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Voorwoord 

In Nieuwsbrief nummer 7 van dit jaar is verslag gedaan van de Nationale Probusdag 2015. Een grote meerderheid 

van de aanwezige Probusclubs heeft ingestemd met het instellen van een commissie, met de opdracht om een 

passende regeling van een ‘participantenraad’ in de statuten en het huishoudelijk reglement voor te bereiden. 

Tevens zal deze commissie de statuten c.a. beoordelen op compleetheid en inhoud. Conform afspraak spelen de 

Probusclubs Groningen en Leiden 1 een rol bij het samenstellen van de commissie en het formuleren van de 

opdracht. De Probusclubs worden begin komend jaar hierover nader geïnformeerd.  

 

In deze Nieuwsbrief allereerst de mededeling dat het Prikbord is aangevuld met 15 nieuwe lezingen. Verder vindt 

u verslagen van het 25-jarig jubileum van de Probusclubs Bussum, Groningen en ‘Outfit’ Driebergen, en een 

verslag van de op 25 augustus geïnstalleerde Probusclub Prómina. We heten deze eerste Limburgse damesclub 

van harte welkom in onze Probusgelederen. Vervolgens vindt u in deze Nieuwsbrief een voorbeeld van goed 

lopende regionale contacten van de Probusclubs in Roosendaal, het verslag van de derde Landelijke Probus Bridge 

Drive op 24 juli en een mededeling van de Stichting Probus Golf over de Probusgolfdag 2016. 

 

Dat Probusleden actief zijn met het schrijven van boeken heeft u eerder gemerkt. In deze Nieuwsbrief liefst zeven 

boekbesprekingen over ‘Dag en nacht hoogbegaafd’ door mevr. Noks Nauta van PC III Delft, over ‘Jagen met 

plezier’ door Paul Asselbergs van PC De Heerlijkheid, over ‘Openbaring van Johannes’ door Peter Visser van PC 

Goeree-Overflakkee, over ‘Grawitz’, ‘Rilke’ en ‘R.M. Rilke & P. Modersohn-Becker’ door Ad Haans van PC Sine 

Cura en over Joris van Spilbergen 1568-1620 door Jan de Lint van Probus III Oosterhout.  

 

J.A. (Hans) Klein 

Vicevoorzitter Probus Nederland 

 
Probus Nederland wenst u een Prettige Kerst 

& 
voor 2016 veel Gezondheid en Voorspoed 
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Bestuursmededelingen 
 
 

Prikbord, recente plaatsingen 
Er staan nu bijna 80 items op ons Prikbord, zie http://www.probus-nederland.org/prikbord/  

Het zijn voornamelijk lezingen die Probusleden ook graag voor een 

andere dan hun eigen Probusclub willen houden. Ook worden er 

(niet commerciële) excursies van harte aanbevolen. 

De nieuwste aanwinsten zijn: 

 Zwarte Piet, wie kent zijn geschiedenis niet? 

 Excursie middeleeuws Salviuskerkje te Limbricht 

 De werkwijze van de Klachtencommissie seksueel misbruik in de katholieke kerk! 

 Cultuurverschillen tussen volkeren 

 Van de Grieken valt een boel te leren 

 De historie en het verzamelen van antieke (vuur)wapens 

 Hommage aan Jules de Corte 

 Baron van Brakell, een Gelders landbouwpionier 

 Aquileia 

 Waarheid en fraude in de wetenschap 

 De Oranjes in de Republiek: strijd om de macht 

 Business en bestuur in Nieuw-Amsterdam: 1624-1664 

 Geld, genoeg?! 'Een mens neemt altijd meer dan hij nodig heeft. Een leeuw niet.' 

 Down sizen of elektrisch autorijden? 

 Watermanagement in Nederland 

 

 

Installaties, jubilea en andere clubaangelegenheden 
 
 

Vijfentwintigjarig bestaan Probusclub Bussum 

Het hele jaar 2015 heeft in het licht gestaan van het vijfde lustrum van Probusclub ‘Bussum’, opgericht op 4 

januari 1990. Tijdens de jaarvergadering in januari werd het Lustrum feestelijk aangekondigd. De eigenlijke 

feestviering is begonnen met een zeer geslaagd jaardiner op 5 maart in restaurant ‘Bel Ami’ te Bussum. 

