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Voorwoord 

In deze eerste Nieuwsbrief van 2019, allereerst bij de vele bestuursmededelingen een verslag van het afscheid 
van Jan van Zoest als secretaris en de introductie van onze nieuwe secretaris, Peter Blom. Tevens is Ad van Hel-
voort, onze tweede secretaris, herbenoemd voor een nieuwe periode van drie jaar. 
 
Na de werkzaamheden van de kascommissie heeft ons bestuur de Jaarrekening 2018 vastgesteld. Dit laatste is 
tevens van toepassing voor het Jaarverslag 2018. Beide stukken zijn, inclusief de het verslag van de kascommissie, 
in te zien op onze website. Voor deze commissie zoeken wij een nieuw lid. 
 
Ons bestuur is volop bezig met de voorbereidingen voor de tweejaarlijkse Landelijke Probusdag. Die dag wordt dit 
jaar voor de vijftiende keer gehouden op woensdag 13 november te Ede. Verder vragen wij uw aandacht voor het 
dit jaar weer te houden Probus golftoernooi op donderdag 11 juli en Probus Bridgedrive op vrijdag 23 augustus. 
Op onze website staat op welke wijze belangstellenden zich hiervoor kunnen opgeven. 
 
Wij feliciteren de Probusclubs Het Westland en Ridderkerk met hun 35-jarig en 40-jarig jubileum. Op 18 en 19 de-
cember 2018 zijn twee nieuwe Probusclubs geïnstalleerd, te weten Contrefort Dongen en Haagse Vrouwen. Deze 
clubs verwelkomen wij van harte in onze Probus-gelederen. Het aantal Probusclubs op 1 januari 2019 is 441. 
 
Ook nu weer vragen wij aandacht voor maar liefst acht interessante nieuwe boeken van Probusleden en zeven 
nieuwe prikbordmeldingen.  
 
Ten slotte nog enkele opmerkingen over de buitenlandse contacten. De resultaten van de gehouden enquête 
hebben wij ter kennis gebracht van Probus Belgium. Gebleken is dat men meer tijd nodig heeft om en en ander 
goed te kunnen organiseren. Ons bestuur komt te zijner tijd hierop terug. 
 
J.A. (Hans) Klein 
Voorzitter Probus Nederland 
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Bestuursmededelingen 

 

Nieuwe secretaris 

Per 1 januari is de heer Jan van Zoest afgetreden als secretaris. Hij wordt opgevolgd door Peter Blom, lid van Pro-
busclub Putten.  

Tegelijkertijd is het e-mailadres info@probus-nederland.nl opgeheven, omdat het te kwetsbaar is voor spam, en 
vervangen door secretaris@probus-nederland.nl. 

Peter Blom heeft een achtergrond in Elektronica en Bedrijfskunde en heeft in zijn werk-
zame leven gewerkt in de marketing en introductie van informatiesystemen en is de laat-
ste twintig jaren actief geweest in de organisatieverandering met zijn eigen bedrijf Syner-
gie@Work. 

Geboren in Indonesië, heb ik gewerkt bij bedrijven in binnen- en buitenland; zo heb ik vele 
jaren in de buurt van Philadelphia (USA), London en Buçaresti gewoond. Dus voel ik mij ze-
ker een wereldburger en Europeaan. 

Natuurlijk is werk niet alles. Ik ben nog steeds actief lid van de Lions Club Putten “Arkem-
heen” en ben een paar jaar geleden toegetreden tot de Probusclub Putten. 

In mijn vrije tijd ben ik te vinden op of bij het water, zeilend of an-
ders genietend met een boekje, samen met mijn vrouw nu de drie 
kinders het ouderlijk huis hebben verlaten. Ook is het heerlijk in 
de zomerperiode met de MGB rustig over de Veluwe te rijden. 

Nu bijna 70 jaren, reken ik erop dat ik in deze functie Probus Nederland te kunnen hel-
pen. 

