
 

 1 

 

I N H O U D J A A R G A N G   10   nr. 2, juli 2019 

Voorwoord pag. 1 Installatie Probus Wierden pag. 4 

Bestuursmededelingen pag. 2 Probus Delft III 25 jaar pag. 6 

Vacature Vicevoorzitter pag. 2 Probus Boxtel 30 jaar pag. 6 

Vacature bestuurslid ICT-zaken pag. 2 Probus Sliedrecht 35 jaar pag. 7 

Landelijke Probusdag 2019 pag. 4 25ste Probus Golfdag pag. 7 

Btw-vrijstelling pag. 4 Boeken pag. 9 

Installatie nieuwe Probusclubs pag. 4 Prikbordmeldingen pag. 10 

 

Voorwoord 

In deze warme zomer is het bestuur druk met de voorbereiding van de tweejaarlijkse Landelijke Probusdag. Deze 

wordt gehouden op woensdag 13 november. Het programma is recent definitief geworden. Naast de gebruikelij-

ke onderdelen ‘uiteenzetting over de vervulling van taken in de afgelopen jaren en een vooruitblik op de komen-

de jaren’ en de ‘resultaten van de enquête 2019’, houden twee sprekers een inleiding over ‘informatiesystemen: 

verleden - heden - toekomst’ en ‘het goede leven: hoe Nederland in korte tijd rijker is geworden dan we ooit voor 

mogelijk hebben gehouden’. Deze sprekers zijn emeritus-hoogleraar informatiesystemen Prof. Dr. T. (Theo) Be-

melmans en de bekende schrijfster Annegreet van Bergen. Gehoopt wordt op voldoende belangstelling voor 

deze  interessante dag, met voor de leden veel mogelijkheden voor onderlinge contacten en netwerken. 

 

Per 1 januari 2020 ontstaan de vacatures van vicevoorzitter (en toekomstig voorzitter) en bestuurslid ICT-zaken. 

Leden kunnen hun belangstelling voor deze vacatures kenbaar maken, waarvoor verwezen wordt naar de uitge-

breide functiebeschrijvingen en vaardigheden bij de bestuursmededelingen. Tevens bij deze mededelingen een 

korte beschrijving over de vraag van btw-vrijstelling van Probusclubs, met het advies hoe hiermee om te gaan. 

 
Op 16 april zijn de Probusclubs Wierden en Promix Driebergen geïnstalleerd en op 11 juli Probusclub Van Gogh 

Nuenen. Deze clubs verwelkomen wij van harte in onze Probus-gelederen. Het aantal Probusclubs is eind juli 444. 

Wij feliciteren de Probusclubs Delft III, Boxtel en Sliedrecht met hun 25-jarig, 30- jarig en 35-jarig jubileum. 

 

Ten slotte uw aandacht voor het verslag van de 25e Probus Golfdag, twee nieuwe boeken van Probusleden en 
zeven nieuwe prikbordmeldingen met lezingen van Probusleden.  
 
J.A. (Hans) Klein  
Voorzitter Probus Nederland 
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Bestuursmededelingen 

 

Vacature vicevoorzitter (en toekomstig voorzitter) Probus Nederland 

De positie van vicevoorzitter van het bestuur van Probus Nederland is per 1 januari 2020 vacant; de huidige vice-

voorzitter, Marieke Bruins Slot, zal per die datum voorzitter worden van het bestuur. Voor belangstellenden volgt 

hier de functieomschrijving met de taken en benodigde competenties. 

Taken 
• De vicevoorzitter geeft mede richting aan het bestuursbeleid van Probus Nederland; 

• Hij/Zij vervangt de voorzitter in voorkomende gevallen, zowel intern als extern; 

• Met de voorzitter is de vicevoorzitter het boegbeeld van het bestuur van Probus Nederland;  

• De vicevoorzitter maakt ook deel uit van de redactie, die de Nieuwsbrief verzorgt. 