Hoogtepunt vormde de toespraak van voorzitter Jan Heesemans, waarin hij aankondigde de drie oprichters, allen 

nog actief lid, tot erelid te benoemen. Zij kregen een speciaal ontworpen dasspeld opgespeld door de voorzitter, 

zoals te zien op bijgaande foto. 

Op 21 mei werd groots uitgepakt tijdens de rondvaart met partners over de Vecht en de Loosdrechtse Plassen op 

een luxe partyboot.  

Hans Klein, vicevoorzitter van Probus Nederland, kwam op 5 november de PC feliciteren en maakte van de 

gelegenheid gebruik een zeer gewaardeerd overzicht te geven van de voorstellen van Probus Nederland om de 

statuten te wijzigen. De discussie hierover kwam aardig overeen met de reacties van de andere PC’s. 

http://www.probus-nederland.org/prikbord/
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Hoewel ons bestuur en de meeste leden uitermate tevreden 

zijn met de presentaties door de leden en de gastsprekers, de 

interessante bedrijfstechnische en culturele excursies en de 

fietstochtjes door het Gooi (met deskundige uitleg over de 

cultuur en de natuur die we passeren), wordt nog dit jaar een 

professionele enquête gehouden onder de leden om wensen 

te inventariseren voor het functioneren en voor de 

activiteiten van onze club. Zo is er bijvoorbeeld aandacht 

gevraagd om mantelzorg en/of hand- en spandiensten te gaan 

verlenen aan oudere en mindervalide leden. 

Jan van der Werf, secretaris 

 

 

Probus Groningen 25 jaar jong  

Op 25 september jl., exact 25 jaar na de oprichting, 

verzamelden de leden en hun partners zich al vroeg in de 

morgen op een parkeerterrein voor een excursie met 

onbekende bestemming. De organiserende commissie had er 

voor gekozen om de dag met geheimzinnigheid te omhullen. 

Om toch alvast een tip van de sluier op te lichten werden de 

gasten verwelkomd door een echte doedelzakspeler en een 

fügelstje (vogeltje) met berenburg. De doedelzakspeler als 

symbool voor de dubbeldekker, waarmee gereisd zou 

worden en het fügelstje voor de bestemming Friesland.  
 

Het eerste bezoek gold de Fogelsanghstate in Veenklooster. 

In 1644 als buitenhuis gesticht en in de loop der eeuwen bewoond door bekende adellijke Friese families en sinds 

2003 een zelfstandig museum, omgeven door een prachtig aangelegd bos. Hier werd genoten van een rondleiding 

met een uitstekende gids. Wandelend ging men na afloop naar een 17e-eeuws boerencafé voor een echte 

boerenlunch om vervolgens met de dubbeldekker voor een rondleiding met inleiding naar een van de laatst 

overgebleven stinsen in Friesland, de Schierstins van Feanwâlden, te gaan. Gebouwd rond 1300 van dikke 

bakstenen als toevluchtsoord voor voorname families en nu een cultureel centrum en museum, met als 

permanente tentoonstelling de werken van de schrijver dr. Teun de Vries. Genoeg cultuur gesnoven en met de 

dubbeldekker weer terug voor een prachtige high tea in Piloersemaborg, waar onze piper ons stond op te 

wachten om ons voor te gaan. Behalve genoten van de exquise hapjes werd daar uitgebreid getoost op het 

volgende lustrum. 

Gustaaf Biezeveld, secretaris 

 

Probusclub Outfit viert 25 jarig jubileum 

Op 5 augustus vierde Probusclub Outfit Driebergen haar 25 jarig jubileum. De lustrumcommissie onder leiding van 

Marius Matthijssen had een aantrekkelijk programma voorbereid. De leden werden in Montfoort ontvangen met 

koffie en gebak en kregen het jubileumboekje uitgereikt, waarin tal van wetenswaardigheden en foto’s.  
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Vervolgens ging het per Oudhollandse platbodem naar Oudewater. Met 

stralend weer en door een prachtig Hollands landschap bereikten we 

Oudewater. Daar bezochten we de heksenwaag en verschillende leden 

werden gewogen, maar bleken volgens verwachting vrij van hekserij. Na 

een weer even mooi terugtocht met het schip, onder begeleiding van 

vocale hoogstandjes van twee leden, werden we stijlvol ontvangen in 

kasteel Montfoort. 

