
  

 

Protestants Christelijke Ouderen Bond 
Afdeling Groningen 

februari 2023 

Als g’in nood gezeten, Geen uitkomst ziet…. 
 
 

Deze Nieuwsbrief is weer de eerste die wij in het Nieuwe Jaar mogen 
ontvangen en hij is hopelijk het begin van de nieuwe reeks in 2023. 
Wij, als bestuur, wensen u allen nog Gods onmisbare Zegen en Vrede 
toe, voor dit komende jaar. 
 

Ik krijg met enige regelmaat mails, of brieven, met de opmerking: 
“Door uw artikelen over het Genesis Dieet komt u vast ook in aanra-
king met allerhande onbekende teksten, verspreid in Gods Woord. 
Heeft u weleens een aanwijzing gevonden waarom er zoveel verdriet 
moet voortvloeien uit zinloze oorlogen zoals bv. in de Oekraïne en in 
andere landen, waarbij alleen maar verliezers te vinden zijn?” 
“Nee, ik heb daar ook geen antwoord op!”. 
Bij gesprekken over soortgelijke onderwerpen, ook met niet gelovige 
kennissen, komen altijd weer de bekende opmerkingen naar voren: 
“Ik meen dat jullie God almachtig is, maar waarom stopt Hij dat 
bloedvergieten in die godvergeten oorlogen dan niet? 
Hij hoeft maar met zijn ogen te knipperen of een vinger op te steken 
en alle ellende wordt veranderd in een vredig landschap”. 
Ik heb de indruk dat deze mensen meer van de Bijbel afweten dan ik 
altijd dacht. Als in het gesprek dan ook nog weer wordt overgescha-
keld naar WO 2, is er geen houden meer aan. 
Een vast onderwerp is altijd: Miljoenen mensen zijn vermoord, zonder 
opgave van redenen, velen van het ‘Uitverkoren Volk Isra-
ël’ (Deuteronomium 7:7-9), plus zoveel andere onschuldigen. 
Er staat in Gods Woord natuurlijk wel iets om daar wat tegen in te  
brengen en dat heb ik wel eens geprobeerd maar er zijn zoveel nieu-
we, soortgelijke zaken en gebeurtenissen die dan weer worden aange-
voerd, dat je behoefte hebt aan een “time-out”. 
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Het is misschien een beetje gemakkelijk, maar er schiet mij in dergelij-
ke, wat penibele ogenblikken wel enige liederen te binnen 
 

o.a.: Lied 913:4. ‘Wat de toekomst brengen moge, Mij geleidt des Heren…. 

 
 

www.youtube.com/watch?v=HSGp-CcRHew  (enter)            Arend Schoenmaker 

4. Heer, ik wil Uw liefde loven,↓ Schijnen mij Uw wegen duister, 

al begrijpt mijn ziel U niet. zie, ik vraag U niet: waarom? 

Zalig hij, die durft geloven, Eenmaal zie ik al Uw luister, 

ook wanneer het oog niet ziet.  als ik in Uw hemel kom! 

Kort verslag van de PCOB-ledenmiddag van  
woensdag 11 januari 2023 

 
Iedereen van de aanwezigen is zo verbaasd en verbijsterd dat het 
elkaar veel heil en zegen toewensen er bij in is geschoten. 

Wat is er aan de hand? 
Van het bestuur zijn drie leden aanwezig, Verder waren nog drie 
leden in de Mennozaal en ….. de spreker de heer Peter Riem van 
“De Groninger Archieven”.  
Ja, jullie tellen het goed. Totaal zeven personen. 

 
Leden van de PCOB-Groningen waar zijn jullie mee bezig? 
Jullie hebben ook nog eens de “rolletjes” en een plak heerlijk kerst-
brood gemist.  
 

Laat ik toch maar met het verslag beginnen  
 

De voorzitter, Sylvia Oosterhuis, heet iedereen welkom en deelt mee 
dat zij haar voorbereid programma onder deze omstandigheden niet 
afwerkt. En biedt haar verontschuldigingen aan voor de geringe op-
komst aan Pieter Riem, de spreker voor vanmiddag. Maar Peter is 
niet uit het veld te slaan en houdt een spannende lezing over wat De 
Groninger Archieven te bieden heeft. 
 

De Groninger Archieven is het Regionaal Historisch Centrum voor de 
provincie Groningen en de gemeente Groningen. Ze beheren archie-
ven en collecties van de elfde tot en met de eenentwintigste eeuw.  
De Groninger Archieven ontstonden in 2002 na een fusie van het 
Rijksarchief met het Gemeentearchief. De archiefdienst is gevestigd 
in het Cascadecomplex, een modern kantoorgebouw vlak bij het  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Regionaal_Historisch_Centrum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groningen_(provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groningen_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Archief
https://nl.wikipedia.org/wiki/Archief
https://nl.wikipedia.org/wiki/Collectie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cascadecomplex
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Hoofdstation. De Groninger Archieven waren een van de initiatiefne-
mers van de Canon van Groningen (2008).  
 

Ontdek de geschiedenis van stad en provincie Groningen!  
Ga naar De Groninger Archieven 
 

Mocht je daar niet slagen, ga dan naar de plaatselijke gemeentelijke 
archieven. 
Verder zijn er nog de ander overheids- en particuliere archieven. 
 

In zijn verhaal neemt Peter ons in hoofdzaak mee naar twee panden in 
het centrum van Stad. Munnekeholm 2, 4 (gebouwd in 1870 voor do-
ven)  en Oude Boteringestraat 33 (de Doopsgezinde Kerk). 
 

Maar Peter neemt ons, aan de hand van foto’s, eerst mee naar het Re-
gulateurshuis. Weten jullie niet waar die staat? Ga naar De Groninger 
Archieven . Maar ik zal jullie ditmaal de reis besparen. Het Regula-
teurshuis maakt deel uit van het complex van de voormalige Gemeen-
telijke Gasfabriek aan de Bloemstraat en Bloemsingel, gebouwd in 
1892 naar ontwerp van de Groninger architect K.H. Holthuis in Chalet-
stijl. Vanaf 1922 fungeerde het gebouw als portiersloge van het op het-
zelfde terrein gevestigde Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf (GEB). Bo-
ven de ingang bevindt zich een tegeltableau uit 1954. 
 

Nu naar de Oude Boteringestraat 33. Wisten jullie dat op het pleintje 
vóór de kerk vroeger een riant huis heeft gestaan? Later heeft de eige-
naar achter zijn huis een houten schuilkerk laten bouwen. In 1809 werd 
de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Groningen opgericht en op 6 
januari 1813 werd begonnen met de bouw van de kerk die werd opge-
leverd  op 25 oktober 1815. Daarna zijn er nog een paar uitbreidingen 
gerealiseerd. 
Het eerste orgel werd gebouwd door J.H. Tinke. 
 

Wist u dat het Kadaster in 1811 begon, maar in 1830 operationeel 
werd? 
Er zijn veel mogelijkheden om De Groninger Archieven in te schaken 
en/of te bezoeken. Teveel om hier nu op te noemen. 
 

Tenslotte bedankt Sylvia Peter voor zijn uitleg en wenst ons allen wel-
thuis.. 
 

De volgende ledenmiddag, die bedoeld is voor ALLE leden, is op  
woensdag, 8 februari 2023, om 14:30 uur. 

 

Tot ziens, 
Bert M. Tobi 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Groningen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Canon_van_Groningen
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Programma 1e helft 2023 PCOB  
  

Woensdag 8 februari 2023 
Spreker: Reinder de Vries 
Thema: Boerderijen en Molens in het Fivelgebied  
 
Woensdag 8 maart 2023 
Algemene ledenvergadering 
 

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 

Boerderijen en Molens in het Fivelgebied 
 
De Fivel was een riviertje, ontstaan in de hoogveenmoerassen rond 
Slochteren en Sappemeer en die stroomde uit in de Noordzee, omdat er 
toen nog geen dijken waren. De 3 boerderijen zijn sinds een paar jaar 
van het Groninger Landschap en zijn grotendeels gerestaureerd. De 4 
molens zijn al langer van het Groninger Landschap. In de ene foto zie 
je Reinder in een wiek van molen De Leeuw om het zeil os te maken. 
Op de andere foto zie je boerderij Occo Reintiesheerd helemaal van de 
dakbedekking ontdaan.  
 

  

 
 

Reinder de Vries kan u er alles over vertellen. 
 

Tot ziens op 8 februari 2023 in de Mennozaal van de Doopsgezinde 
Gemeente aan de Oude Boteringestraat 33, Groningen  
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Van de ledenadministratie 

 
 

 
Nieuwe leden: 
Dhr. J. Lahr    Goeman Borgesiuslaan 157 
 
Wij heten U van harte welkom bij onze afdeling en hopen dat u zich 
spoedig thuis zult voelen. 
 
