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Voorwoord 

Terwijl ik mij buig over de inhoud van dit voorwoord, meldt de radio het mislukken van het 
Catshuisoverleg; dat leidt af. Mijn oude professionele nieuwsgierigheid blijkt nog niet echt ‘in ruste’ te 
zijn.  
 

Naar aanleiding van de enquête deden wij in de vorige Nieuwsbrief de aanbeveling het ledental en de 
gemiddelde leeftijd van uw Probusclub blijvend te monitoren. Uit de reacties van een aantal 
geselecteerde clubs is gebleken, dat de besturen van die clubs de ledenontwikkeling nauwgezet volgen. 
Het aantrekken van jongere leden heeft een hoge prioriteit. Op dit punt is men bepaald niet ‘in ruste’. 
 

De inhoud van deze derde Probus Nieuwsbrief in 2012 laat een veelheid aan onderwerpen zien.  
Zo worden kandidaten opgeroepen zich te melden voor de vervulling van de vacature die eind dit jaar 
ontstaat als gevolg van het vertrek van onze secretaris. Een uitdaging voor nog immer actieve 
Probusleden. 
 

Dit jaar vieren 20 clubs hun 25-jarig bestaan. In 1987 was er dus grote activiteit de Probusgedachte 
verder uit te dragen. Van de viering van het 25-jarig jubileum van PC Acquoy treft u een verslag aan. 
 

Vier nieuwe loten aan de Probusstam presenteren zich door een verslag van hun installatiebijeenkomst. 
En in het komende jaar zult u er nog meer aantreffen. Ook hier activiteit alom. 
 

En voorts zijn er maar liefst zeven boekbesprekingen. En de onderwerpen laten zien dat daar veel werk 
in is gestopt. 
 

Als je dat op je laat inwerken dan neem je nog veel productiviteit waar onder de ‘retired ‘Professional 
and Business people’. De ‘pro’ in Probus had zo maar voor productief kunnen staan. Productiviteit die ik 
de mensen in het gebied van pc 2513 AA van harte toewens. 
 

Ik wens u veel genoegen met het lezen van deze derde Nieuwsbrief in 2012. 
 

Hans Vroon, vicevoorzitter 
 

 
 

Naamswijzigingen 

Probusclub Swentibold heet voortaan Probusclub Zwentibold en  

Probusclub Castricum Twee heet nu Probusclub Heeren van Castricum. 

 



 

 2 

Vacature eerste secretaris landelijk bestuur 

Aan het eind van het jaar ontstaat als gevolg van het reglementair aftreden van de secretaris, Henk 

Oldenziel, een vacature binnen het bestuur van Probus Nederland. Het bestuur roept gegadigden op om 

hun belangstelling voor deze functie kenbaar te maken. Zie voor de functieomschrijving de website van 

Probus Nederland. 

 
 

Stand van zaken ICT 
Er zijn nu 111 clubwebsites. Tussen november en februari jl. zijn er opnieuw voor clubwebmasters 8 

workshops gehouden met 65 deelnemers totaal. Een aantal belangstellenden staat nog op de wachtlijst 

(waarschijnlijk in het najaar).  

De landelijke site krijgt 200 à 250 unieke bezoekers per dag. Nieuw op deze website, onder clubs is het 

‘bulletin board’, met berichten voor webmasters van Probusclubs en een weblog met ontwikkelingen van 

landelijke webzaken. 

 
 

Nieuw op het Prikbord 
Sinds kort staan er op het prikbord drie nieuwe lezingen van Probusleden, die bereid zijn deze lezing 

ook te houden bij andere Probusclubs: ‘Enigma Japan’, ‘Elektrische auto’s’ en ‘Mysterie Jodendom’. 

Nieuwe boeken van de hand van een lid van een Probusclub treft u aan onder Boekbespreking. Van de 

mogelijkheid om een bijzondere niet commerciële activiteit aan te bevelen, die is georganiseerd door 

een (lid van een) Probusclub en van belang is voor leden van andere Probusclubs, wordt minder 

gebruikgemaakt.  