Onze voorzitter, Rob Oosterling, hield voor het diner zijn 

openingstoespraak. Peter Veen, de oud-voorzitter gaf op onnavolgbare 

wijze zijn sociologische analyse van onze Probusclub. Vervolgens voerden 

de voorzitter en de penningmeester een mooie sketch op over de praktijk 

van de toelatingsprocedure voor nieuwe leden. 

Na al deze humoristische bijdragen werden ook nog twee nieuwe leden 

geïnstalleerd. Het was een zeer geslaagde en feestelijke viering van het 

25 jarig jubileum van onze Probusclub. 

 

Installatie Probusclub Prómina 

Op 25 augustus vond de installatie plaats van de eerste Limburgse Dames Probusclub. 

Allereerst werd het woord gevoerd door de heer 

Geert Gommers namens de mentorcommissie (Jos 

Hendrikx, Peter van den Boom en Geert 

Gommers), waarbij het Certificaat van Erkenning 

werd overhandigd. Hierna kreeg Michel 

Hoevenaars het woord namens Probus Nederland. 

Hij overhandigde de voorzittershamer aan de voorzitter, Vivienne 

Gommers, die hierna aan het woord kwam. 

Dit alles werd afgewisseld met muzikale intermezzo’s door Susanne 

Willems, docente (Rick), en Janneke Verspagen. 

Vervolgens werd een toast uitgebracht op de nieuwe club PRÓMINA, 

met als afsluiting een informele lunch. 

Regionale contacten Probusclubs Roosendaal 

Naar aanleiding van de in de extra Nieuwsbrief van januari 2015 gestelde vraag naar voorbeelden van goed 

werkende regionale verbanden en activiteiten, hieronder een illustratie van de drie Probusclubs in Roosendaal 

(PC Roosendaal met 36 leden, PC De Kring met 43 leden, en PC De Spiegel met 20 leden). 

Activiteit Frequentie Inhoud 

Overleg drie Roosendaalse 

Probusclubs PCR, PCDK en PCDS 

Jaarlijks  Kennismaking nieuwe bestuursleden 

 Afstemming issues die in de clubs leven 

 Uitwisseling ledenlijsten 

 Uitwisseling programma’s: (gast)-lezingen, excursies, 

etc. 
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Wij hopen dat u met de bovenstaande opsomming onze stelling dat de drie Probusclubs in Roosendaal uitstekend 

met elkaar samenwerken wilt onderschrijven. Voor nader contact kunt u mailen met jcf.kinds@kpnmail.nl 

 

Derde Landelijke Probus Bridge Drive  

Vrijdag 24 juli was een aangename zomerse dag om te bridgen. In Vianen (Ut) deden dat 44 paren als deelnemer 

aan de 3e landelijke Probus Bridgedrive. Probusclub ‘De Vrije Heeren’ Vianen is de organisator van dit 

evenement. Zij doen dat in samenwerking met Bridgeclub Vianen (BCV). Het clubgebouw van BCV, De Uitkomst, 

kan plaats bieden aan ongeveer 70 paren. Er was dus plaats genoeg. 

De organisatie van de drive was, zoals alle voorgaande keren, van hoge kwaliteit. Daarvoor gaan de complimenten 

naar Hans Hendriks (administratie) en Henri Oostendorp (wedstrijdleiding).Ook over de verzorging van de 

inwendige mens niets dan lof. Na betaling van het inschrijfgeld kan de beurs rustig thuis gelaten worden. Gevoed 

met koffie / thee en gebak en geïnspireerd door de openingswoorden van voorzitter Hans van den Heuvel van PC 

De Vrije Heeren konden de Probusbridgers aan de slag met de eerste 12 spellen van de in totaal 28. Na de 

lunchpauze – een zeer royaal warm en koud buffet – werden de overige 16 spellen gespeeld. Het toernooi werd 

topintegraal gespeeld, wat betekent dat iedereen de zelfde spellen krijgt te spelen. Gespeeld werd in twee 

groepen. Een groep voor de gevorderde spelers (34 paren) en een groep voor thuisbridgers (10 paren). 

