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Voorwoord 

Aan het eind van het jaar nog een laatste korte Nieuwsbrief, met een bericht over de bestuursvacatures, jubilea 
van Probusclubs, nieuwe boeken van en beschikbare lezingen door Probusleden.  

De herhaalde oproep voor de bestuursvacatures heeft succes opgeleverd. Het bestuur heeft recent een nieuwe 
vicevoorzitter en een nieuwe bestuurder PR en Communicatie benoemd. Helaas kan de vacature bestuurslid ICT-
zaken nog niet worden vervuld. Bij de Bestuursmededelingen leest u meer over deze benoemingen en vacature.  

Op 5 november jl. mocht ik Probusclub Arnhem IV installeren als 445ste Probusclub in Nederland. In het vierde  
kwartaal van dit jaar bestonden twee Probusclubs 40 en vier Probusclubs 25 jaar. Alle clubs hiermee gefeliciteerd.  

Veel Probusleden zijn actief als schrijver of voor het houden van lezingen. In deze Nieuwsbrief vier interessante 
boekbesprekingen van recent verschenen boeken, en acht interessante lezingen die Probusleden willen houden 
voor Probusclubs. Er staan inmiddels meer dan 150 lezingen op onze website www.probus-nederland.nl. In geval 
u geïnteresseerd bent voor de invulling van het jaarprogramma, de lezingen staan bij ‘Leden Actief’ en vervolgens 
‘Lezingen door leden’. 

Ten slotte nog een persoonlijke noot. Na zes bestuursjaren - drie jaar als vicevoorzitter en drie jaar als voorzitter -  
maak ik reglementair plaats voor een nieuwe voorzitter. Het bestuur bedankt ik voor de steun en collegialiteit al 
die jaren en de Probusclubs voor de goede contacten tijdens de Landelijke Probusdagen, installaties c.q. jubilea. 
Het gaat u allen goed!   

J.A. (Hans) Klein   

Voorzitter Probus Nederland 

 

 

 

 

http://www.probus-nederland.nl/
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Bestuursmededelingen 

 

Condoleances 

Het onverwachte overlijden van ons medebestuurslid Hennie Ardesch heeft een ons zeer getroffen. De condole-
ances die we van een groot aantal Probusclubs hebben ontvangen geven blijk van een breed gedragen medele-
ven. Ons bestuur heeft dat zeer gewaardeerd en het beleefd als de sterke schouder van onze Probus beweging, 
waarop het mocht steunen. Onze hartelijke dank daarvoor. 

Nieuwe bestuursleden 

Het verheugt het bestuur dat zich na de oproep tijdens de Landelijke Probusdag van 13 november jl. voldoende 
kandidaten hebben gemeld voor de functie van vicevoorzitter. Een delegatie uit het bestuur heeft de kandidaten 
ontvangen, waarbij ook ter sprake kwamen de vacature bestuurslid ICT en de recent ontstane vacature  bestuurs-
lid PR en Communicatie. Het bestuur heeft besloten om de heer Paul Witte van Probusclub Zevenbergen te be-
noemen tot vicevoorzitter, en mevrouw Olga Jesse-van Hal van Probusclub Brederode tot bestuurslid PR en Com-
municatie. Zij worden in januari a.s. geïnstalleerd. In de eerste Nieuwsbrief van het nieuwe jaar zullen zij zich 
voorstellen. 

Heel anders is het met de functie van bestuurslid ICT. Helaas heeft zich voor deze functie geen enkele kandidaat 
gemeld. Het bestuur wil daarom heel graag deze vacature nog eens onder uw aandacht te brengen. Het gaat 
vooral om personen met voldoende technische kennis van en ervaring met ICT en inzicht in de ICT-ontwikkeling. 
Ook een gezonde dosis zakelijk inzicht wordt op prijs gesteld. 

Als u wat gedetailleerder kennis wilt nemen van het profiel: U vindt het op onze website https://probus-neder-
land.nl/bestuursvacatures/.  

 

 

Installaties, jubilea en andere clubaangelegenheden 

 

Probusclub Arnhem IV 

Op 5 november jl. werd Probusclub Arnhem IV door voorzitter Hans Klein geïnstalleerd. 

Jubilea 

Zoals toegezegd houdt Probus Nederland voortaan de jubilea van alle Probusclubs bij. Dat gebeurt met de beste 
intenties, maar soms kan het toch niet helemaal goed gaan. Dat komt omdat Probus Nederland moet uitgaan van 
de installatiedatum die bij haar bekend is. Soms gebeurt het evenwel, dat Probusclubs de datum van de eerste 
bijeenkomst of een soortgelijk gebeuren als oprichtingsdatum aanhouden. Dan lopen we even “uit de pas”. Dat 
kunnen we helaas niet voorkomen, omdat die data bij Probus Nederland niet bekend zijn. Met dat voorbehoud 
denken we dat het toch goed is de ons bekende jubilea te melden. 
 

