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Het bestuur van Probus Nederland heeft met leedwezen 

kennis genomen van het feit dat op zaterdag 25 juni 2011 

in de leeftijd van 96 jaar is overleden de heer 

 

Herman Willem Herwig 
 

een der oprichters van onze organisatie en erelid van ons 

bestuur. 

 
De uitvaart is op donderdag 30 juni. 
 

 
 

 

 

IN MEMORIAM 
 

HERMAN WILLEM HERWIG 

1915 – 2011  

 
Met het overlijden van Herman Herwig is de laatste nog levende “founder’ van de Stichting 

Probus Nederland Informatie Centrum (Probus Nederland) heengegaan. 
 

Toen Herman Herwig in het jaar 1977 de aanzet gaf tot oprichting van de eerste Probusclub in 

Nederland, borduurde hij voort op een elf jaren eerder genomen initiatief in de UK. Daar werd 

toen door gepensioneerde Rotarians de eerste Probusclub opgericht in Welwyn Garden City. 

Dat initiatief bleek een enorm succes te zijn; tien jaren later waren er al een honderdtal clubs. 

Dankzij contacten tussen Rotarians in Engeland en de Rotaryclub “Delft-Vrijthof” werd, mede 

door toedoen van Herman Herwig, het Probusproject ook in Nederland geïnitieerd. Dat leidde in 

1977 tot de oprichting van de eerste Probusclub in Delft. Het initiatief sprak velen aan en 

Nederland kende al snel vele clubs. 
 

Herman Herwig, zelf lid van PC Delft, ontwikkelde zich tot de grote stimulator en vraagbaak van 

vele op te richten Probusclubs. Met de snelle toename van het clubs ontstond de behoefte aan 

coördinatie. Mede door toedoen van Herman werd de Stichting Probus Nederland Informatie 

Centrum opgericht. Aanvankelijk vervulde deze stichting een “brievenbusfunctie”, maar al snel 

(het aantal clubs was de 100 reeds gepasseerd) was er behoefte aan meer en werd een 

landelijk bestuur gekozen. Herman vervulde daarin de functie van secretaris. 
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In die functie zorgde hij voor het opstellen van reglementen / protocollen waaraan nieuwe clubs 

moesten voldoen. Het verschijnen van Probus-Info (de voorloper van de Probus Nieuwsbrief) 

werd door hem geïnitieerd en van zijn hand was ook het eerste ontwerp van “Probus in een 

Notendop”. 

 
Herman Herwig stond aan het begin van de grote bloeiperiode van Probus in Nederland. Zijn 

grote verdiensten voor de Nederlandse Probusgemeenschap werden tijdens de viering van het 

4e lustrum (1997) gehonoreerd met het erelidmaatschap van het bestuur van Probus Nederland. 

 
Op 1 januari 2001, Herman had toen gedurende 12 jaren het secretariaat van Probus 

Nederland gevoerd, besloot hij deze functie over te dragen. Het bestuur wist hem ervan te 

overtuigen dat hij met zijn staat van dienst nog een belangrijke bijdragen kon leveren aan het 

uitdragen en uitbreiden van het Probusgedachtegoed in Nederland. Herman aanvaardde toen 

de functie van vicevoorzitter. 

Kenmerkend voor zijn functioneren (als secretaris zowel als vicevoorzitter) was zijn voortdurend 

beklemtonen van een evenwichtige opbouw van het leeftijdenbestand binnen een Probusclub. 

Bij elke gelegenheid benadrukte hij de noodzaak van een continue aanwas van jonge leden; 

verjonging die noodzakelijk is voor de continuïteit van een club. 

 
In de bestuursvergadering van 12 november 2004 werd definitief afscheid genomen van 

Herman Herwig als bestuurslid van Probus Nederland. Daarbij werd hem nogmaals zeer grote 

dank betuigd voor de vele inspanningen die hij geleverd heeft voor de opbouw en verdere 

uitbouw van de Probusorganisatie in Nederland. Met de vruchten van zijn werk heeft hij een 

stevig fundament gelegd waarop verder gebouwd kan worden.  

Wij, alle leden van Probusclubs in Nederland, zijn hem daarvoor blijvend dank verschuldigd. 

 
Herman Herwig, hij ruste in vrede. 
 
Namens het bestuur van Probus - Nederland, 

Wolter Koster, voorzitter 

 
 Colofon 

redactie@probus-nederland.org 
Hans Vroon 030-6036233 
Wies van Weele 026-3337460 
 
info@probus-nederland.org 
Henk Oldenziel 078-6162164 
 
www.@probus-nederland.org 

De uitvaart 
 

Zoals hierboven is vermeld, is de 

uitvaartplechtigheid op donderdag 

30 juni. 

Zodra wij over meer gegevens 
beschikken, zullen die op de website 
gepubliceerd worden. 
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