 

Overleden: 
Mw. T. Poorta    Soendastraat 148  
Mw. L. de Poel – Nijdam   Beukenlaan 118  
Dhr. J.L. Vos     Veenweg 63  
Mw. J.K. Kroeze    Elzenlaan 18  
Mw. J. van Marum   Wilhelminakade 7-4 
 

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

Voor ledenadministratie:  
Secretariaat PCOB afdeling Groningen 

T: 050-5717800 
E: groningen@pcob50plus.nl 
 

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

 Bezorging 
C.A. Verdam, Multatulistraat 3,  9721 NE  Groningen 

T: 050-5271493  E: mattyandries.verdam@gmail.com 
  

Samenstelling 
A.F. Horenberg, Berkenlaan 162, 9741 JT  Groningen  
 T: 050-5717800 E: groningen@pcob50plus.nl 
  

Het volgende nummer verschijnt begin maart 2023 
Graag kopij inleveren uiterlijk: 20 februari 2023  
E: groningen@pcob50plus.nl of Berkenlaan 162 

mailto:groningen@pcob50plus.nl
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Column februari 2023 
 

Beste leeftijdsgenoten, als u deze column onder ogen krijgt leven we al 
weer in de maand februari. Het is net of de tijd je wil inhalen, voelt u 

dat soms ook zo? 
Om maar met de deur in huis te vallen, het be-
gint gelukkig buiten alweer langer licht te 
worden en dat betekend dat je de dagen met 
een meer opgeruimd gezicht tegemoet kan 
zien. 
Op de laatste dag van het jaar, in dit geval 

2022, koop ik altijd het dagblad De Telegraaf, dit keer ook weer. 
Deze krant heeft dan een aparte financiële bijlage waarop alle, in elk 
geval voor ouderen zoals ik en dus ook voor u als PCOB-KBO leden 
van dezelfde leeftijdsgroep wijzigingen op fiscaal, economisch en soci-
aal gebied worden aangegeven.  
In de nacht van de overgang naar het jaar 2023 stormen er weer een 
boel veranderingen voor ouderen, voor woningeigenaren, voor werken-
den en voor gepensioneerden op ons af. Sommige veranderingen zijn 
zelfs op het laatste moment van het vorig jaar door het kabinet nog ge-
nomen, denk aan het energieprijsplafond.  
Uw stroom- en gasleverancier mag u met toestemming van de regering 
tegen gereduceerde prijzen en afgemeten hoeveelheden gas en licht 
leveren. De “deugnieten” verhoogden nog wel even van tevoren hun 
tarieven en het kabinet weet het verschil tussen 9 en 21% voor de leve-
ring van gas en licht ook door te voeren. 
U moet er maar van uit gaan dat de verhogingen van uw AOW en uw 
pensioen voor het overgrote deel wegvloeien aan doeleinden die u door 
“Den Haag” en uw pensioenmaatschappij als extra’s zijn voor gescho-
teld.  
Ik plaagde een vriend van mij toen ik hem belde met de vraag of hij de 
vlag niet had uitgehangen toen hij hoorde dat zijn pensioen en AOW 
met plm. 10% omhoog zou gaan. Het antwoord was begrijpelijk. Ze 
hebben me meer dan genoeg de laatste jaren niet uitbetaald, dus beste 
kameraad het is alleen maar een compensatie voor de opgelopen ach-
terstand op mijn de laatste 10 jaar niet geindexeerd pensioen.    
Vandaag kreeg dagblad Trouw mijn belangstelling toen op bladzijde 4 
de kop verscheen “prijsplafond voor energie moet zich in de praktijk 
bewijzen”  
 

Zoals gezegd per 1 januari van dit nieuwe jaar is het prijsplafond van 
kracht. 
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Het moet de energierekening van u en mij binnen de perken houden 
en hoe dat werkt wordt zorgvuldig uitgelegd. Ik neem aan dat u weet 
dat het gaat om de leverantie in 2023 van maximaal 1200 kuub gas en 
2900 kilowattuur stroom. En dan komt ook een addertje onder het 
gras vandaan en dat moet je behoorlijk, voor wat het gasgebruik be-
treft, in de gaten houden. 
U krijgt als u om welke reden dan ook boven de grens van het plafond 
gas gebruikt te maken met een andere prijs voor een kuub gas, dan 
betaalt u de (te hoge) marktprijs en geen € 1.45 per kuub. Het bete-
kend dat u uw gasgebruik in de gaten moet houden. Voor februari en 
maart staat de afname van gas voorgesteld op 188 en 158 kuub. Pas 
op, als het buiten koud is dan zijn deze m3 gas er snel door. Zo wer-
ken de cijfers het gehele jaar door. Doel en oogmerk is gewoon dat u 
zo weinig mogelijk gas gaat gebruiken en 1200 kuub is sneller ge-
bruikt dan je veelal in de gaten hebt, en op jaarbasis ben je financieel 
wel 1200 x € 1.45 = € 1.740. lichter geworden. Dat is alleen al voor 
gas €. 145. per maand. Daar komt uw stroomgebruik dan bij en bent u 
een “veel gebruiker” dan is het op jaarbasis 2900 kWh x €. 0,40 per 
kWh of €. 1.160. Per maand € 97.  In totaal per maand €. 242. 
Als je fors boven het plafond uitkomt dan wordt het geheel veel duur-
der, dus zuinig aan. Maar laat u niet verkleumen! Dat kan altijd nog. 
“Zunig wezen is de beste spoarpot” was de slogan van mijn groot-
moeder! 
 

Wat het nieuwe jaar voor ons in petto heeft, ik weet het niet. Er is wel 
een duidelijke wens van mijn kant. De gang van zaken met onze 
rechtsorde. 
Deze mag in ons land niet worden uitgehold. Er zijn lieden in mooie 
pakken, gekozen politici, die menen dat burgervrijheden beteugeld 
moeten worden. 
Zullen we hopen dat bepaalde aanwezige politieke partijen voorko-
men dat wij niet worden meegezogen in de uitholling van onze demo-
cratische grondrechten. 
Orban in het mooie land Hongarije en Erdogan in Turkije bij voor-
beeld schaffen in hun landen de controle op de macht al voldoende af 
en dat alles ter meerdere glorie van zichzelf en het volk maar 
“krimperen” 
 

Mag ik u allemaal een prettige maand februari toewensen. In de 
Nieuwsbrief staat onder verjaardagen, u weet wel die bladzijde die 
secretaris André Horenberg zo keurig etaleert, zeker één die op de 29e 
februari jarig is, u moet maar eens kijken. Haar voornamen zijn Hille-
chien Anna. 

B.F. Bronsema. 
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Naam Datum 

Mw. T. Lunshof-Luring 1-februari 

Dhr. J.A. van der Til 1-februari 

Mw. R.I.D. Tilstra - Mosselaar 3-februari 

Mw. M. Talsma - Seiverling 3-februari 

Mw. A.W. Mooibroek-Duit 6-februari 

Dhr. J. Westerhoff 6-februari 

Dhr. J.G. Veninga 7-februari 

Mw. T.A. Raven-Hekstra 14-februari 

Dhr. J.K. Boonstra 15-februari 

Mw. J.E. de Boer-Dallinga 16-februari 

Dhr. K. Keijzer 16-februari 

Dhr. C.A. Verdam 16-februari 

Dhr. G. Dambrink 17-februari 

Mw. J. de Vries-Schat 21-februari 

Mw. J. Kijff-Ippen 24-februari 

Mw. H.A. Bronsema - Jilderda 29-februari 
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Het Genesis Dieet (117)  (febr. 2023)   (herh. 13, 14.) 
 

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. 

 
Het groene Chlorofyl in de planten, die we eten, helpt de mens gezond 
bloed aan te maken door het te voorzien van zuurstof, voedingsstoffen 
en fotochemicaliën (= mengsel in planten, dat ons lichaam beschermt 
tegen kanker en andere ziekten).  
De zonne-energie die door de planten wordt opgevangen en opgesla-
gen als koolhydraten, komt daarna vrij via de stofwisseling van de 
mens, en maakt daardoor elke arbeid mogelijk! 
 
Hoewel de hoeveelheid aminozuren (= plantaardige eiwitten) in deze 
eiwitten lager is dan die in dierlijke bronnen, ontbreekt er bij de plan-
ten géén van de 22 aminozuren! Als men plantaardige- en dierlijke ei-
witten met elkaar vergelijkt in kwaliteit, bestaat er weinig verschil tus-
sen de beide typen eiwitten!  
Granen, bonen, peulvruchten, noten, zaden, aardappelen, groenten en 
vruchten verschaffen niet alleen uitstekende eiwitten, maar tegelijker-
tijd ook cholesterolvrije vetten en veel vezels! 
Zo heeft onze Schepper op alle manieren goed voor ons gezorgd. 
 
Zelfs toen de mens uit de Hof van Eden werd weggestuurd, bleef men 
de zaaddragende planten opnemen in de voeding, omdat zaaddragende 
planten Gods beste middel zijn voor het welzijn van de mens, en gra-
nen bovenaan Zijn lijst staan. 
 
Manna: wat is dat? De Schepper kon voor elk voedsel in de woestijn 
zorgen om Israël te voeden. Hij had ze biefstukken kunnen geven, 
hamburgers met frietjes, ijs of chocolade.  
In plaats daarvan koos Hij één voedingsmiddel uit, dat volwaardig was, 
vezelrijk en veel natuurlijke suikers bevatte. 
In Exodus 16 vers 31 lezen wij: “Het volk van Israël noemde het voed-
sel Manna, het leek op korianderzaad, maar dan wit, en het smaakte als 
honingkoek”.  
God gaf hun niet een gemest kalf te eten, maar zaden vol levenskracht, 
zoals Hij ook gedaan had in het Paradijs dieet! 
 
