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Voorwoord 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Vrijwel alle Probusleden 

merken dit, vanwege veel e-mailberichten die als klant van diverse organisaties worden ontvangen.  De nieuwe 

privacywetgeving heeft ook consequenties voor de Probusclubs. Ons bestuur heeft zich ingespannen om het de 

Probusclubs gemakkelijk te maken daarop in te spelen. In de Extra Nieuwsbrief nr. 2 van mei 2018 staan zes zaken 

over de eisen van de AVG, met als bijlagen diverse voorbeelden hoe de Probusclubs hieraan kunnen voldoen. 

Hoewel de Probusclubs zelf verantwoordelijk blijven voor de wijze waarop de verplichtingen van de AVG worden 

vorm gegeven, raad ik de Probusclubs ten zeerste aan voldoende aandacht te besteden aan deze nieuwe ontwik-

keling. 

Verder vraag ik uw aandacht voor de komende vacature secretaris. Bij de bestuursmededeling is de functieom-

schrijving beknopt beschreven. Belangstellende Probusleden kunnen voor 1 september a.s. hun interesse kenbaar 

maken voor deze uitdagende functie. 

In april en mei zijn de Probusclubs Maarssen, Texel en Alphen een omstreken dames geïnstalleerd. Hiermee komt 

het totaal op 439 clubs. Wij heten deze Probusclubs van harte welkom in onze gelederen. De verslagen van deze 

installaties vindt u in deze Nieuwsbrief  

Ten slotte in deze Nieuwsbrief nog drie interessante boekbesprekingen van Probusleden over hun recent ver-

schenen boeken (Boerenbolwerk Hoogland, Tussen Gabriel en Michael en Het kwaad …. Een mysterie?) en acht 

nieuwe inleidingen op het Prikbord. Zoekt u een inleider voor uw Probusclub, kijk eens naar het Prikbord op onze 

website, met een groot aanbod van Probusleden die bereid zijn daarvoor te zorgen. 

J.A. (Hans) Klein 

Voorzitter Probus Nederland 
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Bestuursmededelingen 

 

AVG 
De Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) is de Nederlandse uitwerking van Europese wetgeving met 

als doel privacybescherming. Om het belang nog eens te onderstrepen is er een breed scala van voorlichtingsacti-

viteiten aan gekoppeld. De impact van de wet kan groot zijn voor ondernemingen en instellingen die persoonsge-

gevens moeten gebruiken voor hun werk. De impact op Probusclubs is relatief gering, al is er ook voor Probu-

sclubs wel enig werk aan de winkel. Het bestuur heeft een korte uitleg en een aantal voorbeelden aan de secreta-

rissen toegestuurd en op de website geplaatst. Niet altijd alles hoeft. Elke club moet voor zichzelf bepalen wat 

nodig is. 

Vacature secretaris 
De secretaris van Stichting Probus Nederland (kortweg Probus Nederland), Jan van Zoest, treedt per 31 december 

2018 af. Dit betekent dat binnen het bestuur per 1 januari 2019 de functie van secretaris vacant wordt. Voor be-

langstellenden volgt hier de door het bestuur opgestelde functieomschrijving. 

Voor de functie van secretaris van Probus Nederland wordt een persoon gezocht die de normale secretariële on-

dersteuning verleent aan het bestuur. Dit betekent het maken van de uitnodigingen en de verslagen van de be-

stuursvergaderingen, die vier à vijf keer per jaar worden gehouden en het maken van een jaarverslag.  

De secretaris informeert waar nodig en houdt contact met Probusclubs in oprichting vanaf het begin tot aan de 

installatie zoals vastgelegd in het Protocol voor het oprichten van een nieuwe Probusclub. 

De secretaris heeft ook als taak juridische regelgeving onder meer op het gebied van verenigingsrecht, bestuurs-

aansprakelijkheid en privacywetgeving bij te houden en waar nodig de Probusclubs daarvan op de hoogte te stel-

len. 

Voorts onderhoudt de secretaris de buitenlandse contacten en beheert het archief. 

Een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en digitale ervaring zijn voor het uitoefenen van de functie een 

vereiste. Juridische kennis is een pré. 

Het bestuur zoekt in de functie van secretaris een enthousiast bestuurslid dat bereid is bovenstaande taken te 

vervullen.  