 
 

Viering 25-jarig bestaan PC Acquoy, 260312 
 

Probusclub Acquoy vierde haar 25-jarig bestaan met 

een officiële receptie in hun vaste vergaderlocatie Hotel 

& Partycentrum De Schildkamp in Asperen.  

Van de 29 leden waren er 24 aanwezig, met daarbij 20 

partners.  

Speciale gast was o.a. de heer H. Oldenziel, namens 

het bestuur van de Stichting Probus Nederland. Verder 

een vertegenwoordiging van het gemeentebestuur 

Lingewaal en de Rotary Club Leerdam, waaruit de 

Probusclub is voortgekomen. 
 

Voorzitter Siemon Venema heette iedereen welkom en 

gaf een korte schets van de rijke historie van de club. Tijdens de gezellige bijeenkomst namen drie 

‘oudere’ leden het woord om iets over hun ervaring gedurende de reeks van jaren met de Probusclub te 

vertellen, gelardeerd met humoristische anekdotes uit de rijke historie van de club. 
 

Het was een ontspannen bijeenkomst, waarbij ook de partners van de leden zich uitstekend vermaakten. 

Een geslaagd feest zogezegd. 

Jan van Ruijven, secretaris 

 

  

http://www.probus-nederland.org/client_files/files/profielschets%20eerste%20secretaris.doc
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Installatie PC Zuidplas, 070212 
 

Het was een bijzondere dag, de dag van de oprichting 

van Probusclub Zuidplas, met serieuze zaken, maar 

ook met ludieke momenten.  
 

Uiteraard een officiële start met de openingswoorden 

van voorzitter Dick van der Eik.  

Aansluitend overhandigde Hans de Waard van 

Sponsorclub De Hollandse IJssel het officiële Certificaat 

van Erkenning en bood Hans Vroon, namens Probus 

Nederland, de voorzittershamer aan.  
 

Na het opspelden van de insignes en het glas met de 

bubbels werd de vergadering verrast door een videoboodschap van Kim Jong Un, de nieuwe leider van 

Noord Korea, die als ‘plesident van Plobusclub PyongYang’ PC Zuidplas feliciteerde met de installatie 

(many conglatulations). Zie YouTube 'speech Kim Jong Un.avi'. 

Na wederom enkele serieuze woorden van de voorzitter werden de aanwezigen tot hun verrassing 

uitgenodigd om het ‘Probus Zuidplaslied’ aan te heffen, dat na enige schroom uit volle borst werd 

meegezongen. Ter afsluiting een voortreffelijke lunch.  
 

Het was een zeer genoeglijke middag. 

Menno Vermaas secretaris / penningmeester 

 
 

Installatie PC Dierens Hof, 150212 
 

De heer Vroon en mevrouw Van Essen 

vertegenwoordigden Probus Nederland bij deze 

installatie. De heer Vroon hield een alleraardigste 

toespraak, vertelde wat over het succes van Probus en 

gaf een aantal zinvolle adviezen zoals het opzetten van 

een website. Hij bood een forse voorzittershamer aan 

die in Dierens Hof zeker niet versleten zal raken. 
 

De heer Bauduin van sponsorclub Rheden-Rozendaal 

zei Dieren graag te willen adviseren, indien nodig. Vóór 

hij het certificaat aan voorzitter Nico Haas 

overhandigde, las hij op passende toon de uitgangspunten van Probus voor. De heer Beuger reikte een 

bel aan voor situaties waarin een hamer niet zou voldoen. De 15 leden sierden elkaar met het Probus-

speldje; het kleine formaat zorgde voor enkele ondertafelse momenten. 

De stemming werd heel duidelijk feestelijk toen op groei en bloei van Dierens Hof werd geklonken.  
 

Na de lunch vertrokken onze gasten, nadat de voorzitter ze hartelijk dank had gezegd voor deze 

feestelijke installatie.  