Deze afleveringen zijn, met schriftelijke toestemming van de uitgever, 
bewerkt en samengesteld door:                                               Arend Schoenmaker  
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KERSTVIERING PCOB afdeling Groningen, 21 december 2022 
 

Via dit verslag wil ik jullie 
meenemen door deze bemoe-
digende Kerstviering. 
 
De voorzitter, Sylvia Ooster-
huis, heette ons -meer dan 30 
personen- hartelijk welkom op 
deze Kerstviering. Deze vie-

ring werd gehouden in de Doopsgezinde Kerk aan de Oude Be-
ringstraat. De kerkzaal was feestelijk versiert en dat gaf een warm ge-
voel. Sylvia kwam met een teleurstellende mededeling. Het koor moest 
verstek laten gaan door ziekte van de dirigent en een aantal koorleden. 
Ik wens hen van harte beterschap.  
Sylvia kwam daarna met het goede bericht dat de gaten in het pro-
gramma, door het afwezig zijn van het koor, opgevuld zouden worden 
door het orgelspel van Eeuwe Zijlstra. Hierna gaf Sylvia de leiding 
over aan Klaas Oosterhuis, geestelijk verzorger in het UMCG. 
 
Eeuwe Zijlstra, de organist en voor mij een goochelaar met toetsen en 
tonen is, verraste ons op een Kerst melange.  
We werden bemoedigd en gegroet met votum en groet, uitgesproken 
door Klaas Oosterhuis. 
Daarna zongen “Komt allen te tezamen. Hierna gingen samen bidden. 
Eeuwe speelde: “Wachtet auf, ruft uns die Stimme” van Johan Sebasti-
aan Bach. 
Vervolgens zongen we samen: “Hoor de engelen zingen d’eer van de 
nieuwgeboren Heer!” 
Eeuwe speelde “Ave Maria” van Franz Schubert. Hierna volgde de 
samenzang met “Er is een roos ontloken”. 
Verder luisterden wij naar het Kerstevangelie uit Lucas 2 : 1-20 voor-
gelezen door Klaas Oosterhuis. Daarna zongen we “Gloria in excelsis 
Deo”. 
 
Voordat de pauze begon gaf Sylvia ons een uitleg over het ontstaan 
van het kerstbrood. Elders in deze Nieuwsbrief vinden jullie haar ver-
haal. 
 
In het begin van de bijeenkomst was er voor ieder koffie of thee. In de 
pauze werden we weer voorzien van koffie en thee, maar nu begeleid 
door een plak kerstbrood. Heerlijk!  
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Alleen daarvoor zou je al naar de bijeenkomst gaan  . Er was ook 
ruim de tijd om deze en gene te begroeten en elkaar te ontmoeten. 
 
Na de pauze trakteerde Eeuwe ons op een medley van Engelse Ca-
rols. 
Hierna zongen we samen “Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer”. 
De overdenking van Klaas Oosterhuis had het thema “WEES NIET 
BANG”. Op heldere wijze werd ons het Evangelie, de blijde bood-
schap, verkondigd. Het maakte ons duidelijk dat de komst van het 
Kind in de kribbe, teer en hulpeloos, voor ons de weg baande naar 
God. Niet dat er dan geen problemen en zorgen meer zijn, maar er is 
wel toekomst. 
“Noël” van Claude Balbastre  werd na de overdenking door Eeuwe 
gespeeld. Wij zongen daarna samen “Stille nacht, heilige nacht”. 
Klaas Oosterhuis ging ons voor in dankgebed dat, na ruimte voor een 
stil gebed, werd afgesloten met het gezamenlijk bidden van het 
“Onze Vader”.  
Onder het orgelspelen van “Noël” van  Louis-Claude d'Aquin werd 
gecollecteerd voor de bestrijding van de onkosten. Mochten er leden 
zijn die hierdoor werden verrast of spontaan een extra bijdrage wille 
leveren (PCOB is een ANBI-instelling) is hier het rekening nummer: 
NL 14 INGB 0005 3104 21. Piet, de penningmeester, zal blij zijn met 
jullie giften. 
Tenslotte zongen wij het Ëre zij God”. Daarna ontvingen we de ze-
gen. 
 
Sylvia bedankte alle medewerkers (v/m) die deze 
enorm mooie middag mogelijk hadden gemaakt. En 
zij wenste ons gezegende Kerst en veel heil en ze-
gen voor 2023. 
 
Even een persoonlijke noot. 
Ik heb een gezellige, maar bovenal een bemoedi-
gende en troostvolle middag gehad. Bedankt! 
 
Ik wens jullie heilzame Kerst toe en een 2023 onder 
de beschermende vleugels van de Allerhoogste.  
 
Hartelijke groet, 
Bert M. Tobi  
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De oorlog was voor prins Bernhard een ‘prachtavontuur’ 

Bernhards oorlog. Het leven van een prins in ballingschap 
Auteur: Fons Kockelmans 22 december 2022 

 

Prins Bernhard was volgens een bekende uitspraak van de Britse 
koning George VI ‘de enige die echt van de oorlog genoten heeft’. 
Die woorden komen ook voor in het boek Bernhards oorlog. Het 
leven van een prins in ballingschap van Dik van der Meulen. De 
auteur vermeldt erbij dat het citaat waarschijnlijk apocrief is. Dat 
mag waar zijn, het benadert de werkelijkheid wel dicht, vervolgt 
de biograaf. 
 

Zijn levensbeschrijving bevat tevens een andere quote, die aan duide-
lijkheid niets te wensen overlaat. Al in september 1940 
schreef koningin Wilhelmina vanuit Engeland aan haar in Canada ver-
blijvende dochter Juliana (de vrouw van Bernhard): 
 

‘B is een en al opwinding en jongenspret. Heeft prachtavonturen die hij 
je zelf maar moet vertellen.’ 
 

De oorlog – die de kern vormt van deze biografie – was zonder meer 
het hoogtepunt uit het leven van prins Bernhard. Hij zat in het relatief 
veilige London (veilig in vergelijking met Nederland althans) en kreeg 
er meer bevoegdheden en ruimte dan waar iemand in zijn positie reke-
ning mee had mogen houden. Door de buitengewone omstandigheden 
en dankzij de bescherming van de eigenmachtig opererende koningin 
maakte hij vlot carrière. Zijn wettige echtgenote plus kinderen waren 
ver weg, zodat hij de vrijheid had zich in buitenechtelijke relaties en 
andere genoegens te storten. Niemand lette erop waar hij heen ging en 
wanneer hij thuiskwam. Niemand, behalve Wilhelmina dan, maar die 
wond hij om zijn vinger, zeker in de eerste jaren. 
 

Lager wal 
Bernhard (zo staat in enkele inleidende paragrafen van dit boek) was 
afkomstig uit het oude, maar nogal aan lager wal geraakt Duitse ge-
slacht zur Lippe-Biesterfeld in het tegenwoordige Polen. Een echte uit-
blinker op school was hij niet, al leerde hij wel vlot zijn talen te spre-
ken. Na een studie rechten wist hij een niet al te belangrijk baantje in 
Parijs te veroveren. Tijdens zijn studentenjaren was hij (volgens hem-
zelf uit opportunistische overwegingen) lid geworden van een aantal 
nationaalsocialistische organisaties, zoals de SS en de nazipartij 
NSDAP. Dat laatste bleef hij tot zijn dood ontkennen, hoewel het be-
wijs zeer overtuigend was 
 

In Oostenrijk maakte Bernhard kennis met kroonprinses Juliana, die 
intensief op zoek was naar een bruidegom.  

https://historiek.net/author/fons-kockelmans/
https://historiek.net/prins-bernhard-biografie-koningin-juliana/72609/
https://geschiedenis-winkel.nl/p/bernhards-oorlog/
https://historiek.net/koningin-wilhelmina-der-nederlanden-1880-1962/113/
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Al snel traden ze in het huwelijk. Aan zijn taak om voor nageslacht te 
zorgen voldeed hij binnen korte tijd. Erg veel had de ‘duitschen gigo-
lo’ (zoals de schrijver Edgar du Perron hem noemde) verder niet om-
handen. Misschien zou hij een tweede prins Hendrik (de schuinsmar-
cherende, inmiddels overleden man van Wilhelmina) zijn geworden als 
niet de oorlog was uitgebroken. Want vanaf dat moment veranderde 
zijn leven in een opwindend jongensboek. 

Het begon er al mee dat hij vanuit de tuin van paleis Huis ten 
Bosch overvliegende Duitse toestellen met een mitrailleur beschoot. 
Lang kon hij die heldhaftige, maar vanuit militair oogpunt weinig effi-
ciënte handelwijze niet volhouden. Het koninklijk gezin vluchtte naar 
Engeland en hij moest mee. Volgens eigen zeggen met grote tegenzin. 
Een paar dagen later maakte hij de smet die de vlucht op de Oranjes 
had geworpen weer min of meer goed door tijdelijk terug te keren naar 
het nog niet bezette Zeeland. Daar verrichtte hij overigens niks opmer-
kelijks, maar de beeldvorming was zeer positief. 