Afscheid van Jan van Zoest 

Dinsdag 29 januari jl. heeft het bestuur van Probus Nederland na 6 jaar af-
scheid genomen van Jan van Zoest. Jan heeft als secretaris in zijn periode 
als een rots in de branding de stormen doorstaan. Hij deed dat op zijn ei-
gen manier, scherp analyserend, met rustige, beminnelijke reacties, correct 
en zorgzaam, maar wel altijd beslist. Hij had geen enkele moeite met me-
ningsverschillen en was in staat 
om te luisteren en zich aan te 
passen. Meer moeite had hij met 
de onwellevendheid en de agres-
sie waarmee sommige discussies 

omlijst werden. 

Zijn zorgzaamheid bracht hem er onder meer toe, dat hij de laatste 
maanden nog even het archief geordend heeft en voor zijn opvolger 
een groot aantal nogal slordig geordende en onduidelijke dozen in een 
hoek van de garage terugbracht tot vier. 

Ook in het bestuur was hij vaak een bindende factor, met oog voor iedereen. Wij zullen hem missen. 

mailto:secretaris@probus-nederland.nl
https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2019/01/Afscheid-Jan-1.jpg
https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2019/01/Afscheid-Jan-4.jpg
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Herbenoeming 

De heer Ad van Helvoort, lid van Probus Tilburg Leijdal is herbenoemd in de functie van 2de secretaris. 

Jaarrekening 2018 goedgekeurd 

De kascommissie bestaande uit de heren J.A. Algera (Probusclub Waddinxveen) en W. Wouters (Probusclub Put-
ten) heeft op 22 januari 2019 schriftelijk verklaard dat de verslaglegging zoals weergegeven in de gepresenteerde 
balans en resultatenrekening in overeenstemming is met de in 2018 gevoerde financiële administratie. Het be-
stuur heeft vervolgens overeenkomstig het voorstel van de kascommissie de jaarrekening over 2018 goedgekeurd 
en de penningmeester gedechargeerd. De jaarrekening wordt  separaat per e-mail naar de secretaris gestuurd. 

Oproep nieuw lid kascommissie 

Dit jaar treedt de heer Wouters af als lid van de kascommissie. Het bestuur nodigt Probusleden uit zich als opvol-
ger aan te melden. Kandidaten mogen niet komen uit Probusclubs waarvan bestuursleden lid zijn of uit de Probu-
sclub van het nog zittende lid van de kascommissie (Waddinxveen). Aanmeldingen kunnen worden gestuurd naar 
secretaris@probus-nederland.nl.  

Jaarverslag 2018 

Voor het laatst heeft de heer Jan van Zoest als secretaris het jaarverslag van Probus Nederland geschreven. Het 
bestuur heeft het jaarverslag 2018 goedgekeurd. 

Landelijke Probusdag 2019 

Dit jaar wordt weer een Landelijke Probusdag georganiseerd. De Landelijke Probusdag is bij uitstek de gelegen-
heid om een groot aantal medeleden te ontmoeten en met hen en het bestuur van Probus Nederland van ge-
dachten te wisselen over de ontwikkelingen binnen de Probus beweging en een interessante lezing bij te wonen. 

De Landelijke Probusdag wordt dit jaar gehouden op woensdag 13 november 2019. 

Noteer deze datum alvast in uw agenda. 

Buitenlandse contacten 

Op de enquête over buitenlandse contacten wordt toch wat enthousiaster gereageerd dan verwacht. Er kunnen 
nog nieuwe formulieren binnenkomen en bovendien zijn onze buitenlandse collegae in Frankrijk en België nog 
niet zo ver. Het bestuur houdt daarom een beslissing nog aan. 

 

Installaties, jubilea en andere clubaangelegenheden 

 

Probusclub Het Westland vierde 7e lustrum 

Op 26 oktober 2018 bestond Probusclub Het Westland 35 jaar. Het is de oudste Probusclub van de totaal 6 Probu-
sclubs in Westland. Op vrijdag 9 november werd het jubileum in eigen kring met partners gevierd met een feeste-
lijke bijeenkomst.  