 

   

Gezamenlijke bijeenkomst van de 

leden van de drie Probusclubs 

Jaarlijks  Voorstellen nieuwe clubleden 

 Gast-lezing door een bekend persoon (in 2015 was 

dat de bekende politica Conny Kerkhof-Mos) 

 Uitbreiden van netwerken  

 Wordt wisselend door 1 van de PC’s georganiseerd 

Gezamenlijke binnenlandse en 

buitenlandse reis 

2x per jaar  Inventariseren van mogelijke bestemmingen voor de 

jaarlijkse binnenlandse en buitenlandse reis 

 boeken en organiseren van de reizen, incl. vervoer 

op locatie, gidsen, enz. 

(NB: deelname door leden en partners is vrijwillig)  

Inter-Probus Bridgetoernooi Jaarlijks  Deelname staat open voor alle Probusleden 

 Samenstelling team bepaald door interne competitie 

 Wisselend door 1 van de PC’s georganiseerd. 

Inter-Probus Golftoernooi Jaarlijks 

Inter-Probus Biljarttoernooi Jaarlijks 

mailto:jcf.kinds@kpnmail.nl
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In de groep thuisbridgers ging de eerste prijs naar 

Corry en Matthé Moons. Zij behaalden een score 

van 64,97%. 

De gedeelde 2e / 3e plaats was voor de paren  

Wil met Leo Vaessen en Margriet van Dongen met 

Dimaranca Meekhof. Hun score was 55,27%. 

De groep gevorderden had als winnaar Hans en 

Mecheline Hendriks. Ondanks de drukte met de 

organisatie lukte het hen toch een score van 62,5% 

te behalen. Tweede werden Marien Maters en 

Hendrik Jan te Winkel (61,55%). De derde plaats 

ging naar Frans & Leny Kempers (55,36%) 
 

Voor de eerste drie paren in iedere groep waren twee flessen wijn de beloning voor hun prestatie. De nummers 

één kregen bovendien een Probuspenning met inscriptie. Klik hier (NBB-site van Bridgeclub Vianen) voor de 

volledige uitslag met spelverdelingen en frequentiestaten.  

Na de prijsuitreiking dankte Hans Vroon, voorzitter Probus Nederland, de organisatoren van Probusclub ‘De Vrije 

Heeren’ Vianen en Bridgeclub Vianen voor de wederom vlekkeloze organisatie. Door de deelnemers werd dat met 

luid applaus ondersteund. 

In 2016 is er weer een Probusbridgedrive in Vianen. De datum is vrijdag 22 juli 2016. Uit de zaal kwam de 

suggestie om de bekendheid aan deze drive te vergroten door de partners van Probusleden aan te schrijven. Hans 

Vroon kon die sympathieke suggestie niet honoreren. De adressen van de leden en daarmee ook van hun 

partners zijn alleen bij de club zelf bekend. Maar daarom hier de oproep om aan deze gezellige drive nu al meer 

bekendheid te geven in uw omgeving. De zaal biedt ruimte aan 70 paren. 

 

Probus Golf 

Het toernooi in 2016 zal gespeeld worden op 6 juli op Golfbaan Het Rijk van Nunspeet, een schitterende bosbaan. 

De officiële uitnodiging hiervoor gaat medio februari de deur uit. Nadere informatie. 
 

Stichting Probus Golf laat u weten dat onze secretaris Kees van den Heuvel, bij alle deelnemers aan de 

Probusgolfdag zeker bekend, heeft laten weten na bijna 15 jaar uit het bestuur te treden. De stichting is hem zeer 

dankbaar voor het vele werk bij het organiseren van de geweldige Probusgolfdagen en wenst hem alle goeds en 

gezondheid toe.  

Het bestuur is nu als volgt samengesteld: Leendert Kruidenier, voorzitter; Meine van der Klok, secretaris; Rini van 

den Brink, penningmeester; Hans Bergers, en Jaap van Doorn, beiden wedstrijdleiding. 

Inmiddels zijn wij als bestuur al weer druk doende de Probusgolfdag 2016 te organiseren! 

Meine van der Klok, secretaris 

 

 

Boekbesprekingen 
 

‘Dag en nacht hoogbegaafd’, columns over het leven als hoogbegaafde  

Mw. Noks Nauta, lid van Probus III in Delft  

Ter ere van het vijfjarig bestaan van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV), brengt deze stichting een 

boekje uit met columns van Noks Nauta. In deze bundel wordt het leven als hoogbegaafde gekoppeld aan kennis 

over hoogbegaafdheid. 

