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Breien in de Sociëteit van de KBO 
Wat was het gezellig in de sociëteit met het breiclubje 
in oprichting. Er waren zelfs meer mensen dan zich 
hadden opgegeven en er werd al stevig gebreid. Voor 
de mensen die de mail niet hebben gehad zal ik het 
even vertellen. Mijn idee was om met de KBO leden een 
breiclubje op te richten. De breiclubjes schieten tegen-
woordig als paddenstoelen uit de grond, dan moet het 
toch ook voor KBO leden leuk zijn om mee te doen. Het 
voordeel van breien is dat je ondertussen nog gezellig 
kunt zitten praten, als je tenminste niet een ingewikkeld 
patroon hebt. Dat is toch leuker dan in je eentje thuis te 
zitten. 
We hebben de eerste keer wat ideeën uitgewisseld en 
het komt er op neer dat iedereen zijn eigen breiwerk 
meebrengt en dat we later eens kunnen kijken wat we 
nog meer zouden kunnen doen. Het begin is er en het 

Van de Denktank 
Op 28 september had
de Denktank een lezing
georganiseerd
in Amersfortia.

Lex van de Haterd kwam vertellen over hoe “de kunst” 
zich heeft ontwikkeld in Amersfoort.
Hij kon boeiend vertellen over de Amersfoortsche 
Kunstkring, het Amersfoorts Kunstenaarsgenootschap, 
de invloed van burgemeester Hermen Molendijk en het 
ontstaan van de Kunstenaarsgroep De Ploegh.
Hij vertoonde ook werk van een aantal kunstenaars uit 
de diverse perioden en gaf er uitleg bij.
Al met al, een interessante en leerzame ochtend met 
veel belangstelling, die werd afgesloten met een
heerlijke lunch, verzorgd door Marion, onze voorzitter.

was heel erg leuk en we komen vanzelf tot ideeën.
Het vervolg is op donderdag 10 november om 14.00 
uur in de sociëteit en dan iedere 2de donderdag in 
de maand. Het wordt een soort Brei-in waar iedereen 
gewoon bij aan kan sluiten. Je mag je opgeven zodat ik 
weet wie er komt, maar is niet echt nodig.
Ik hoop dat er nog veel mensen zullen komen, hoe meer 
zielen hoe meer vreugd.
Margreeth Sjamaar
margreeth.sjamaar@hetnet.nl  tel. 033 4723570

KBO Sociëteit, Scheltussingel 81 ( tweede knop in de 
lift) - Openingstijden 13.30  -  16.30 uur

Nieuwe woonvormen voor ouderen
het VPRO tv programma Tegenlicht  had 10 september 

jl. als titel  “Samen grijs worden” over dit onderwerp.

Op 16 november is er in Amersfoort een meet-up
over dit programma in de bibliotheek Amersfoort,

van 19.00-21.00 uur.

Het is herfst, de bladeren kleuren en vallen van de bomen, 
dit is een mooie tijd om met kleinkinderen het bos in te 
gaan, om paddenstoelen te zoeken, eikels en kastanjes te 
rapen en daar lekker binnen, in de warme kamer, mee te 
gaan knutselen.

En daar heb ik het genoemd, de warme kamer! Hoe 
warm is het bij jullie? We werden dit afgelopen jaar
overvallen door de opgelopen gasprijzen, en ik weet 
haast zeker dat we allemaal de thermostaat een paar 
graden lager hebben gezet.
Het zal wel wennen, onze generatie is opgegroeid in 
huizen waar het vroeger normaal was dat niet alle
ruimtes werden verwarmd. Onze kinderen en kleinkin-
deren zullen er wat meer moeite mee hebben.
Ook de prijzen voor levensmiddelen in de supermarkt 
vliegen de pan uit. Toch blijft het even druk bij de kassa’s 
heb ik de indruk. Of komt dat omdat er minder kassa’s 
open zijn door te weinig personeel?
Waar zijn al die werknemers gebleven, overal is er te 
weinig personeel hoor je steeds. De vacatures zijn niet 
te tellen, het lijkt wel of er ineens veel meer mensen met 
pensioen zijn gegaan dan er jonge mensen instromen 
op de arbeidsmarkt.