Door de betreffende clubs aangeleverde verslagen 

mailto:secretaris@probus-nederland.nl
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Na ontvangst in restaurant “De Lickebaertshoeve” in Maasland met een drankje en na het uitwisselen van de feli-
citaties was er een uitgebreid en muzikaal omlijst diner. Tijdens het diner verzorgde een van de leden een amu-
sante presentatie waarin hij de aanwezigen meenam in het reilen en zeilen van de Probusclub. Het oudste lid ont-
ving uit handen van de voorzitter een oorkonde omdat hij al 30 jaar lid was; hij was tevens het eerste lid dat deze 
mijlpaal bereikte en een oorkonde ontving. 

Aan het einde van de feestelijke avond werd de programmacommissie bedankt voor de fijne en goed georgani-
seerde jubileumviering. 

Probus Ridderkerk vierde 40-jarig bestaan 

Was in de 70’er jaren de dreigende “vereenzaming” van post-actieve leden, voor de Rotaryorganisatie in Neder-
land, reden om z.g. Probusclubs op te richten? Nu dan durf ik te stellen dat dat in Ridderkerk prima is gelukt. Wij 
prijzen ons dan ook gelukkig dat in navolging van Delft, Ridderkerk 40 jaar geleden dit initiatief heeft genomen. 
Als 11e club in Nederland is Probus-Ridderkerk op 16 januari 1979 officieel opgericht. 

Om dit heugelijke feit te vieren is de club bijeen geweest in Restaurant de Wevershoeve waar ook dhr. Hans Klein, 
voorzitter van Probus-Nederland als gastspreker aanwezig was. 52 Leden met eega’s waren hierbij aanwezig, 
waarbij zelfs de vrouw van één der oprichters. Met zo’n opkomst is van vereenzaming gelukkig geen sprake, van 
vergrijzing echter wel. 

Ridderkerk is een actieve club die éénmaal in de 14 dagen op dinsdag middag bij-
eenkomt Na ontvangst wordt dan gezamenlijk de maaltijd gebruikt. Aansluitend 
hebben we een spreker en worden er allerhande onderwerpen gepresenteerd. 

Sociaal contact tussen de PROfesionele BUSiness leden is wezenlijk onderdeel van 
de club. 

Voor deze speciale gelegenheid kun je rustig spre-
ken van een zeer uitgebreid diner, aangevulde met muzikale omlijsting en afge-
wisseld met lovende woorden voor onze jubilarissen. Eén lid die helaas niet meer 
fysiek aanwezig kan zijn heeft zijn verhaal, doorspekt met anekdotes ons via de vi-
deo mogen toespreken. Naar het einde van de avond kwam de stemming er echt 
helemaal in, zeker toen ons “Probus Trio”  de inzet gaf  en de stemming ver-
hoogde met het zingen van  populaire deuntjes. 

Verplichte zaken rond de bestuurswisselingen werden op de koop toegenomen. Zowel de oude voorzitter Ton 
Vink, als de nieuwe voorzitter Dick Breeman, dankten de heer Hans Klein van Probus-Nederland voor zijn toe-
spraak en de oorkonde welke zij hierbij mochten ontvangen. 

18 december Installatie Probus Contrefort Dongen 

Op 18 december 2018 is Probus Contrefort uit Dongen toegetreden tot het illustere gezelschap Probusclubs in 
Nederland met een feestelijke en zeer geanimeerde installatie door het uitreiken van het Certificaat van Erken-
ning. De bijeenkomst werd ook bijgewoond door afgevaardigden van onze mentorclub Probus IV uit Oosterhout. 

Onze voorzitter Marianne van den Berg heet de aanwezigen van harte welkom. Zij verhaalt kort de ontstaansge-
schiedenis van de club en licht de naam van onze club (Contrefort) toe. Een mooie naam verwijzend naar de ge-
schiedenis van Dongen en zeker van toepassing op de doelstellingen van Probus. 

Michel Hoevenaars overhandigt het Certificaat van Erkenning met een korte inleiding. Hij vertelt over het ont-
staan van Probus en de groei in Nederland naar inmiddels meer dan 440 clubs. Er zijn slechts 95 gemengde clubs 
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en 14 vrouwen clubs, dus wij zijn wel een beetje bijzonder. Onder applaus van 
de aanwezigen reikt hij het certificaat uit aan onze voorzitter. Marianne krijgt 
ook een mooie voorzittershamer, waarmee zij voortaan nog makkelijker de orde 
in de club kan handhaven. 

