjes en de grijze oplossingskolom, zijn gelijke 
letters! 
De oplossing kunt u voor 1 december 2022 insturen naar: 
 

 Arend Schoenmaker  Kremersheerd 204.  9737 PH  Groningen. 
 Of per E-: 33.trein@gmail.com 
 

Er zijn weer 3 mooie prijzen beschikbaar gesteld voor de goede oplos-
singen. 
En dan komen hier de 19 omschrijvingen voor de woorden achter de 
Hoofdletters: 

A Lekke band K Groot feestelijk gebak 

B Onderworpen L De 11e maand 

C Bijkomend M Feestraket 

D Van 23 september tot 21 december N Feestverlichting 

E Versteend overblijfsel O Printen 

F Burcht of slot P Afgevaardigde 

G Enorm Tulpenpark bij Lisse Q Kopie 

H Zigzaggend afdalen per ski. R Vrouwelijke dichter 

I Belofteteken na de zondvloed S Met iets eens zijn 

J Hoofdstad Israël     

Wij wensen u veel puzzelplezier! 
 

Oplossing september-puzzel: 
 

 

LIEFDE MAAKT EEN SMAL BED BREED 
 

Iedereen hartelijk dank voor het insturen van de vele oplossingen! 
 
 

De drie prijsjes zijn deze keer gegaan naar: 
 
 

Dhr. Bert Tobi Uranusstraat 14 Mw. M.H. Boksem Het Want 7 
 

Dhr/Mw. L.J.A. Boiten Vaargeul 23  
 

Allen van harte gefeliciteerd! 



22 

 Last van prikangst? Zo pak je het aan! 
 

'Gelukkig is aan zo’n erge angst vaak goed wat te doen' 
Gepubliceerd 29 september 2022 
 

Met de herfst is ook de griepprik weer in aantocht. Eén op de drie Ne-
derlanders heeft prikangst. Die kan zo heftig zijn, dat mensen van een 
vaccinatie afzien of zelfs bloedafname en medische behandelingen wei-
geren. Gelukkig is er in veel gevallen wat aan prikangst te doen, aldus 
neurowetenschapper Elisabeth Huis in ’t Veld. 
 

Wat is prikangst? 
Bijna niemand laat zich voor de lol prikken. Maar sommige mensen 
hebben er meer moeite mee dan anderen. Zij krijgen bijvoorbeeld een 
paniekgevoel, gaan zweten of hyperventileren, of worden juist stil en 
bleek. Er zijn zelfs mensen die flauwvallen. Allemaal automatische re-
acties van het lichaam, waar je ogenschijnlijk geen invloed op hebt. 
 

Of toch wel? Dat is wat neurowetenschapper en gezondheidspsycho-
loog Elisabeth Huis in ’t Veld, werkzaam bij de afdeling Cognitive Sci-
ence & Artificial Intelligence van de Tilburg School of Humanities and 
Digital Sciences en bij bloedbank Sanquin, in haar promotieonderzoek 
tot in detail uitzoekt. “Van hersenscans weten we dat alleen al het kij-
ken naar naalden enorm heftige reacties in het brein teweeg kan bren-
gen”, vertelt ze. “Bijvoorbeeld in de gebieden die te maken hebben met 
emoties, pijn en in actie komen. Dat gebeurt allemaal automatisch en 
onbewust. Dat boeit mij mateloos. Vrouwen lijken iets meer prikangst 
te ervaren dan mannen. Maar dat kan ook zijn omdat zij er opener over 
zijn en dus eerder angst rapporteren. Verder neemt prikangst met het 
ouder worden over het algemeen af. Waarschijnlijk heeft dat met ge-
wenning te maken.” 
 

Waaróm zoveel mensen bang zijn voor prikken en waarom de ene per-
soon heftiger op naalden reageert dan de andere, durft Huis in ’t Veld – 
nog – niet te zeggen. “Er zijn theorieën dat we een evolutionaire angst 
hebben voor alles wat ons lichaam ingaat, omdat dat de overleving kan 
bedreigen. Maar ik heb nog nooit iemand spontaan zien flauwvallen bij 
de aanblik van een mes.” 
 

Wat ze wel weet, is dat de reacties van mensen met prikangst grofweg 
in twee groepen zijn te verdelen. Het merendeel komt in de vecht- of 
vluchtmodus. Dat wil zeggen dat hun lichaam alles in paraatheid brengt 
om tot actie over te gaan. De ademhaling en hartslag versnellen bij-
voorbeeld. Aan de buitenkant zie je dan dat iemand rood wordt en gaat 
zweten. Bij anderen gebeurt juist het tegenovergestelde; zij komen in 
de bevriesmodus en worden stil en bleek.  
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 Hun hartslag en bloeddruk gaan omlaag. Soms stoppen ze zelfs met 
ademen. Dat is ook de groep die potentieel flauwvalt. “Hun reactie lijkt 
op die van dieren als ze op het punt staan gedood te worden”, verklaart 
Huis in ’t Veld. “Het lichaam schakelt dan als het ware uit. Bij mensen 
gebeurt dat niet bij veel soorten angst, maar dus wel bij prikangst.” 
 

Om uit te vinden hoe dat precies werkt (en of je er iets aan kunt doen), 
maakt ze in haar onderzoek gebruik van een speciale camera. “Zoals 
gezegd zijn al dit soort reacties automatisch. Hoewel mensen ze zelf 
niet of nauwelijks voelen, zijn ze wel in het gezicht te herkennen. Bij-
voorbeeld in de vorm van minuscule bewegingen of veranderingen van 
temperatuur. Met het blote oog zijn die niet altijd waarneembaar, maar 
met een speciale warmtecamera wel. Die gebruik ik dus om in kaart te 
brengen hoe mensen reageren als de prikangst opspeelt. De volgende 
stap is om die informatie te gebruiken om ze helpen controle over hun 
reacties te krijgen.” 
 