Vooral in de zorg en onderwijs is er een groot tekort 
aan mensen, en dat zijn toch de sectoren waar mensen 
enorm belangrijk zijn.
De boodschap aan ons ouderen is wel duidelijk, we 
zullen voor elkaar moeten gaan zorgen, hoe dat moet, 

geeft het rapport van de minister niet echt aan.
Er wordt gesproken over digitale zorg, robotisering,  
het zal allemaal wel en op papier ziet dat er serieus uit.
Maar de werkelijkheid laat andere beelden zien en bij 
mijn bezoeken aan ouderen hoor en zie ik de
verschraling in de praktijk.
We zullen dus nog meer zelfvoorzienend moeten 
worden en meer voor elkaar moeten gaan zorgen. Het 
betekend dat we echt aandacht voor elkaar moeten 
hebben, omzien naar elkaar niet alleen als een
uitdrukking gebruiken maar daar daadwerkelijk
invulling aan moeten geven. 
Ik wil graag in gesprek gaan met jullie hoe we dat
kunnen gaan doen. Een aantal ideeën heb ik wel,
bel of zoek elkaar eens op, nodig iemand die alleen is,  
eens uit, om samen te eten, kom samen naar de
sociëteit of ga samen naar de ilm of een museum. Doe 
een boodschap voor iemand die slecht loopt of ga 
samen wandelen als je dat nog wel kunt.

Maar vooral, hou contact, laten we elkaar steunen en 
spreek uit waar je behoefte aan hebt, 
Laat weten dat we er voor elkaar willen zijn, daarmee  
geven we inhoud aan ons eigen leven en dat is voor je 
eigen welbevinden een opsteker.

Binnen de KBO  en de PCOB is aandacht voor elkaar 
altijd belangrijk geweest. Laten we daar, vooral in deze 
verwarrende en moeilijke tijd aan vast blijven houden.
Marion van Hees
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Nieuwe leden

Mevr. J.J. van der Rijst

Mevr. A.C.E. Laseur-van de Weerd

Mevr. M.J.M. Egelman-Hilhorst

Wij heten u van harte welkom en hopen u 
te mogen ontmoeten bij onze activiteiten.

Verhuisd 

   

Mevr. J.P. Nieuwkamp

Overleden

Mevr. R.T.R. Seuntjens-Kollen

Mevr. J. Grooters-Wardenier

Mevr. H. van Dijen-van den Bedem

Mevr. C.P. Ravenshorst-Heimensen

Mevr. M.C. Velner-van Hoogmoed

Wij wensen de familie, vrienden en
kennissen veel sterkte.

De creativiteit van Joke van Leeuwen
Dat was wel even gezellig op de maandagochtend een interview met 
Joke van Leeuwen. We hadden zoveel te praten dat er al ruim een half uur 
voorbij was toen we tot de ontdekking kwamen dat we nog geen woord 
over de kunst hadden gesproken. Joke was vroeger ook lid van de Anbo en 
mede daardoor hebben we veel gemeenschappelijke kennissen. Maar bij 
het tweede kopje koie kwamen we dan toch aan het eigenlijke
onderwerp toe.

Omdat er in het dorp Nibbixwoud (in de kop van Noord-Holland) geen 
middelbare school was, was Joke al met 12 jaar al op kostschool.
Van daaruit ging ze naar de Kweekschool in Amsterdam en daar is ze met 
schilderen begonnen in de vorm van opdrachten. Ze kreeg er aardigheid 
in, maar toch kwam er niet veel meer van in latere jaren. Omdat haar zusje 
in Den Haag woonde ging ze daar werken in de Schildersbuurt. Dat was 
grandioos. Eerlijke, hardwerkende mensen waar ze veel waardering voor 
heeft. Uitgaan en dansen deed ze in Scheveningen waar ze haar man heeft 
ontmoet. Haar man kreeg een baan in Amersfoort, en daardoor zijn ze hier 
terecht gekomen.
In Amersfoort is ze weer met schilderen begonnen toen de jongste van 
haar twee kinderen naar de kleuterschool ging en ze haar handen weer 
meer vrij had.
Joke heeft jarenlang les gehad bij Centrum De Hof. Toen ze via haar man 
hoorde dat de kunstenaarsvereniging Het Amersgilde  werd opgericht is ze 
daar lid van geworden. De cursussen werden eerst gegeven in de
Wevershof en later in de Nieuwstraat. Ze is daar heel lang lid en ook
voorzitter en secretaris van geweest. Er werd o.a. geëxposeerd in St. Pieters 
& Bloklands.