Joop Schoeman, secretaris  
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Installatie PC Ithaca, 030412 
 

In restaurant Le Marron in Malden (met Michelinster) 

kwam men in feestkledij bijeen voor de installatie van 

Ithaca. De aanwezige Probusleden verdienen zeker 

ook een ster. 
 

Na een welkomstwoordje van de voorzitter gaf Wies 

van Weele namens Probus Nederland een duidelijke 

uitleg over de activiteiten en de intenties van de 

verschillende Probusclubs. Zij benadrukte o.a. dat de 

Probusclubs op diverse continenten actief zijn en dat zij 

elkaar in vele opzichten kunnen inspireren. Ook 

Mariëlla van Essen vertegenwoordigde het landelijk bestuur. 
 

Vervolgens was er een toespraak van een der sponsoren, die aansloot op een door de secretaris ten 

gehore gebracht gedicht van de Griekse dichter Kavalis over de overeenkomst tussen de reis van 

Odysseus naar Ithaca en een Probusclub: het leven vol ervaringen, voorspoed, tegenspoed, ups en 

downs met als doel om al het waardevolle en goede mee te nemen naar het einddoel. “Houd Ithaca in 

gedachten, daar aankomen is je doel, maar overhaast je reis in geen geval en verrijk je met wat je 

onderweg tegenkomt.” 
 

Na de uitreiking van het Certificaat van Erkenning werd het glas geheven op een mooie en 

vriendschappelijke toekomst voor deze post-actieven.  

Ook de voortreffelijke lunch droeg bij aan deze onvergetelijke dag. 

Angelique Rijken, secretaris 

 
 

Installatie PC Julianadorp aan Zee, 190412 
 

Onder het toeziend oog van de partners van de leden en 

vertegenwoordigers van de twee andere Helderse Probusclubs 

vond op 19 april in het Restaurant @Fore in Julianadorp aan Zee 

de installatieplechtigheid plaats van de Probusclub Julianadorp 

aan Zee.  
 

Penningmeester Ad van der Waal van Probus Nederland heette 

de nieuwe club hartelijk welkom binnen Probus. In vogelvlucht gaf 

hij een overzicht van wat Probus inhoudt. Daarnaast schetste hij 

een beeld van de samenstellingen van de clubs binnen Probus 

Nederland. Met een gemiddelde leeftijd van 64,9 jaar mag onze 

club zich rekenen tot de jongsten. Hij sloot af met het uitreiken van 

de traditionele voorzittershamer. 
 

Vervolgens reikte Rens Swaneveld van de moederclub 

Probusclub Den Helder het certificaat van erkenning uit, hij benadrukte hierbij de doelstelling van Probus 

met name het bevorderen van saamhorigheid en vriendschap.  
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Na het opspelden van de Probus insignes, bedankte voorzitter Karel Selie de vorige sprekers voor hun 

adviezen en inspanningen om de 15 heren tellende club binnen 15 maanden te kunnen installeren.  

Alle aanwezigen brachten daarna het bevorderen van de saamhorigheid en vriendschap in de praktijk 

tijdens een bijzonder geanimeerd diner.  

Wilfred Muilwijk, secretaris 

 
 

Boekbesprekingen 
 

 

Wachten op de hoge C, Arnoud Brok van PC Doetinchem I 
 

Van 1985 tot 2010 heeft Arnoud Brok bijna 300 artikelen over het 

muziektheater voor Opera Informa geschreven. Uit deze bijdragen is een 

selectie gemaakt en in boekvorm uitgegeven.  

Wat in dit boek ‘Wachten op de hoge C’ zoal aan de orde komt zijn 

bijvoorbeeld hoe een operavoorstelling tot stand komt, over musiceren in de 

orkestbak, Schubert als operacomponist, Mahler in de Wiener Hofoper, de 

claque in de Wiener Staatsoper, het hondje Nipper van His Masters Voice en 

Annetje van Phonogram en een puik van zoete kelen onder wie Louis van 

Tulder en Jo Vincent. Ook opvallende feiten uit de operageschiedenis, zoals 

de ontwikkeling van vaudeville tot musical, komen aan bod. 
 