Competenties 
• De vicevoorzitter is een enthousiast Probuslid, dat met grote passie de Probus-gedachte uitdraagt; 

• De vicevoorzitter kan in grote lijnen denken en beslissingen nemen; 

• Hij/Zij heeft ruime bestuurlijke ervaring;  

• Hij/Zij is een netwerker;  

• De vicevoorzitter is een teambuilder, die in staat is om mensen te binden en te verbinden; 

• Hij/Zij heeft ervaring in het leiden van vergaderingen;   

• Als redactielid heeft de vicevoorzitter een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid  en ervaring met het 

werken met de computer. 

De vicevoorzitter zal gedurende 2 perioden van 3 jaar zijn/haar bijdrage leveren aan het besturen van Probus 

Nederland, in de eerste periode als vicevoorzitter en in de tweede periode als voorzitter, zowel binnen de gele-

dingen van Probus Nederland alsook bij externe vertegenwoordiging, zoals bij de installatie van nieuwe Probu-

sclubs of bij een lustrum. Het huidige bestuur bestaat uit zeven personen. Gegeven de huidige samenstelling van 

het bestuur gaat onze voorkeur uit naar een kandidaat niet ouder dan 70 jaar. 

Vacature bestuurslid ICT-zaken 

De positie van bestuurslid ICT-zaken is per 1 januari 2020 vacant. Voor belangstellenden volgt hier de functieom-

schrijving met de verlangde achtergronden en vaardigheden, voor het vervullen van deze functie. 

Achtergrond 
• Kennis van en praktische ervaring met ICT-systemen, meer in het bijzonder met het gebruik en ontwikkelen 

van websites. 

• Praktische ervaring met het onderhouden van contacten met serviceproviders en softwareontwikkelaars, in 

het bijzonder enige ervaring met webdesign. 
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Vaardigheden: 

Management 

• Het bestuurslid ICT is inhoudelijk verantwoordelijk voor de vormgeving en technische inhoud van de website. 

De uitvoering van e.e.a. geschiedt in goed overleg met de ontwikkelaar respectievelijk de provider. Het be-

stuurslid is het aanspreekpunt voor de webmasters van de Probusclubs en coördineert wensen en aanpassin-

gen met de serviceprovider. 

• De financiële gevolgen van nieuwe ontwikkelingen en aanpassingen of uitbriedingen worden vooraf bespro-

ken met het bestuur van de Stichting Probus Nederland. 

• Regelmatig contact en eventueel overleg met de serviceprovider dient als waarborg voor de goede gang van 

zaken. 

• Het bestuurslid is lid van het coördinatieteam ICT en als zodanig ook vraagbaak voor webmasters. 

Communlcatie  

• Algemene informatie over de website wordt gecommuniceerd via de website van Probus Nederland 

(https://probus-nederland.nl) en gecoördineerd door het secretariaat.  

• Op de 2-jaarlijkse Landelijke Probusdag worden bijeenkomsten ingericht waarop door Probusleden kan wor-

den ingeschreven en waar specifieke problemen en oplossingen voor het ontwerp van een website worden 

toegelicht. De coördinatie hiervan berust bij het bestuurslid ICT 

Leiderschap 

• Een belangrijke bron van informatie voor aankomende en bestaande webmasters bij het ontwerp van de 

website is de handleiding. Het bestuurslid ICT is verantwoordelijk voor de inhoud van de handleiding en voor 

de actualiteit ervan. 

• Voor de juiste weergave van de handelingen en acties wordt het bestuurslid bijgestaan door een coördinatie-

team. Inclusief het bestuurslid bestaat dat team momenteel uit vier personen. Het is de taak van het be-

stuurslid ICT te zorgen voor een goed coördinatieteam. 

• Naast de inhoudelijke ICT-rol wordt een positieve bijdrage verwacht in het besturen van de Stichting Probus 

Nederland.  

Reacties 

Probusleden die interesse hebben in het vervullen van deze interessante functies, worden opgeroepen hun be-

langstelling vóór 1 september 2016 kenbaar te maken aan de secretaris van Probus Nederland, Peter Blom, e-

mailadres: secretaris@probus-nederland.nl en telefoonnummer 0341-352271. 