Maar helaas kwam Corona en werd de animo minder en is ze meer thuis 
gaan doen, o.a. het portret van haar kleindochter als ‘Meisje met de parel’ 
dat al een keer op het voorblad van de Info heeft gestaan.

Joke werkt met verschillende technieken, aquarel, acryl en olieverf, maar 
ook maakt ze creaties van stukjes papier, bijv een vlinder, de bollenvelden. 
Foto’s maken doet ze ook graag en ze was winnaar van de fotowedstrijd 
voor Senioren van de FNV ‘Hoe beleef jij de Coronatijd’. Een prachtige foto 
van haar man Bert op de iets in de mist in de bossen bij Amersfoort.
Ik heb verder veel foto’s gezien van prachtige voorstellingen, vogels,
kleinkinderen, portretten enz. Ik ben altijd een beetje jaloers op zoveel 
creativiteit.
Margreeth Sjamaar
Meer foto’s zijn te zien op onze website  de-senioor.nl
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Nieuwe leden

Dhr. H. Meems

Mevr. S. Meems-Holwerda

Van harte welkom. We hopen u op onze 

bijeenkomsten te mogen begroeten.

Van de besturen van KBO en PCOB 

Het overleg tussen beide besturen en de consulenten van PCOB heeft 
geleid tot de volgende conclusie: 
Er is op dit moment geen juridische mogelijkheid om in Amersfoort één 
rechtspersoon (vereniging/stichting) op te richten. 
Eerst moet de landelijke situatie op/na 1 januari 2023 worden afgewacht.  
Besloten is daarom -vooralsnog- de bestaande samenwerking te
formaliseren. Daarvoor volstaat een eenvoudig convenant tussen KBO 
Amersfoort-Nijkerk en PCOB Afdeling Amersfoort. Dit convenant is van 
toepassing, tot bekend is wat er in het verlengde van het landelijk resultaat 
mogelijk is. Het convenant wordt na ondertekening van kracht. Halverwege 
2023 vindt een evaluatie plaats zodat in overleg met de leden van beide
verenigingen beslist kan worden over een mogelijke fusie (oprichting van 
een rechtspersoon de nieuwe vereniging i.c. stichting) dan wel andere
opties zoals opheing van de afdeling. 
 Dit is het resultaat van het door de leden van PCOB gevraagde nader
onderzoek naar verdere samenwerking met KBO. Aangezien het een
formalisering van de bestaande samenwerking betreft wordt u daarover
geïnformeerd en wordt daar geen ledenvergadering over belegd. Het 
hoofdbestuur PCOB hoeft hier niet op directe wijze hierbij betrokken te
worden; ook is er geen notariële akte nodig. Als er sprake is van een
deinitieve situatie moeten de leden van beide verenigingen (zoals hiervoor 
vermeld) gelegenheid hebben hierover te beslissen. Onderstaand treft u
het convenant aan: 

