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Voorwoord 

 
In deze eerste Nieuwsbrief van 2018 diverse bestuursmededelingen, waaronder de vaststelling van de 
jaarrekening 2017 (met het verslag van de kascommissie) en het jaarverslag. Deze stukken staan gepubliceerd op 
onze website. Diverse Probusclubs hebben vragen gesteld over nieuwe privacywetgeving. Op 25 mei a.s. wordt de 
Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van kracht. Wij gaan daarop nader in, doch verwachten voor 
de Probusclubs in het algemeen geen al te grote consequenties. 

 

Verder aandacht voor het jubileum van Probus Prodonna Hof van Twente en twee nieuwe Probusclubs. In de 

afgelopen maanden zijn Probus Vrouwen Zwolle e.o. 1 en Probus Maas en Waal geïnstalleerd. Hiermee komt het 

totaal op 436 clubs. Wij heten deze Probusclubs van harte welkom in onze gelederen. Uit diverse vragen van 

belangstellenden blijkt dat de Probusformule nog steeds aanslaat. Binnenkort worden weer twee Probusclubs 

geïnstalleerd en daarnaast bevinden zich nog clubs in de oprichtingsfase. 

 

Ten slotte nog drie interessante boekbesprekingen van Probusleden en zes nieuwe inleidingen op het Prikbord.  

  

J.A. (Hans) Klein  

Voorzitter Probus Nederland 
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Bestuursmededelingen 

 

 

Nieuw bestuurslid 

Per 1 januari 2018 is de heer Hennie Ardesch als bestuurslid aangetreden belast met communicatie. Uit dien 
hoofde maakt hij deel uit van de redactie van de nieuwsbrieven. Hij neemt tevens de organisatie op zich van de 
Landelijke Probus Dag en van de tweejaarlijkse enquête. In afwijking van het destijds opgestelde profiel blijft de 
penningmeester voorlopig verantwoordelijk voor het beheer van de winkel. 

 

Financiële jaarstukken en jaarverslag 

Het bestuur heeft de jaarrekening 2017 vastgesteld. De jaarrekening 2017 (met het verslag van de kascommissie)  

en de begroting 2018 (eerder toegezonden via nieuwsbrief nr. 5 van december 2017) vindt u op  

https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2018/02/Jaarrekening-2017.pdf en  

https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2017/12/Begroting-2018.pdf . 

 

Het bestuur heeft eveneens het jaarverslag 2017 vastgesteld. Ook dat staat gepubliceerd op de website: 

https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2018/02/Jaarverslag-2017-def.pdf.  

 

Winkel 

Helaas waren de past president stropdassen in de winkel enige tijd niet voorradig. Gelukkig is de voorraad 

inmiddels aangevuld en kunnen de dassen weer gebruikt worden. 

 

Nieuwe Probusclubs 

Het bestuur heeft ingestemd met de erkenning van Probusclub Texel i.o. De installatie vindt plaats op 19 april a.s. 

Eveneens op 19 april staat de installatie van Probusclub Maarssen gepland 

 

Probus Golftoernooi 2018 

Stichting Probus Golf houdt haar jaarlijks golftoernooi op donderdag 12 juli a.s. op golfbaan Het Rijk van 

Nijmegen. Er is een keuze voor spelen via Stableford (individueel) of via Texas Scramble (teamverband). Meer 

informatie vindt u op onze website https://probus-nederland.nl/index.php/probus-golfdag-2018/.  

https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2018/02/Jaarrekening-2017.pdf
https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2017/12/Begroting-2018.pdf
https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2018/02/Jaarverslag-2017-def.pdf
https://probus-nederland.nl/index.php/probus-golfdag-2018/
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Probus Bridgedrive 2018 

Op 27 juli 2018 organiseert Probusclub ‘De Vrije Heeren’ Vianen weer de jaarlijkse Probus Bridge-Drive. Meer 

informatie vindt u op onze website https://probus-nederland.nl/index.php/leden-actief/probus-bridgedrive/.  