Voor nadere informatie over de vacature vicevoorzitter kan men terecht bij de huidige vicevoorzitter, Marieke 

Bruins Slot, e-mailadres: mch.bruinsslot@gmail.com en telefoonnummer 0229-561734. 

Voor nadere informatie over de vacature bestuurslid ICT-zaken kan men terecht bij het huidige bestuurslid     

Michel Hoevenaars, e-mailadres: ict@probus-nederland.nl  en telefoonnummer 040-2017348. 

 

 

https://probus-nederland.nl/
mailto:secretaris@probus-nederland.nl
mailto:mch.bruinsslot@gmail.com
mailto:ict@probus-nederland.nl
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Landelijke Probusdag 2019 

Op woensdag 13 november 2019  wordt de 15de keer een Landelij-

ke Probusdag gehouden. De Landelijke Probusdag wordt eenmaal in 

de twee jaar georganiseerd en is bedoeld als een ontmoetingsdag 

voor leden van Probusclubs uit het hele land. Ook is het de dag 

waarop het bestuur van de Stichting Probus Nederland verantwoor-

ding aflegt over haar beleid.  

In nevensessies wordt webmasters of andere belangstellenden ge-

legenheid geboden dieper in te gaan op het bouwen en onderhou-

den van websites en met name de aan de website van Probus-Nederland gekoppelde clubwebsites1. 

De Landelijke Probusdag wordt gehouden in Hotel de Reehorst in Ede. Dit Hotel is uitstekend bereikbaar met 

openbaar vervoer (10 minuten lopen vanaf het station) en per auto. Het beschikt over een ruime parkeerplaats. 

Btw-vrijstelling of niet! 

Bij tijd en wijle controleert de belastingdienst of een vereniging die in principe vrijstelling van btw geniet niet toch 

deelneemt aan het economisch verkeer. Dat geldt ook voor Probusclubs. Er kunnen dan problemen ontstaan. 

Veel Probusclubs laten leden voor deelname aan collectieve activiteiten vooruitbetalen om daarna collectief te 

kunnen afrekenen. Het gaat dan om diensten van derden (bv een restaurant) die door de deelnemende leden 

rechtstreeks worden genoten en waarvoor de club alleen het gezamenlijk afrekenen faciliteert. 

Als de belastingdienst de boeken controleert kan de indruk ontstaan dat leden profiteren van door de club gele-

verde diensten. Indien controle plaatsvindt is het van belang bij het beantwoorden van vragen of als mondelinge 

inbreng volstrekt duidelijk te maken dat dat niet het geval is.  

In één geval is een Probusclub op deze grond in eerste instantie btw-plichtig verklaard. 

Nieuwe Probusclubs  

Op 16 april 2019 zijn de Probusclubs Wierden en Promix Driebergen geïnstalleerd. 

Op 11 juli 2019 is Probusclub Van Gogh Nuenen geïnstalleerd. 

                                                           

1 Voor alle zekerheid: Elke clubwebsite is een zelfstandige en alleen voor eigen leden toegankelijke website. Probus Nederland verschaft daartoe de facil iteiten maar heeft als 

zodanig geen toegang. Zij ondersteunt de webmasters. In dat kader en met dat doel kunnen alleen de 4 leden van het ICT-supportteam toegang krijgen tot een website. 
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Installaties, jubilea en andere clubaangelegenheden 

 

Verslag officiële installatie Probus Wierden 16 april 2019 

Met zesentwintig keurig in colbert gestoken leden van Probusclub Wier-

den waren we om 12.15 uur in afwachting van de officiële installatie in 

restaurant de Oale Marckt. Onze voorzitter, Wim Bots, begint met een 

citaat van Goethe: “Keine Kunst ist es alt zu werden; es ist Kunst es zu 

ertragen”. Daarna  memoreert hij de perikelen, die voorafgegaan zijn 

aan de oprichting van onze club. Na een startbijeenkomst op 21 augus-

tus 2018 met twintig potentiéle leden hebben we onszelf op 10 decem-

ber 2018 officieel opgericht. Met statuten en huishoudelijk reglement. 