Marianne dankt Michel Hoevenaars voor zijn komst en de bevestiging van de er-
kenning. 

Dan vraagt Rinske Verhoef van onze mentorclub Probus Oosterhout IV het 
woord. De mentorclub heeft ons met veel plezier heeft mogen inwijden in de 
mores van Probus. Gezien onze ontwikkeling in het eerste oprichtingsjaar zegt zij 

alle vertrouwen te hebben in onze 
toekomst. Zij overhandigt een zeer nuttig geschenk: een bel voor de 
voorzitter. Een bel legt zij uit is met name nuttig in vrouwenclubs, 
waar de aandacht niet altijd geheel op de juiste zaken wordt gelegd 
en de dames zijn dan zelfs niet met de voorzittershamer tot de orde te 
krijgen. Het lukt wel met de bel. Onze voorzitter probeert de bel met-
een uit. Het heeft onmiddellijk effect! 

Hierna volgt de uitreiking van de speldjes aan de leden met een op de 
persoon toegesneden tekst door de voorzitter en heft de voorzitter 
het glas met een goede wens voor de toekomst van onze club. Zij 
heeft dan een verrassing: Een magnifieke film over het ontstaan van 

onze club en een toelichting op de naamgeving. De film geeft door mooie oude plaatjes uit de leerindustrie inzicht 
in het maken van de contrefort en geeft een leuk en levendig overzicht van onze activiteiten gedurende het eer-
ste jaar. Een prachtige film, waarvoor de voorzitter een terecht applaus krijgt. De voorzitter sluit hierna de bijeen-
komst af met een woord van dank aan Probus Nederland, de mentorclub en alle leden. 

19 december 2018: Installatie in kerstsfeer van Probus Haagse Vrouwen 

Na een korte begroeting en een opening met kerstliederen, gezongen 
door vier leden, verwelkomt voorzitter Gonny Smeets de leden en onze 
gasten: namens Probus Nederland secretaris Jan van Zoest, en de drie 
mentoren, afkomstig uit twee Haagse Probusclubs (Den Haag 1 en Den 
Haag Noord/Wassenaar).  

In haar verslag over de oprichtingsperiode schetst secretaris Chrisje van 
Gogh de gestage ontwikkeling van deze eerste vrouwen-Probusclub in 
Den Haag sinds de verkennende gesprekken met vier ‘voortreksters’.  
Met achttien leden en twee kandidaat-leden is de groep sindsdien flink 
gegroeid.  

Op de vraag ‘waarom een vrouwengroep’ is geen uitsluitend en absoluut antwoord mogelijk. Het algeheel gevoe-
len is dat contact en gesprek in een vrouwengroep anders verlopen dan in een mannen- of gemengde groep, en 
dat er een verlangen bestaat naar ontmoetingen zonder ‘ballast’ van man-vrouw-discussies, hoezeer de heren 
ook gewaardeerd worden. Uit een statistisch overzichtje dat Jan van Zoest in zijn installatietoespraak heeft ver-
werkt, blijkt Probus Haagse Vrouwen de vijfentwintigste Probus voor vrouwen te zijn in Nederland. En er volgen 
er meer! 

In haar toespraak namens de mentoren roemt Juke Willink (gemengde Probus Den Haag Noord/Wassenaar) 
strijdbare vrouwen uit de geschiedenis, Maria van Gelre en Aletta Jacobs, die allebei op hun manier hun eigen 

Jan van Zoest, Gonnie Smeets (voorzitter Haagse 
Vrouwen), Juke Willink(Mentor Probus den Haag) 
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spoor trokken en opkwamen voor in hun beleving es-
sentiële levenswaarden, stevig staand tegenover het 
mannenbolwerk. Juke spreekt de hoop uit dat deze 
vrouwen ons tot voorbeeld en inspiratie zullen zijn, 
nu wij als ‘Proba-meisjes’ onze relatief gemakkelijke 
entree maken in de nog steeds door mannen gedomi-
neerde Probus wereld.  

Vervolgens is er de installatieceremonie. Gonny 
Smeets ontvangt van Jan van Zoest de voorzittersha-
mer en Juke overhandigt haar namens de mentoren 
het certificaat. Daarop volgt een toast met bubbels en 
een gezellige lunch, omspeeld door nog meer kerst-
gezang.  