Hoogbegaafd is een woord dat vaak gemengde gevoelens oproept. Dat geldt niet alleen voor anderen, maar ook 

voor de hoogbegaafden zelf. Net zoals je rood haar of een extreme lengte kunt hebben: als je hoogbegaafd bent, 

dan is dat gewoon zo.  

 

http://www.nbbclubsites.nl/club/2019/uitslagen
../../L/Documents/Wies/Probus%20NL/Nieuwsbrief%202015/golfdag%202016%20vooraankondiging.docx
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Voor- en nadelen van hoogbegaafdheid kun je misschien ook zien als de dag en 

de nacht: ze wisselen elkaar op een natuurlijke manier af en hebben elk hun 

eigen charme. 

Met dit boekje wil het IHBV iets van de kleurrijkheid en bruisende energie van 

hoogbegaafden laten zien. Lachen mag, een traantje laten ook! De auteur en de 

illustratoren Suzanne Scholten, Ferdinand Ebben en Gérard Klop, hebben (de 

opbrengst van) dit boekje aan het IHBV geschonken. Het IHBV in Delft is een 

kennis-, projecten- en netwerkorganisatie met als doel het leefklimaat van 

hoogbegaafde volwassenen te verbeteren. Het boekje is te bestellen bij 

http://ihbv.nl/dag-en-nacht-hoogbegaafd-bericht/#more-4753 en kost 12,50 

excl. verzendkosten.  

Noks Nauta is medeoprichter en bestuurslid van het IHBV. Zij woont in Delft en publiceerde eerder met Sieuwke 

Ronner het boek: ‘Ongeleide projectielen op koers’, over werken en leven met hoogbegaafdheid (2007) en als 

coauteur van Janneke Breedijk: ‘Hoogbegaafde pubers’ onderweg naar hun toekomst (2012). Als coauteur van 

haar zoon Jelle Kok publiceerde zij: ‘De Innovatiebrouwerij’, van idee naar vernieuwing (2010). 

 

Jagen met plezier 

Paul Asselbergs, lid van PC De Heerlijkheid in Bergen op Zoom  

Alweer een boekje van Paul Asselbergs, nu één waarin de jacht centraal staat. Zijn de pennenvruchten van Paul 

meestal echte kost voor West Brabanders en dan nog vooral Bergenaren, dit boekje is 

speciaal voor mensen, die houden van de jacht en daar ook enige ervaring mee 

hebben. Er worden wel jachttermen gebruikt en daarom verdient het ook landelijke 

aandacht. Het is een kostelijk boekwerkje geworden met prachtige verhalen en 

spitsvondige gedichtjes. Extra bijzonder is dat het geïllustreerd is met foto’s van zoon 

Robert-Jan Asselbergs (bekend als wild- en natuurfotograaf), en met acht prachtige 

schilderijen van Marianne, de vrouw van Paul. Voor een aantal mensen zijn de 

kwaliteiten van Paul als schrijver al bekend: humor, de lach, vooral de glimlach en de 

woordgrappen. Hij is wat dat betreft niet te stuiten en onverbeterlijk. 

Paul is niet alleen een enthousiast jager, maar ook natuurbeschermer die zijn sporen 

als zodanig verdiend heeft. Verwacht geen uitvoerige verdediging van de jacht, dat 

heeft Paul niet nodig. Hij citeert heel doeltreffend Jan Kuitenbrouwer: “als het dier 

gelijk is aan de mens, waarom mag het dier dan jagen en de mens niet”. Het boekje is 

te bestellen bij de schrijver paul.asselbergs@home.nl 

 

Openbaring van Johannes, vertrouwen en verlangen: hoop voor de wereld 

Drs. Peter Visser, lid van PC Goeree-Overflakkee 

De “Openbaring van Johannes” is geschreven door een Jood en voor mensen die in hun leven voor Jezus hebben 

gekozen. In een tijd dat het Romeinse rijk heerste over grote delen van de toenmalig bekende wereld. De 

Christenen van het eerste uur hadden het niet gemakkelijk. Voor hen is dit boek in de vorm van een brief 

bestemd. Om hen te troosten en te bemoedigen. 