We zijn ons ervan bewust dat we nog in ontwikkeling zijn en zullen 

daarom regelmatig evalueren en ons zelf de spiegel voorhouden. Hoe geven wij inhoud aan ons uitgangspunt dat 

wij een gemengde club zijn, zowel qua geslacht, leeftijd als achtergrond. Vervolgens geeft hij het woord aan de 

heer. Henning Pluym, voorzitter van Probusclub Almelo “De Hagen”.  

Vanuit zijn eigen beleving stelt hij zich de vraag waar zijn club voor staat. Los van de doelstelling zoals deze in de 

statuten is geformuleerd zijn we geen serviceclub. Het gaat om jezelf. Alle legitieme middelen om jezelf te ont-

plooien zijn daarbij toegestaan en vergeet alles wat je vroeger dacht te moeten doen. Je hoeft niks meer te bewij-

zen. Sta open voor elkaar en wees vrienden. Ga er mee aan de gang 

en lever een bijdrage tijdens de bijeenkomsten.  

Twee commissies spelen daarbij een belangrijke rol: de Ledencom-

missie, die op zoek gaat naar leden die goed bij de club passen en de 

Activiteitencommissie, die zorgt voor aantrekkelijke programma’s en 

daardoor voor cohesie binnen de club. Daarna overhandigt de heer 

Pluym het Certificaat van Erkenning en namens club “De Hagen” een 

(chocolade)plaquette met het Probus-logo.  

Vervolgens voert de heer 

Hennie Ardesch het woord namens Probus Nederland. Als lid van Pro-

bus Tubantia in Enschede, kan hij uit eigen ervaring nog twee belang-

rijke commissies onder de aandacht brengen: de commissie Lief en 

Leed, die erg belangrijk is voor onze doelgroep en de commissie 

Nieuwsvoorziening. Deze laatste commissie zorgt voor het doorsturen 

aan de leden van maatschappelijk relevant nieuws. De eerste Probu-

sclub is in 1965 opgericht in Engeland, als afsplitsing van een Rotary-

club. De basis daarvoor was voorkoming van eenzaamheid. In Neder-

land werd de eerste club opgericht in 1977 en wij zijn in Wierden al de 

442e club. In de loop van de dag zou ook de 443e club geïnstalleerd  worden. Na heel veel anekdotes uit zijn eigen 

veelkleurige leven besluit hij met de opmerkingen dat iedere club autonoom is. Probus-Nederland stelt zich 
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dienstverlenend op. Van ieder lid verwacht mag worden dat hij of zij vanuit de eigen ervaring iets toevoegt aan de 

club.  Hierna overhandigt hij de voorzittershamer aan onze voorzitter. 

Alvorens een feestelijke dronk uit te brengen zingen we het clublied, gebaseerd op het Wierdens volkslied: 

En noe stoat wie hier as Probusclub paraat 

Want veur Postactieven is ‘t nooit te laat. 

Oet diverse streken bint wie hier belaand, 

Het is noe Oons Wierden in dit Twentelaand. 

Oet diverse streken of oet’  Wierdens laand 

Samen Probus Wierden in dit Twentelaand. 

Wim Bots ontfermt zich over de speldjes. Hij speldt op en reikt uit. Daarna 

bedankt hij de sprekers en nodigt alle aanwezigen uit voor de feestelijke lunch in de benedenruimte van het res-

taurant. 

Probus Delft III 25-jaar 

Op 17 maart 1994 werd Probusclub Delft III geïnstalleerd door Herman Herwig, de Vader van de Probusclubs Ne-

derland. Daar was een jaar van voorbereidingen aan voorafgegaan met als een van de uitgangspunten: een gelijk 

aantal mannen en vrouwen. Ook bijzonder is dat van de vijf ‘key-leden’ bij de viering van ons vijfde lustrum er vier 

nog in ons midden zijn. 