Inlichtingenwerk 
Weer in Londen had de prins aanvankelijk niet veel bezigheden. Hij 
wilde graag actief worden in het inlichtingenwerk, maar stuitte op arg-
waan bij de Britten en andere geallieerden, die hem als geboren Duit-
ser maar half vertrouwden. Gelukkig was zijn schoonmoeder koningin 
van Nederland. Dat land was dan weliswaar klein en bovendien bezet, 
de vorstin gold niet als een gemakkelijk iemand. Ze gedroeg zich bazig 
en wenste geen tegenspraak. Zelfs op de Britse premier Winston Chur-
chill schijnt ze indruk te hebben gemaakt. Hij zou haar ‘de enige man’ 
in de Nederlandse regering hebben genoemd. 
 

Wilhelmina was bezield van de gedachte dat het na de oorlog afgelo-
pen zou zijn met het verzuilde, door politiek gebakkelei verscheurde 
Nederland. Er zou een daadkrachtig regime komen, met een parlement 
op afstand, onder leiding van het koningshuis. Voor haar schoonzoon 
Bernhard zag ze daarin een speciale plaats weggelegd. Hij zou als op-
perbevelhebber van de strijdkrachten een vooraanstaande rol moeten 
spelen in haar plannen. 

Zover is het allemaal niet gekomen, maar Bernhard kreeg wel de lei-
ding over het gewapend verzet in Nederland. Als bevelhebber van 
de Binnenlandse Strijdkrachten (BS), waarin de voornaamste verzets-
groepen samenwerkten, keerde hij in de tweede helft van 1944 terug 
naar het op dat moment al bevrijde zuiden van Nederland. Volgens het 
boek bracht hij in die functie weinig voor elkaar. Het ontbrak hem aan 
ervaring en militaire achtergrond.  

https://historiek.net/huis-ten-bosch-paleis-geschiedenis/89143/
https://historiek.net/huis-ten-bosch-paleis-geschiedenis/89143/
https://historiek.net/de-vlucht-van-wilhelmina-toevallig-of-gepland/78868/
https://historiek.net/winston-churchill-1874-1965/38/
https://historiek.net/winston-churchill-1874-1965/38/
https://historiek.net/c/politieke-geschiedenis/
https://historiek.net/koningin-wilhelmina-wilde-af-van-partijstelsel/67663/
https://historiek.net/koningin-wilhelmina-wilde-af-van-partijstelsel/67663/
https://historiek.net/binnenlandse-strijdkrachten-bs/76270/
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De bevoegdheden van de BS waren onduidelijk en de ongeremdheid 
waarmee de prins te werk ging, maakte het er allemaal niet beter op. 

‘Impulsiviteit was iets anders dan doortastendheid. Geduld, verant-
woordelijkheidsbesef en het vermogen risico’s (…) rationeel tegen el-
kaar af te wegen, onmisbare eigenschappen voor een legerleider, wa-
ren hem vreemd.’ 

Teleurgesteld 
Van de politieke veranderingen die Wilhelmina, en ongetwijfeld ook 
Bernhard, voor ogen zweefden, kwam niets terecht. Na de oorlog leek 
Nederland al spoedig weer sprekend op het land dat het voor de oorlog 
geweest was. Wilhelmina trad na een paar jaar teleurgesteld af. Bern-
hard niet. Die ging vol goede moed verder, tegenover journalisten en 
anderen opscheppend over hoe geweldig hij het in de oorlog had ge-
daan. Het ‘jagerslatijn’ was hem niet vreemd, zoals de auteur (zij het in 
een ander verband) opmerkt. 

Spectaculaire onthullingen bevat het boek van Van der Meulen niet. 
Wel geeft hij een aangenaam lezende beschrijving van de oorlogsjaren 
van de prins. In zijn epiloog werpt de schrijver – bekend 
van biografieën van Multatuli en koning Willem III – de vraag op in 
hoeverre Bernhard na zijn huwelijk een ‘foute’ Duitser is gebleven. 
Helemaal vrij pleit Van der Meulen hem niet. De ‘stadhoudersbrief’ (in 
1942 zou de prins mede namens kroonprinses Juliana zijn diensten 
aan Hitler hebben aangeboden) mag dan ‘volstrekt ongeloofwaardig’ 
zijn, Bernhard blijft verdacht. 

‘Niets wijst erop dat hij voorafgaand aan zijn verloving met Juliana 
aan het nationaalsocialisme heeft getwijfeld.’ 

En elders in het boek wordt met kennelijke instem-
ming de beroemde Duitse letterkundige Thomas 
Mann aangehaald. Iemand kan niet verschillende 
vaderlanden hebben, betoogt Mann. 
 

‘Je hebt er maar één, en als men eenmaal prins zur 
Lippe-Biesterfeld is geweest, dan is men een Duit-
ser, hoe Nederlands iemand ook getrouwd mag 
zijn.’ 
 

~ Fons Kockelmans 
 

Boek: Bernhards oorlog. Het leven van een prins 
in ballingschap 

 
Bron: https://historiek.net/de-oorlog-was-voor-prins-bernhard-een-prachtavontuur 

 

https://geschiedenis-winkel.nl/p/multatuli/
https://geschiedenis-winkel.nl/p/koning-willem-iii/
https://historiek.net/adolf-hitler-fuhrer-derde-rijk/60303/
https://historiek.net/author/fons-kockelmans/
https://geschiedenis-winkel.nl/p/bernhards-oorlog/
https://geschiedenis-winkel.nl/p/bernhards-oorlog/
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Groeien de groene en zwarte olijf aan dezelfde boom? 
Olijven zijn de vruchten van de olijfboom. Hoe belanden ze uitein-

delijk op ons bord? 
door redactie Quest 27/12/2022 
 

Olijven zijn heerlijk, in tapenades of salades 
bijvoorbeeld. Al vallen ze niet bij iedereen in 
de smaak. Waar komen deze vruchten van-
daan? 
 
Groene olijven zijn nog niet rijp 
Groene en zwarte olijven komen van exact 
dezelfde boomsoort. De groene zijn alleen een 
paar maanden eerder geplukt. Dat gebeurt als 
ze nog onrijp zijn. De olijven rijpen daarna 
ook niet verder, in tegenstelling tot veel ande-
re vruchten. Ze hebben daardoor harder vruchtvlees en vaak een wat 
bittere smaak. 
 
Verwerkingsproces beïnvloedt de smaak 
Het verwerkingsproces na het plukken kan de smaak van olijven flink 
beïnvloeden. Olijven liggen soms maandenlang in een zoutbadje, 
waardoor ze minder bitter en zouter worden. Rijpe olijven zijn donker-
bruin en worden na het plukken zwart door de inwerking van zuurstof. 
Ze bevatten meer olie dan groene olijven en hebben een zachtere 
smaak. Er zijn overigens meer dan 900 verschillende soorten olijfbo-
men en –struiken die allemaal hun eigen type olijven voortbrengen. 
 
Olijven passen binnen een gezond dieet 
Zwarte olijven zijn vetter dan groene olijven. Volgens het Voedings-
centrum zit er 5,6 gram vet in een portie van veertig gram zwarte olij-
ven, tegenover 4,4 gram in eenzelfde portie groene olijven. Dit is trou-
wens vooral onverzadigd vet, het type dat past binnen een gezond di-
eet. Dus welke van de twee ook je voorkeur heeft, neem gerust nog een 
olijfje. Maar pas wel op met bakjes waaraan extra olie is toegevoegd. 
Bron: https://www.quest.nl/natuur/planten/ 

"Nankurunaisa" 
 

Is een van de mooiste woorden ter wereld, het is Japans en 
betekent: "alles komt na verloop van tijd goed" 

https://www.quest.nl/natuur/planten/
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Computer Vragende Wijs (211)  (febr.. 2023) 
 
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) 
video. (Na 5 seconden verplichte reclame klikt u rechts op: Adverten-
ties overslaan!) De volgende muziekstukken, met de code, ziet u hier-
onder; veel muziekplezier gewenst: 
 
www.youtube.com/watch?v=OdqI3xBuksI 
 
Geniet in deze vrolijke compilatie van de mooiste 22 kinderliedjes.  
Zoveel jong talent, dat er plezier in heeft om te zingen voor God.   
O.a: 
Juich, doe mee allemaal 2:56 Ik wil vandaag alleen maar zingen 5:27  
Zingen maakt blij 7:35 Pzzzalm 47 - Klap in je handen 10:15  

Ik ben gewoon zo vrolijk 13:15 Compliment 15:20  

Kinderen van de Vader 17:02 'k Stel mijn vertrouwen 19:01  

Als je bidt zal Hij je geven 20:14 Zo stevig als wat 22:19 Ere zij God 
26:32  

Veilig in Jezus' armen medley 29:31 Je hoeft niet bang te zijn 30:52  

Onder, boven, voor en achter 32:45 Volg het spoor 35:16  

 
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=ns_xsduwI-E    of 
( 8 minuten) 
 
www.youtube.com/watch?v=k98JTr3eFYY 
(12 minuten) 
 
Graag tot een volgende keer.        © Arend Schoenmaker, Ambas. Senior Web 

http://www.youtube.com/watch?v=OdqI3xBuksI
https://www.youtube.com/watch?v=OdqI3xBuksI&t=176s
https://www.youtube.com/watch?v=OdqI3xBuksI&t=327s
https://www.youtube.com/watch?v=OdqI3xBuksI&t=455s
https://www.youtube.com/watch?v=OdqI3xBuksI&t=615s
https://www.youtube.com/watch?v=OdqI3xBuksI&t=795s
https://www.youtube.com/watch?v=OdqI3xBuksI&t=920s
https://www.youtube.com/watch?v=OdqI3xBuksI&t=1022s
https://www.youtube.com/watch?v=OdqI3xBuksI&t=1141s
https://www.youtube.com/watch?v=OdqI3xBuksI&t=1214s
https://www.youtube.com/watch?v=OdqI3xBuksI&t=1339s
https://www.youtube.com/watch?v=OdqI3xBuksI&t=1592s
https://www.youtube.com/watch?v=OdqI3xBuksI&t=1771s
https://www.youtube.com/watch?v=OdqI3xBuksI&t=1852s
https://www.youtube.com/watch?v=OdqI3xBuksI&t=1965s
https://www.youtube.com/watch?v=OdqI3xBuksI&t=2116s
http://www.youtube.com/watch?v=4fba_2RKuV4
http://www.youtube.com/watch?v=ns_xsduwI-E
http://www.youtube.com/watch?v=k98JTr3eFYY
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Vrouwen tot 1956 handelingsonbekwaam 
‘Wet handelingsonbekwaamheid’ 

 

Op 14 juni 1956 werd de ‘Wet handelingsonbekwaamheid’ afge-
schaft. Getrouwde vrouwen mochten voortaan werken, een bank-
rekening openen en zonder toestemming van manlief op reis. 
 