2. Wat kun je doen bij lichte tot milde angst? 
Ik moet er maar mee leren leven, denken veel mensen met prikangst. 
“Leuk zullen zij het vermoedelijk nooit gaan vinden”, erkent Huis in ’t 
Veld. “Maar er zijn wel degelijk dingen die je kunt doen om het jezelf 
makkelijker te maken en daardoor hopelijk de angst te verminderen. 
Wat je in ieder geval niet moet doen, is het prikken vermijden. Want 
daarmee bevestig en versterk je de angst alleen maar. Nog afgezien 
van de negatieve medische gevolgen natuurlijk.” 
 

Mensen die vooraf al veel stress ervaren, raadt ze je aan om een zoge-
naamde Emla-pleister te gebruiken, die de huid tijdelijk plaatselijk ver-
dooft. Daardoor doet een prik minder of geen pijn. “Alleen al dat idee 
helpt vaak om de angst te verminderen. Nadeel is dat je de pleisters 
minstens een uur van tevoren moet opplakken. Je moet dus wel weten 
op welke plek je geprikt gaat worden.” 
 

Voor betreft het prikmoment zelf heeft Huis in ’t Veld ook nog wat 
tips. De belangrijkste: zég het vooraf als je bang bent. Dan kan de prik-
ker daar rekening mee houden. “Veel mensen schamen zich enorm 
voor hun angst. Ze vinden zichzelf kinderachtig of een watje. Maar 
prikangst is dus heel normaal; die heeft niets te maken met zwak zijn. 
Bovendien zijn prikkers getraind om angstige mensen zo goed moge-
lijk te helpen, bijvoorbeeld door ze af te leiden. Maar dan moeten ze 
wel weten dat je het lastig vindt.” 
 

Ze benadrukt dat er niet één gouden tip is, die voor iedereen werkt. 
“Sommige prikkers kondigen bijvoorbeeld aan dat ze de prik gaan zet-
ten, terwijl anderen dat juist niet doen.  
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Als een van de twee je voorkeur heeft, meld ook dat dan vooraf. Ver-
der is het vooral een kwestie van uitproberen wat jou kan helpen om 
jezelf te kalmeren. Misschien vind je het fijn als je iemand meeneemt 
de prikkamer in. Dat kan ik toch niet maken, denken veel mensen. 
Maar waarom niet? Hoe meer positieve ervaringen je voor jezelf weet 
te creëren, hoe groter de kans dat de angst een volgende keer minder 
is.” 
Zelf werkt Huis in ’t Veld aan een andersoortig hulpmiddel tegen prik-
angst. Afgelopen jaren ontwikkelde ze een speciale game-app, Ainar, 
die je op je telefoon of tablet kunt spelen. “De app maakt gebruik van 
de selfiecamera om kleine, specifieke tekenen van spanning in je ge-
zicht op te merken”, legt ze uit. “Zodra de spanning oploopt, gaat het 
in het spel regenen of sneeuwen. Alleen door jezelf te kalmeren, bij-
voorbeeld door rustiger te ademen, kun je de zon weer laten schijnen. 
Op die manier leer je wat voor jou werkt om de automatische angstre-
acties van je lichaam bij prikangst onder controle te krijgen.” 
 

3. Als je zo bang bent dat je je niet meer durft te laten prikken, 
wat dan? 
Bij een klein deel van de mensen met prikangst is die zo ernstig dat je 
van een fobie kunt spreken. De gevolgen daarvan zijn soms vergaand, 
ontdekte Huis in ’t Veld toen ze voor haar onderzoek 250 mensen met 
een prikfobie interviewde. “53 procent van hen stelde een noodzakelijk 
bezoek aan een arts, tandarts of een ziekenhuis uit. 40 procent had van-
wege de angst al eens een behandeling geweigerd. En 20 procent liet 
zich niet vaccineren.” 
 

Gelukkig is ook aan zo’n erge angst vaak goed wat te doen. Maar dat 
lukt meestal niet zonder hulp. “Als het zo heftig is, zou ik naar een in 
angst gespecialiseerde psycholoog gaan. Met behulp van exposurethe-
rapie kan die je leren de angst te laten uitdoven. Sommige ziekenhui-
zen hebben ook een speciale prikangstpoli. In het Meander Ziekenhuis 
in Amersfoort gebruiken ze lachgas om angstige mensen te helpen ont-
spannen en zo in meerdere sessies aan het prikken te leren wennen. 
Een andere mogelijkheid is de Memrec-methode. Dat is een eenmalige, 
korte behandeling met een combinatie van cognitieve gedragstherapie 
en een bètablokker. 83 procent van de deelnemers is daarmee van zijn 
angst af, blijkt uit onderzoek. Deze behandeling wordt echter alleen in 
Amsterdam gedaan, bij Kindt Clinics.” 
 

Gratis app 
De app Ainar, die Elisabeth Huis in ’t Veld ontwikkelde, is gratis te 
downloaden in zowel de Apple Store als de Google Play Store. 
 

Bron: https://www.plusonline.nl/griep-en-verkoudheid/last-van-prikangst-zo-pak-je-
het-aan 

https://ainar.io/
https://ainar.io/
https://www.plusonline.nl/griep-en-verkoudheid/last-van-prikangst-zo-pak-je-het-aan
https://www.plusonline.nl/griep-en-verkoudheid/last-van-prikangst-zo-pak-je-het-aan
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Computer Vragende Wijs (209)  (nov. 2022) 
 
Zoals besproken in voorgaande afleveringen, gaat u de opgegeven  
code gebruiken, die u tevoren in uw tekstverwerker hebt getypt.  
 