Een bestuurslid dat verder binnen het bestuur mede vormgeeft aan de doelstellingen van Probus en die als 

"teamworker" bereid is gedurende maximaal twee perioden van drie jaar zijn/haar bijdrage te leveren aan de 

besluitvorming binnen de vergaderingen en ook bereid is bij toerbeurt het bestuur naar buiten toe zoals bij de 

installatie van nieuwe Probusclubs of bij een lustrum te vertegenwoordigen.  

Het huidige bestuur bestaat uit zeven personen. De voorkeur gaat uit naar vrouwelijke kandidaat. 
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Probusleden, die interesse hebben in het vervullen van deze uitdagende functie, worden opgeroepen om vóór 

1 september 2018 hun belangstelling kenbaar te maken bij de secretaris van Probus Nederland: Jan van Zoest,    

E-mail info@probus-nederland.nl of Telefoon 0172-476382 

Goedkeuring Probusclub Maarssen 
Het bestuur heeft Probusclub Maarssen, na toetsing van de ingezonden stukken, accreditatie verleend als Probu-

sclub. 

Goedkeuring Probusclub Alphen e.o. Dames  
Het bestuur heeft Probusclub Alphen e.o. Dames, na toetsing van de ingezonden stukken, accreditatie verleend 

als Probusclub. 

Nieuwe module registratie bestuursleden inclusief ledenadministratie. 
Op het gebied van de ict is nog een belangrijke ontwikkeling onderweg: een specifieke module voor de clubs en 

voor Probus Nederland. In deze module kunnen secretarissen weer hun eigen clubmutaties bijhouden inclusief de 

mogelijkheid van een ledenadministratie. De opgeslagen gegevens worden natuurlijk beveiligd en zullen zoals de 

AVG vereist natuurlijk alleen toegankelijk zijn voor de rechthebbenden. Wij verwachten dat deze module binnen-

kort ter beschikking komt. 

 

INSTALLATIES, JUBILEA EN ANDERE CLUBAANGELEGENHEDEN 

 

Probusclub Maarssen geïnstalleerd 

 
In aanwezigheid van Hans Klein, voorzitter van Probus Nederland, Ed van Noort, Jan Gelpke en Kees Kramer van 

Probusclub Agora Oss, en Koo van der Wal, voorzitter van De Vechtstreek, werd Probusclub Maarssen op 19 april 

in café-restaurant De Eendracht officieel geïnstalleerd. 

In zijn openingswoord ging voorzitter Tjalle Peters 

in op de nog zeer recente geschiedenis van de 

jonge Probusclub. Zowel hij als Michel van Schaik 

was korte tijd lid van Probusclub De Vechtstreek. 

In goed overleg besloten ze om een nieuwe club 

op te richten die zich beperkt tot Maarssen en de 

directe omgeving. Probusclub De Vechtstreek be-

strijkt een groter gebied, grofweg tussen Maarssen 

en Abcoude. Ze kozen voor een gemengde club en 

plaats van de bijeenkomsten werd De Eendracht 

aan de Vecht in Maarssen. De officiële oprich-

tingsdatum is 1 januari 2018. De nieuwe club 

streeft ernaar om binnen een jaar te groeien naar 

circa 25 leden.  

mailto:info@probus-nederland.nl
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Koo van der Wal van Probusclub De Vechtstreek, feliciteerde de nieuwe club: “Er is een klein broertje of zusje 

geboren. We hebben elkaar beloofd niet onder elkaars duiven te schieten en ik geloof dat er genoeg potentieel is 

in een plaats als Maarssen.” Hij sprak de hoop uit dat er regelmatig contact zal zijn tussen de beide Probusclubs 

en dat er uitwisselingen zullen plaatsvinden. 

Daarna was het woord aan de voorzitter van de mentorclub Agora Oss, Ed van Noort. Hij onderstreepte belangrij-

ke elementen als vriendschap, ondersteuning en gezelligheid. Vervolgens reikte hij het officiële Probus Certificaat 

van Erkenning uit aan de voorzitter. Met ingang van 19 april 2018 is Probusclub Maarssen erkend door Probus 

Nederland.   