 

Algemene Verordening Gegevensverwerking 

Per 25 mei wordt de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van kracht. De AVG is een Europese 

verordening met het doel de privacybescherming Europa-breed te verbeteren. Het bestuur verwacht voor 

Probusclubs in het algemeen geen al te grote consequenties. Toch is het wel van belang uw privacy beleid 

zorgvuldig te overwegen. Van verenigingen wordt verwacht dat zij helder en duidelijk kunnen aangeven welke 

gegevens zij verzamelen en wat er met die gegevens gebeurt. 

Het zal over het algemeen gaan om namen en contactgegevens van leden en om cv’s, als die op een website 

geplaatst worden, dan wel gebruikt worden voor algemene communicatietoepassingen. Bij vrijwel alle 

Probusclubs blijft de privacygevoelige informatie volledig binnen de club. 

De website van Probus Nederland en alle aangesloten websites voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden. De 

gegevens die aan Probus Nederland verstrekt worden, hetzij voor de website, hetzij voor communicatie 

doeleinden, worden voor geen enkel ander doel gebruikt. Alleen de e-mailadressen van secretarissen kunnen 

worden doorgegeven aan collega’s van zusterverenigingen of aspirant leden die contact zoeken. 

Gegevens die niet meer actueel zijn worden verwijderd. 

 

 

Installaties, jubilea en andere clubaangelegenheden 

 

 

Tienjarig jubileum Prodonna Hof van Twente  

Op 10 oktober vierde Prodonna Hof van Twente haar tienjarig bestaan. Vanuit de verschillende kernen 

verzamelden de dames zich in Doesburg bij het Lalique-museum. De conservator verzorgde eerst een presentatie 

over de juwelen- en glaskunstenaar René Lalique ( 1860-1945) en over Jan Toorop aan wie  nu een tijdelijke 

expositie is gewijd. De ochtend werd afgesloten met een kort pianospel, waarna in de stijlvolle eetkamer een 

lunch volgde.  

De middag begon met een toelichting op enkele portretten van Toorop voor we zijn andere werk bekeken.  

Uitgebreid bewonderden we hierna de sieraden en het met veel vrouwen, vogels en planten versierde glaswerk 

van Lalique.   

https://probus-nederland.nl/index.php/leden-actief/probus-bridgedrive/
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Bij onze wandeling door het Hanzestadje Doesburg 

werden we verrast door de gezellige binnenstad, de 

vele historische gebouwen en het middeleeuwse 

stratenpatroon. In De Waag (1478) sloten we deze 

feestdag af met een hapje en een drankje. 

 

Inauguratie Probus Vrouwen Zwolle 
e.o. 1 op 12 januari 2018  

 

 Voorjaar  
Het licht vlaagt over 't land in stooten 

wekkend het kort en straf geflonker 

der blauwe wind-gefronste sloten; 

het gras gloeit op, dooft uit, is donker. 

Twee lamm'ren naast een stijf grauw schaap 

staan wit, bedrukt van jeugd in 't gras... 

Ik had vergeten hoe het was 

en dat de lente niet stil bloeien, 

zacht droomen is, maar hevig groeien, 

schoon hartstochtelijk beginnen, 

opspringen uit een diepe slaap, 

wegdansen zonder te bezinnen.  

M. Vasalis 

  
Het is zover. Gedurende een periode van 9 maanden hebben we geheel of gedeeltelijk post actieve vrouwen die 
een Probusclub wilden gaan vormen, elkaar maandelijks ontmoet, met elkaar kennis gedeeld en samen gegeten 
in een vriendelijke, welwillende sfeer. 

Vanaf vandaag, 12 januari 2018, kunnen we met 
vreugde de naam Probusclub gaan dragen. Onze club 
heet Probus Vrouwen Zwolle e.o. 1. We komen bij 
elkaar in de mooie en sfeervolle tuinzaal van het 
zeventiende-eeuwse gebouw van de Groote Sociëteit 
(bouwjaar 1650 – 1675). 