Starten video: 
Druk de Ctrl-toets in en houdt deze vast; ga met het muispijltje op de  
code staan, (pijltje wordt handje) en druk de linker toets van de muis in.  
Laat de Ctrl-toets los. Klik op ► voor het afspelen van de (reclame) vi-
deo. (Na 5 seconden verplichte reclame klikt u rechts op: Advertenties 
overslaan!)  
De volgende muziekstukken, met de code, ziet u hieronder; veel 
muziekplezier gewenst: 
 
Nederland zingt Special.   (46 minuten en 18 sec.!) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RIS-HLvH0NQ 
 
Liederen zijn o.a. :0:30 Samen in de naam van Jezus  

3:24 Komt nu met zang 5:13 Heer, ik hoor van rijke zegen  

8:46 Lichtstad met uw paarlen poorten  

13:28 Glorie aan God 16:07 Roept uit aan alle stranden  

22:38 Tienduizend redenen 26:35 Heer uw licht en uw liefde schijnen  

30:08 Zie ons wachten aan de stromen 32:17 Kom tot uw Heiland  

33:44 De Heer is mijn Herder  

35:55 Groot is uw trouw 39:23 Ga met God en Hij zal met je zijn  

41:54 U zij de glorie 

 

Triomfmars uit Aïda van Verdi 

met koren en veel trompetten! 

Diverse uitvoeringen. 

 

www.youtube.com/watch?v=4fba_2RKuV4    of 

(Schitterend Egyptisch decor   6 minuten) 

 

www.youtube.com/watch?v=k98JTr3eFYY 

(12 minuten) 
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=RIS-HLvH0NQ
https://www.youtube.com/watch?v=RIS-HLvH0NQ&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=RIS-HLvH0NQ&t=204s
https://www.youtube.com/watch?v=RIS-HLvH0NQ&t=313s
https://www.youtube.com/watch?v=RIS-HLvH0NQ&t=526s
https://www.youtube.com/watch?v=RIS-HLvH0NQ&t=808s
https://www.youtube.com/watch?v=RIS-HLvH0NQ&t=967s
https://www.youtube.com/watch?v=RIS-HLvH0NQ&t=1358s
https://www.youtube.com/watch?v=RIS-HLvH0NQ&t=1595s
https://www.youtube.com/watch?v=RIS-HLvH0NQ&t=1808s
https://www.youtube.com/watch?v=RIS-HLvH0NQ&t=1937s
https://www.youtube.com/watch?v=RIS-HLvH0NQ&t=2024s
https://www.youtube.com/watch?v=RIS-HLvH0NQ&t=2155s
https://www.youtube.com/watch?v=RIS-HLvH0NQ&t=2363s
https://www.youtube.com/watch?v=RIS-HLvH0NQ&t=2514s
http://www.youtube.com/watch?v=4fba_2RKuV4
http://www.youtube.com/watch?v=k98JTr3eFYY
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Kort verslag van de PCOB-ledenmiddag van woensdag 12 oktober 

2022 
 

De voorzitter, mevrouw Sylvia Oosterhuis, heet iedereen van harte 

welkom. Er is een bijzonder welkom voor de heer Herman Huiskes, de 

spreker voor deze middag. 

A.s. zondag (16-10-2022) is het Micha Zondag en het thema is 

“armoede en onrecht”. Denk aan de prijzen die stijgen, het onrecht dat 

de mensen in het gaswinningsgebied nog steeds wordt aangedaan, de 

strijd en de oorlog in o.a. Oekraine. Daarom leest Sylvia ons een kort 

gedeelte uit het hoofdstuk “Brood voor iedereen” voor uit “Ode aan de 

verliezer” van de theoloog Alain Verhey”. Daarna gaat zij voor in ge-

bed en we besluiten de opening met het samen zingen van Psalm 123, 

de verzen 1 en 2. 
 

De voorzitter introduceert de heer Herman Huiskes die ons gaat vertel-

len over de kerk en de toren van Garmerwolde. Aan de hand mooie 

foto’s vertelt de heer Huiskes over de toren, de kerk, de kloostermop-

pen, de muurschilderingen, de restauraties, de kansel, het orgel de 

herenbanken en de grafzerken. De kerk is nu eigendom van de Stich-

ting Oude Groninger Kerken.  

Deze laat-romaanse kerk, de eeuwenoude gewelfschilderingen, een 

toren, nu met een modern design en een educatief doel, het kerkhof 

waar oude contouren van de kerk duidelijk worden, het verwelkomen-

de ontvangstgebouw. Samen vormen ze de Schoolkerk in Garmerwol-

de.   
 

Feest! In Oost en West is een interactieve tentoonstelling in de toren 

van de Schoolkerk in Garmerwolde. Leerlingen van de basisschool 

maken er kennis met traditie en vormgeving van feesten over de hele 

wereld, in het bijzonder van het christendom en de islam, en gaan 

daarover in dialoog. Op een ontdekkingstocht door de eeuwenoude 

toren kom je verbeeldingen van verschillende feesten, zoals Kerst, Pa-

sen, Nacht van de Beslissing, Hemelvaart, Ramadan, Suikerfeest, Of-

ferfeest en Pinksteren tegen, waarbij je uitgedaagd wordt na te denken 

over jezelf en de ander. Schoolklassen bezoeken de tentoonstelling 

onder begeleiding. 
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Al met al maakt Herman Huiskes ons enthousiast om deze oude ge-

bouwen eens te gaan bezoeken. 
 

Na de pauze informeert de voorzitter ons over een aantal zaken, in de 

eerste plaats over de a.s. Sint Martinusdagen in de Martinikerk (week 

van 7 t/m 11 november).  

Op 7 november vindt er een benefietdiner plaats in de Martinikerk. 

Het diner à € 35 p.p. wordt tegen kostprijs verzorgd door Het Feithhuis 

en de meeropbrengst is ten bate van maaltijdbonnen voor de dak- en 

thuislozen in Groningen. Vorig jaar is op die manier ruim € 5.000 op-

gehaald. 

Op 10 november gaan kinderen gaan met hun tot lampion gemaakte 

voederbieten in optocht door de Binnenstad: start Museum aan de A, 

finish Martinikerk. (De voederbieten daarvoor worden gratis uitge-

deeld op zaterdag 5 november op de Vismarkt. Bovendien wordt er 

ook langs basisscholen gegaan om de voederbieten uit te delen.) De 

kinderen komen met hun lampionnen om ongeveer kwart voor vijf aan 

in de Martinikerk waar ze warme chocolademelk en snoep krijgen. 

