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Voorwoord 

Als een e-mailbericht van Ad van Helvoort (bestuurslid en eindredactie) in mijn postbus binnenkomt om een voor-
woord bij de Nieuwsbrief te schrijven, luister ik nét naar het weerbericht van Piet Paulusma – de weerman die bij 
omroep Max onderdak vond nadat hij bij SBS 6 zijn voorspellende werkzaamheden moest staken –: buien, regen, 
hagel, natte sneeuw en wind, veel wind, hard tot krachtig, bij een temperatuur van 10 graden Celsius en dat alle-
maal in een tijd die ’vroeger’ de koudste periode van het jaar was. 

De Stichting Probus Nederland kent géén stormachtige ontwikkeling. Probus groeit langzaam maar gestaag, in 
een aangenaam klimaat. Ons voortbestaan kent geen bedreiging want wij verwelkomen juist de ‘Boomers’ het 
nieuwe modewoord om ons ouderen een stempel te geven. Maar ach, wij weten nog wél wat echte winters wa-
ren met dikke sneeuw en hard ijs. Een tijd die niet beter of slechter was, maar wel anders. 

Binnen het bestuur is er ook een verandering. Daarover leest u alles in deze Nieuwsbrief. 

Het afscheid van oud-voorzitter Hans Klein die veel lof toegezwaaid kreeg en een hartelijk welkom aan twee 
nieuwe bestuursleden. De tweede vrouw in het bestuur, Olga Jesse, verantwoordelijk voor public relations en 
communicatie en de nieuwe vicevoorzitter Paul Witte. 

Michel Hoevenaars is door het bestuur gevraagd zijn IT-taken nog enige tijd te vervullen. Hij was hiertoe bereid, 
waarvoor hulde! Dat betekent wel dat u in deze Nieuwsbrief nogmaals de vacature ziet voor zijn functie naast de 
dit jaar vrijkomende functie van penningmeester Hein Banken. 

Mocht u kandidaten kennen…. Laat het ons weten! 

Rest mij nog in dit voorwoord onze secretaris Peter Blom te noemen, die gelukkig al helemaal ingewerkt is nadat 
hij vorig jaar aantrad.  

U ziet, ik heb in een nutshell aan de hand van het huidig weerbeeld een schets gegeven van het bestuur anno 
2020. Een bestuur dat er is voor u, voor álle Probusclubs. Clubs die bestaan uit actieve ouderen die interessante 
boeken schrijven en lezingen houden maar bovenal elkaars gezelschap zoeken, met elkaar discussiëren en elkaar 
waarderen. 

Marieke Bruins Slot, voorzitter 
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Bestuursmededelingen 

 

Nieuwe voorzitter 

Zoals gebruikelijk treedt de voorzitter na 3 jaar terug en wordt hij of zij opgevolgd 
door de vicevoorzitter. Op bijgaande foto draagt Hans Klein de (symbolische) voor-
zittershamer over aan Marieke Bruins Slot – Visser. Voor het eerst sinds de oprich-
ting treedt een vrouw aan in deze functie. In de afgelopen 3 jaar heeft Mevrouw 
Bruins Slot de functie van vicevoorzitter vervuld. Dat is een voortreffelijke methode 
om je in de luwte van het voorzitterschap te kunnen voorbereiden op de functie.  

Vooralsnog zijn mannen in de Probus beweging dominant en dat is absoluut ook zo 
in de bestuursfuncties. Maar de vrouwen zijn duidelijk in opkomst. Een vrouwelijke 
voorzitter kan een krachtig signaal zijn en stimulans dat ook vrouwen in de Probus 
beweging hun plaats gaan opeisen. Daarom en omdat Marieke Bruins Slot zich in 
de afgelopen jaren een waardige opvolgster heeft getoond is de Stichting Probus 
Nederland blij met haar nieuwe voorzitter. 

 

Afscheid van de voorzitter 

Op 21 januari legde Hans Klein zijn functie als voorzitter van Probus-Nederland af. 
Een markante persoon. Niet alleen door zijn postuur stak hij boven iedereen uit, hij 
was bij uitstek de man van respect en nauwgezetheid, van vrije geest en toch ver-
binding. Een bestuurder pur sang. Voor hem was er geen positie in de luwte toen 
hij aantrad op het hoogtepunt van allerlei conflicten over de positie van Probus Ne-
derland. Hij kwam daar midden tussenin te staan met name toen hij namens Pro-
bus Nederland het secretariaat vervulde van de commissie Probus 2016. Wat er 
ook gebeurde: Hans Klein bleef altijd zichzelf. Rustig analyserend en voorzichtig 
opererend, met respect en waardering voor iedereen.  