Tot begin 1957, toen de ‘Wet tot opheffing van de handelingsonbe-
kwaamheid van de gehuwde vrouw’ in werking trad, moesten getrouw-
de vrouwen hun man om geld en toestemming vragen als ze bijvoor-
beeld kleding of apparaten wilden kopen. Ook konden ze geen verze-
keringen afsluiten of geld van de bank halen. Vrouwen waren 
‘handelingsonbekwaam’, zoals dat indertijd werd genoemd. Feminis-
ten uit die tijd waren fel tegen: mannen en vrouwen hoorden gelijke 
rechten te hebben. 
 

Alleen voor de dagelijkse boodschappen kreeg de vrouw huishoudgeld 
en de goedkeuring van de echtgenoot. Want, zo omschreef het tijd-
schrift Vrij Nederland in 1949: 
 

…de man kan moeilijk de hele dag thuis blijven om bakker en melk-
boer te betalen. 
Hij heeft wel wat beters te doen. 
 

Een nog altijd verbolgen Rie Stroek (79) vertelt hoe ze indertijd geen 
giro mocht inwisselen: “Was ik eindelijk aan de beurt na een uur 
wachten, zegt die man ‘waar is uw machtiging?’ Woedend was ik.” Bij 
de slager om de hoek heeft ze vervolgens een briefje gevraagd en zelf 
een machtiging geschreven. “Ik ben bij een ander loket gaan staan en 
heb mijn geld toch gekregen”, lacht ze, nog altijd trots op haar onge-
hoorzaamheid. 
 
Gehoorzaamheid! 
De feministen hadden ook moeite met een andere wet uit 1924. Kerke-
lijke partijen hadden toen bepaald dat vrouwen op de dag van hun hu-
welijk werden ontslagen uit overheidsfuncties. Zodoende konden ze 
een toegewijd echtgenote, moeder en huisvrouw zijn. 
 

Uiteindelijk zorgde het alleenstaande PvdA-kamerlid Corry Tendeloo, 
vanwege haar ongehuwde status een ‘onvolkomen mens’ genoemd, op 
14 juni 1956 voor de afschaffing van beide wetten. Wel bleef nog tot 
1971 in het wetboek staan dat de man het ‘hoofd van de echtvereni-
ging’ was en de vrouw aan hem ‘gehoorzaamheid was verschuldigd’. 
 

Bron: https://historiek.net/vrouwen-tot-1956-handelingsonbekwaam 

https://historiek.net/vrouwen-tot-1956-handelingsonbekwaam
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  Even nadenken!   

F i l i p p i n e p u z z e l (febr. 2023) 

1 Reigerachtige vogel.   9 Verbleken. 

2 Stamvader Joodse Volk. 10 IJssport. 

3 1e Bijbelboek. 11 Schreef veel brieven in het N.T. 

4 Zitten aan een tak. 12 Louwmaand. 

5 Geen zuster. 13 Hoofdstad Noord Holland. 

6 Hoofdstad Joodse Land. 14 1000 x 1000. 

7 14 februari. 15 Klom in boom omdat hij klein was. 

8 Bezit, rijkdom. 16 Friese veerhaven. 

            1     2     

            2       8   

            3           

            4   2       

        2   5     2     

        2   6       8   

            7           

          2 8           

      2     9   2       

        8   10           

            11           

            12 2         

          2 13   8       

        8   14           

            15           

      2     16           
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Beste Puzzelaars, 
 

Omschrijvingen van deze Filippinepuzzel vindt u op blad 14 vanaf 1 t/
m 16. 
De gevonden letters, in de grijze kolom, vult u in de “Oplossingsregel” 
van 1 t/m 16. 
De letters M = 8  en R = 2 heb ik al bij een aantal woorden ingevuld! 
 

Oplossingsregel: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  R           M                 

Deze oplossingsregel kunt u tot 1 maart 2023 insturen naar: 
A. Schoenmaker.  Kremersheerd 204.  9737 PH  Groningen. 
Mag ook per E-mail: 33.trein@gmail.com 
Vermeld wel graag uw naam met mevrouw/meneer,  
adres met postcode en plaatsnaam + eventueel uw telefoonnummer. 
 
 

Plezierige puzzelt i jd gewenst!   
 

De weihnachtsstollen, of beter nog Christstollen, die bij ons bekend 
staat als kerstbrood, kent een lange 
traditie. Die traditie is ontstaan 
rond het jaar 1450 in en rondom de 
stad Dresden in Saksen. Het was in 
de middeleeuwen de gewoonte om 
van allerlei kerkelijke zinnebeel-
den diverse vormen van gebak te 
maken. Zo moesten pannenkoeken 
bijvoorbeeld de spons voorstellen 
waarmee de Heiland aan het kruis 
werd gedrenkt. De krakeling was 

het symbool van de ketenen die de Heer moest dragen. En de stollen 
was niets minder dan het symbool van het Christuskind; de witte poe-
dersuiker verbeeldt de doeken waarin Jezus was gewikkeld. 
 

In de middeleeuwen zouden de bakkers uit Siebenlehn, een klein 
plaatsje in Saksen, de beroemde kerstspecialiteit hebben uitgevonden.  

mailto:33.trein@gmail.com
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In vroegmoderne bronnen is er soms sprake van een groot kerstbrood 
dat jaarlijks als geschenk rond de kerst aan de drost of baljuw werd 
aangeboden. Als gevolg hiervan bereikte het recept Dresden en zo be-
gon de Christstollen van daaruit aan zijn triomftocht. 
 

De bereiding van de stollen zal zonder meer in die tijd anders geweest 
zijn dan nu. Bovendien was het tot het jaar 1467 niet toegestaan om 
boter in de baksels te gebruiken gedurende de veertig dagen vastentijd, 
de grote adventsvasten, die aan de kerstdagen voorafging. Men kon 
alleen olie gebruiken voor het bakken van de stollen vanwege dat bo-
terverbod. Dit was erg lastig en waarschijnlijk smaakte het gebak niet 
al te goed. Daarom wendden de keurvorst van Saksen en zijn broer 
zich tot paus Sixtus IV voor opheffing van dit verbod. We weten niet 
hoe beide vorsten hun petitie hebben gerechtvaardigd, maar we kunnen 
iets opmaken uit het antwoord van de paus. Het luidt als volgt: 
 

“Nadat door u naar ons naar voren is gebracht, dat er in uw vorsten-
dom en land geen olijfbomen groeien, en dat men niet genoeg olijfolie 
heeft, maar veel te weinig en stinkend, dat duur moet worden inge-
kocht, of dat u genoegen moet nemen met raapolie, die de mens van 
nature tegenstaat en bovendien ongezond is, want door het gebruik 
daarvan vervallen de bewoners van uw landen aan verschillende ziek-
ten 
 

Daarom zijn wij geneigd op uw verzoek in deze wereldse zaken onze 
pauselijke macht op grond van deze brief aan te wenden en u toestaan 
dat u, uw vrouwen, zonen, dochters en al uw ware dienaren en diena-
ressen vrij en eerlijk boter mogen gebruiken in plaats van olie zonder 
een boetedoening.” 
 
Later, in 1491, mochten ook anderen in de vas-
tentijd hun gebak mengen met boter. Aan deze 
toestemming van de paus was echter de voor-
waarde gekoppeld dat het twintigste deel van een 
gouden gulden jaarlijks voor de bouw van de ka-
thedraal in Freiberg zou worden afgedragen. 
 
Dus, als u tijdens uw vakantie in Saksen de stad Freiberg bezoekt, 
moet u beslist een bezoek brengen aan deze voormalige kathedraal, nu 
u weet hoe daarvoor de gelden werden ingezameld. Na de Reformatie 
werd de kathedraal trouwens omgedoopt tot Sinte Maria Dom of Frei-
berger Dom en tegenwoordig is het een protestants-lutherse kerk. 
 