Aanwezig zijn 20 vrouwen, de leden en aspirant-leden 
van Probus Vrouwen Zwolle e.o. 1, Daarnaast zijn er 
onze gasten: Hein Banken, penningmeester van de 
Stichting Probus Nederland, en vertegenwoordigers 
van de drie mannen clubs Probus 1, 2, en 3 Zwolle. 
Twee leden hebben zich door omstandigheden 
afgemeld. Annelies Wemmenhove, dagvoorzitter en 
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huidige vicevoorzitter heet iedereen welkom, met 
name de gasten van de andere clubs, en dankt ze voor 
hun belangstelling. Daarna geeft ze het woord aan 
Harma Scholtens, voorzitter.  

Harma Scholtens begint met het gedicht ”Voorjaar” 
van Vasalis en vertelt aan de hand van de regels 
daaruit iets over de korte geschiedenis van de club. 
Drie vrouwen, Annelies Wemmenhoven, Ina van 
Vlieten, en Juul van den Berg hebben in 2016 het idee 
opgevat om een Probusclub voor vrouwen voor Zwolle 
e.o. op te richten, en zijn aan het werk gegaan. 
Daarom zijn we nu allemaal hier. Zij hebben zich 
verdiept in de procedures om het oprichten van en 
Probusclub en vonden in hun vrienden- en kennissenkring een aantal vrouwen die enthousiast reageerden op hun 
initiatief. Er werden leden geworven. In maart 2017 werd een voorlopig bestuur gevormd door Harma Scholtens, 
voorzitter, Netty Gröllers, secretaris, Anneke Klein, penningmeester, en twee leden van de voorbereidingsgroep, 
Annelies Wemmenhoven en Juul van den Berg. Dit oprichtingsbestuur werd adequaat begeleid door enkele leden 
van Probus Zwolle 1. Het begin van de oprichting van een club was, zegt Harma Scholtens, als wegdansen zonder 
te bezinnen, al is dat wegdansen wellicht wat hoog gegrepen voor een club van 55+ vrouwen. Maar we begonnen 
ergens aan, opgewekt en vitaal, dat wel, maar wisten niet wat de uitkomst zou zijn. De Stichting Probus 
Nederland was moeilijk te bereiken vanwege de vernieuwing van hun website. Het gras groeide op, doofde uit, 
het was donker. Maar er begon weer licht te schijnen. Het contact met Probus Nederland, eenmaal gelegd, 
verliep plezierig en er werd enthousiast gewerkt aan log lijkende statuten en reglementen: Twee Lamm’ren naast 

een stijf grauw schaap wit bedrukt van jeugd in het 
gras. Op 10 april 2017 was de eerste ontmoeting van 
de aspirant-leden: Een indrukwekkende harmonieuze, 
enthousiaste bijeenkomst in theaterschip Thor, waar 
pianist Rik Elings muziek speelde die we persoonlijk 
hadden uitgekozen. Daar zijn zes bijeenkomsten 
geweest met levensverhalen en een verscheidenheid 
aan onderwerpen waarover lezingen werden 
gehouden. Op de bijeenkomst van 13 november 2018 
werd het clubreglement van de vereniging Probus 
Vrouwen Zwolle e.o. 1 door de leden goedgekeurd en 
vandaag zullen we het certificaat van erkenning van 
Probus Nederland ontvangen. 

Binnenkort worden we ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nadat de oprichtingsakte bij de notaris 
gepasseerd is. Wij zijn als club van 21 leden nog steeds aan het wegdansen, maar niet meer zonder te bezinnen.  