Vanaf vijf uur wordt in de kerk een spannend verhaal voor kinderen 

verteld door de verhalenverteller Frank Belt en die wordt daarbij op het 

orgel begeleid door Eeuwe Zijlstra; Eeuwe kennen we natuurlijk van 

onze eigen ledenmiddagen als hij ons op de piano begeleidt bij onze 

samenzang. Na het verhaal van de verhalenverteller treedt het kinder- 

en jeugdkoor onder leiding van Mirna Westra nog op met enkele lied-

jes. Omstreeks kwart voor zes zal de jury die bestaat uit o.m. de kinder

-burgemeester de prijsjes voor de mooiste lampionnen uitreiken. Om 

zes uur kan iedereen dan weer huiswaarts keren. Ouders en grootou-

ders zijn van harte welkom om dit evenement bij te wonen, er zijn 

geen kosten aan verbonden. 
 

Op vrijdag 11 november is er ten behoeve van de dak- en thuislozen 

een inzameling van warme jassen en dekens in de Martinikerk. Ge-

bruikte en ongebruikte warme kleding is van harte welkom en kan tot 

’s middags vijf uur worden ingeleverd. 

 



28 

 

Tenslotte is er op 17 november van 17.30-20 uur in de Martinikerk 

een benefietorgelconcert door de vaste organisten van het prachtige 

hoofdorgel in de Martinikerk. De opbrengst is bedoeld voor het groot 

onderhoud van dit wereldberoemde hoofdorgel, door de Volkskrant 

uitgeroepen als het mooiste orgel van Nederland, waarop zelfs nog 

door Rudolph Agricola is gespeeld. 

Verdere informatie op: www.binnenstadskerken.nl/benefiet 1 
 

Ten tweede. De eerstvolgende bijeenkomsten op woensdag, 9 novem-

ber (Mennozaal) en woensdag, 21 december (Kerkzaal) zijn in de 

Doopsgezinde Kerk. Maar of we in 2023 ook nog in de Doopsgezinde 

kerk zullen vergaderen, is op dit moment nog niet duidelijk. Want: de 

bereikbaarheid van de Mennozaal is er niet beter op geworden nu er 

geen openbaar vervoer in de binnenstad meer is. Ondanks dat we blij 

zijn met de Mennozaal en ook een zeer goede band hebben met de kos-

teres Nynke Dijkstra, wil het bestuur nadenken of we voor onze leden-

middagen niet toch naar een andere ruimte moeten omzien. Wordt ver-

volgd. 
 

Ten derde. Gezien het feit dat ons ledental fors terugloopt roept de 

voorzitter alle leden op om familie, vrienden en kennissen lid te laten 

worden van de PCOB-Groningen. Ook landelijk is het ledental drama-

tisch teruggelopen en dat heeft gevolgen voor de activiteiten die we 

kunnen ontplooien. In Groningen is 18,7% van onze leden 70 tot 79 

jaar; 79,4% ouder dan 80 jaar. En dat terwijl onze bond openstaat van 

mensen vanaf 55 jaar. Het is niet alleen een kwestie van: wat heb ik 

aan het lidmaatschap, maar vooral een kwestie van: hoe meer senioren 

lid zijn, des te krachtiger kunnen we onze stem bij de verschillende 

overheden laten horen.  
 

Ter afsluiting leest Sylvia nog een stukje voor uit het boek van Alain 

Verhey. Daarna zingen we Gezang 286; 1 en 4 en sluiten af met gebed. 

De voorzitter wenst tenslotte iedereen een wel thuis. 
 

Bert M. Tobi  
1 Voor informatie kunt u ook contact opnemen met Sylvia Oosterhuis.  
  Telefoon 050-3643620 email  sylvia_oosterhuis@hotmail.com 

http://www.binnenstadskerken.nl/benefiet
mailto:sylvia_oosterhuis@hotmail.com
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Waarom hebben sommige plaatsen in Nederland  
een wit plaatsnaambord? 

 

Verreweg de meeste plaatsnaamborden in Nederland zijn blauw met wit-
te letters. Maar soms is het precies andersom. Hoe kan dat? 
 

door Roeliene Bos 31/08/2022 
 

Als je een dorp binnenrijdt, dan wordt je dat meestal duidelijk gemaakt 
met een blauw plaatsnaambord. Die staat er niet alleen om jou te ver-
tellen waar de plaats precies begint, maar ook om je duidelijk te maken 
dat je de bebouwde kom binnenrijdt. En dus niet harder mag rijden dan 
vijftig kilometer per uur. 
Soms staat de snelheidslimiet nog apart aangegeven, maar dat is niet 
verplicht. Het blauwe bord geeft immers al aan dat je je in de bebouw-
de kom bevindt. We gaan er in Nederland vanuit dat iedereen weet wat 
de maximum snelheid in de bebouwde kom is. 
 
Gehuchten hebben een wit plaatsnaambord 
Maar er zijn ook plaatsen in Nederland waar alleen een paar huizen 
aan de doorgaande weg staan. Dan kun je niet spreken van een be-
bouwde kom. Daar mag dus geen blauw plaatsnaambord komen te 
staan, omdat daar een snelheidslimiet van vijftig kilometer per uur mee 
wordt aangegeven. En die geldt niet buiten de bebouwde kom. 
Je kunt je voorstellen dat de bewoners van zo’n gehucht toch graag 
willen laten zien in welk dorp ze wonen. Hoe los je dat op? Nou, met 
een wit plaatsnaambord. Zo kun je wel zien welk dorp je bent ingere-
den, maar het bord heeft verder geen consequenties voor je snelheidsli-
miet. 
 