  

https://probus-nederland.nl/bestuursvacatures/
https://probus-nederland.nl/bestuursvacatures/
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Geregistreerde jubilea vanaf 1 oktober 

Probusclub Ten Slotte Zeist 5- 10-2019  25 jaar 

Probusclub Roosendaal 27-10-2019 40 jaar 

Probusclub Putten 16-11-2019 25 jaar 

Probusclub Oosterbeek 1 13-11-2019 40 jaar 

Probusclub Hendrik Ido Ambacht 22-12-2019 25 jaar 

Probusclub Agora Oss 22-12-2019 25 jaar 

Probus Nederland wenst alle jubilerende clubs geluk en een voortdurende onderlinge vriendschap. 

 

 

 

Boekbesprekingen 

 

 

 

DE RAND VAN DE AFGROND 

DUITSLAND IN HET LAATSTE OORLOGSJAAR 

Hoe functioneert een samenleving in het vooruitzicht van de totale ondergang? In de 

loop van de maanden tussen juli 1944 en mei 1945 werd het voor steeds meer Duit-

sers duidelijk dat de oorlog niet meer gewonnen kon worden. Tegelijkertijd kon nie-

mand zich voorstellen welke gevolgen die onvermijdelijke nederlaag zou hebben 

voor het land en zijn bevolking.  

De materiële schade en de verliezen aan mensenlevens waren in deze periode gro-

ter dan ooit tevoren in de oorlog, maar desondanks bleef de strijd doorgaan. Met 

nauwelijks meer een helder doel voor ogen liet het overgrote deel van de Duitse be-

volking zich meeslepen in een spiraal van terreur en vernietiging. De vraag hoe dat 

mogelijk is geweest en hoe daar achteraf op werd teruggekeken, is één van de 

kernthema’s van deze beknopte literatuurstudie. 

A.W.J. (Arie) van Ede (1948), Probusclub Hoeksche Waard 

Het boek “De rand van de afgrond – Duitsland in het laatste oorlogsjaar” (ISBN 9789082578348) is voor € 18,90 te 
koop via de boekhandel, bij bol.com en op verschillende boekensites als Boekenbestellen.nl 

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. 



 

 4 

De grafsteen 

Joost Gabriëlse, archeoloog, krijgt toestemming een grafsteen in de Geerteskerk te Kloe-
tinge te onderzoeken. Daar is niet iedereen blij mee. Hij ontvangt dreigbrieven, maar daar 
trekt hij zich niets van aan. Tot zijn zoon Marcus niet komt opdagen. 

De Grafsteen is het vijfde deel in de serie ‘Zeeuws Bloed’, een serie Misdaadverhalen die 
zich afspeelt in Zeeland. 

P.A.E. de Boevere, Probusclub De Zandkreek 
E-mailadres: de.boevere@hotmail.com 

Verkrijgbaar: Zeeuwse boekhandels of via Zeeuwsbloed@outlook.com, ISBN: 
9789082994650 

 

Aanhalingen 

Bedrog in de wetenschap? Beklemmende, spannende roman over het universitaire leven. 

De jonge zakenman Acquoy ontvangt een telefoontje van zijn jeugdliefde Martia. Zij ver-
leidt hem om voor haar universiteit te komen werken – misschien om zo hun oude romance 
te laten opbloeien? Acquoy gaat er na enige aarzeling op in. Hij leert al snel dat hij vooral 
moet publiceren in internationale toptijdschriften, een zware opgave voor de nieuwkomer. 
Zijn ambitie de academische top te bereiken ontvlamt als hij het nieuwe systeem onder de 
knie heeft. Als er een nieuw vakgroepshoofd ingevlogen, de Texaanse hoogleraar Heather 
Walter, krijgt Acquoy de kans een reuzenstap op de carrière ladder te maken. En dan is er 
ook nog die gasthoogleraar uit Estland, Ewa Kirsipuu. Intrige en sjoemelen liggen op de 
loer, met een verbluffende ontknoping als gevolg. 

Aanhalingen speelt zich af in de internationale academische wereld van vlak voor de millenniumwisseling. Ad van 
Iterson heeft die wereld intens ervaren: de verre vliegreizen, de lange congresdagen, de nazit in de hotellobby. 

Ad van Iterson, Probusclub Maastricht 
Emailadres: advaniterson@gmail.com 
ISBN: 9789492754165 

 

De wortels van de stad 

In een gezapige stad waar niemand zich ooit vragen stelt, gebeuren onverklaarbare dingen. 
Dat zet twee mannen ertoe aan de stad te verlaten en op zoek te gaan naar de geschiedenis 
ervan. Ze kiezen het spoor van de Zonderling, een vreemdeling die een tijd in de stad heeft 
vertoefd en die in grote haast heeft verlaten. Daarmee betreden ze een ongewisse wereld 
vol dreiging en valkuilen. 