Samenwerkingsovereenkomst KBO Amersfoort/Nijkerk en
PCOB afdeling Amersfoort 
De ondergetekenden: 
1. Het KBO-bestuur Amersfoort/Nijkerk, ten deze rechtsgeldig vertegen-
woordigd door zijn voorzitter en penningmeester; 
2. Het bestuur van PCOB afdeling Amersfoort, vertegenwoordigd door Jan 
Jacobus van der Lee, 
Overwegingen 
Gelet op de teruggang in het aantal leden en de geringe animo bij de leden 
voor een bestuursfunctie bij de PCOB afdeling Amersfoort is een oplossing 
gezocht via samenwerking met KBO Amersfoort/Nijkerk op basis van deze 
overeenkomst. Dit omdat een fusie vooralsnog niet mogelijk is, gelet op de 
bestuurlijke verhoudingen tussen de landelijke organisaties voor KBO en 
PCOB. 
De bestuurlijke organisatie zoals vormgegeven in statuten en huishoudelijk 
reglement van beide participerende organisaties blijft uitgangspunt in de 
samenwerking. 
Doel 
Tegemoet komen aan de wensen van beide groepen leden wat betreft 
activiteiten. De activiteiten zullen in beginsel samen worden georganiseerd. 
Echter desgewenst kunnen ook aparte activiteiten plaatsvinden. 

Artikel 1 
De besturen van de KBO Amersfoort/Nijkerk en PCBO Amersfoort verklaren 
het volgende: 
1. De samenwerking heeft als missie het bevorderen van een samenleving 
waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en omzien naar elkaar. 
2. Het doel van de samenwerking is het creëren van meerwaarde voor beide 
verenigingen op lokaal niveau door middel van gezamenlijke activiteiten op 
het gebied van: 
a. het verbeteren van de externe communicatie en het imago van de beide 
seniorenorganisaties; 
b. het interesseren en engageren van met name jongere senioren;
c. het organiseren van tijdelijke of meer bestendige netwerken van senioren 
met bepaalde competenties. Die netwerken staan ten dienste van de
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doelstelling van deze samenwerkingsovereenkomst; 
d. het in de samenleving opkomen voor de positie van 
de senioren en het betrekken van de samenleving bij 
het wegnemen van belemmeringen en achterstanden 
ten aanzien van de positie en het welzijn van senioren; 
e. het organiseren van sociale, sociaal-culturele,
educatieve en voorlichtende activiteiten; 
f. het bevorderen van de participatie van senioren in de 
samenleving.
g. het uitvoeren van die activiteiten, welke hier niet 
genoemd zijn, maar wel bijdragen aan het welbevinden 
van de senioren. 
h. het blijven uitgeven en verspreiden van een
gezamenlijk informatieblad.

Duur 
Artikel 2 
1. Deze samenwerking gaat in op het moment van 
ondertekening van het convenant en eindigt als één- of 
beide plaatselijke partijen concluderen, dat de
samenwerking niet langer vruchtbaar is. Evaluatie vindt
halverwege 2023 plaats. 
Als de landelijke verhoudingen tussen KBO en PCOB zo 
veranderen dat een plaatselijke fusie mogelijk wordt, zal 
een voorstel voor fusie worden voorgelegd aan de leden 
van beide verenigingen.  
2. Deze overeenkomst kan slechts gewijzigd worden 
met instemming van beide partijen. 

Bestuursverantwoordelijkheid 
Artikel 3 
1. de bestuursleden van de KBO Amersfoort/Nijkerk en 
de bestuursleden van de PCOB Amersfoort zijn
verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraken.
2. Zij kunnen desgewenst gezamenlijke werkgroepen en 
commissies instellen. 

Financiën en ledenadministratie 
Artikel 4 
1. Zowel KBO Amersfoort/Nijkerk als de afdeling PCOB 
Amersfoort houden een aparte leden- en inanciële
administratie, aparte bankrekeningen en aparte reser-
ves. Uitgaven en kosten van gezamenlijke activiteiten/
acties, worden verrekend naar rato van het aantal leden 
van de organisaties. 

Activiteiten 
Artikel 5 
De gezamenlijke besturen stellen zo mogelijk voor de 
komende twee jaren vast welke activiteiten binnen het 
samenwerkingsverband zullen worden uitgevoerd. 