Wit bord heeft geen wettelijke betekenis 
Wettelijk gezien heeft zo’n plaatsnaambord geen enkele betekenis. En 
ook niet ieder buurtschap, gehucht of andere kleine plaats heeft een wit 
bord. Zo duurde het tot 2008 om zestig dorpen in de Groningse ge-
meente Vlagtwedde van bordjes 
te voorzien. 
Na lang aandringen ging de ge-
meente toch overstag en kreeg 
zelfs het ‘dorpje’ Abeltjeshuis 
met slechts één huis een wit 
plaatsnaambord. 
Bron: https://www.quest.nl/maatschappij/cultuur/a25643177/wit-plaatsnaambord/ 
 

https://www.quest.nl/author/222908/roeliene-bos/
https://www.quest.nl/maatschappij/cultuur/a25643177/wit-plaatsnaambord/
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Forum Hadriani,  
de noordelijkste Romeinse stad op het Europese vasteland 

De vergeten stad – Tom Buijtendorp 
 

Forum Hadriani (het huidige Voorburg, 
genoemd naar keizer Hadrianus) lag aan de 
noordgrens van het Romeinse Rijk. Het was 
met Nijmegen de enige nederzetting in Ne-
derland die Romeinse stadsrechten kreeg. 
Tom Buijtendorp promoveerde op de verge-
ten stad Forum Hadriani. Door het grond-
water zijn hier talloze etensresten, schoe-
nen, wagenwielen en wijnvaten in de klei 
bewaard bleven. In zijn boek De vergeten 
stad, dat komende week verschijnt bij uitge-
verij Omniboek, werpt Buijtendorp licht op 
het verleden van de Romeinse stad. Op Historiek publiceren we het 
eerste hoofdstuk. Wat was Forum Hadriani eigenlijk voor soort stad? 
 

De vergeten stad 
Onder de grond bij Voorburg is het leven van de vergeten stad Forum 
Hadriani verstild. Archeologen leggen er flarden van vast. Bijvoorbeeld 
van de jonge bewoonster die bij de Romeinse stadsvilla om het leven 
kwam en ons weer in de ogen kijkt. Maja d’Hollosy reconstrueerde 
haar met forensische technieken in wasachtig materiaal. Illustratief voor 
het verstilde verleden zijn de vondsten in de met klei opgevulde haven. 
Op de bodem lagen kruiken zoals ze eeuwen geleden overboord vielen, 
compleet met de houten stoppen er nog in. Bij het inheien van een ka-
depaal was de kleibodem zichtbaar omlaag geperst. Even verderop za-
ten nog sporen van het uitbaggeren, de eeuwige strijd tegen het water 
die uiteindelijk was verloren. Op de havenbodem lagen vishaakjes, net-
verzwaringen en een eenzame houten peddel. 
Langs de Havenstraat naar het centrum stond op het centrale kruispunt 
de grote centrale stadsput. Als bij de Romeinse Trevifontein lagen on-
derin geofferde munten, stukjes hoop op geluk van mensen uit een ver 
verleden. In het hoekhuis ernaast had de bewoner in de kelder spaargeld 
verborgen en nooit meer opgehaald, een bekend verschijnsel in een sa-
menleving met een gemiddelde levensverwachting van rond de vijfen-
twintig jaar. Een paar huizen verderop lagen oesterschelpen op een berg 
naast elkaar, geleegd als Romeinse snack, sporen van kortstondig ge-
not. Onder het erf van het Huis van Tiberius was een hondje liefdevol 
in een pot begraven.  
 

https://historiek.net/stadsrechten-betekenis-geschiedenis/81884/
https://geschiedenis-winkel.nl/p/de-vergeten-stad/
https://geschiedenis-winkel.nl/p/de-vergeten-stad/
https://historiek.net/c/archeologie/
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In de fundering had de huiseigenaar de goden gunstig gestemd met een 
bouwoffer. Bij de stadsrand liet een paardenweide pollen van de 
bloemrijke begroeiing achter, en lag hier en daar afgebroken paarden-
tuig. Dat zijn zomaar wat flarden uit het leven in Forum Hadriani, 
glimpjes van werk, hoop en genot. Levensbrokken van mens en dier. 
 

Een doorsnee stad 
Forum Hadriani was een nietige stip op de kaart van het Romeinse 
Rijk. Een immens imperium dat naar grove schatting tijdens de bloei-
tijd zo’n zestig miljoen zielen telde, ongeveer evenveel als Italië tegen-
woordig. Het merendeel woonde en werkte op boerderijen op het plat-
teland. De meeste stedelingen leefden in, naar onze ogen, kleine stad-
jes zoals Forum Hadriani met grofweg duizend inwoners. Niet omdat 
ze van kleinschaligheid hielden, maar omdat de agrarische economie 
niet meer monden kon voeden, stadsmonden die zelf nauwelijks voed-
sel produceerden. Simpel gezegd waren er in het achterland zeven tot 
tien plattelanders nodig om naast henzelf één stadsbewoner te voeden. 
Uitzondering waren steden in dichtbevolkte gebieden met meer men-
sen in het agrarische achterland zoals Pompeï, en centra van graanrijke 
regio’s als Tongeren. Verder plaatsen bij grote legioensforten, zoals 
Nijmegen en iets verderop Xanten, die werden bevoorraad uit graanrij-
ke gebieden. Daarnaast was er zeer selectief de capaciteit om provin-
ciehoofdsteden als Keulen en Trier extra graan te leveren. Uniek was 
de hoofdstad Rome die werd bevoorraad uit Egypte, destijds de graan-
schuur van de regio. 
Archeologen kwalificeren Forum Hadriani nogal eens als een mislukte 

stad. Maar dat is afgezet tegen 
het zeer welvarende Pompeï en 
de enkele grote steden dichtbij, 
zoals de grote legioensstad bij 
Xanten en graanstad Tongeren 
met zijn imposante omwalling. 
In het winderige kustgebied was 
het stadsleven in Forum Hadri-
ani niet altijd florissant, en er 
werd relatief weinig gebouwd 
met natuursteen, dat van ver 
weg moest komen. Maar wie 
een beeld wil krijgen van lokale 
stedelijke centra, krijgt met Fo-

rum Hadriani een passender impressie dan met Rome, Pompeï of Ton-
geren. 
 

https://historiek.net/c/dieren/
https://historiek.net/c/landen/egypte/


32 

 