De voorzitter Probus Nederland, Hans Klein, vertelde over het ontstaan van de Probusclubs, stond stil bij de doel-

stellingen en de invulling daarvan en gaf tevens een aantal adviezen. Hij feliciteerde de nieuwe Probusclub met de 

snelle start, vanaf de eerste melding tot aan de installatie, en wenste de nieuwe club een goede toekomst toe. 

Probusclub Maarssen is de 437ste club in Nederland. Het totaalaantal gemengde clubs bedraagt nu 93.  

Maarten Schikker, secretaris 

 

Installatie Probusclub Texel    

   
Op 19 april 2018 werd in Den Burg in de Schoutenzaal van De Lindeboom Texel de Probusclub Texel geïnstalleerd. 

In zijn openingstoespraak vertelt Peter Bakker over het ontstaan van de Texelse club, na een contact met Probu-

sclub Nieuwediep een omstreken (Den Helder) in het najaar van 2016. 

Henk Oude Nijhuis, voorzitter van mentorclub Nieuwediep e.o., dacht dat hij met 

de persoon van Peter Bakker een nieuw lid voor zijn club had gevonden, maar al 

snel bleek dat het ging om de start van een club op Texel. Hij feliciteert Texel met 

de erkenning en wenst de club een goede toekomst toe. 

Marieke Bruins Slot spreekt namens het bestuur van Probus Nederland. Zij bena-

drukt dat voor haar de onderlinge vriendschap een kernwaarde is. Het bestuur 

heeft, na toetsing aan de voorwaarden, Probus Texel als 438ste club in Nederland 
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erkent. Als bewijs daarvan overhandigt zij de voorzittershamer met Probus logo aan Peter Bakker, en leest Henk 

Oude Nijhuis het Certificaat van Erkenning voor. Peter Bakker krijgt dan als eerste door Marieke het Probusspeld-

je opgespeld. Zij feliciteert de club en wenst haar een goede toekomst! 

Aan het diner worden toespraken en “Texelse Gerechies“ afgewisseld. Jan Duin leest een gedicht voor van Aart 

van den Brink in Texels dialect:  “Ut siekbriefie fön Aai”. 

Johan Reydon geeft een lezing over het monumentale paneel dat in 

de Schoutenzaal, de vaste locatie van Probus Texel, is aangebracht. 

Hij vertelt hoe het na veel omzwervingen en een nog langere en 

moeizame weg van restauratie uiteindelijk in deze zaal werd ge-

plaatst.  Hij heeft met hulp van diverse deskundigen zelf de restaura-

tie uitgevoerd, vertelt over het proces daarvan, en verklaart de voor-

stellingen op en de historische waarde van de panelen. 

De bijeenkomst wordt afgesloten met een dankwoord aan alle gast-

sprekers en een hartelijk afscheid tussen gasten en clubleden. 

Nelly Philipse, secretaris 

Probusclub Alphen en omstreken dames geïnstalleerd. 
 

Maandag 4 juni 2018 was het zover. Na een jaar 

flink door werken, werd Vereniging Probusclub 

Alphen en omstreken Dames – kortweg “Prozus” – 

geïnstalleerd.  

In mei 2017 kwam een achttal vrouwen voor het 

eerst bijeen om te bezien of de oprichting van een 

Probusclub voor alleen dames in Alphen aan den 

Rijn haalbaar zou zijn. Het enthousiasme bleek 

groot. Het totaalaantal leden is inmiddels gestegen 

naar vijftien. Gestreefd wordt naar een uitbreiding 

tot voorlopig twintig leden.  

De leden hebben besloten om een officiële vereniging te worden. De statuten passeerden op 20 april 2018 de 

notaris. 

Er is bewust gekozen om een Probusclub voor vrouwen op te richten omdat de sfeer 

in een Probusclub met enkel vrouwen, toch anders is dan met mannen erbij. Boven-

dien speelt mee dat de dames willen laten zien, ook als vrouwenclub in Probusland 

hun mannetje te staan. In Alphen aan den Rijn zijn in totaal vier Probusclubs: een 

herenclub, twee gemengde clubs en nu dus een damesclub. De voorzitters van de 

andere Alphense clubs waren ook aanwezig bij de feestelijke bijeenkomst. 