.  
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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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Oude mensen waren in late middeleeuwen  
een zeldzaamheid 

Hoogtij van Holland – Henk ’t Jong 
Auteur: Henk 't Jong 11 januari 2023 

  
Van de hand van historicus Henk ’t Jong verscheen onlangs Hoogtij 
van Holland, een publieksboek over de geschiedenis van Holland in de 
late middeleeuwen. De komende tijd publiceert de auteur enkele inte-
ressante kaderteksten uit dit boek op Historiek. Een fragment over de 
relatieve jonge samenlevingen tijdens de late middeleeuwen, waarin 
oude mensen een zeldzaamheid waren. 
 
Een jonge samenleving 
De adel in de late middeleeuwen trouwde vroeg. Kinderen van vorsten 
en hoge adel werden om politieke en dynastieke redenen soms al direct 

na hun geboorte uitgehuwelijkt (oftewel beloofd) 
aan kinderen van collega-vorsten en -edelen. Een 
voorbeeld daarvan was Johanna, de nog geen half 
jaar oude dochter van hertog Jan III van Brabant, 
die in 1322 om een gesloten vrede te bekrachti-
gen werd beloofd aan de vijfjarige Willem, zoon 
van graaf Willem III van Henegouwen-Holland. 
Het huwelijk werd, als er niets tussenkwam, na-
tuurlijk wel uitgesteld tot ze volwassen waren. 
Die volwassen leeftijd betrof twaalf voor jongens 
en meestal veertien voor meisjes, maar als 

het politiek beter uitkwam kon daarvan afgeweken worden. Meisjes 
trouwden dan ook wel op hun twaalfde of dertiende, zoals Margaretha 
van Avesnes, de oudere dochter van Willem III, die nog dertien was 
toen ze in februari 1324 trouwde met de 42-jarige rooms-koning Lode-
wijk IV de Beier. Veertien of vijftien (dat wisselde wel eens per land en 
hing er ook van af of je van een bisschop of paus dispensatie kon krij-
gen) was ook de leeftijd waarop in een huwelijk de ‘bijslaap’ mocht 
plaatsvinden. Het eerste kind werd vaak geboren in het jaar dat de moe-
der vijftien of zestien werd. 
 

Hoogadellijke jongens werden geacht op hun twaalfde handelingsbe-
kwaam te zijn, zodat ze konden gaan besturen, maar ze vervulden hun 
taak nog wel met hulp van (een) volwassene(n). Zij trouwden dus vanaf 
hun veertiende en mochten vanaf hun achttiende een leger aanvoeren en 
land kopen, verkopen, belenen of lenen.  

https://historiek.net/author/henk-t-jong/
https://geschiedenis-winkel.nl/p/hoogtij-van-holland/
https://historiek.net/c/middeleeuwen/
https://historiek.net/c/politieke-geschiedenis/
https://historiek.net/biografieen/religieuze-personen/pausen/


23 

 

Daar kwam nog bij dat ze traditioneel vanaf hun zesde of zevende in 
dienst traden bij een betrouwbare edelman of een familielid. Vanaf 
die tijd verbleven ze dus niet meer bij hun ouders. Daar leerden ze 
paardrijden en met paarden en jachtdieren omgaan, met een zwaard 
en een lans vechten. Ze deden aan krachttraining en worstelen en leer-
den te wennen aan een zware wapenrusting. Maar in de veertiende 
eeuw was ook het leren lezen en schrijven, misschien zelfs in een 
vreemde taal, gebruikelijk aan het adellijke hof. Ze kregen ook onder-
wijs op het gebied van cultuur, zoals zingen, dansen, schaken en een 
muziekinstrument bespelen. Als ze daarvoor talent hadden natuurlijk. 
Ook meisjes kregen zo’n soort opvoeding (zonder de krijgskunst), en 
beide geslachten werden daarnaast opgeleid om een hofhouding te 
leiden. 
 

Jongens die voor de kerk werden bestemd, gingen al vroeg naar 
school en leerden latijn. Ze kregen vaak al even vroeg – soms al als 
tieners – functies in kapittels of aan bisschoppelijke hoven. En als ze 
voldoende capaciteiten hadden, gingen ze verder met een studie aan 
een universiteit. Dat wil niet zeggen dat ze geen militaire training kre-
gen. Berichten over strijdende bisschoppen uit hoogadellijke families 
laten zien dat dat heel goed samen kon gaan. 
 

In besprekingen van het ridderwezen in populaire literatuur wordt ge-
suggereerd dat zo’n jonge edelman op zevenjarige leeftijd page werd, 
op zijn veertiende schildknaap en op z’n eenentwintigste tot ridder 
werd geslagen. Theoretisch klopt dat wel, maar afwijkingen daarvan 
kwamen zeker voor. Diverse Hollandse graven hebben laten zien dat 
ze al voor het ontvangen van hun ridderslag de capaciteiten hadden 
een leger aan te voeren of een belegering te leiden. Het lag allemaal 
niet zo vast als wel gesuggereerd wordt. 
 

Auteurs die de levens van de middeleeuwse adel beschrijven, zijn 
vaak verbaasd over de taken die kinderen al op jonge leeftijd toebe-
deeld kregen. Op hun twaalfde graaf, op hun vijftiende vader, op hun 
achttiende veldheer: ga er maar aanstaan. Ze vergeten dan dat die kin-
deren bewust werden opgevoed om die taken te gaan vervullen, zoals 
ook tegenwoordig opvolgers van vorsten en vorstinnen worden voor-
bereid op hun toekomstige taak. Op hun twaalfde hadden kinderen 
nog niet veel praktische ervaring met regeren, maar ze waren goed 
bekend met wat dat inhield. Ze werden zeker niet zomaar in het diepe 
gegooid. Bovendien hadden ze altijd helpers om zich heen. Als dat 
geen familieleden waren, waren het wel de mensen bij wie ze opge-
leid waren. 
 
 

https://historiek.net/latijnse-spreekwoorden-en-uitdrukkingen/72314/
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Men hoeft daarom geen medelijden te hebben met de graven en gravin-
nen en hun kinderen, die al op jonge leeftijd dingen deden die wij pas 
doen als we de twintig of de dertig zijn gepasseerd. Ze wisten niet be-
ter en zullen, al of niet zuchtend, hun taken hebben uitgevoerd. Al kan 
je best een beetje medelijden hebben met de jonge Willem van Beie-
ren, die vanuit de veilige omgeving van het keizerlijk hof in München 
naar ons vlakke land werd gestuurd om daar te ‘verbeiden’ oftewel af 
te wachten tot hij als graaf zou gaan regeren. Hij kende het land niet, 
kende de mensen niet en verstond de taal niet. Hij had wel een klein 
Beiers gevolg bij zich, maar dat bleef maar enkele jaren in Holland of 
Henegouwen. En met zijn moeder, die een aantal jaren niet al te ver uit 
de buurt was, boterde het niet echt. 
 

Het is dus niet bijzonder dat telgen van adel al jong (in onze ogen) ver-
antwoordelijkheid kregen en ook namen bij het besturen van hun bezit. 
Ouders, grootouders en andere familieleden hadden hetzelfde meege-
maakt en u zult in kronieken of rekeningen dan ook geen ongerustheid 
of afkeer over deze praktijken aantreffen. Regerende vorsten begonnen 
vroeg, trouwden vroeg en kregen vroeg kinderen. Ze gingen soms ook 
vroeg dood. De mannen in de strijd en de vrouwen tijdens bevallingen. 
Kinderen overleden vaak jong ten gevolge van kinderziekten waarvoor 
nog geen behandeling was. De middeleeuwse samenleving was dan 
ook een jonge, waarin oude mensen (en dat was men als men de leef-
tijd van zestig jaar had bereikt) nogal een zeldzaamheid waren. Ook in 
de hoogste kringen. 
 

Boeren en burgers trouwden later en kregen meestal vanaf ongeveer 
hun twintigste kinderen. Hoewel deze mannen minder vaak sneuvelden 
in de strijd (al konden ze daarvoor wel worden opgeroepen) dan ede-
len, stierven ook hun vrouwen regelmatig in het 
kraambed. Evenals de baby’s. Je kunt stellen dat nadat 
een kind van drie of vier jaar oud de kinderziekten had 
overleefd, het een goede kans maakte de leeftijd van 
vijftig jaar te halen. Als tenminste geen hongersnood, 
pestepidemie of andere besmettelijk ziekte de kop op-
stak. Of als je stad of dorp niet werd platgebrand door 
een leger en je oorlogsslachtoffer werd. Maar daar 
hadden Hollanders en Zeeuwen juist in de veertiende 
eeuw minder last van dan hun tijdgenoten in het bui-
tenland. 
Boek: Hoogtij van Holland. Het graafschap in de veertiende eeuw 
Bron: https://historiek.net/oude-mensen-waren-in-late-middeleeuwen-een-
zeldzaamheid 

https://geschiedenis-winkel.nl/p/hoogtij-van-holland/
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HET VERDWENEN BEROEP VAN  
DE TEENSCHILLER 

Daan Couwenbergh 
 

Ooit waren veel mensen in Nederland werkzaam als teenschiller. 
Het was een belangrijk beroep: veel mensen hebben direct of indi-
rect te maken gehad met het werk van de teenschillers. Maar… 
wat deed de teenschiller precies? 