Bij het jubileumdiner - dat als voorschot plaatsvindt in januari van dit jaar - 

spreekt medeoprichter en eerste voorzitter Mieke Falkenburg-Sollewijn 

Gelpke een openingsrede uit: Van conceptie via zwangerschap tot en met 

de bevalling op 17 maart 1994. Zij besluit met de volgende toast: Voorzit-

ters komen en voorzitters gaan/ Secretarissen minnen hun baan/ Zo zal 

onze Probusclub blijvend bestaan.  

Tijdens een dinerpauze begeleiden twee muzikale leden het op maat ge-

sneden Jubileumlied dat gezongen wordt door de “80-“ leden. 

In de aanloop tot de jubileumviering hebben alle 38 leden - 20 dames en 18 heren 

- een eigen tegeltjeswijsheid ingestuurd. Het verzameld werk is vervolgens in 

Delftsblauw afgedrukt en bijeengebracht in een boekje. Bij een verkiezing tijdens 

het diner wordt eerste prijs toegekend aan de tekst “Aandacht is het mooiste wat 

je iemand kunt geven”. 

De jubileumfestiviteiten zijn afgesloten met een vaartocht over de Linge op 25 

april. Het vroege warme weer had de gehoopte bloesempracht al de kop gekost 

maar de tocht en het feestelijke buffet aan boord bieden ruimhartig troost. Een 

bijzondere en spannende demonstratie in de Glasblazerij van het Nationaal Glas-

museum in Leerdam vormt een inspirerende afsluiting van de feestelijkheden. 

Probus Boxtel 30-jarig bestaan 

Op 1 mei vierde Probus Boxtel zijn 6de lustrum intern. Als bijzonderheid mogen we melden dat Probusclub Boxtel 

bij die gelegenheid een boekje uitgegeven met de titel “”Bijzonder Moment”. 

Mieke Falkenburg-Sollewijn Gelpke 
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Sinds jaar en dag, schrijft secretaris  Piet van Oers, prijkt op de agenda voor de reguliere 

vergaderingen van Probus Boxtel het agendapunt BIJZONDER MOMENT. Een van de 

leden kwam op het idee om bij gelegenheid van het zesde lustrum juist dat agendapunt 

te introduceren voor de samenstelling van een speciale clubuitgave. Het bestuur van 

Probus Boxtel wil de koepelorganisatie graag deelgenoot maken van dat document.  

 

Probus Sliedrecht viert 35-jarig bestaan 

Probus Sliedrecht is opgericht in februari 1984 en mag dit jaar het 7e lustrum vie-

ren. Een commissie uit de leden organiseerde daartoe een dagprogramma naar het 

schilderachtige De Peel. Maandag 13 mei 2019 verzamelden de deelnemers, 39 

personen (20 Probusleden met partner + partners oud-leden), zich om half 10 in 

Partycentrum De Lockhorst in Sliedrecht en genoten van een kop koffie/thee met 

een traktatie. Vervolgens vertrok het gezelschap per luxe touringcar richting Deur-

ne en werd daar een bezoek gebracht aan het Toon Kortoomspark.  

Na opnieuw koffie was er tijd voor een korte rondleiding door het park en een be-

zoek aan het kleine museum en na de lunch werd onder leiding van de in het ge-

bied geboren en getogen gids een rijtoer gemaakt door het fraaie landschap. Veel 

wetenswaardigheden passeerden de revue.  

Voor vrijwel alle deelnemers was dit gebied onbekend terrein. De gezellige en on-

derhoudende dag werd afgesloten met een viergangendiner in De Lockhorst. Twee leden en vier partners sloten 

zich nog bij het gezelschap aan. Tijdens het diner werd geanimeerd en met passie gesproken door voorzitter Ad 

de Waard en lid Kees Verhoef.  