Den Haag, januari 2019 

Chrisje van Gogh,  
secretaris Probus Haagse Vrouwen 

 

 

Probus Golftoernooi 

 

Voor de 25ste keer wordt door de Stichting Probusgolf een golftoernooi voor Probus leden georganiseerd. 

Deze keer opnieuw op de banen van Het Rijk van Nijmegen. Het toernooi vindt plaats op 

Donderdag 11 juli 2019 

De clubs hebben per e-mail de uitnodiging daarvoor al ontvangen. Mocht de uitnodiging u nog niet bereikt heb-
ben, dan kunt u die altijd terugvinden op de website van Probus Nederland: https://probus-nederland.nl/pro-

bus-golftoernooi/ 

 

 

 

https://probus-nederland.nl/probus-golftoernooi/
https://probus-nederland.nl/probus-golftoernooi/
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Boekbesprekingen 

 

 

 

Nog juist gesproken 

Van Nederlands-Indië naar Republik Indonesia aan de hand van geschreven portretten 

Wat is Indonesië? 

'Gordel van smaragd', jazeker, met het lichtgevende groen van de sawa's en een schit-
terende rijkdom. Hoewel Nederland van bepalende invloed op Indonesië is geweest, 
zullen we de essentie van dit land en haar cultuur nooit helemaal doorgronden. Dat no-
digt uit tot verdieping, meer willen weten van het hoe en vooral het waarom. Een Indo-
nesisch perspectief ter aanvulling op wat in Nederland bekend is. 

Mijn vragen over zowel Nederlands-Indië als de vorming en opbouw van de Republik In-
donesia tot nu, kon ik stellen aan Indonesiërs die in het voormalige Indië zijn geboren 
en de transformatie naar Indonesië aan den lijve hebben ondervonden. Hun land is nog 

volop in ontwikkeling; hun levensverhalen zijn bijna voltooid en hun specifieke taal dooft uit. Ook daarom vond ik 
het belangrijk hun verhaal vast te leggen voordat het in de tijd verdwijnt. 

Anja van Rijs (1959) woonde recent vier jaar in Indonesië en raakte gefascineerd door het land en haar bewoners. 
De weerslag van diverse lange gesprekken is verwoord in dit boek, aangevuld met een samenvatting van de con-
temporaine geschiedenis van Indonesië als historische context bij de interviews. 

 

De Gulden Historie 

De Gulden heeft 750 jaar bestaan, van 1252 tot 2002. In 66 pagina's wordt de geschiedenis van onze gulden be-
schreven. 

Op 5 April 1814 opende de Nederlandse Bank in Amsterdam haar loketten met de eerste bankbiljetten, gedrukt 
door Johan Enschedé in Haarlem. Alle guldenbiljetten staan in dit boek afgebeeld met een korte beschrijving en 
het merendeel met hun watermerk. De Nederlandse Bank gaf niet alleen haar goedkeuring aan deze uitgave, 
maar toonde zich dankbaar voor de uitgave van dit rijk geïllustreerde boekwerkje. 

Martin Cuppen, Lid van Probusclub Maas en Niers 

Te bestellen via mijn mailadres: cuppen.papier@ziggo.nl 
prijs: € 15, =  exclusief verzendkosten 

 

De papieren geschiedenis van een Probusclub 

Voorwoord  

Het gebeurde in het voorjaar van 2018. De nieuwe voorzitter zei, dat hij bij zijn aantreden een doos met ordners 
had gekregen. Hij wist niet wat er allemaal in zat, en zeker niet wat hij er mee moest doen. Mijn interesse was 
gewekt. Een paar dagen later bracht hij alle ordners (11 stuks) bij mij. Mijn vrouw wist niet wat ze zag.  

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. 

mailto:cuppen.papier@ziggo.nl
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Na enkele uren snuffelen voelde ik een vorm van verslaving bij mij opkomen en begon met de oudste ordner, da-
terend van 1981. In dat jaar begon de voorbereiding tot oprichting van ‘onze’ club, in 1982. Het was de eerste 
Probusclub in Bergen op Zoom.  Ik heb daarna alles bekeken en keuzes moeten maken. Het heeft me heeeel veel 
uren gekost, maar ik deed het met veel plezier.  