 

http://ihbv.nl/dag-en-nacht-hoogbegaafd-bericht/#more-4753
mailto:paul.asselbergs@home.nl
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Dit Bijbelboek bevat voor de mensen die leven in het ‘hier en nu’ een boodschap van 

hoop gebaseerd op enerzijds de zekerheid dat met de dood en opstanding van Jezus 

de overwinning is behaald en anderzijds de verwachting in en het verlangen naar een 

eeuwig leven bij God en het Lam.  
 

Deze boodschap wordt verteld (‘horen’) in een taal vol beelden en getallen (’zien’). 

De gebeurtenissen spelen zich niet chronologisch in de tijd af. Vanuit de hemel krijgen 

we een beeld van Gods heilsgeschiedenis met de mensen op aarde, waarbij aan ons 

iedere keer de ruimte wordt geboden het aanbod van Gods liefde uit genade te 

aanvaarden. Geen angst, maar vreugde voert de boventoon. Vreugde in het leven nu.  

Dit boek is een geloofsboek, een spiritueel boek over het leven op aarde midden 

tussen de bedreigingen van het kwaad veroorzaakt door mensen.  

Informatie bij de clubsecretaris: Jaap.jongejan@ziggo.nl 

 

Grawitz  

Ad Haans, lid van PC Sine Cura 

In de roman 'Grawitz' beschrijft een vader onder pseudoniem Reinier de Wolf, wat er door hem heengaat als hij 

te horen heeft gekregen dat zijn zoon Erik, een vierenveertigjarige huisarts, door de 

Grawitz-kanker nog maar kort te leven heeft.  

De tumor heeft dan de nier al helemaal ingekapseld en is ook uitgezaaid naar longen 

en hersenen. In zeven maanden tijd zaait de kanker zich genadeloos verder uit en de 

medicatie veroorzaakt ernstige bijwerkingen. De praktijk van de zoon blijft veel 

aandacht vragen.  
 

De communicatie tussen vader en zoon is soms bepaald problematisch en de vader 

zoekt vertwijfeld naar de oorzaken daarvan. Hij gaat gebukt onder kwellende vragen, 

voelt zich schuldig, en zoekt in levensbeschouwingen en kunst, bij filosofen en 

schrijvers naar troost voor zijn kwellende vragen.  

Aantekeningen van een vader over het verlies van een zoon; een chronologisch 

verslag van de dag van de diagnose tot en met de crematie van Erik. Met zeer 

gedetailleerde beschrijvingen van onder andere bezoekregelingen, het sociale leven van de diverse familieleden 

en de administratieve ins and outs van de huisartsenpraktijk. Informatie: adhaans@me.com 

 

Rilke 

Ad Haans, lid van PC Sine Cura 

De bloemlezing begint met een overzicht van Rilkes werk, de geschiedenis van de Rilkewaardering in de twintigste 

eeuw en een verantwoording van de gekozen gedichten. In die verantwoording laat de samensteller en vertaler 

van de bloemlezing zien hoe diep hij in de poëzie van Rilke (1875 - 1926) is doorgedrongen. Daarna volgt een vrij 

uitvoerige biografie van Rilke (24 pagina’s). Hierin vertelt Haans over de jeugd van de dichter in Praag, over de hel 

die hij naar eigen beleving doormaakte op de militaire academie Sankt Pölten bij Wenen en over het zich 

ontwikkelende dichterschap in de jaren dat hij het gymnasium bezocht. 

 

mailto:Jaap.jongejan@ziggo.nl
mailto:adhaans@me.com
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Op tweeëntwintigjarige leeftijd vertrok Rilke naar München, waar hij de Russische Lou 

Andreas-Salomé leerde kennen. Daarna raakte hij vrij snel bekend in adellijke kringen in 

Duitsland en reisde hij als hun geliefde gast door heel Europa, logerend in hun kastelen 

en zomervilla's. Ook was hij een aantal jaren zeer bevriend met de beroemde Parijse 

beeldhouwer Rodin. Na de Eerste Wereldoorlog, waarvoor hij als veertigjarige nog werd 

opgeroepen, wist hij in de internationale chaos te ontsnappen naar Zwitserland. Zijn 

laatste levensjaren bracht hij door in een kasteel in Wallis, dat hem door een rijke 

weldoener was geschonken.  