Annelies Wemmenhoven geeft het woord aan Willem Willems, vertegenwoordiger van Probus I Zwolle. Hij begint 
ook met een versregel van Vasalis uit het gedicht “Voorjaar”. Hij vertelt over een schoon en hartstochtelijk begin 
van Probus I op 12 januari 1983, dus nu 35 jaar geleden. Over vijf jaar vieren Probus I en Vrouwen Zwolle e.o. I 
beide een lustrum. Hij noemt Probus een prachtige vereniging: een vriendenclub. Hij wenst ons een schone en 
mooie toekomst toe 

Annelies Wemmenhove vertelt iets over het begin van de wederzijdse contacten tussen de voorbereidingsgroep 
en de Stichting Probus Nederland en hoe het allemaal goed kwam. Zij geeft daarna het woord aan Hein Banken. 
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Hij schetst de historische en de huidige kaart van Probus in Nederland aan de hand van aantallen en gemiddelden. 
Deze zijn ook op de website van de Stichting te vinden. Ook vertelt hij over het doel van de Stichting Probus 
Nederland. Er is geen hiërarchie: alle clubs zijn autonoom. Wel beheert en beschermt de Stichting het logo, ze 
houdt overzicht over de ontwikkelingen binnen de landkaart van Probus in Nederlanden beheert de website. Tot 
slot spreekt hij zijn bewondering uit voor de snelheid waarmee de Zwolse Vrouwenclub het licht heeft gezien en 
geeft aan Harma Scholtens een mooie houten voorzittershamer. 
 
Een mooi moment in de jonge geschiedenis van de club breekt aan: Hein Banken speldt Harma Scholtens een 
gouden Probus vleugeltje op en overhandigt haar het Certificaat van Erkenning van Probus Vrouwen Zwolle e.o. 1. 
Vanaf vandaag staan wij geregistreerd in het landelijk Probus-register als nr. 438. De overige leden spelden elkaar 
het speldje op, dat klein is en moeilijk zichtbaar. Dus duurt het even eer er op ieder jasje, of sjaaltje een goede 
plek is gevonden voor het glanzende vleugeltje, maar we gaan allemaal straks hopelijk op vleugels weer naar huis. 

Een heildronk op een mooie toekomst. Dan is het officiële moment voorbij en zijn wij uitgegroeid tot een 
Probusclub:  

Hevig gegroeid na het schone en hartstochtelijke begin 
Die steeds opnieuw weg zal dansen en zich bezinnen.... 

Netty Gröllers, secretaris 
Juul van den Berg, notulist 
Met foto’s van Annelies Wemmenhove 

 

Installatie Probusclub Maas en Waal 

Probusclub Maas en Waal is thuis in Druten. Verscholen in het rivierenland ligt Druten in Gelderland aan de 
zuidkant van de Waaloever in een prachtig landschap. Het deelt van oudsher met de Betuwe een rijke voorziening 
aan kersenboomgaarden. 
Probusclub Maas en Waal meldde zich voor het eerst in 2014. De initiator, Han Veraart was toen nog alleen. 
Gelukkig is dat niet lang zo gebleven. In 2017 is Probusclub Maas en Waal met 21 leden (dames en heren) 
volwassen geworden en verdient erkenning als Probusclub.  
In het land van Maas en Waal gaan romantiek en nuchterheid uitstekend samen. Erkenning en installatie als 
Probusclub is een feestelijke gebeurtenis, maar elke bijeenkomst is eigenlijk een feest. Waarom zou je het anders 
doen? De agenda getuigt daarvan. 

10.30 - 11.00 Binnenkomst met koffie 

11.00 - 12.00 Voordracht van Carin Albers “Het bespreken en daadwerkelijk oefenen van een persoonsprofiel”. 

12.00 - 12.30 Huishoudelijk gedeelte & certificering gevolgd door een toast op de nieuwe vereniging 

13.00 -            Lunch (informeel gedeelte) 