Al met al een mooie afsluiting van een in alle opzichten waaraan ook het weer geweldig bijdroeg. 

 

25ste Probus Golfdag 

Het jaarlijkse Probus golftoernooi werd op 11 juli 2019 voor de 25ste keer georganiseerd, een jubileum editie. De 

deelnemers werden vanaf half tien verwacht in het fraaie clubhuis van de golfbaan van Het Rijk van Nijmegen. 

Naast het traditionele kopje koffie werd daarbij een petit fours met logo van Stichting Probus Golf 25 jaar geser-

veerd. De deelnemers meldden zich bij de wedstrijdleiding voor registratie en ontvingen een mooi blauw golf-

handdoekje met logo Stichting Probus Golf 25 jaar. 

Er werd gespeeld op de 18-holes Nijmeegse baan. Evenals vorige jaren kon gekozen worden uit twee spelvormen. 

Een individuele Stableford wedstrijd waarvoor zich 34 deelnemers hadden opgegeven. Door de wedstrijdleiding 

waren zij verdeeld over 10 flights. Eveneens werd er gespeeld in de spelvorm Texas Scramble met 59 deelnemers, 

welke verdeeld waren over 15 flights. Door het grote aantal deelnemers, totaal 93 spelers, werd gestart via shot 

gun waarbij op 7 holes dubbele starts waren. 

Na de toespraak van de voorzitter, waarbij het overlijden op hoge leeftijd van de oprichter Charles Bartelings van 

de Stichting Probus Golf werd herdacht en het welkomstwoord van de vertegenwoordigster van het Rijk van Nij-

megen ging iedereen met goede moed op weg naar de toegewezen starthole. 

De weersverwachting was erg goed maar voorspellingen komen niet altijd uit. Om half 4 kregen we bezoek van 
Pluvius die nadrukkelijk een half uur aanwezig bleef. Toen klaarde het op en kon iedereen zijn paraplu weer op-
bergen. Van de ongewenste toeschouwers, de eikenprocessierupsen, hadden de deelnemers gelukkig weinig last 
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zolang hun bal niet te dicht bij de betreffende eiken kwam te liggen. Het saucijzenbroodje dat door de Marshalls 
van Het Rijk werd uitgedeeld viel bij de deelnemers in zeer goede aarde. De rondrijdende wedstrijdleiding kon 
met eigen ogen zien dat de stemming er overal goed inzat en iedereen het erg naar zijn had. 

 

Deze golfdag maakte erg dorstig en dat was na afloop op het grote terras duidelijk te merken. Hoewel het primai-
re doel was een gezellige golf dag te hebben, werden voor aanvang van het diner de prijzen uitgedeeld, wijn en 
golfballen met Probus-logo.  

STABLEFORD: 

Eerste prijs 

 heren:  de heer K. Stol, Probusclub Bleijenbeek te Afferden, 38 punten. 

dames:  mevrouw D. van der Hart, Probusclub Hoorn, 24 punten. 

Tweede prijs, 

 heren: …… de heer J van Dijk, Probusclub Wezep, 37 punten. 

dames: mevrouw M van der Gouw, Probusclub Tilburg, 18 punten. 

TEXAS SCRAMBLE: 

Eerste prijs:  

 Het team van Probusclub De Loosdrechtse Plassen bestaande uit 

de heren F. Spliet, G. Schaap, J. Mullers en H. Slotboom, 61 slagen. 

Tweede prijs: 

 Het team van Probusclub Beijerland bestaande uit 

de heren B. Blijdorp, J.C. Bakker, P.J. Damen P. van de Graaf, 62 slagen. 

LONGEST: 

 heren: H. Slot, Probusclub Den Helder. 

dames:  D van der Hart, Probusclub Hoorn. 

NEARY: 

 heren:  P. Alderliesten, Probusclub Ridderkerk. 

dames:  D. van der Hart, Probusclub Hoorn. 