Verantwoording 

Toen ik alles ‘op orde’ had, heb ik me natuurlijk afgevraagd: wil onze club het overge-
bleven papieren archief (5 ordners) nog behouden? Wat willen de clubleden nog van 
de afgelopen 36 jaren weten? Ik heb voor hen nagedacht. Wellicht vinden zij 2 zaken 
nog interessant:  

1. Wie zijn er sinds de oprichting van onze club allemaal lid (geweest)? 
2. Hoe zagen de programma’s van alle bijeenkomsten eruit?  

Van deze 2 onderwerpen heb ik 2 overzichten gemaakt waarmee het boekwerk toch 
nog enige omvang heeft gekregen. Daarnaast heb ik ook nog een aantal bijzonderhe-
den uit de geschiedenis van onze club aan het papier toevertrouwd.  

Vanaf het jaar 2014 is onze club overgestapt op een digitaal archief, dus het zal waar-
schijnlijk wel bij die 5 resterende ordners blijven. Wat ik in elk geval niet heb bewaard zijn de oude Nieuwsbrieven 
van Probus Nederland, de vele ansichtkaarten van leden en overlijdensadvertenties, met alle respect overigens. 
“U weet dus niet wat u mist!”, zei ik bij de presentatie. 

© Paul Asselbergs  
 

De kwetsbare welvaart van Nederland 

Klimaatverandering, economische crisis, uitputting van grondstoffen, werkloosheid, ver-
lies aan biodiversiteit… Dit zijn de keerzijden van het huidige, welvarende Nederland. 
Maar dergelijke problemen zijn zeker niet uniek voor onze moderne tijd. Ook in het verle-
den worstelden de Nederlanders met de vraagstukken van welvaart, welzijn en duur-
zaamheid. Denk aan de armoede, de bedreiging van de volksgezondheid, de woningnood, 
de strijd tegen het water. Bovendien waren er in elke generatie groepen die zich zorgen 
maakten over de verandering van het landschap en de verontreiniging van bodem, lucht 
en water. 

De lezing gaat over de manieren waarop de samenleving in de afgelopen tweehonderd 
jaar de problemen rond welvaart en duurzaamheid wist op te lossen. En hoe men zich 
soms door de gekozen oplossingen geconfronteerd zag met weer nieuwe problemen. 

Nederland staat ook vandaag de dag voor de uitdaging om zijn hulpbronnen voor de komende generaties in stand 
te houden. We hebben grote ambities: een overschakeling op hernieuwbare energiebronnen en het hergebruik 
van alle materialen en producten. Kunnen we met het oog op een duurzame toekomst leren van de geschiedenis? 

Prometheus, maart 2018, ISBN: 978 90 446 3644 4, Verkrijgbaar: Boekhandel, Boekprijs: € 39,99 

Aangemeld door M.J.P. Notten lid van Probus 85 Eindhoven 
 

Dat Gezegd hebbende 

Hoe spreekt Mark Rutte, hoe wordt er in de Tweede Kamer gesproken, wat karakteriseert oppositie, coalitie? Die 
vragen stelde de auteur zich en hij geeft daarop antwoorden in dit kloeke politieke woordenboek met plusminus 
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800 lemma's. 

Het werk van 360 bladzijden begint met een inleiding waarin 25 stellingen over politiek 
taalgebruik uit de jaren 1950-2017 geponeerd worden; na het eigenlijke woordenboek-
gedeelte maakt het register van sprekers het simpel om uitingen van politici na te gaan. 
Te gek voor woorden, de eigen broek ophouden of een te grote broek aantrekken, tien-
tallen woorden op -structuur of -gebeuren, anglicismen, confessioneel taalgebruik. Dat 
gezegd hebbend … legt het eigentijdse parlementair taalgebruik precies en tegelijkertijd 
enigszins luchtig onder het vergrootglas. 