Deze bloemlezing is van een onvergankelijke schoonheid. Ze bevat kleine juweeltjes uit 

Rilkes jeugdjaren, prachtige sonnetten uit de bundels Neue Gedichte en ook een 

prachtige elegie uit de Duineser Elegien. De vertalingen zijn van hoog niveau. 

ISBN 978-90-820406-9-2. Informatie: adhaans@me.com 

 

Rainer Maria Rilke en Paula Modersohn-Becker 

Ad Haans, lid van PC Sine Cura 

Dit boek begint met een echte mystificatie: een ‘Voorwoord', dat in feite een 

spannend verhaal is over een bewonderaar van Rilke die in Parijs op zoek gaat naar 

de adressen waar de dichter honderd jaar eerder woonde en werkte. Die Rilke-

bewonderaar dwaalt in z’n eentje door het zesde arrondissement, zoals eens de 

grote dichter zelf. Op deze nostalgische zoektocht ontmoet hij totaal onverwacht een 

oude kennis uit Holland die na een succesvolle studie en zelfs een promotie aan de 

Sorbonne tot een zwerversbestaan is vervallen. Deze zwerver voert hem 

geheimzinnig mee naar zijn rommelige onderkomen en belooft hem daar een 

‘manuscript’ van Rilke dat deze in de woelige zomermaanden van 1914 in Parijs zou 

hebben achtergelaten. Voor een fiks bedrag kan hij het manuscript kopen: een 

‘autobiografie’ van Rilke over zijn relatie met de schilderes Paula Modersohn-Becker, 

een vriendin van zijn vrouw.  
 

Het tweede deel van het boek is de vertaling van dat manuscript: ‘Mijn levensjaren met Paula Modersohn-

Becker’. Elk levensfeit in die autobiografie klopt volledig met de bekende feiten uit biografieën van de dichter en 

de schilderes. Het is dus heel informatief maar als autobiografie van Rilke is het natuurlijk fictie, zoals ook die 

ontmoeting met die zwerver fictie was.  

Kortom, een heel interessant boek, dat afsluit met het schitterende gedicht dat Rilke schreef toen deze zeer 

begaafde schilderes, die een evenknie van Vincent van Gogh had kunnen worden, in het kraambed stierf in 1907. 

Pas een jaar later schreef hij zijn Requiem. Het is door Ad Haans voor het eerst in het Nederlands vertaald. ISBN 

978-90-820406-1-6. Informatie: adhaans@me.com 

 

Joris van Spilbergen, zijn leven & reizen 

Jan de Lint, lid van Probus III Oosterhout 

 Omstreeks 1585 ontvlucht Joris van Spilbergen zijn geboortestad Antwerpen en vestigt zich in Zeeland. Daar 

komt hij in dienst van het rijke koopmanshuis van Balthasar de Moucheron. In zijn dienst en op diens vloot krijgt 

hij steeds belangrijkere opdrachten. Tenslotte wordt hij in 1614 door de VOC gevraagd om een expeditie te leiden 

naar de „Specerijen Eilanden” via Straat Magelhaen. 

mailto:adhaans@me.com
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Voor zijn kennis en kunde en voor het resultaat van deze laatste reis kreeg 

hij echter van officiële zijde nooit de waardering die hij verdient.  

In 1619 publiceert hij zijn reisverslag, maar overlijdt in Bergen op Zoom 

kort daarna.  
 

Paperback, 130 blz. met talloze illustraties - €24.95 

ISBN 9789082405200 boekhandel of www.boekenbestellen.nl  

 

De Lint is amateurhistoricus met speciale interesse in deze periode van ontdekkingsreizen en van Nederlandse 

maritieme expansie. jan@ortlint.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kopij  Colofon 
   

Uw kopij voor de volgende Probus Nieuwsbrief is zeer 

welkom. Wilt u bijvoorbeeld verslag doen van de viering 

van uw clubjubileum, een kersverse installatie of heeft u 

een boek geschreven, dat ook voor andere Probusleden 

interessant is? 

Wij willen daar graag van meegenieten.  

Uw verslag of boekbespreking mag maximaal 150 

woorden bevatten. 

 redactie@probus-nederland.org 

 Hans Klein 0184 – 691 939 

 Wies van Weele 026 - 333 74 60 
  

 info@probus-nederland.org 

 Jan van Zoest 0172 - 476 382 
  

  

 www.probus-nederland.org 
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