Prijs € 18,95, ISBN 978 90 48422 62 3; te bestellen in de boekhandel of bij 

uitgeverij Free Musketeers (www.freemusketeers.nl).  

 

 

Struikelbank, Sybren Kalkman, PC VIII Kennemerland 
 

Met dit spannende boek won Kalkman, registeraccountant en gespecialiseerd 

in de financiële sector, de Haarlemse Debuutprijs 2011, die jaarlijks wordt 

vergeven door de Bibliotheek Haarlem en kunstenaarssociëteit Nieuw 

Teisterbant. 

Achtergrond vormt de kredietcrisis. Rob van Dam, gepensioneerd accountant, 

gaat op onderzoek naar een fout beleggingsproduct, de superwinst van een 

bank en een bedrijfsfraude in Rusland. Het draait allemaal om een 

denkbeeldige bank.  

Valt die om of niet? Wat verklaart de dood van de bestuursvoorzitter? Wat is 

de rol van Tom, een briljante econoom, die zeven jaar geleden uit zijn vak 

stapte? En waarom laat de bank op haar klanten schieten? 

Het boek beschrijft hoe mensen uitgaan van hun eigen referentiekader en te 

goeder trouw iets beslissen dat achteraf gezien onaanvaardbaar is.  

Hoewel het spannende verhaal voorop staat, is de diepgang waarmee de kredietcrisis aan de orde komt 

voor een thriller ongebruikelijk.  

ISBN 978 90 85709 3 50.  

Wilt u meer weten of het boek bestellen, mail dan naar sybrenkalkman@quicknet.nl 

 

  

http://www.freemusketeers.nl/
mailto:sybrenkalkman@quicknet.nl
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De spiegeltjes van de caleidoscoop, Kees Kleinjan van Probus I Maassluis - Maasland 
 

Kleinjan verzorgt lezingen (ook bij andere Probusclubs!) over zijn boek ‘De 

Spiegeltjes van de Caleidoscoop’. 

In deze roman schildert hij de snel veranderende wereld aan de vooravond van 

de Tweede Wereldoorlog. Het echtpaar Cohen maakt zich op om te genieten 

van hun oude dag, maar het opkomend antisemitisme en Hitler-Duitsland 

hebben een ander scenario in gedachten.  

Kleinjan laat in dit meeslepende boek zien hoe de ene maatregel op de andere 

volgt als prelude op de Holocaust. Het gevolg is een beklemmend verhaal van 

hoop en vrees. Hij is er goed in geslaagd de boze dagelijkse werkelijkheid in 

de juiste historische context weer te geven. 

ke.kleinjan@planet.nl 

 

Prijs € 17,50, ISBN 978 90 59118 33 1, www.uitgeverijaspekt.nl  

 
 

Ik leefde van de lucht, Gerard Plukkel, PC Hoorn e.o. 
 

Vijfendertig jaar vloog hij als KLM-piloot en -gezagvoerder de hele wereld over. 

Dit boekje kent geen horror stories over brandende straalmotoren, 

noodlandingen, kapingen, of wat dan ook, maar gaat over de alledaagse 

praktijk van het vliegen. Daarbij ontmoette hij ook interessante mensen, een 

eerste minister uit Noorwegen met een zwaarbewapende lijfwacht en een 

helikopterpiloot die gedwongen werd een crimineel uit de gevangenis te helpen 

ontsnappen. Verder verhaalt hij hoe een DC-9 werd gestolen vanaf het 

vliegveld van Dar es Salaam, hoe de KLM-directie onbekend was met een 

voorgenomen ‘stuntvlucht’ met een Boeing-747 boven de luchtmachtbasis 

Deelen, over een bijna-botsing boven Turkije waarbij hij betrokken was en nog 

veel meer. 

Al die 35 jaar leefde hij niet alleen van de lucht, hij had, zo schrijft hij, ook de 

tijd van zijn leven.  
 

