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Voorwoord 

Deze Probus Nieuwsbrief (de zesde van dit jaar) is geheel gewijd aan de Nationale Probusdag te Ede op 

2 november 2011. De gekozen vorm is die van het verslag. Voor gedetailleerde informatie wordt u 

verwezen naar pagina’s op de website van Probus Nederland. Daar vindt u teksten of sheets van de 

sprekers. 

 

In de volgende Probus Nieuwsbrief zal er weer ruimte zijn voor de mededelingen en verslagen van 

Probusclubs. 

 

Veel plezier met de terugblik op een zeer geslaagde Probusdag. 

 

Hans Vroon 
 

 

 

Impressies van de Nationale Probusdag op 2 november jl. in De Reehorst te Ede 
 

Het was een mooie herfstdag die 2e november. Ruim 450 Probusleden, veelal bestuurders van een 

Probusclub, togen naar De Reehorst in Ede; de inmiddels traditionele locatie voor de Nationale 

Probusdag. Ruim voor 10.00 uur meldden zich de eerste afgevaardigden bij de inschrijfbalies. Duidelijk 

was men had er zin in; de beste garantie voor een succesvolle dag. 

 

De landelijke Probusdag is ook een uitgelezen 

gelegenheid om met Probusvrienden uit andere regio’s 

kennis te maken en ervaringen uit te wisselen. 

Bij de koffie in de foyer was de vermenging eerst 

aarzelend, maar tegen elven, de officiële start van het 

programma, kwamen de gesprekken moeilijk tot een 

einde; een goed teken. 
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De voorzitter aan het woord. 
Traditiegetrouw startte de voorzitter van het bestuur, Wolter Koster, de 

bijeenkomst. In zijn toespraak ging hij in op een aantal onderwerpen, die 

op dit moment de bijzondere aandacht van het bestuur hebben. 

[ De (niet letterlijke) tekst van de toespraak vindt u op de website onder 

het kopje ‘Toespraak landelijke Probusdag’ ] 
 

In de eerste plaats meldde hij de gestage groei in het aantal clubs. Eind 

november wordt in Roosendaal het 411e Certificaat van Erkenning 

uitgereikt aan Probusclub ‘De Spiegel’; een damesclub. 

Vanaf 1997 zijn er ruim 110 clubs bijgekomen en er lopen nog een zestal 

aanvragen voor erkenning.  

Het gaat dus goed met de ontwikkeling van de Probusgedachte. 
 

Wolter Koster wees nog eens nadrukkelijk op het feit, dat Probus 

Nederland een facilitaire organisatie is ten behoeve van de Probusclubs.  

Het zijn de Probusclubs die het initiatief hebben voor het oprichten van een nieuwe club in hun 

gemeente of regio. 

(Zie hiervoor ook het vernieuwde protocol voor oprichting van een nieuwe Probusclub.) 
 

Een punt van bijzondere aandacht is de continuïteit van een Probusclub. Wil een club voldoende 

toekomstperspectief hebben, dan is aandacht voor aanwas van jongere leden een ‘must’. Voorkomen 

moet worden, dat het leeftijdsverschil tussen potentiële toetreders en de leeftijden van de bestaande 

populatie te groot wordt.  
 

De voorzitter suggereerde zelfs een maximum leeftijd voor nieuwe leden, maar noemde geen grens. 

Meer heeft een kritisch Probuslid niet nodig om daar een verhelderende vraag over te stellen. Maar 

daarover was geen bestuursstandpunt. Bovendien kan dat voor de ene Probusclub anders liggen als 

voor de andere.  
 

De boodschap was helder, maak en houd uw Probusclub aantrekkelijk voor nieuwe leden. Daarbij kan 

de ontwikkeling van een eigen website met behulp van de ICT-werkgroep van Probus Nederland een 

goede rol vervullen. 

 

Probusclub Apeldoorn ’86 maakte een aardig gebaar. 

Ter gelegenheid van hun 25-jarig bestaan is een 

geïllustreerd boekje verschenen. Een exemplaar 

daarvan werd door de heer Rath aangeboden aan het 

bestuur van Probus Nederland. Zo blijft de geschiedenis 

van Probusclubs bewaard; een prima idee. 
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Stichting Probus Golf 
In een korte presentatie (de sheets vindt u onder het kopje ‘Probus Golf’) kreeg de Stichting Probus 

Golf, bij monde van bestuurslid Leendert Kruidenier, de gelegenheid het jaarlijkse Golftoernooi onder de 

aandacht te brengen.  

Hij meldde, dat in 2012 het toernooi gehouden wordt op maandag 9 juli en wel op de Goyer Golf & 

Countryclub te Eemnes. 