 

Nederlandse Griendcultuur 
Het beroep ‘teenschiller’ kwam veel voor in de negentiende eeuw in de 
gebieden langs de grote rivieren in Nederland. Daar lagen tussen de 
dijken en het water van de rivieren vaak nog stroken land, grienden. 
Die grienden waren vaak niet erg geschikt voor landbouw of veeteelt, 
daarvoor waren ze te drassig en te gevaarlijk. Als het water in de rivier 
steeg, zou een oogst mislukken of het vee kunnen verdrinken. Toch 
waren die stroken land niet helemaal waardeloos. Wilgen hielden het 
prima uit in de grienden en omdat het hout van de wilgen een veelge-
bruikte grondstof was, ontstonden er in delen van Nederland kleine 
plantages langs de rivieren.  
Vooral langs de rivieren in Zuid-Holland en in de Biesbosch werden 
dit soort grienden aangeplant. Het doel van die grienden was tweele-
dig. De aanplant van grienden zorgde ervoor dat de buitendijkse grond 
steviger werd en aanslibbende modder en klei beter bleef liggen. Na 
een aantal decennia kon een griend op die manier droogvallen en als-
nog geschikt worden als landbouwgebied. In de tussentijd kon men het 
hout van de grienden oogsten en gebruiken in de houtindustrie. Zo ont-
stond er een heuse griendcultuur langs veel Nederlandse rivieren.  
Het belangrijkste product dat van de grienden kwam, waren de wilgen 

https://isgeschiedenis.nl/overzicht/gebruiker/1068
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takken, beter bekend als de wilgentenen. Hoe vaak die tenen gesnoeid 
werden, hing af van op wat voor soort griend de wilgen stonden.  
Er waren verschillende soorten grienden: snijgrienden en hakgrienden. 
Op snijgrienden werden de bomen jaarlijks gesnoeid, als de tenen nog 
dun en flexibel waren. De dunne tenen werden vooral gebruikt voor 
vlechtwerk zoals manden, en toepassingen waarbij flexibel hout nodig 
was, zoals hoepen die rondom tonnen kwamen. Hakgrienden werden 
minder vaak gesnoeid, de dikkere takken die daar gehakt werden, wer-
den vaak gebruikt bij dakbedekkingen, bezems en soms ook voor meu-
bels. 
  
Armoede en zwaar werk 
Het snijden van de tenen was zwaar werk. Niet alleen het sjouwen met 
de grote bossen hout was zwaar, ook de weersomstandigheden waar de 
griendwerkers in moesten werken was vaak slecht, en de waterstanden  
 vrij hoog. Het beste seizoen om de wilgen te snijden was namelijk tus-
sen november en maart.  Dat maakte van de toch al natte buitendijkse 
grienden een waar moeras. In sommige gebieden, zoals de Biesbosch, 
bleven de griendwerkers in de grienden tijdens de oogstperiodes en 
waren dan soms wekenlang van huis.  
 
Het werk van de teenschiller 
De gesnoeide tenen werden in grote bossen verzameld en een aantal 
maanden lang in een laagje water gezet. Dat zorgde ervoor dat de tenen 
na een aantal maanden uit begonnen te lopen. Het hout dat weer begon 
te leven, werd daardoor flexibel en dus uitermate geschikt om in 
vlechtwerk verwerkt te worden. Dat was het moment dat de teenschil-
ler in actie kwam. Die ontdeed de wilgentenen van hun bast en eventu-
ele uitlopers: schillen dus. De teenschillers hadden daarvoor een ‘schil-
ijzer’, maar desondanks was het werk van de teenschillers zwaar en 
repetitief. Een teen werd tussen de einden van het ijzer gezet, waarna 
de teenschillers de teen er in één vloeiende beweging doorheen moest 
trekken. Daarna konden de tenen verder verwerkt worden.  
Vaak werkten mannen op grotere werkplaatsen, een teenwerf, waar de 
aan- en afvoer van georganiseerd werd. De teenschillers die hier werk-
ten, kregen vaak een vast loon. Maar thuis ging het werk vaak verder. 
Kleine tenen die tijdens het schillen van de grote tenen af waren ge-
haald, werden door kinderen verzameld en mee naar huis genomen, 
waar ook die kleine teentjes geschild werden en in ruil voor wat geld 
weer naar de teenwerf werden gebracht. Deze kleine huisnijverheid 
zorgde vaak voor een klein beetje extra inkomen.  
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Dat extra geld was van harte welkom, want hoewel de wilgentenen 
voor veel industrieën  een belangrijke grondstof waren, was het werk 
niet bepaald een vetpot. Veel teenschillers en griendwerkers leefden in 
armoede.  
 
Einde van de griendcultuur 
In de negentiende eeuw kwam de griendcultuur tot volle bloei. Zelfs in 
kleine stadjes langs rivieren waren vaak veel grienden en de daarbij 
behorende bedrijvigheid te vinden. Zo lagen er in de omgeving van 
IJsselstein alleen al twaalf grienden die wilgentenen leverden aan maar 
liefst vijftien hoepmakerijen. Maar na de Eerste Wereldoorlog begon 
de markt te krimpen. Producten die eerst van wilgenhout werden ge-
maakt, werden van andere materialen gemaakt. Tonnen met hoepen 
van wilgen erom, kregen stalen hoepels, of de ton werd een stalen vat. 
Manden van wilgentakken die in de industrie gebruikt werden, werden 
vervangen voor kratten. Halverwege de twintigste eeuw, hield de 
griendcultuur vrijwel op te bestaan. De meer dan tienduizend hectare 
grienden die aan het begin van de twintigste eeuw verspreid over Ne-
derland lagen, waren toen al ver afgenomen. Tegenwoordig zijn de 
meeste grienden natuurgebied geworden.  
Bron: https://isgeschiedenis.nl/reportage 

https://isgeschiedenis.nl/reportage
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KBO-PCOB in 2023 
Verenigingsnieuws 13 december 2022 

Voor het nieuwe jaar verandert er het een en ander binnen KBO-PCOB. 
Het aanstaande vertrek van een aantal provinciale KBO-bonden uit Unie 
KBO heeft gevolgen voor de organisatie KBO-PCOB, maar de inzet is 
dat u als lid hier zo min mogelijk van merkt. In dit artikel proberen we 
de situatie te schetsen en antwoorden te geven. 
  
Per 1 januari 2023 gaan vier provinciale KBO-bonden (Gelderland, Lim-
burg, Noord-Holland & Overijssel) zelfstandig verder. Zij stappen dan 
uit de Unie KBO en maken geen gebruik meer van het samenwerkings-
verband met de landelijke PCOB, de Seniorencoalitie en het verenigings-
bureau KBO-PCOB. Het lidmaatschap van de gezamenlijke vereniging 
voor senioren in Nederland is opgezegd, waar vijf jaar geleden, bij de 
start van KBO-PCOB, nog de overtuiging was dat de handen ineen ge-
slagen moesten worden. 
  
De uittredende bonden zijn ervan overtuigd dat de gemaakte stappen 
goed zijn voor hun afzonderlijke leden en dat respecteren we. Voor meer 
informatie over de achterliggende redenen, kunt u natuurlijk het best te-
recht bij de betreffende provinciale besturen. Mochten daar weer vragen 
uit komen, mag u uiteraard contact opnemen met ons voor wederhoor. 
  
Vanuit het bestuur van de Unie KBO is het nooit de wens geweest om te 
versnipperen. Integendeel. Een sterke vertegenwoordiging voor senioren 
doe je met zoveel mogelijk leden. Er zijn veel goede voorbeelden van de 
meerwaarde van hechte samenwerking tussen ouderenorganisaties. Niet 
alleen op lokaal niveau tussen de KBO-afdeling en de PCOB-afdeling of 
zelfs met andere lokale ouderenorganisaties. Ook op landelijk niveau zet 
het zoden aan de dijk om samen belangen te behartigen in Den Haag. 
Dat doet KBO-PCOB samen met de Koepel Gepensioneerden, de ANBO 
en NOOM. We vertegenwoordigen ruim 350.000 senioren in Nederland 
en hebben stevige posities bij ministeries en relevante netwerken. 
  
KBO-PCOB gaat professioneel, constructief en met passie verder om 
mét en voor senioren een goed klimaat te bewerkstelligen in ons land. 
Mensen die ouder worden hebben recht op zorg, welzijn, veiligheid, in-
komen en een goede plek om te wonen of verzorgd te worden. We willen 
ook dat mensen elkaar ontmoeten op lokaal niveau. Dat doen we samen 
met alle vrijwilligers van KBO- en PCOB bonden, die onderdeel van 
KBO-PCOB blijven.  
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De vrijwilligers die door alle ontwikkelingen of om andere redenen in 
het nieuwe jaar geen vrijwilligerswerk meer voor KBO-PCOB gaan 
doen, willen we hartelijk bedanken voor de grote en belangrijke inzet. 
  
Vanwege het vertrek van de provinciale KBO bonden Noord-Holland, 
Overijssel, Gelderland en Limburg (KBO-Brabant zette deze stap ruim 
tien jaar geleden al), gaat er natuurlijk wel iets veranderen, zeker wan-
neer u in één van deze provincies woont. Onze telefoon staat rood-
gloeiend omdat veel mensen vragen hebben over de wijzigingen. We 
hebben daarom de belangrijkste vragen en antwoorden voor u op een 
rij gezet: 
 

U bent bestuurslid 
Klopt het dat wij alle voordelen, die we nu via Unie KBO/PCOB 
ontvangen, blijven houden? 
• Bent u KBO-lid van een afdeling in één van afsplitsende provin-

cies, dan bent u vanaf het moment van de afsplitsing geen lid 
meer van de landelijke Unie KBO. Dit betekent dat u bijvoor-
beeld het mooie magazine van KBO-PCOB niet meer ontvangt 
en niet zonder meer gebruik kunt maken van de aangeboden 
diensten voor leden. 