Forum Hadriani was het bestuurscentrum van de Cananefaten. Die 
leefden in de kuststrook ten zuiden van de Rijn in een gebied dat grof-
weg samenvalt met het huidige Zuid-Holland. Het was destijds een 
scherp door de natuur afgebakend gebied van circa 1500 vierkante ki-
lometer tussen Rijn en Maas, wat een eilandgevoel gegeven moet heb-
ben.  
Aan drie kanten kabbelde het water van de Noordzee, de Rijn en de 
Maas. De Maas vormde er volgens de Romeinen ‘een immense zee-
opening’, en de Rijn was bij gebrek aan bruggen eveneens een serieuze 
barrière. De vierde zijde bestond uit een uitgestrekt, ondoordringbaar 
veengebied in het oosten. Er leefden in de bloeitijd naar grove schat-
ting zo’n 20.000 mensen. Dat was inclusief Forum Hadriani en naar 
schatting zo’n 5000 soldaten en handelaren in en rond hoofdzakelijk de 
forten langs de Rijn. 
Er is weinig bekend over de samenstelling van de eerste bewoners van 
Forum Hadriani, maar het zal een bonte mix zijn geweest. Keizer Ha-
drianus lijkt bij de stichting een aantal veteranen aangetrokken te heb-
ben van het Eerste Legioen in Bonn waar hij op weg naar Forum Ha-
driani langskwam, soldaten die hij deels nog gekend kan hebben uit de 
tijd dat hij er zo’n vijftien jaar eerder hun commandant was. Het zou 
het opvallend grote aantal in hun kampdorp gemaakte wrijfschalen ver-
klaren. Traditioneel werden ze gelokt met gratis grond en een vesti-
gingspremie. 
Het was niet langer beleid nieuwe steden volledig met kolonisten van 
elders te bevolken, waarbij enkele voorbeelden erop wijzen dat hun 
aandeel niet meer boven een derde van het totaal uitkwam. Juist onder 
Hadrianus wordt het gebruikelijk mensen uit de regio te betrekken, wat 
herkenbaar is in de vorm van Forum Hadriani. De door zijn voorgan-
ger Trajanus gestichte stad Timgad in Algerije oogt als een rechthoe-
kig Romeins kamp met huizen. Ook de in die tijd bepaalde stadsgren-
zen van Nijmegen en Xanten volgden grotendeels strak het rechthoeki-
ge stratenpatroon. Als fel contrast loopt de stadsgrens van Forum Ha-
driani schots en scheef, inspelend op oude grenzen en lokale tradities. 
Uit de regio zelf waren er de vermoedelijk enkele honderden inwoners 
van de voorgaande nederzetting, en handelaren en ambachtslieden uit 
nederzettingen in de omgeving. Verder vestigden plattelanders zich in 
de stad, inclusief leden van de elite. Tot slot konden elders gelegerde 
Cananefaatse soldaten terugkeren die de afzwaaileeftijd bereikten. Het 
was alles bij elkaar een geleidelijk proces aangezien bepaalde delen 
van de stad nog decennia onbebouwd bleven, een bekend verschijnsel. 
Na één generatie, sneller dan op het platteland, wijst het voedsel op  
 

https://historiek.net/c/romeinse-rijk/
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een ‘Romeinse’ eetcultuur met bijvoorbeeld brood en wijn. Er werd in 
de stad nog nauwelijks lokaal vervaardigd aardewerk gebruikt. Maar 
wezenlijke lokale elementen zoals de veeteeltcultuur werkten lang 
door. De Romeinen boden bewust ruimte aan lokale gebruiken en ge-
woonten, van huizenbouw tot religie. 
 
Stille getuige 
Gedurende de gouden eeuw was Forum Hadriani een stille getuige 
waar af en toe een bekend figuur voorbijkwam, zoals Didius Julianus 
die er als gouverneur rechtsprak en vermoedelijk de stadsmuur liet 
aanleggen. Later werd hij keizer door in Rome de Praetoriaanse garde 
om te kopen, een ander historisch kantelmoment: sindsdien waren veel 
keizers vooral bezig met het verkrijgen en vasthouden van de macht. 
Een mogelijk volgende keizerlijke passant is keizer Caracalla die in 
211 in Brittannië was toen hij zijn overleden vader opvolgde, en ver-
moedelijk via de Rijn naar Rome reisde. Investeringen in de haven van 
Forum Hadriani en omringende wegen getuigen mogelijk van een be-
zoek. Vermoedelijk is de stad rond deze tijd 
oostwaarts uitgebreid tot de plattegrond afge-
beeld in dit hoofdstuk. 
Forum Hadriani is ruim een halve eeuw later 
grotendeels verlaten in een tijd dat het Ro-
meinse Rijk door een diep dal ging en het 
platteland rond Forum Hadriani ontvolkt 
raakte. Grote stukken agrarisch land waren 
onbruikbaar geworden doordat de massale 
aanleg van ontwateringsgreppels de bodem 
had doen dalen, een vroeg voorbeeld van de 
soms vernietigende invloed van de mens op 
de natuur. Hoewel een aantal Romeinse mili-
tairen het nog ruim een eeuw volhield, bleef 
het gebied dunbevolkt en raakte Forum Ha-
driani in de vergetelheid. 
Boek: De vergeten stad – Tom Buijtendorp 
Bron: https://historiek.net/forum-hadriani-voorburg-romeinse-stad 

 

Wist je dat...  
Meer dan 50% van alle mensen op de wereld hebben nog 
nooit met iemand gebeld. Dat zijn ongeveer 3.5 miljard 
mensen! 
 

https://www.knups.nl/wistjedat  
 

https://historiek.net/c/gouden-eeuw/
https://geschiedenis-winkel.nl/p/de-vergeten-stad/
https://historiek.net/forum-hadriani-voorburg-romeinse-stad
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Sint Martinus: van bedeltocht tot kinderfeest 
 