Geschillen 
Artikel 6 
Partijen zullen met elkaar in overleg treden om
geschillen, voortvloeiend uit of verband houdende met 
enige bepaling uit deze overeenkomst, in der minne op 
te lossen. 
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt :
Amersfoort   datum: -

Namens het bestuur van de KBO Amersfoort/Nijkerk, 
M.A. van Hees, voorzitter en M.F. Palte, penningmeester 

Namens het bestuur van de afdeling PCOB Amersfoort 
J.J. van der Lee

Op 15 december om 14.30 uur
vindt een ledenbijeenkomst plaats in de Brug
waarin ook gelegenheid is op de samenwerkings-
overeenkomst te reageren.

Kerstviering PCOB
Op 15 december vindt hier ook een Kerstviering plaats 
met medewerking van Jan Hendrik van Schothorst en
anderen. Kom allemaal naar dit feestelijk gebeuren.

Programma Kerst(zang)matinee
• Korte toelichting samenwerkingsovereenkomst en 

gelegenheid tot vragen en discussie.
• Kerstzang met medewerking van Jan Hendrik van 

Schothorst (solo en samenzang) en het Kinderkoor 
“Happy Songs”.

• Afscheid van Henk van Essen en Koen Padding en 
sluiting.

Hierna een hapje en drankje, waarbij ieder persoonlijk 
afscheid kan nemen.

Hieronder een gedeelte van ons programma.
Voor meer informatie kijk ook eens op onze site:

sro.nl/buurtsportcoach

Tafeltennis
Op vrijdag 4 november is er een open middag bij 
onze tafeltennisclub. Gespeeld wordt er elke vrijdag 
van 14.00-16.00 uur Locatie: Het Klokhuis - Kosten 2,50 
per keer

Voorlichting Valpreventie in Amerena
Op woensdag 16 november wordt een korte voor-
lichting gegeven over hoe u stevig ter been kunt 
blijven. 
Tijd: 10.00-12.00 uur - Locatie: Sportcomplex Amerena 
Kosten: gratis voor deelnemers van de aquavitaal-
groepen

Valpreventie
Hebt u interesse? De nieuwe cursus start in Amers-
foort Zuid op 22 november bij voldoende
deelnemers mail naar seniorensport@sro.nlof bel
naar 06-17455323

Stoelgym
Wilt u in beweging blijven, maar liever rond de stoel?
Locatie: Het Klokhuis, Weberstraat 2 in Randenbroek, 
Amersfoort - Dag en tijd: Dinsdag van 9.00-9.45 uur. 
Dan heb t u de hele dag nog voor u.

Stoelpilates:
Dag en Tijd:  Donderdag van 14.45-15.45 uur in het 
Klokhuis, Weberstraat 2 in Randenbroek Amersfoort - 
Kosten 17,50 euro per maand.

Meer info:
bel: 06 17455323 - mail: seniorensport@sro.nl
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Nieuws van de reiscommissie
Kerstreis 14 december 2022
Wat gaat de tijd toch snel!
Om het kerstreisje op tijd voor u in de info te krijgen moet de kopij  in okto-
ber ingeleverd worden zodat er voldoende tijd is voor de administratie van 
deze zo ”gewilde” reis!

Zoals u al weet zijn er twee bussen bij Eemlandreizen gereserveerd, dus er is 
plaats voor velen!! We vertrekken ’s morgens om 09.00 uur en hopen
’s avonds om 20.30 uur weer in Amersfoort terug te zijn.

U wordt in Wijchen verwend met heerlijke koie en gebak. Vervolgens rijden 
we door naar Kevelaar (Duitsland). Daar heeft u minimaal twee uur de tijd 
om de prachtige Mariabasiliek ( sinds 1923 tot basiliek verheven) te bezich-
tigen. De Mariabasiliek is een neogotisch kerkgebouw. De basiliek staat vlak 
bij de barokke Genadekapel, waarin zich volgens de katholieke traditie een 
wonderdoende afbeelding van de Heilige Maagd bevindt. Ook kunt u in 
Kevelaer de Kribkesmarkt bezoeken.

Rond half drie vertrekken we weer richting Maarsbergen waar een
5-gangen kerstdiner voor ons klaar staat!
Het kerstdiner zal in volledige kerstsfeer met kerstmuziek plaatsvinden!