Mevrouw Albers is expert in HR- management. Personeelsselectie en personeelsbegeleiding zijn voor elk bedrijf 
cruciaal, maar tegelijk ook lastig. Hoe weet je of een persoon zowel nu als in de toekomst geschikt is voor het 
werk dat je hem of haar wil toevertrouwen. Natuurlijk kun je op je intuïtie afgaan, maar dat heeft zo zijn zwakke 
kanten. Daarom zijn er instrumenten ontwikkeld die daarbij kunnen helpen. Een van de instrumenten is een 
persoonlijkheidstest met voorspellende waarde. Mevrouw Albers zet enthousiast en helder uiteen hoe die test 
werkt en hoe je de resultaten kunt beoordelen. Zij geeft daarbij aansprekende voorbeelden uit haar eigen 
praktijk. Echt spannend wordt het al blijkt dat drie van de aanwezige leden de moed hebben gehad de test te 
maken. Mevrouw Albers heeft van tevoren wel een kleine selectie toegepast om aan de hand van verschillende 
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achtergronden te kunnen laten zien hoe het werkt. De test resultaten zijn uitstekend grafisch weer te geven en 
aan de hand van de beelden laat zij zien dat de verwachte verschillen ook echt aangetoond kunnen worden en 
dat de resultaten prima aansluiten bij de inmiddels voltooide of nagenoeg voltooide carrières.  Mevrouw Albers 
slaagde erin om een moeilijke materie helder te behandelen en wist de drie deelnemende leden die de moed 
hadden zich kwetsbaar op te stellen op een uitstekende wijze in hun waarde te laten en toch een duidelijk beeld 
weer te geven. Een uitstekende inleiding en een knappe prestatie. 

Namens het bestuur van de Stichting Probus Nederland was het aan Ad van Helvoort om Probusclub Maas en 
Waal te verwelkomen in de Probus gemeenschap. Hij deed dat door te vermelden dat deze bijeenkomst alle 
elementen van de Probus gemeenschap in zich had: Kennis en ervaring en de bereidheid die met elkaar te delen; 
onderling vertrouwen en daardoor een veilige omgeving om jezelf te kunnen zijn; en bovenal vriendschap. 
Hoewel het daar nu met deze installatie misschien op lijkt heeft Probus Nederland daarin geen regiefunctie, maar 
een dienende zowel letterlijk als figuurlijk. Letterlijk, omdat Probus Nederland heeft een pakket van diensten, 
waar alle Probusclubs gebruik van kunnen maken, figuurlijk omdat Probus Nederland symbool staat voor de 
Probus gedachte: Een mogelijkheid om ouderen die hun sporen in het bedrijfsleven, als bestuurder, of als 
executive, of als professional verdiend hebben gelegenheid te bieden voor onderlinge ontmoeting en wederzijdse 
inspiratie. 

Als eiland in een kersenstreek – zo had Probus Maas en Waal al laten weten – beschikte het al over een prachtige 
hamer van kersenhout. Daarom bleef de installatie beperkt tot het overhandigen van het certificaat van 
erkenning. Het resultaat was er niet minder om. Met bubbels en een uitstekende lunch werd dat onderschreven. 

 

Boekbesprekingen 

 

 

Journael van een Scheepschirurgijn 
In 1598 monstert de chirurgijn Alexander Courtmans op uitnodiging van 
Olivier van Noort aan op diens avontuurlijke expeditie naar de ‘Specerijen 
Eilanden’ via Straat Magelhaen en de Stille Oceaan. Blaeuschuyt (scheurbuik) 
en Roode Loop (dysenterie) eisen onderweg een zware tol en Alexander 
Courtmans staat voor de taak om met de medische kennis van zijn tijd deze 
ziekten te behandelen. Als een van de eerste scheepschirurgijns legt hij op 
deze lange reis zijn belevenissen vast in een Journael. Hij getuigt daarin van 
de ontberingen, van de vijandelijkheden van Spanjaarden, Portugezen en 
anderen, van zijn verwondering over de exotische culturen op die reis, van 
zijn behandelingen en bij dit alles zelfs van zijn wankelend geloof. Zijn 
persoonlijke motivatie om de risico’s van deze reis te trotseren wordt in de 
loop van zijn verslag duidelijk. Na terugkeer in het vaderland wordt de 
levensloop van Alexander Courtmans gevolgd tot het moment dat hij als 
chirurgijn in de legers van Frederik Hendrik zijn tenten opslaat tijdens het 
beleg van ’s Hertogenbosch (1629). 