Er zullen twee wedstrijdvormen gespeeld worden : 

1. individuele single stableford met handicapverrekening; 

2. texas scramble (meer een gezelligheidswedstrijd) 

Meedoen is leuk, omdat men leden van andere Probusclubs ontmoet. Maar bovenal : het is een zeer 

gezellig toernooi.  
 

Wie op de hoogte gehouden wil worden over dit evenement, kan zich melden bij de secretaris van 

Probus Golf, e-mail: probus-golf@hetnet.nl 
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ICT-ontwikkelingen bij Probus Nederland. 
Sprekend over de automatiseringsontwikkelingen bij Probus Nederland en 

de Probusclubs, wierp Ronald van Maas (de ICT-bestuurder binnen het 

bestuur) de vraag op : 

“Wat is er terechtgekomen van onze plannen (2009) ?”  

Het ging daarbij om drie doelen : 

1. Van papieren post naar elektronische; 

2. Ontwikkelen van een nieuwe website met nieuwe mogelijkheden; 

3. het faciliteren van clubwebsites via Probus Nederland. 
 

Hij was niet ontevreden. Weliswaar ging de invoering in een laag tempo, 

maar het was er dan toch van gekomen en het werkt.  

Zo wordt de Probus Nieuwsbrief ongeveer 5x per jaar in elektronische 

vorm verspreid, gaan de contributiefacturen 1x per jaar via de e-

mailadressen van de clubs en is de uitnodiging voor deze Probusdag met enquête en inschrijving via de 

website tot u gekomen. 
 

De komende tijd is er nog wel veel werk te verzetten. Zo zal het commentaar van de clubs verzameld 

worden en zullen de ‘best practices’ verspreid worden onder de clubs, ook via te houden workshops. En 

dat alles om de dienstverlening aan de leden van de Probusclubs te kunnen verbeteren en aansluiting te 

krijgen en te houden met de wereld van jongere leden.  
 

Ronalds verhaal was waarneembaar zeer duidelijk. Er was niet één vraag. Of zou hier sprake zijn 

geweest van een groot verlangen naar de lunch. Ik denk dat het een duidelijk verhaal was. 

(De sheets van Ronald van Maas vindt u onder het kopje ‘Probusdag ICT’.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de middagpauze hebben de webmasters van drie 

Probusclubs hun ervaringen verteld bij het ontwikkelen 

van de website voor hun Probusclub.  

Het waren de Probusclubs 

 Rond de Venen;  

 Kanaalzone Zeeuwsch-Vlaanderen 

uit Terneuzen en  

 Gijsbrecht van Aemstel 

uit IJsselstein (Utr.) 
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De middagpauze. 

En toen was er weer ruimte voor de gezelligheid. Het aperitief en de lunch vielen zeer in de smaak. De 

onderstaande foto’s illustreren dat. Het ene gerecht had overigens meer afnemers dan het andere; ook 

dat is te zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En verder was er het bezoek aan de Probuswinkel.  

Nieuw daar was het wandbord, dat als eenmalige actie, tegen een 

zeer concurrerende prijs werd aangeboden.  

Maar ook de overige artikelen uit de winkel ondervonden veel 

belangstelling.  

Stropdassen chokers, pochetjes, damesshawls, insignes en 

dasspelden gingen in rap tempo over de toonbank. 
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Immigranten in een open samenleving 
Met zijn inleiding over ‘Immigranten in een open samenleving’, die gebaseerd is op enkele hoofdstukken 

uit zijn boek ‘Het land van aankomst’ (inmiddels toe aan de 13e druk), hield hij het Probusgehoor een 

spiegel voor : “Waar staan wij zelf ?” 
 

Wij vragen aan onze immigranten in te burgeren. Maar dat vraagt aan de 

Nederlandse samenleving wel om duidelijk te zijn over waarin er 

ingeburgerd moet worden. Taal is slechts één aspect van het 

inburgeren, maar hebben wij wel een goed idee over de andere 

aspecten ? 
 

Scheffer constateerde dat het niet een typisch Nederlands probleem is; 

alle landen, waar immigranten zich in enige omvang vestigen, 

ondervinden soortgelijke problemen. 

Onbekend maakt onbemind en de mens lijdt het meest door het lijden 

dat hij vreest, zouden wijsheden kunnen zijn, die hier van toepassing 

zijn.  

Hij noemde het voorbeeld van het Zwitserse referendum over het verbod 

op de bouw van minaretten. De Zwitsers waren daarvoor. In dat land 

waren toen slechts 4 minaretten, terwijl een land als Frankrijk er ruim 4.000 heeft. Nederland heeft er 

ongeveer 500. 
 