• Bent u KBO-lid van een afdeling binnen de vertrekkende pro-
vincies, maar wilt u de voordelen van KBO-PCOB behouden, 
zoals het magazine en ledenvoordeel, dan kunt u landelijk lid 
worden van de Unie KBO of de PCOB. 

• Bent u landelijk lid van de Unie KBO en woonachtig in één van 
de achterblijvende provincies, dan verandert er niks voor u. U 
blijft gewoon het Magazine van KBO-PCOB ontvangen en be-
houdt de voordelen van uw lidmaatschap. Dit geldt ook voor 
KBO-leden van de provincies die bij Unie KBO aangesloten blij-
ven. 

• Bent u PCOB-lid, in welke provincie dan ook, voor u verandert 
er ook niks. 

 
Ik ben bestuurslid bij een KBO-afdeling in een van de vertrekken-
de provincies. Ik wil met mijn afdeling bij Unie KBO aangesloten 
blijven, kan dat? 
Ja, dat kan. Uw afdeling kan een officieel verzoek doen bij het bestuur 
Unie KBO om rechtstreeks bij de Unie KBO te worden toegelaten. U 
kunt via afdelingen@kbo-pcob.nl informatie opvragen over de gang 
van zaken. 
 

mailto:afdelingen@kbo-pcob.nl
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Wat is de afdracht per jaar van de afdeling per lid voor Unie 
KBO voor 2023? 
Voor 2023 is deze vastgesteld op € 10,08. 
 
Wat krijgt men voor deze contributie? 
Bijvoorbeeld 10 keer per jaar het Magazine van KBO-PCOB. De be-
langenbehartiging in Den Haag. Subsidies voor projecten die voor 
leden interessant zijn. Zichtbaarheid in de (landelijke) media. Leden-
voordelen (zoals Zilveren Kruis, energie, voordeel op uitjes). 
 
Wat gaan de provinciale bonden na de uittreding doen? 
We hebben meerdere keren hierover om informatie gevraagd, tot op 
heden hebben we helaas geen antwoord gekregen. U zult contact moe-
ten opnemen met de desbetreffende bond. 
 

U bent lid 
Ik ben lid van een vertrekkende KBO-afdeling. Kan ik mij laten 
overschrijven naar Unie KBO of PCOB? 
Ja dat kan. U kunt landelijk lid worden bij Unie KBO of lid bij PCOB 
  
Kan ik naast het lidmaatschap bij mijn uittredende KBO-
afdeling, ook het Magazine blijven ontvangen? 
Ja, u kunt lid zijn van twee verenigingen. Op dit moment hebben we 
een mooie aanbieding om voor € 17,50 een jaar lang het Magazine te 
ontvangen of cadeau te geven. 
 
Ik ben lid van een KBO-afdeling in Noord-Holland/Limburg/
Overijssel/Gelderland. Wat betekent de afsplitsing voor mij als 
lid? 
Vanaf het moment van de afsplitsing ben u geen lid meer van de lan-
delijke KBO. Dit betekent dat u bijvoorbeeld het mooie magazine van 
KBO-PCOB niet meer ontvangt en niet zonder meer gebruik kunt ma-
ken van de aangeboden diensten voor leden. U kunt wel abonnee wor-
den van het magazine van KBO-PCOB. Dan behoudt u dezelfde voor-
delen als u nu  
 
Ik ben lid van een KBO-afdeling in Noord-Holland/Limburg/
Overijssel/Gelderland. Kan ik nog gebruik maken van de diensten 
van KBO-PCOB? 
Vanaf het moment van de afsplitsing ben u geen lid meer van de lan-
delijke KBO. Dit betekent dat u bijvoorbeeld het mooie magazine van  
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KBO-PCOB niet meer ontvangt en niet zonder meer gebruik kunt ma-
ken van de aangeboden diensten voor leden. U kunt wel abonnee wor-
den van het Magazine van KBO-PCOB. Dan behoudt u dezelfde voor-
delen als u nu heeft. 
 
Ik ben lid van een KBO-afdeling in Noord-Holland/Limburg/
Overijssel/Gelderland. Kan ik lid worden van KBO-PCOB of een 
andere KBO-afdeling/bond? 
• U kunt individueel lid worden van Unie KBO. Dan behoudt u 

dezelfde voordelen én ontvangt u het Magazine van KBO-PCOB. 
 
• U kunt ook lid worden van de PCOB, mocht deze actief zijn in 

uw woonplaats. 
 
• Mocht u dat niet willen maar wel betrokken willen blijven wat 

KBO-PCOB doet, dan kunt u abonnee van het Magazine van 
KBO-PCOB worden. Dan behoudt u dezelfde voordelen als u nu 
heeft. 

 
Wat zijn de gevolgen van deze afsplitsing voor Unie KBO? 
Als u lid bent van een KBO-afdeling die blijft: De Unie KBO bestaat 
straks uit een kleiner aantal leden. De concrete gevolgen daarvan 
worden door het landelijk bureau in kaart gebracht. Uw ledenvoordeel 
en het magazine blijft u gewoon ontvangen. 
 
Wat zijn de gevolgen voor lokale afdelingen van KBO en PCOB 
die nu innig samenwerken in een van de afsplitsende provincies? 
U kunt blijven samenwerken, maar de KBO leden die uitstappen ont-
vangen niet langer dezelfde voordelen als blijvende leden. En ze ont-
vangen dus ook niet langer het Magazine KBO-PCOB. 
 
Wat zijn de gevolgen van deze afsplitsing voor mij als blijvend 
KBO/PCOB-lid? 
Voor u verandert er voorlopig niets. 
 
Blijf ik als blijvend lid de voordelen van KBO-PCOB behouden? 
Voor u verandert er voorlopig niets. 
 
Bron: https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/kbo-pcob-in-2023/ 
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Er zijn van die dingen die u gewoon leuk vindt om  

te weten of om door te vertellen.  
Feiten over uw voeten bijvoorbeeld! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feit 1. 
Vrouwen hebben maar liefst vier keer zo vaak last van voetproblemen 
dan mannen. Waarschijnlijk komt dat door het te lang dragen van hoge 
hakken. Toch die hippe naaldhakjes maar eens vaker verruilen voor 
comfortabele gympen. 
  
Feit 2. 
Uw voet bestaat uit maar liefst 26 been-
deren, 33 gewrichten, 107 banden en 10 
spieren of pezen. 
  
Feit 3. 
Alle botjes in beide voeten vormen sa-
men een kwart van alle beenderen in uw 
lichaam. 
  
Feit 4. 
Met een stappenteller zou u waarschijnlijk meten dat u zo'n zeven kilo-
meter per dag loopt. Iemand van 70 jaar heeft dus ongeveer vier keer 
de aarde rondgewandeld. 
  
Feit 5. 
U kunt uw teennagels beter eerst met een kleurloze lak (basecoat) lak-
ken. Uw nagel is vrij poreus en als u alleen een gekleurde lak aan-
brengt, zou uw nagel op den duur verkleuren. 
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Feit 6. 
Shoppen voor schoenen kunt u het beste aan het eind van de dag doen. 
Na een dag winkelen zijn uw voeten namelijk opgezwollen en heeft 
u zowat een maat groter nodig. Stel u voor dat u 's morgens uw (nog) 
slanke voeten in een paar fantastische schoenen steekt en u die mooie 
stappers in de loop van de dag moet uittrekken, omdat ze knellen. Om 
van alle gevolgen (blaarvorming, eelt, likdoorns) maar niet te spreken. 
  
Feit 7. 
Volgens verschillende geneeswijzen weerspiegelen uw voeten uw ge-
zondheid. De eerste symptomen van ziektes, zoals hart- en bloedvat-
problemen, treden volgens hen op aan uw voeten. 
  
Feit 8. 
Het is bijna een wonder als u geen zweetvoeten heeft. Twee voeten 
hebben samen ongeveer 250.000 zweetkliertjes die ruim een kwart liter 
vocht per dag afscheiden. 
  
Feit 9. 

U kunt zelf meten welke schoenmaat u nu echt heeft. 
Ga met blote voeten op een stuk karton staan en teken 
de omtrek af. Neem de afbeelding van de grootste voet 
en meet hier de afstand van het puntje van de grote 
teen tot de hiel. Dat is uw voetlengte. In de tabel vindt 
u vervolgens welke schoenmaat daarbij hoort. 

SCHOENMATEN 

Bestelmaat 35 35 36 37 37 38 39 40 41 

Engelse maat 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6,5 7 

Voetlengte in cm 22,2 22,6 23,1 23,5 23,9 24,3 24,8 25,2 26,0 

41 42 43 43 44 45 45 46 47 47 48 48 

7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 

26,4 26,9 27,3 27,7 28,1 28,6 29,0 29,4 29,8 30,3 30,7 31,1 

Bron: https://www.plusonline.nl/voeten/negen-leuke-voetfeiten 

https://www.plusonline.nl/voeten/negen-leuke-voetfeiten
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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 