Over de bewerker: Jan de Lint is orthopedisch chirurg maar heeft zich als 
amateurhistoricus verdiept in de maritieme expansie van de Nederlanden aan het begin van de zeventiende 
eeuw. Eerder verschenen van zijn hand ‘Kanonnen voor kruidnagelen; de reis om de wereld van Pieter de Lint, 
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1598-1603’ en ‘Joris van Spilbergen (1568-1620), zijn leven en reizen’. Het Journael is historisch gedocumenteerd 
en geannoteerd, maar leest als een roman. 
__________________________________________________________________________ 
Alexander Courtmans –  Journael van een Scheepschirurgijn  – 160 blz. paperback met flappen, geïllustreerd 

Prijs: €17,50  –  ISBN: 97890 6100 729 6 
__________________________________________________________________________ 
Uitgevers Maatschappij Ad. Donker B.V. –    Kon. Emmaplein 1, 3016 AA Rotterdam 

Jan de Lint, lid van Probusclub Oosterhout III, E-mail: jan@ortlint.com. 

 

Dansen met dilemma’s 

Ontelbare dilemma’s, van kleine tot grote, vinden wij op ons levenspad. Als 
bestuurder, als professional, als werknemer, als mens. Maar gaat het altijd om een 
keuze tussen ‘dit OF dat’, om proposities die elkaar uitsluiten? Of is het ook mogelijk 
om zowel dit áls dat te kiezen en dus ‘dit EN dat’ te realiseren. Het boek ‘Dansen met 
dilemma’s beantwoordt deze vraag met een volmondig ja. Ja, het is mogelijk om de 
strijdige proposities te verzoenen, te reconciliëren. Er van uitgaande dat er de wil is 
om te reconciliëren en te gaan voor wederzijdse winst, voor win-win. 

Als de gevolgen van de keuze niet zo groot zijn, kiezen we meestal intuïtief en 

spontaan. Maar soms gaan we wikken en wegen, bang om verkeerd te kiezen. Dit 
wik-en-weegproces wordt belangrijker en moeizamer naarmate de gevolgen van een 
verkeerde keuze groter zijn. Of wanneer de gevolgen niet alleen voor jou zijn, maar 
ook effect hebben op je omgeving, het land, de wereld. De schrijvers van het boek 
‘Dansen met dilemma’s’ hebben een tientallen jaren lange haat-liefde relatie met het 
fenomeen dilemma. Steven Olthof door zijn werk als adviseur op het gebied van strategie en innovatie en Allard 
Everts door zijn advieswerk rond kernwaarden en bedrijfscultuur. De ambitie van dit boek is drieledig: inzicht 
geven in het fenomeen dilemma, een proces aanbieden dat helpt om succesvol met een dilemma om te gaan en 
een overzicht geven van wat er rondom dilemma’s gebeurt binnen organisaties en beroepsgroepen. 

Het boek kent 3 onderdelen: 

• Deel I introduceert de terminologie die nodig is om met elkaar over dilemma’s te kunnen spreken, geeft een 

overzicht van hoe dit ‘fenomeen’ vanaf de verre 

oudheid de filosofen heeft beziggehouden en 

behandelt het fundamentele werk van vier 

hedendaagse ‘meesters’ die het dilemma-denken in de 

laatste 40 jaar op de kaart hebben gezet. 

• Deel II is het hart van het boek en beschrijft de 

procesmethode, Dilemma to Dialogue (D2D), die 

gevolgd moet worden om die ‘dit EN dat’ te vinden en 

waar te maken. Om de methode te illustreren eindigt 

dit deel met een uitwerking van twee persoonlijke – en 

twee internationale dilemma’s (Brexit en Shell’s 

energietransitie). 

mailto:jan@ortlint.com
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• Deel III behandelt levensdilemma’s, dilemma’s in en rond organisaties en dilemma’s per beroepsgroep. Bij de 

beroepsdilemma’s komt ook de zorgverlener aan bod, met onder andere het Clinical Practice Models 

Framework en dilemmamethoden die gericht zijn op medische ethiek (Graste en VU-MC). 