Na het openingswoord door voorzitter Ria van Zoest, overhandigde Jan van Zoest, 
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secretaris van Probus Nederland namens Probus Nederland haar de voorzittershamer. Inderdaad dezelfde naam. 

Dat is niet toevallig, zij zijn getrouwd, maar dat terzijde.  

Na de overhandiging van de hamer kwam het certificaat van erkenning aan de beurt. Paul Hertzberger overhan-

digde dit namens de mentorclub, Probusclub Alphen lll. Maike Versteeg van deze mentorclub viel de eer ten deel 

om alle dames het Probusspeldje op te doen. Tenslotte dankte penningmeester, Elly Hummelman, genodigden en 

leden voor hun inzet en komst.  

De bijeenkomst werd afgesloten met een diner. 

Lia Butter, secretaris 

Vereniging Probusclub Alphen en omstreken Dames 

 

Boekbesprekingen 
 

 

 

Het kwaad ……..een Mysterie 
In de verschillende door de schrijver beklede functies en ambten werd hij geconfron-

teerd met allerlei vormen van kwaad. Kwaad dat mensen overkomt. Kwaad dat mensen 

elkaar aandoen. Maar wat verstaan we eigenlijk onder kwaad? Waar komt het kwaad 

vandaan? Vragen van alle tijden en alle plaatsen, maar iedere tijd maakt het noodzake-

lijk opnieuw te zoeken naar antwoorden op deze vragen. Dit boek is het verslag van een 

Bijbelse zoektocht naar de oorsprong en de oorzaak van het kwaad in de wereld. Een 

zoektocht naar de oer-wortels van het kwaad. Is God verantwoordelijk voor het kwaad? 

Zijn er demonische krachten werkzaam die kwaad veroorzaken? Of is het de mens die 

het kwaad over zichzelf, over de ander en over de wereld afroept? Wat is het verband 

tussen kwaad, zonde, dood en lijden? Heeft lijden zin? Is het wezen van het kwaad een 

mysterie of geeft de Bijbel ons antwoorden of inzichten? Een ding is zeker. Het kwaad is overwonnen met de 

dood en opstanding van Jezus. Met het kwaad zal door God een keer definitief worden afgerekend. Dat is de Bij-

belse boodschap van hoop en vertrouwen. Wij staan dan ook niet met lege handen tegenover het kwaad. Het 

kwaad kan worden overwonnen! Een boek bestemd voor iedereen die nieuwsgierig 

is naar (het mysterie van) het kwaad. 

Peter Visser, Probusclub Goeree-Overflakkee 

ISBN 9789087597511 Uitgever: U2pi BV , Verschijningsjaar: 2018 

Boerenbolwerk Hoogland 
In dit boek wordt de geschiedenis van de landbouw in Hoogland tussen 1887 en 

2012 behandeld. 

Na een wat aarzelend begin op algemeen christelijke grondslag in de periode 1887 – 

1917, ontstond in 1917 in Hoogland in het kader van de verzuiling een krachtige 

boerenorganisatie op katholieke grondslag, die veel voor de Hooglandse veehouders 

Probus Nederland beoordeelt de boeken niet. Publicatie hier betekent dan ook niet dat de Stichting Probus Nederland met de inhoud instemt. Probus Nederland kan niettemin een publicatie weigeren of 

verwijderen indien blijkt dat daarin discriminerende teksten voorkomen, of oproepen tot dan wel verheerlijken van geweld, of soortgelijke maatschappelijk onaanvaardbare standpunten. 
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en landbouwers heeft betekend. 

P.R. Smink, lid van Probus Stichtse Rotonde 

E-mail: prsmink@hetnet.nl 

Verkrijgbaar: Historische Kring Hoogland, Engweg 7, 3828 CJ Hoogland 

 

Tussen Gabriel en Michael (gratis E-boek) 
 

Dit E-boek verhaalt van het onderzoek naar de verdwenen 

schilderingen van Kees Dunselman in de Laurentius & Elisa-

beth Kathedraal te Rotterdam. Dit project werd mogelijk 

dankzij het gulle gebaar van een mecenas die zich ontferm-

de over de kalot van de apsis in de kathedraal. De voorstel-

ling op dit gewelf was in 1964 verwijderd onder invloed van 

de vernieuwingen tijdens het tweede Vaticaans Concilie 

(1962-1965) Nederland.  