Tevens horen ze voor het eerst over zaken zoals de schepping, de (on)sterfelijkheid, de 
tijdsrekening, het einde der tijden, de verwantschapsbanden van de hemellichamen en nog 
veel meer, die ook nog eens allemaal met elkaar blijken samen te hangen. Na een reeks 
avonturen vinden ze uiteindelijk de Zonderling die hen vertelt over zijn verbijsterende ont-
dekking inzake de oorsprong van hun stad. Samen gaan ze op weg naar Trechterland waar 

mailto:Zeeuwsbloed@outlook.com
mailto:advaniterson@gmail.com
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naar verluidt de ultieme kennis over het verleden bewaard wordt. Maar deze tocht neemt een onvoorziene wen-
ding als blijkt dat de wereld op een grote rampspoed afstevent.  

Karel van Spaendonck is in zijn werkzame leven als psycholoog verbonden geweest aan het UMC St. Radboud op 
het gebied van onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg. Daarnaast heeft hij zich 
verdiept in de archaïsche denkpatronen die aan mythes en rituelen ten grondslag liggen. Allengs is daaruit de am-
bitie ontstaan om een verhaal te schrijven dat zich afspeelt tegen de achtergrond van een zelf ontworpen my-
thisch wereldbeeld. 

Karel van Spaendonck, Lid van Probusclub Nijmegen 
tel.: 0243550090 
e-mail: kpmvanspaendonck@gmail.com 

ISBN 978-94-6390-008-9 

 

Inleidingen van leden 

 

 

 

De Gulden snede in architectuur en schilderkunst 

ir. Jaap van der Steeg, Probusclub De Stichtse Rotonde 
email: jvdsteeg@vandersteeg.net 

Categorie: cultuur, kunst, en taal 

Tolstoj 

Pieter Boersma, Probusclub Rond de Venen te Uithoorn 
email: pieter.boersma@ziggo.nl, tel.: 0297282558 

Categorie, Cultuur, Levensgeschiedenis 

Antarctica 

Marian Geense Probusclub Prins Alexander 
E- mail: m.geense@bart.nl, Tel: 010 2260 512/ 06 4795 0682 

Categorie: Milieu en Geografie 

De Amsterdamse school 

J.M.B. Hoenderdaal, Probusclub Lunteren 
E-mail: hoenderdaal@solcon.nl, Tel: 06 53812538 

Categorie: Cultuur 

Moderne architectuurstromingen 

Evert Jan Geerdes, Probus De Viersprong Markelo. 
E-mail: geerdesarchitect@home.nl, Tel: 0620405761 

Categorie: Cultuur 

De Weimarrepubliek 

A.J.M. Sanders, Probusclub Tilburg 

E-mail: toonsanders@icloud.com, Tel: 06-57345861 

Categorie: Geschiedenis 

De Amish en de Biblebelt 

Onno de Jong lid van Probusclub “Ex-AKT” Doorn 
E-mal: O.dejong@ziggo.nl, Telefoon: 0343 514945 

Het Kartel van de Hel 

Onno de Jong lid van Probusclub “Ex-AKT” Doorn 
E-mal: O.dejong@ziggo.nl, Telefoon: 0343 514945 

 

 

 

Probus Nederland beoordeelt de inleidingen niet. Publicatie hier betekent dan ook niet dat de Stichting Probus Nederland met de inhoud instemt. Probus Nederland kan niettemin een publicatie weige-
ren of verwijderen als blijkt dat daarin discriminerende teksten voorkomen, of oproepen tot dan wel verheerlijken van geweld, of soortgelijke maatschappelijk onaanvaardbare standpunten. 

mailto:pieter.boersma@ziggo.nl
mailto:m.geense@bart.nl
mailto:hoenderdaal@solcon.nl
mailto:geerdesarchitect@home.nl
mailto:toonsanders@icloud.com
mailto:O.dejong@ziggo.nl
mailto:O.dejong@ziggo.nl
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Kerstgroet 

 

Alweer is een jaar verstreken. De stille dagen voor 

Kerstmis zijn helaas zo stil niet meer. Onvrede in de sa-

menleving zorgt voor tegenstellingen op allerlei vlakken. 

Dichtbij huis: Boze boeren, boze bouwvakkers, boze 

agenten, boze verpleegkundigen, boze ouderen, boze 

jongeren. Wie is er eigenlijk niet boos? En veraf: waar 

de messen geslepen worden in de strijd om de internati-

onale orde te domineren. De “Ik eerst” filosofie regeert. 

Waar Kerstmis tot harmonie uitnodigt, oogsten we, zo 

lijkt het, tegenstellingen. Zelfs de onnozele verkiezing 

van het woord van het jaar, het is “Boomer” geworden, 

accentueert dat. 

Probus richt zich op saamhorigheid en vriendschap. Da-

gelijks kunnen we waarnemen, dat die gedachte in elk 

geval in onze kring sterk leeft. De Probus beweging is 

gezond en groeit nog jaarlijks. Wellicht kunnen we daar-

mee in deze roerige Kerstdagen een baken zijn van rust 

en vrede. 

Het bestuur van Probus Nederland wenst u een gelukkig 

en vredig Kerstfeest en een gezond, gelukkig, vredig 

Nieuwjaar. 

Het bestuur 

 