S.J.H. Reker, lid van Probusclub Haren november 2018 
Verkrijgbaar: bol.com, boekhandels, uitgever, ISBN: 978-90-77989-99-9 

 

Op zoek naar werk 

Begin december 1776 arriveert August Christian Hauck (1742-1801) met zijn vrouw en 
twee kinderen in Rotterdam. Hij wil er als portretschilder aan de slag. Hauck, die in 
Mannheim werd geboren, stamt uit een kunstenaarsfamilie. Net zoals zijn vader en 
zijn (half)broers op zoek moesten naar opdrachten en daarvoor vele reizen zouden 
ondernemen, zo vindt ook Hauck pas na omzwervingen door de Republiek zijn defini-
tieve bestemming in Rotterdam. 

August Christian Hauck wordt de stamvader van vier generaties Rotterdamse kunst-
schilders. In 1784 neemt hij een jongeman uit Goedereede, Cornelis Bakker, als leer-
ling bij hem in huis. Cornelis Bakker trouwt in 1795 met Susanna Eva Hauck, het enige 
kind van zijn leermeester. Twee van hun kinderen, Job Augustus en Aren Bakker, wor-
den eveneens kunstenaar. Ook raakt de familie Bakker door een huwelijk verwant 

aan de Rotterdamse kunstenaarsfamilie Van de Laar, van wie de historieschilder Jan Hendrik van de Laar de be-
kendste zal worden. 

Leven van alleen de schilderkunst gaat moeizaam, zodat de kunstenaars generatie op generatie op zoek moeten 
naar andere bronnen van inkomsten. Honderd jaar lang spelen zij in Rotterdam als tekenleraar een grote rol in 
het onderwijs bij het Tekengenootschap ‘Hierdoor tot Hooger’ en de Academie van Beeldende Kunsten en Techni-
sche Wetenschappen. Daarnaast verdienen verschillenden van hen hun boterham in de decoratie- en interieur-
schilderkunst. Het is de tragiek van een kunstenaarsfamilie die, opgeleid tot kunstschilder, door velerlei omstan-
digheden gedwongen wordt haar ambities bij te stellen. 

In het boek worden zes generaties kunstschilders gevolgd, te beginnen met Haucks vader, Johann Jacob Hauck, 
kerk- en hofschilder in Duitsland. De kunstenaarsdynastie eindigt als de decorschilder Frans Bakker in 1920 Rot-
terdam verlaat en in Nederlands-Indië gaat wonen. 

Mevrouw W.M.J.I. van Giersbergen, Lid van Probusclub Delft 1 september 2018 
Verkrijgbaar: Boekhandel; ISBN: 97890 6100 739 5 
Uitgeverij Ad. Donker 368 blz. 225x270mm paperback met flappen, geïllustreerd, €29,50 

 

Sintels | Embers | Krejje 

De drietalige gedichtenbundel Sintels | Embers | Krejje is verschenen bij het afscheid van Ad van Iterson van de 
Universiteit Maastricht. Probuslid Van Iterson publiceerde vier verhalenbundels en vier romans. Daarnaast schrijft 
hij essays en columns. Maastricht is het decor van bijna al zijn fictie. 
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Dat geldt ook voor Sintels | Embers | Krejje. Een wijdverspreid idee is dat Maastricht vóór 
de komst van de universiteit een ingeslapen provinciestad was. Van Iterson spreekt op een 
dichterlijke wijze deze notie tegen. Daarbij bestrijkt hij de periode van ruwweg 1920- 1970. 
Hij verbeeldt de stad als een machtig, grijs landschap van baksteen en Naamse steen. De 
kanalen en bassins stonden vol stinkend water; fabrieksarbeiders zaten in cafés met glas-
gordijnen voor het raam waarna ze over de spoorbrug naar huis liepen; sintels vielen uit de 
locomotieven die over dezelfde brug reden. Op een speciale manier droeg dit leven en de-
cor bij aan de grootsheid van de stad. 

Ad van Iterson, lid van Probusclub Maastricht I 

Titel: Sintels | Embers | Krejje, Oktober 2017, ISBN: ISBN 978-90-79226-40-5 

 

Witte ballonnen tegen een blauwe lucht 

'Witte ballonnen tegen een blauwe lucht': Columns waarin kunst en religie elkaar ontmoe-
ten. Het boek is vanuit die beide optieken gericht op thema's van zingeving. Op de linker-
pagina een illustratie van Brigida Almeida en op de rechterpagina een column van ca. 360 
woorden. Met de illustratie borduurt de kunstenares voort op het thema van de column. 