Scheffer betoogde dat bij alle immigratiestromen van enige omvang drie stadia zijn te onderkennen. Hij 

noemde ‘vermijding’ (een beetje wegkijken), ‘conflict’ (elkaar heftig raken) en ‘aanvaarding’ (het bouwen 

aan nieuwe onderlinge verhoudingen).  

In zijn afrondende beschouwing concludeerde hij o.a. dat aanvaarding – voorbij de vermijding en het 

conflict – vraagt om een nieuw ‘wij’.  

De komst van migranten dwingt een samenleving tot zelfonderzoek: wat verstaan we onder burgerschap 

en wie worden gezien als medeburger ?  

Hoewel ‘vermijding’, ‘conflict’ en ‘aanvaarding’ grote steden gelijktijdig kenmerken, zijn samenlevingen 

niet gedoemd om telkens dezelfde conflicten mee te maken.  

De geschiedenis leert dat telkens nieuwe groepen in de verbeelde gemeenschap worden opgenomen, 

die daarmee ruimer wordt. Ooit waren de katholieke Ieren in het protestantse Amerika niet welkom en nu 

kan niemand zich het land meer voorstellen zonder hen.  

Oude migrantengemeenschappen zoals de Italianen in Frankrijk of de Polen in Duitsland hebben een 

vergelijkbare geschiedenis meegemaakt.  
 

Afsluitend illustreerde Scheffer met een voorbeeld hoe ontwikkelingen op elkaar inwerkten. 

Tijdens een debat in Amsterdam met vertegenwoordigers uit de Surinaamse gemeenschap zei iemand 

op een wat verongelijkte toon: ‘Niemand heeft het meer over ons.’ De achtergrond was dat de 

problemen rond de Marokkaanse en Turkse jongeren in het middelpunt van de belangstelling stonden. 

Maar onbedoeld was die klacht een hoopvolle samenvatting van de immigratiegeschiedenis: degenen 

die ooit als buitenstaander werden gezien zijn stap voor stap tot ingezetenen geworden. En inderdaad 

zijn de Surinaamse migranten van veertig jaar geleden langzaam onderdeel geworden van de 

verbeelding van Nederland – een proces dat nog niet voltooid is - en daarmee veranderen ze het beeld 

van dat land.  

De zoektocht naar een nieuw ‘wij’ is altijd onaf, omdat er zich telkens nieuwe groepen buitenstaanders 

aandienen.
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In de daarop volgende vragenronde met de zaal kwam o.a. naar voren, dat het lijkt alsof wij of eigenlijk 

men, weinig leert van het verleden. In zijn antwoord benadrukte Scheffer nog eens, dat de stadia 

‘vermijding’, ‘conflict’ en ‘aanvaarding’ een soort natuurlijk proces zijn dat doorgemaakt moet worden om 

nieuwe evenwichten te vinden. 

Op de vraag wat politici eigenlijk moeten doen om tot een goed conflictmanagement te komen in dit 

soort situaties, antwoordde Paul Scheffer dat dit niet alleen een kwestie van politiek is. Deze vragen 

moeten aan iedereen worden gesteld en door iedereen worden beantwoord. 

Politici, werkgevers(organisaties), werknemers(organisaties), gemeenten, andere maatschappelijke 

organisaties enz. enz. enz. 

 

(De samenvatting van de inleiding van Paul Scheffer vindt u op de website onder het kopje ‘De open 

samenleving en haar immigranten’) 

 

 

Tijdens de pauze en na afloop van Paul Scheffers inleiding, was er de 

gelegenheid zijn boek aan te schaffen voor de gereduceerde prijs van € 15,-

-.  

Bovendien was het mogelijk het gekochte exemplaar na afloop door Paul 

Scheffer te laten signeren. 
 

De boeken waren snel uitverkocht. De rij voor het signeren was lang. 

Toen hij klaar was met signeren, was het merendeel van de Probusleden al 

onderweg naar huis. En die hadden hun drankje na afloop echt niet 

overgeslagen. 

 

Het optreden van Paul Scheffer was een welkome bijdrage aan een van de 

doelstellingen van Probus te weten verbreding van kennis en interesse en 

verruiming van inzicht 

 

 

Het was m.i. een geslaagde dag. Over twee jaar zien wij elkaar weer in Ede. 

 

Hans Vroon 

 

 

 
 

 

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 030-6036233 

Wies van Weele 026-3337460 
 

info@probus-nederland.org 
Henk Oldenziel 078-6162164 

 

www.@probus-nederland.org 
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