Prijs € 15,95; ISBN: 978 90 8834 292 9; te bestellen op www.boekscout.nl 

 
 

Eindsprint en andere verhalen, Kees Eveleens, Probus III Oosterbeek 
 

De negen verhalen van deze bundel gaan over mensen in de derde 

levensfase. ‘Post-actieven’ in het moderne jargon, maar daarmee nog geen 

inactieven en dat willen ze zo lang mogelijk zo houden. Tegen de achtergrond 

van landschapselementen in de Veluwezoom - een middeleeuws kerkje op de 

grens van bos en uiterwaarden, prehistorische grafheuvels, een stokoude 

lindeboom - trachten ze, elk op hun eigen manier, deugden te maken van de 

noden van het ouder worden. Het thema dat de verhalen losjes verbindt kan 

dan ook worden samengevat met de aanmaning: pluk de oude dag! 
 

Prijs: € 12,50, ISBN 978 94 90834 19 7, www.uitgeverijkontrast.nl 

mailto:ke.kleinjan@planet.nl
http://www.uitgeverijaspekt.nl/
http://www.boekscout.nl/
http://www.uitgeverijkontrast.nl/
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Een kleine geschiedenis van Amerika, Jan van Oudheusden, PC Waalwijk e.o. 
 

Dit boek beschrijft de machten en krachten die de Verenigde Staten vorm 

gaven. Uit een klein groepje verspreide koloniën groeide een levenskrachtige 

republiek, gebaseerd op moderne vrijheidsidealen.  

Het boek besteedt onder meer aandacht aan indianen, zwarten, pioniers, 

ondernemers, boeren en arbeiders. Ook aan de weg naar wereldmacht.  

Met het hoofdstuk ‘De Leerjaren van Barack Obama’ is het boek (waarvan de 

eerste editie stamt uit 2000) aan de vooravond van de verkiezingen van 2012 

weer helemaal up-to-date gemaakt. Het bevat een beschrijving van de 

verkiezingszege van Obama en een weging van de verdiensten en 

mislukkingen van diens presidentschap (2008-2012). Daarnaast komen onder 

meer aan de orde: de recessie, de Tea Party en de spanningen tussen de 

Verenigde Staten en Iran. Een handig naslagwerk voor geïnteresseerden. 
 

Prijs: € 9,95, ISBN 978 90 35137 6 77, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam. 

 

 
 

Jebelstan…Help!, Peter Mulder, PC De Keizer Oosterbeek II 
 

Dit boek speelt in een fictief land op de grens van Pakistan en Afghanistan. 

Westerse donoren gaan graag in op hulpvragen uit dit land.  

Het ingenieursbureau Rudeco weet een opdracht binnen te halen voor een 

stuwdamproject en raakt zo verwikkeld in een politiek spel met verschillende 

partijen. Regeringsfunctionarissen, diplomaten, donoren en ook de lokale 

bevolking proberen vooral hun eigen belangen te behartigen. Het wordt pijnlijk 

duidelijk dat de resultaten van dit soort projecten hierdoor altijd afwijken van 

wat men er zich aanvankelijk van voorstelde…  

De teamleider van het project denkt dan ook meer dan eens HELP! 

Mulder werkte 25 jaar als econoom/ontwikkelingsplanner voor 

ingenieursbureau Euroconsult in Azië, het Midden-Oosten en Afrika. 

Op advies van Max Dendermonde besloot hij zijn ervaringen met consultancy 

in ontwikkelingslanden in romanvorm vast te leggen. 
 

Prijs € 19.90, ISBN 978 90 51799 10 1 te bestellen via www.Gopher.nl of de erkende boekhandel. 

 
 

 

Kopij  
Uw kopij voor de volgende 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. 

 

 
 

Colofon 
 

redactie@probus-nederland.org 

Hans Vroon 030 - 603 62 33 

Wies van Weele 026 - 333 74 60 
 

info@probus-nederland.org 

Henk Oldenziel 078 – 616 21 64 
 

www.probus-nederland.org 
 

 

http://www.gopher.nl/
mailto:redactie@probus-nederland.org
mailto:info@probus-nederland.org
http://www.probus-nederland.org/