Traditioneel deelde de voorzitter van Probus Nederland, de heer J.A. Klein, aan de 

winnaars van de eerste prijzen een medaille met inscriptie uit. Vervolgens werden 

de twee greenfee vouchers op een van de banen van Het Rijk door de wedstrijd-

commissie verloot. Deze waren in het teken van ons jubileum beschikbaar gesteld 

door Het Rijk van Nijmegen. 

Gezien de vele positieve reacties van de deelnemers kunnen we terugzien op een 

geslaagd golftoernooi. We hopen vele deelnemers volgend jaar weer terug te zien. 

De wedstrijdleiding, Hans Bergers en Jaap van Doorn. 
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Boekbesprekingen 

 

 

 

God is jong 

In een reeks persoonlijke gesprekken vertelde de paus aan de jonge Italiaanse journalist 

Thomas Leoncini (o.a. Corriere della Sera) wat hem bezig hield en houdt. Hij spreekt o.a. 

over zijn liefde voor de muziek, zijn eigen geloofstwijfels en zijn angst voor de dood. Hij 

pretendeert niet de wijsheid in pacht te hebben en vraagt om tolerantie voor mensen die 

van de zogenaamde ‘norm’ afwijken. Voor de clerus heeft hij een lijst van 15 zonden op-

gesteld, waarvoor de dienaren van de Kerk - en eigenlijk alle mensen - op hun hoede 

moeten zijn. Ook roept hij de gelovige jongeren op om vooral anderen niet te ijverig te 

willen bekeren. Het boek tekent de paus als een mens met humor, tolerantie en twijfels; 

anders dan het beeld dat we door de berichtgeving in de media van hem krijgen. 

Het boek werd vertaald door Rien Jonkers, lid van Probus Club Roosendaal 

Timmerman in Diepenheim 

Stad en land, leven en werk in de achttiende eeuw. 

Dit boek van Jaap van Soest gaat over een gewone man en een gewone vrouw, die in de achttiende eeuw leefden 

in Diepenheim. Deze timmerman en zijn vrouw nemen ons mee langs hun dagelijkse leven, van geboren worden 

en opgroeien, trouwen en werken, kerken en sterven. Onderweg vertellen ze ons over de omgeving waarin ze 

leefden: de stad en het land, rangen en standen, bestuur en recht. Zo ontstaat een beeld van het echtpaar met 

om zich heen de Diepenheimse samenleving in de tweede helft van de achttiende en het begin van de negentien-

de eeuw.  We zien een wereld die op het punt stond te verdwijnen.  

Deze geschiedschrijving begon met het schrift waarin de timmerman Heetland een 

soort kasboek had bijgehouden. Al gauw bleek hij een veelzijdig man met veel aan-

knopingspunten voor verschillende aspecten van het dagelijkse leven. Als zijn vader 

vanuit Gelderland naar Diepenheim komt, kijken we door diens ogen naar de omge-

ving die hij hier aantreft (hoofdstuk 1). Bij de jonge jaren van Heetland hebben we het 

over onderwijs en huwelijk in die tijd (hoofdstuk 2). Zijn timmerwerk laat ons de veel-

zijdigheid van vroegere ambachtslieden zien (hoofdstuk 3). Als hij de vaste timmerman 

van het Nijenhuis wordt, is dat een goede aanleiding om adel en havezaten te bespre-

ken (hoofdstuk 4). Zoals bijna iedereen was ook de timmerman tegelijk boer, en moe-

ten we naar de landbouw kijken (hoofdstuk 5). Hij is noaber en collega, een gewone 

burger met rechten en plichten, belastingbetaler ook (hoofdstuk 6). Als hij diaken 

wordt in de plaatselijke kerk, komt de armenzorg in beeld (hoofdstuk 7) en als hij burgemeester wordt, in het 

plaatselijk bestuur (hoofdstuk 8). Bij het overlijden van de timmerman komt zijn nalatenschap ter sprake (hoofd-

stuk 9), en ten slotte volgen we de weduwe voorbij de eeuwwisseling (hoofdstuk 10). 