Begrippen die onder andere ter sprake komen zijn: genieten, verantwoordelijkheid, liefde, 
leven en dood. 

A. Althuis lid van Probusclub De zeven Grietenijen 
E-mailadres: albertalthuis@pietsalthuis.nl 
Verkrijgbaar: In de boekhandel en via de site bij de Uitgever, ISBN 978 94 92421 68 5 

 

 

Mooie schepen en banen in de haven van Rotterdam deel 7 

Op elk potje past een deksel en bij elke lading past een schip, waarbij nauwelijks 
een ladingsoort is te bedenken die niet in Rotterdam wordt overgeslagen. Deel 7 
van de succesvolle serie geeft opnieuw een indruk van de grote diversiteit in zo-
wel schepen als banen en waarvan bijzonderheden voor het voetlicht worden ge-
bracht. 
De reeks begon in 2010 met het doel 'schepen van deze tijd' in boekvorm gestalte 
te geven, met inbegrip van educatieve elementen en kenmerkende havenfuncties. 

Ook dit deel bevat een scala aan scheeps- en havenfoto´s die de inspiratie vormden voor de bijbehorende teksten 
en de schepen letterlijk van A tot Z in beeld te brengen. Verder worden er elf bijzondere maritieme beroepen be-
schreven aan de hand van interviews. 
Cees de Keijzer, Probusclub Maasland/Maassluis '89 
Datum: Maart 2019 
ISBN: ISBN 978-90-78388-18-0 
Verkrijgbaar: In de reguliere boekhandel of via www.watermerk.eu  

 

 

mailto:albertalthuis@pietsalthuis.nl
https://probus-nederland.nl/wp-admin/post.php?post=12568&action=edit
http://www.watermerk.eu/
https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2019/03/MooieSchepenl.jpg
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Nieuwe prikbord meldingen 

  

Ga naar de website  voor meer lezingen van leden (Ctrl + klikken voor koppeling) 

Slauerhof 

J.B.T.Meijer, lid van Probus 2 Zwolle 
Categorie: cultuur 

De wereld van Isaac Newton (1643 - 1727) 

Jaap Frijlink, Probusclub De (Utrechtse) Heuvelrug 
Categorie: Levensgeschiedenis 

Valkenburg aan Zee 

A.T.J. Pols, lid van Probus Erasmus 
Categorie: Milieu, geografie 

Nieuwe Zijderoute – one belt one road 

Mr. drs. Bert Duijnstee, Probusclub Baarn-Soest 
Categorie: (Geo)politiek en economie 

VS, Hoe lang nog een wereldmacht? 

Jan Buzepol, lid van Probusclub Bunnik 
Categorie: (Geo)politiek en economie 

100 jaar Bauhaus 

DF Stegeman, lid van Probusclub Drusus Nijmegen 
Categorie: Cultuur 

Nog juist gesproken 

Anja van Rijs, lid van Probusclub Lochem 
Categorie: Geschiedenis 

Jan Steen: Doktersvisites bij Minnepijn 

H.A.P.C. Oomen (Janus), lid van PC Kennemer VII 

Categorie: Cultuur 

 

 

 

Colofon 

Kopij  

Uw kopij voor de volgende Probus Nieuwsbrief is 
zeer welkom. Wilt u bijvoorbeeld verslag doen van 
de viering van uw clubjubileum, een kersverse in-
stallatie 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 - Vis 0229561734 
vicevoorzitter@probus-nederland.nl 

Hennie Ardesch   0534353868 
redactie@probus-nederland.nl  

Ad van Helvoort 0135400154 
clubadministratie@probus-nederland.nl 

Secretariaat 

Peter Blom 0341352271 
secretaris@probus-nederland.nl 

Website 

www.probus-nederland.nl 
 

https://probus-nederland.nl/leden-actief/lezingen-van-leden/
http://www.probus-nederland.nl/