Het 'lichtje lopen' zoals wij dat nu kennen – kinderen die zingend langs 
de deuren gaan met verlichte lampions om traktaties op te halen – kent 
een lange geschiedenis in onze provincie. 
Sint Martinus is de beschermheilige van de stad Groningen en van de 
landlopers en bedelaars. De Martinikerk, de oudste en grootste kerk 
van de stad, is aan hem gewijd. Niemand weet meer wanneer de tradi-
tie begon, maar al in de zestiende en zeventiende eeuw liepen arme 
kinderen op 11 november, de naamdag van Sint Martinus, een soort 
bedeltocht langs de huizen van hun rijke plaatsgenoten. 
Hoe Sint Martinus vroeger gevierd werd, weten we niet precies, omdat 
het altijd een volkse traditie is geweest en vroeger alleen de verhalen 
van de elite werden vastgelegd. Maar we weten wel dat Sint-
Martinuslopen in Groningen nooit verboden is geweest, wat erop wijst 
dat het altijd als een onschuldig kindervermaak is gezien: de protes-
tantse gezagsdragers keurden paapse superstitiën (katholiek bijgeloof) 
streng af, vooral als het om gezellige volksfeesten met alcohol ging. 
 
Martinsgans 
Traditioneel werd er op 11 november een Martinsgans gegeten, maar 
dat werd in 1631 verboden door het stadsbestuur. De gans was het 
symbool van de heilige Martinus, die zich in een ganzenhok verstopt 
zou hebben toen men hem tot bisschop wilde benoemen. Het gakken 
van de dieren verried hem. In de negentiende eeuw was het gebruik al 
zo goed als uitgestorven; alleen in Westerwolde at men nog Martins-
ganzen. 
Langzaam veranderde het Sint-Martinuslopen van een bedeltocht in 
een feest. Aan het einde van de achttiende eeuw ontstond waarschijn-
lijk het gebruik om met een zelfgemaakte lampion te lopen. Eerst was 
die gemaakt van een uitgeholde voederbiet of mangelwortel, maar in 
de negentiende eeuw werd die verdrongen door een papieren lampion. 
Vooral schoolkinderen liepen langs de deuren. Opgeschoten jongens 
wilden nog wel eens 'lopen om segoaren'. Vroeger kreeg men fruit of 
geld, wat doet herinneren aan de bedeltocht, maar tegenwoordig krij-
gen de kinderen snoep of zelfs kleine cadeautjes. 
 
De heilige Sint Martinus 
Martinus werd aan het begin van de vierde eeuw geboren in Hongarije. 
Zijn vader diende in het Romeinse leger en de jonge Martinus volgde 
dezelfde weg. Als ruiter trok hij door Gallië (het huidige Frankrijk) en 
op een avond zag hij een naakte bedelaar bij de stadspoort van Amiens. 
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 Omdat hij niets dan zijn wapen bij zich had, gaf Martinus hem een 
stuk van zijn soldatenmantel door die met zijn zwaard in tweeën te 
snijden. Wettelijk gezien was het uniform maar voor de helft persoon-
lijk bezit: de andere helft behoorde aan de keizer. In een droom ver-
scheen Christus vervolgens aan Martinus met de boodschap: “Wat je 
voor de geringste van mijn broeders hebt gedaan, dat heb je aan Mij 
gedaan". Vanaf dat moment zette Martinus zich in voor de verdere 
verspreiding van het christelijke geloof in Europa. 
Martinus werd monnik, leefde sober en stichtte het eerste klooster van 
Frankrijk. Toen de bisschop van Tours overleed, wilde de bevolking 
Martinus graag als opvolger hebben. Deze zag dat echter niet zitten en 
verstopte zich in een ganzenhok, maar het lawaai van de dieren ver-
ried zijn schuilplaats en Martinus werd toch tot bisschop gewijd. 
Martinus zou vele wonderen verricht hebben, waaronder enkele won-
derbaarlijke genezingen. Dat hij keihard optrad tegen ongelovigen en 
ketters, wordt graag vergeten. Op tachtigjarige leeftijd stierf hij in 
Tours en op 11 november 397 werd hij daar begraven. Een bot van 
zijn arm ging als relikwie naar de Dom van Utrecht. Omdat Gronin-
gen in de middeleeuwen onderdeel was van het bisdom Utrecht, kre-
gen we ook hier Sint Martinus als beschermheilige van de stad. De 
Martinikerk en -toren, met als windvaan het paard van Sint Martinus, 
herinneren hier nog altijd aan. 
 
 

Afbeelding van Sint Maarten in de noordertransept van de Martinikerk 

Bron: https://www.deverhalenvangroningen.nl/alle-verhalen/ 
 
 

https://www.deverhalenvangroningen.nl/alle-verhalen/
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Sint-Maarten is een merkeldag1 Hierbij horen enkele spreuken die 
volgens volksgeloof het weer voorspellen. 
 

• Is de lucht op Sint-Martinus helder, de vorst dringt door in me-
nig kelder. 

• Op Sint-Martinus de wind in zuidwest, heel de winter een regen-
nest. 

• Al moet Sint-Maarten een mantel dragen, hij moet toch nog wan-
delen in zomerse dagen. 

• Als op Sint-Martinus de ganzen op het ijs staan, zullen ze met 
Kerstmis door het slijk gaan. 

• Nevels in Sint-Maartensnacht, maken de winter kort en zacht. 
 
  1Merkeldag, ook lotdag, is de aanduiding voor een dag die in het volksgeloof  bij-
zonder belangrijk is voor het lot van de mens of het weer. Het weer op een merkeldag 
is in dat geval bepalend voor de rest van de periode. Bij merkeldagen horen dan ook 
een of meer weerspreuken. Deze vermelden veelal ook de heilige die volgens 
de heiligenkalender van de Katholieke Kerk zijn of haar naamdag heeft op de betref-
fende dag. 
 