Het diner bestaat uit het volgende:
1. Rundercarpaccio
2. Keuze uit mosterd of boeren groente soep
3. Kipschnitzel met roomsaus, diverse groenten en aardappelgarnituur
4. 1 bolletje ijs met slagroom
5. 1x koie/thee met bonbon

Als u een dieet heeft meldt u dat dan even bij Joke als u zich opgeeft,
dan kunnen we daar rekening mee houden.

De kosten € 54,50 p.p. te voldoen 
op rek: NL47INGB 0007316757 t.n.v. 
KBO Amersfoort-Nijkerk.
Wilt u s.v.p. zorgen dat de reis 
zichtbaar betaald is voor de pen-
ningmeester vóór 9 december. 
Anders is uw plaats in de bus niet 
zeker.
U kunt zich opgeven bij Joke Pot: 
Tel: 033-4570160 Opstapschema: 
09.00 uur Holkerweg ( Stastokerf ), 
09.10 uur Klokhuis, 09.20 uur Otto 
Scheltuslat, 09.30 uur Centraal 
Station ( touringcarplaats).
De reiscommissie: Joke en Elly

BELANGRIJK
Nu de Corona besmettingen  weer erg oplopen, willen wij u vriendelijk doch dringend vragen als u corona 

gerelateerde klachten heeft ( hoesten, geen stem enz.) om een reisje dat u geboekt heeft, af te zeggen.
Het is niet ijn als wij na een ijne reis weer thuis komen met een bus besmette leden! 

Nieuws van de Denktank
Culturele 3e dondermiddag  in de Sociëteit Amersfortia , op 17 november om 14.00 uur .
Lezing door Jan van  Adrichem over de Bronzendeuren van de OLV- toren, de Pelgrimsdeur van Amersfoort.
De kunstenaar Eric Claus, heeft het beeld gekozen van de eeuwenoude voorstelling van de Madonnamantel.
Jan zal de symboliek ervan toelichten, en waar bijv. de Belgische vluchtelingen uit  WO 1, in de mantel verwerkt 
zijn. In de mantel zijn ongeveer 20 bronzen reliefs aangebracht. Allemaal met een verhaal.
Jan gaat het ons vertellen. 
U wordt van harte uitgenodigd  om 14 uur  in de zaal van Amersfortia. Scheltussingel 81. Bushalte De Stier.
Leden van de PCOB en introducés zijn welkom. Entree is € 8.- voor leden van KBO-PCOB.  Voor introducé € 10.-  
incl. koie en koek.
Opgeven tot 15/11 bij secretariaat@kboamersfoort.nl  of  telefonisch 06-57 92 36 07   
Te voldoen op rekening  NL 47INGB000 73 16 757 t.n.v. KBO Amersfoort-Nijkerk.
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Mooie terugblik op Het Rijke Roomse Leven in Amersfoort
Na de Reformatie hadden katholieken het moeilijk.

Slechts in schuilkerken kon de godsdienst worden uitgeoefend.

Dankzij de grondwetsherziening van 1848 werden ze echter formeel niet langer in hun handelen beperkt.
Voor Paus Pius IX reden om in Nederland in 1853 de bisschoppelijke hiërarchie te herstellen.
Dat ging gepaard met de nodige pracht en praal. Een emancipatiegolf en grootschalige nieuwbouwprojecten
volgden. In Amersfoort werden ondermeer bijna de hele zuidwestelijke kant van de Berg, een groot deel van ’t Zand 
en de halve Zuidsingel in beslag genomen door katholieke vestigingen. Ook in Hoogland en Hooglanderveen
verschenen imposante katholieke kerken en instellingen. Het tijdperk van het Rijke Roomse Leven, een begrip 
bedacht door schrijver Michel van der Plas, was begonnen! Dat zou ongeveer duren tot aan het Tweede Vaticaanse 
Concilie, gehouden van 1962 tot 1965. 