Omgaan met dilemma’s is als een dans, een dans van de dilemmahouder (hij of zij die door het dilemma uit de 
slaap wordt gehouden) en vertegenwoordigers van de tegenstrijdige proposities, de stakeholders. Dit boek biedt 
niet alleen de danspassen, maar maakt daarnaast duidelijk wat nodig is om de omstandigheden te creëren die 
een succesvolle dans mogelijk maken. 

Allard Everts en Steven Olthof (Probus Kennemerland 85 en Probus Bloemendaal) ISBN 978-90-79679-57-7, 408 
pagina’s 

 

Leven met en zonder Héloïse 

Na hun pensionering zijn romanist Ted Bagchus (Probusclub Aa of Weerijs - 
Rijsbergen) en classicus/ mediëvist Rien Jonkers (Probus Club Roosendaal) het werk 
van de 12de -eeuwse filosoof en theoloog Pierre Abélard intensief gaan bestuderen. 
Ze waren verrast door de modern aandoende ideeën van deze merkwaardige 
geleerde, bij het grote publiek helaas alleen bekend door zijn liefdesavontuur met 
Héloïse. 

Hun studie resulteerde in de uitgave van de eerste Nederlandse van het Gesprek 
tussen een filosoof, een jood en een christen waarin actuele thema’s als tolerantie en 
de waarde van de verschillende godsdiensten worden behandeld. Een paar maanden 
geleden verscheen Leven met en zonder Héloïse, waarin representatieve teksten uit 
het gevarieerde werk van Abélard (vaak voor het eerst) in het Nederlands zijn 
vertaald, ingeleid en toegelicht. Sinds december 2017 is deze uitgave ook als e-boek 
te verkrijgen. 

Ted Bagchus en Rien Jonkers  

Utrecht 2017 (uitgeverij Klement). Prijs € 19.99. 

Nieuwe op prikbord 

Don Giovanni, opera van Mozart 
Mevr. Noks Nauta, Probus Delft III 

De ziel van Rusland 
Pieter Boersma, Probus De Ronde Venen Mijdrecht 

Ieder mens heeft z’n verhaal  
Henk Vaessen, Probus 1 Putten 

Journael van een Scheepschirurgijn 
Jan de Lint, Probus Oosterhout III 

Beelden van Paaseiland 
Prof. dr. Jan J. Boersema, Probus Leiden 1 

https://probus-nederland.nl/wp-admin/post.php?post=3126&action=edit
https://probus-nederland.nl/wp-admin/post.php?post=3154&action=edit
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Allemaal Andersdenkenden 
Jaap Frijlink, Probus De (Utrechtse) Heuvelrug 

 

 

Slot 

 

De verslagen en enkele boekbesprekingen zijn, in afwijking van wat het colofon voorschrijft (maximaal 150 
woorden) in deze en de vorige nieuwsbrieven wat ruim uitgevallen. 150 woorden is wellicht wat te beperkt, maar 
de aard van de nieuwsbrieven vraagt wel om enige beperking. Het bestuur braad zich over de oplossing hiervan 
en zal zo spoedig mogelijk op de website bekend maken aan welke regels de Nieuwsbrief zal moeten voldoen. Wij 
vertrouwen op uw begrip daarvoor. 

 

 

 

 

 

 

   

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 

 

Marieke Bruins Slot 0229 – 561734 

vicevoorzitter@probus-nederland.nl 

Hennie Ardesch   053 – 4353868 

redactie@probus-nederland.nl  

 
Ad van Helvoort 013 - 5400154 

clubadministratie@probus-nederland.nl 

 Secretariaat 

 

Jan van Zoest 0172 - 476 382 

info@probus-nederland.nl 

website 

 www.probus-nederland.nl 

  

  
 