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 als uit reacties blijkt dat daarin discriminerende teksten voorkomen, of oproepen tot dan wel verheerlijken van geweld, of soortgelijke maatschappelijk onaanvaardbare standpunten. 
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In cursiefjes tussen de hoofdstukken zijn enkele scènes uit het dagelijks leven in beeld gebracht: een straatge-

vecht, overspel, een stroper, diefstal, overstroming. Andere cursiefjes laten iets van de tijdgeest zien, en hoe deze 

doorwerkt in de kleine Diepenheimse gemeenschap.  

Over de geschiedenis van Diepenheim in de achttiende en begin negentiende eeuw is niet veel gepubliceerd, en 

dat weinige berust vaak op secundaire bronnen. Er zijn ook veel verhalen waarin feit en fictie door elkaar lopen. 

Daarom is voor deze studie zoveel mogelijk teruggegaan naar de oorspronkelijke documenten. Aan het einde van 

het boek  is een verantwoording van het gebruikte materiaal opgenomen. 

Timmerman in Diepenheim, door Jaap van Soest, is een uitgave van de historische vereniging Old Deep’n. Het 

boek telt 224 pagina’s, is voorzien van kleurige illustraties, en kost  € 15 (excl. € 5 verzendkosten). Te bestellen bij 

Old Deep’n (Raadhuisstraat 8, 7478 AG Diepenheim) of bij de schrijver (j.soest@wxs.nl). 

 

  

Nieuwe prikbord meldingen 

 

 

 

Meer informatie over onderstaande meldingen vindt u op onze website: https://probus-nederland.nl/leden-

actief/ bij de desbetreffende categorie.  

Wereldbeeld en werkelijkheid 

Dick van Norren, lid van Probus Leusden 
Categorie: Wetenschap en techniek 

Donald Trump en de Amerikaanse traditie 

Ber Vergunst, lid van Probus Stichtse Rotonde 
Categorie: (Geo)politiek en economie 

Jan Steen: Doktersvisites bij Minnepijn 

Janus Oomen, lid van Probus Kennemer VII 
Categorie: Cultuur 

Fipronil in eieren 

D.G. Groothuis, Probusclub Bunnik  
Categorie: (Geo)politiek en economie 

Traditionele architectuurstromingen in 

Nederland 

Evert Jan Geerdes lid Probus De Viersprong Markelo 
Categorie: cultuur 

Het Verenigd Koninkrijk (“Engeland”) en 

de EU, na premier May, onder spanning 

Cees Bremmer, Probus Voorschoten Corbulo 
Categorie: (Geo)politiek en economie 

Bezoek aan Sluis Haven Informatie Punt 

(SHIP) 

Willem van der Knaap, lid van Probus De Heerlijkheid 
Categorie: excursie 

 

 

Probus Nederland beoordeelt deze inleidingen 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 als uit reacties blijkt dat daarin discriminerende teksten voorkomen, of oproepen tot dan wel verheerlijken van geweld, of soortgelijke maatschappelijk onaanvaardbare stand-
punten. 

mailto:j.soest@wxs.nl
https://probus-nederland.nl/leden-actief/
https://probus-nederland.nl/leden-actief/
https://probus-nederland.nl/wp-admin/post.php?post=12574&action=edit
https://probus-nederland.nl/wp-admin/post.php?post=12542&action=edit
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Kopij  Colofon 

Uw kopij voor de volgende Probus Nieuwsbrief is zeer welkom. 
Wilt u bijvoorbeeld verslag doen van de viering van uw clubjubi-
leum, 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 300 woorden 
bevatten.  

Redactie 

Marieke Bruins Slot - Vis 0229561734 
mch.bruinsslot@gmail.com 

Hennie Ardesch   0534353868 
redactie@probus-nederland.nl  

Ad van Helvoort 0653244705  
clubadministratiie@probus-nederland.nl 

Secretariaat 

Peter Blom 0341352271 
secretaris@probus-nederland.nl 

Website 

https://probus-nederland.nl 

https://probus-nederland.nl/
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