In een nieuw boek wordt voor het eerst beschreven hoe al die ‘Roomse’ gebouwen er kwamen en deels ook weer 
gingen of hergebruikt werden. Prachtige vaak unieke foto’s en compacte maar zeer informatieve teksten laten zien 
hoe bijzonder dit allemaal geweest is.
Dankbaar voor het vele wat ons nagelaten is, zullen we daarbij een gevoel van nostalgie moeilijk kunnen
onderdrukken. 
Natuurlijk komen onder andere de majestueuze complexen van Sint Louis, het Retraitehuis, Onze Lieve Vrouw Ter 
Eem, het Constantijncollege en Leo’s Oord in Hoogland aan de orde. Maar ook de grote kloosters en mooie kerken. 
Zelfs een aantal voor velen onbekende kerkelijke villa’s in Amersfoort.

Het boek wordt afgesloten met waar we vandaag de dag staan met de overkoepelende parochie Onze Lieve Vrouw 
van Amersfoort.
Gelukkig gebeuren er nog steeds veel goede zaken, waarbij kernwaarden als het bevorderen van saamhorigheid en 
het omzien naar elkaar de boventoon blijven voeren. Hier en daar blijkt er ook nog iets over van de grandeur van 
weleer.

U leest het allemaal in het boek ‘Het Rijke Roomse Leven in Amersfoort’ van auteur Jan Carel van Dijk.

Korting en bestelinformatie voor onze leden!
Onze leden krijgen een korting op de winkelprijs van € 17,50.
Zij betalen slechts € 14,90
Als ze het boek thuis willen ontvangen moeten er €2,95 verzendkosten worden bijbetaald (totaal dan dus € 17,85).
Er zal ook een mogelijkheid komen om het boek op te halen tijdens de sociëteit uren (elke donderdag van
14.00 – 16.00 uur).
De datum en verdere info daarvoor zal in een volgende NIEUWS&INFO bekend gemaakt worden.

Deze uitgave, die half november zal verschijnen, kan reeds besteld worden door € 14,90 of € 17,85 over te maken op 
NL47INGB0007316757 t.n.v. KBO Amersfoort-evenementen met vermelding ‘boek’ en eventueel het verzendadres.
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Wie kent dit liedje niet,
dit liedje met de beginletter L?
“Lang zal zij/hij leven in de gloria”

Het blijkt een leuke geschiedenis te hebben.
Het is uitgezocht door:
Hans Beelen en Nicoline van der Sijs

Tegenwoordig worden verjaardagen uitbundig gevierd, 
maar dat is niet altijd zo geweest. Het vieren van
verjaardagen was aanvankelijk aan vorsten voorbehou-
den. Zij hielden feesten met optochten en vuurwerk, 
waarbij ze door het volk werden toegezongen. Op de 
Nederlandse liederenbank (www.liederenbank.nl) zien 
we dat er vanaf de zeventiende eeuw ook voor ‘gewone’ 
mensen allerlei verjaardagsliedjes zijn. In een daarvan, 
‘Op het verjaaren van den vrindelyken Jongen Lodewyk 
Walraaven’, wordt voor het eerst het woord jarig aange-
trofen in de tegenwoordige betekenis:

Lodewyk is jaarig! Is dat niet een vreugd?
Schenker zyt niet kaarig. ‘t Wyntje doet my deugd

Het is in 1667 geschreven door de dichter Andries Pels 
(1631-1681) bij de derde verjaardag van het zoontje van 
een bevriend gezin. Het woord verjaardag komen we 
voor het eerst tegen in 1691, in een Nederlands-Engels 
woordenboek.

Verjaren
Verjaardag is afgeleid van verjaren, dat aanvankelijk 
in juridische taal werd gebruikt voor ‘na een bepaalde 
termijn (oorspronkelijk een jaar) verlopen’. Eind zestien-
de eeuw kreeg het ook de betekenis ‘een jaar ouder 
worden’, en daarna ging het staan voor ‘jarig zijn’.
Het woord jarig bestond al voor de zeventiende eeuw, 
maar had toen de betekenis ‘een jaar oud, betrefende 
één jaar’, bijvoorbeeld in de iarighe hure ‘de jaarlijkse 
huursom’. Omstreeks 1600 ging men zeggen ‘Het is 
jarig dat...’, oftewel ‘het is nu precies een jaar geleden 
dat...’ Daarna werd jarig verbonden met een persoon als 
onderwerp: ‘Hij is jarig.’