Na raadpleging van de parochie bleek werd gekozen voor een ontwerp dat herinnerde aan het verdwenen werk 

van Kees Dunselman. Die opdracht ging naar Jojanneke Post van Davique Sierschilderwerken, met wie ik tijdens 

mijn onderzoek nauw heb samengewerkt. Vooral de sessies op de steiger waren heel inspirerend. Als je als kunst-

historicus zo nauw mag samenwerken met een kunstenaar en de chemie bruist, dan brengt dat heel veel.  

Deze E-publicatie kan gratis gedownload worden, dankzij de kathedraal en het bisdom. Men wil graag dat zoveel 

mogelijk mensen kennisnemen van dit nieuwe kunstwerk en van de achterliggende verhalen. Die zijn er te over! 

Wat te denken van de mensen die de kerk en haar inrichting tot stand hebben gebracht. Of van de symboliek die 

in de voorstellingen verborgen zit. Dat bleek een hersenkraker waar Dan Brown eer aan had kunnen behalen. Het 

was verder een heel avontuur om het geheim te achterhalen van de bijzondere schildertechnieken van Kees Dun-

selman, waarvoor Jojanneke Post een eigen variant heeft bedacht. En dan het verhaal van de liturgie, waar de 

bisschop zelf een bijzondere inbreng in heeft gehad.  

Ditmaal heb ik liturgie en iconografie dichter bij elkaar gebracht door het virtuele duet tussen de voorgestelde 

mensen op de muren en de kerkgangers in het gebouw in beeld te brengen.  

Alles bij elkaar vormt het nieuwe kunstwerk een bijzondere toevoeging aan het “Gesamtkunstwerk” dat de ka-

thedraal vormt: een toevoeging van deze tijd, geënt op vroeger. 

Dit E-boek kan dankzij de bijdrage van de kathedraal en het bisdom Rotterdam gratis gedownload worden bij: 

●   de auteur: http://bit.ly/VanHH-LauElKat-download 

●   de kathedraal: http://bit.ly/Kathedraal-E-boek-LauElKat 

●   het bisdom: http://bit.ly/Bisdom-E-boek-LauElKat 

 

 Nieuw op prikbord 

 
 

http://bit.ly/VanHH-LauElKat-download
http://bit.ly/Kathedraal-E-boek-LauElKat
http://bit.ly/Bisdom-E-boek-LauElKat
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Speuren naar sporen 

P. Pijper Probus1 Alphen 

De verbeelding van de Hel 

O. de Jong Probus EX-ACT te Doorn, 

Valkenburg aan zee 

A. Pols, Probus Erasmus Rotterdam 

Op zoek naar de ziel van Europa 

Prof. dr. K. van der Wal. Probus Vechtstreek. 

Een vergeten geschiedenis 

J. Eising, lid van Probus Land van Zwentibold Sittard 

Sociale cohesie versterken in een post war 

gebied 

J.A. Kool lid Probus Maasland, Oss 

Glazen Kerstversiering 

Koos Egberts, lid van Probus Stichtse Rotonde 

Glas een fantastisch materiaal! 

Koos Egberts, lid van Probus Stichtse Rotonde 

Meer informatie vindt u op onze website https://probus-nederland.nl/index.php/inleidingen-van-leden/.  

NB Het aantal prikbordvermeldingen is erg groot. Waarschijnlijk is er een aantal, misschien 

vooral oudere meldingen, niet meer geldig. Als u een inleiding niet meer houden wilt, als het 

niet meer kan, of als u een aanmelding aantreft van een overleden Probus vriend(in), meldt 

ons dat a.u.b. even. 

 

 

 

   

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 instal-

latie 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 300 

woorden bevatten.  

 

 

 Redactie 

 

Marieke Bruins Slot 0229561734 

vicevoorzitter@probus-nederland.nl 

Hennie Ardesch   0534353868 

redactie@probus-nederland.nl  

 
Ad van Helvoort 0135400154  

clubadministratie@probus-nederland.nl 

 Secretariaat 

 

Jan van Zoest 0172476 382 

info@probus-nederland.nl 

Website 
 www.probus-nederland.nl 

  
 

https://probus-nederland.nl/index.php/inleidingen-van-leden/