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijgeloof 

 
Sunter-Meerten bisschop, 
Roem van alle lannen, 
Dat wie hier mit lichtjes lopen, 
Is veur ons gain schannen 
Rood vuur, braandvuur, 
Sunter-Meerten hele hier. 
Hier woont n rieke man, 
Dij ons wel wat geven kan .... 
Geven, geven duurt nait laank, 
Òf ons keerske is opgebraand. 
Gezongen op het Hoogeland, ca. 1900  

Bron: https://www.deverhalenvangroningen.nl/alle-verhalen/ 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Merkeldag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijgeloof
https://nl.wikipedia.org/wiki/Weerspreuk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heiligenkalender
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijgeloof
https://www.deverhalenvangroningen.nl/alle-verhalen/
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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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Adressen WIJ-teams (steun- en informatiepunt voor wonen, zorg en welzijn)  
 
WIJ Beijum 
(Beijum, Noorderhoogebrug en De Hunze / Van Starkenborgh en Witte Lam) 
Melsemaheerd 2  9736 EN Groningen 
T: 050 549 71 31 maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur. 
E: wijbeijum@wij.groningen.nl 
Open: Maandag  10:00 –13:00 uur 

Dinsdag  13:30 - 16:30 uur 
Woensdag 09:00 - 12:00 uur 
Donderdag 13:30 - 16:30 uur 
Vrijdag 10:00 - 12:00 uur  financieel spreekuur 

 

WIJ Corpus den Hoorn 
(Corpus den Hoorn, Hoornsewijken en Piccardthof.) 
Paterswoldseweg 267 9728 AC Groningen 
De ingang om de hoek aan de Laan van de Vrijheid bij Mennos Kookerij 
T: 050 367 9120  maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur. 
E: wijcorpusdenhoorn@wij.groningen.nl 
Open: Maandag /Woensdag/Vrijdag 09:00 - 13:00 uur 
 Dinsdag/Donderdag 09:00 - 17:00 uur 
  
WIJ Hoogkerk 
( Hoogkerk, Leegkerk, Gravenburg en De Buitenhof.) 
Boraxstraat 2 9743 VP  Groningen 
T: 050 367 45 66 maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur. 
E: wijhoogkerk@wij.groningen.nl 
Open: maandag t/m vrijdag  09:00 – 13:00 uur 
 

WIJ Rivierenbuurt 
( Rivierenbuurt, Zeeheldenbuurt, Badstratenbuurt, Laanhuizen, Grunobuurt, 
Herewegbuurt, Oosterpoortbuurt en de Meeuwen) 
Paterswoldseweg 267 9728 AC Groningen 
De ingang om de hoek aan de Laan van de Vrijheid bij Mennos Kookerij 
T: 050 367 9120  maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur. 
E: wijrivierenbuurt@wij.groningen.nl 
Open: Maandag /Woensdag/Vrijdag 09:00 - 13:00 uur 
 Dinsdag/Donderdag 09:00 - 17:00 uur 
 

WIJ Lewenborg 
( Lewenborg, Drielanden, Noorddijk, Oosterhoogebrug, Harkstede , Klein Hark-
stede, Lageland , Meerstad, Ulgersmaborg, Ruischerbrug, Ruischerwaard, Eu-
velgunne, Roodehaan, Middelbert en Engelbert.) 
Kajuit 4   9733 CA Groningen 
T: 050 367 4002  maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur. 
E: wijlewenborg@wij.groningen.nl 
Open: maandag en dinsdag 10:00—13:00 uur 
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WIJ Oosterparkwijk 
(Oosterparkwijk en de Woonschepenhaven) 
Heesterpoort  1    9713 KX Groningen 
T 050 367 89 60  maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur. 
E wijoosterparkwijk@wij.groningen.nl 
Open: maandag t/m vrijdag  09:00-13:00 uur 
 

Wij Schilderswijk/Centrum. 
Contactgegevens 
( Schildersbuurt, Noorderplantsoenbuurt, Oranjebuurt, Kostverloren, Hortus-
buurt, A-Kwartier, Ebbingekwartier ,Binnenstad en Binnenstad-Oost.) 
Heesterpoort 1 9713 KX Groningen 
T 050 367 72 02  maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur. 
E: wijschilderswijkcentrum@wij.groningen.nl 
Open: maandag t/m vrijdag  09:00-13:00 uur 
 

WIJ Selwerd 
(Paddepoel, Tuinwijk en Selwerd) 
Vensterschool, Eikenlaan 288-6 (begane grond) 9741 EW  Groningen 
T: 050 367 42 20  maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur 
E: wijselwerd@wij.groningen.nl 
Open: maandagmorgen   09:00 - 13:00 uur  

donderdagmiddag 13:00 - 17:00 uur 
 

WIJ Vinkhuizen 
(Vinkhuizen, De Held, Reitdiepwijk en Dorkwerd.) 
Boraxstraat 2 (achterzijde MFC ’t Vinkhuys)    9743 VP Groningen 
T: 050 367 6303  maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur. 
E: wijvinkhuizen@wij.groningen.nl 
Open: maandag t/m vrijdag  09:00-17:00 uur 
 

WIJ Korrewegwijk 
(De Korrewegwijk, Tuindorp de Hoogte, Professorenbuurt , Cortinghborg, Sel-
werderwijken , Indische buurten  en De Hoogte ) 
Floresplein 19   9715 HH Groningen 
T 050 367 40 06 
E wijkorrewegwijk@wij.groningen.nl 
Open: maandag t/m vrijdag   09:00-13:00 uur 
 Vrijdagmorgen  09:30 - 11:30 uur financieel spreekuur op af

 spraak   
 

WIJ De Wijert  
(Helpman, Coendersborg, Villabuurt, De Linie / Europapark en De Wijert.) 
Paterswoldseweg 267 9728 AC Groningen 
De ingang om de hoek aan de Laan van de Vrijheid bij Mennos Kookerij 
T: 050 367 91 20  maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur 
E: wijdewijert@wij.groningen.nl 
Open: Maandag /Woensdag/Vrijdag 09:00 - 13:00 uur 
 Dinsdag/Donderdag 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 