Hoe zeiden ze het vóór die tijd als er iemand jarig was?
In de Middeleeuwen was de term ouderdach in om-
loop, zo blijkt uit het reglement van het Gasthuis van 
Den Bosch, waar in 1277 te lezen staat dat er vlees mag 
worden gegeten ‘in hoechtiden en auderdaghes des 
provisoers’, oftewel op hoogtijdagen en verjaardagen 
van de diakenen. Ouderdag is samengesteld met het
inmiddels verdwenen zelfstandig naamwoord ouder 
in de betekenis ‘leeftijd’ of ‘geboorte’. Een zeventien-
de-eeuws synoniem is geboortedag, eigenlijk ‘dag 
waarop je bent geboren’, en later werd dat ‘dag waarop 
de geboortedag wordt herdacht’, de verjaardag dus.

 

‘Lang zal hij leven’
In de tweede helft van de negentiende eeuw gingen 
kinderen op school jarigen toezingen met ‘Lang zal hij 
leven’ of: ‘Er is er één jarig’. Hoe oud zijn die liedjes en 
waar komen ze vandaan? ‘Lang zal hij leven’ wordt voor 
het eerst vermeld in de Leydse Courant van 1847. Op 19 
augustus van dat jaar werd in Breda na een feestelijke 
toespraak ‘het “Lang zal hij leven” in koor (...) aangehe-
ven.’ Tekst en melodie vertonen overeenkomst met het 
Duitse lied ‘Hoch soll er leben’.

‘Er is er één jarig, hoera, hoera! Dat kan je wel zien,
dat is zij’ 

wordt in de historische kranten voor het eerst genoemd 
in 1931. De herkomst van de tekst en de melodie zijn 
onbekend, maar de uitdrukking ‘Er is er een jarig’ was al 
in de negentiende eeuw gebruikelijk.
Na het toezingen gaat het ‘feestvarken’ (het woord is 
sinds 1891 in gebruik) of de ‘jarige job’ of ‘jet’ meestal 
trakteren, en die traditie is al behoorlijk oud, zo blijkt uit 
een gedichtje uit 1932 van Jo Bakema, dat zó begint:
 
Jarig Jetje zou tracteren alle meisjes van de klas.
De uitdrukking jarige job is voor het eerst in 1913
gevonden. De voornamen Job en Jet zijn ongetwijfeld
gekozen omdat ze kort zijn en allitereren met jarig.
Bron: Onze Taal. Jaargang 83 (2014)

En wat dacht u van cupcakes voor de
verjaardagstractatie?
Ingrediënten voor 12 cupcakes:

-  180 g boter (op kamertemperatuur)
-  135 g kristalsuiker
-  8 g vanillesuiker (= 1 zakje)
-  4 eieren
-  180 g zelfrijzende bloem

Recept:
1. Verwarm de oven voor op 175°
2. Klop de boter luchtig met de suiker en de vanillesuiker
3. Voeg de eieren 1 voor 1 toe en klop goed verder
4. Zeef de bloem en voeg deze bij het beslag, meng voor-

zichtig.
5. Leg de vormpjes in een cupcaketray en vul ze 3/4 met 

het beslag.
6. Bak de cupcakes gedurende 20 minuten in de voorver-

warmde oven.
7. Haal de cupcakes uit de oven en laat ze volledig afkoe-

len op een rooster

Maak de cupcakes wat specialer door één van volgende 
ingrediënten aan het beslag toe te voegen:
geraspte citroenschil, appelstukjes, rozijnen, stukjes 
chocolade (chocolate chips), noten, fruit ...
En nu versieren. In de supermarkt vind je veel soorten  
versieringen voor taart.