Hij noch het bestuur heeft ooit gestreefd naar een sterkere centrale rol voor Pro-
bus Nederland. Dienstbaarheid stond en staat in het beleid centraal, evenals de 
wens om de Probusbeweging in het juiste spoor te houden van solidariteit, per-

soonlijke ontwikkeling, en vriendschap. Zijn bijdrage aan de continuïteit van Probus Nederland kan niet overschat 
worden. Wij wensen hem nog vele mooie jaren toe. 

 

Verlengd bestuurslidmaatschap bestuurslid ICT Michel Hovenaars 

Helaas heeft zich voor de functie van bestuurslid ICT nog geen enkele kandidaat gemeld. Het bestuur heeft 
daarom Michel Hoevenaars gevraagd of hij bereid is zijn mandaat voorlopig nog even voort te zetten. Het doet 
ons veel genoegen dat Michel daar positief op gereageerd heeft en bereid is voorlopig de functie ad interim te 
blijven vervullen. 

 

Goedkeuring jaarrekening 2019 en begroting 2020 

Het bestuur heeft kennisgenomen van het verslag van de kascommissie en de jaarrekening 2019 goedgekeurd. 
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Met een enkele wijziging is ook de begroting 2020 goedgekeurd. Beide stukken staan  op de website van Probus 
Nederland. 

 

Goedkeuring jaarverslag 2019 

Het bestuur heeft het jaarverslag 2019 van de secretaris besproken en goedgekeurd. Ook dit verslag is te vinden 
op de website. 

 

Kijk ook in de SPAM-box van uw e-mail 

Als Probus Nederland e-mails verstuurt naar de aangesloten clubs dan praat je wel over ruim 445 mails. Dat heeft 
soms gevolgen. Veel e-mailprogramma’s kennen tegenwoordig een “spam” filter. Spam staat voor zoiets als “on-
gewenste massa e-mail” vaak met het doel reclame te maken. Dat is in ons geval natuurlijk niet zo, maar het filter 
heeft geen mogelijkheid daarin onderscheid te maken. Dat betekent dat onze e-mails nogal eens in uw spam-box 
terecht komen. Daar is een oplossing voor. 

Uw e-mailprogramma heeft meestal de mogelijkheid om een afzender als “vertrouwd” aan te merken. Als dat 
mogelijk is, zet Probus Nederland dan a.u.b. in de lijst met vertrouwde afzenders (in outlook door op de rechter-
muisknop te klikken en daarna opties voor ongewenste e-mail en vervolgens onder “veilige afzenders” ons e-mail-
adres te plaatsen). 

 

 

Vacatures bestuur 

 

Vacature voor de functie van penningmeester 

De huidige penningmeester, Hein Banken, treedt na een bestuursperiode van 6 jaar per 31 december 2020 af. Dit 
betekent dat binnen het bestuur per 1 januari 2021 deze functie vacant wordt. Daar een inwerkperiode van en-
kele maanden noodzakelijk wordt geacht, zijn wij op korte termijn op zoek naar gegadigden voor deze functie. 

Functie/Taken 

De penningmeester is verantwoordelijk voor het verzorgen van de financiële administratie en rapporteert over de 
financiële gang van zaken aan het bestuur. Hij/zij is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening en de 
jaarbegroting. Ook bewaakt hij/zij de door het bestuur goedgekeurde begroting en de inning van de aan Probu-
sclubs in rekening gebrachte jaarbijdragen, inschrijvingsgelden voor de Landelijke Probusdag en winkelverkopen. 

Tot slot beheert hij/zij de Probus winkel en verzorgt de verzending en facturering van de bestelde artikelen. 

Competenties 

Boekhoudkundige kennis en ervaring zijn een vereiste alsmede het werken met een computer en met Word en 
Excel. De kandidaat moet ervaring hebben in het samenstellen van begroting en jaarrekening. Daarnaast is een 
praktische instelling van belang omdat hij/zij met alle uitvoerende taken met betrekking tot het voeren van een 
administratie belast zal worden. 

Het bestuur zoekt voor deze functie een enthousiast bestuurslid dat bereid is bovenstaande taken te vervullen, 
dat verder binnen het bestuur mede vormgeeft aan de doelstellingen van Probus Nederland en als "teamworker" 
bereid is gedurende maximaal 2 perioden van 3 jaar zijn/haar bijdrage te leveren aan de besluitvorming binnen de 
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vergaderingen. Ook moet hij/zij bereid zijn bij toerbeurt het bestuur naar buiten toe te vertegenwoordigen, zoals 
bij de installatie van nieuwe Probusclubs of bij een lustrum. 

Het huidige bestuur bestaat uit zeven personen.  

Probusleden, die interesse hebben in het vervullen van deze functie, worden opgeroepen hun belangstelling vóór 
1 juli 2020 kenbaar te maken aan de secretaris van Probus Nederland, 

Peter Blom via secretaris@probus-nederland.nl of telefoonnummer 0341-352271. 

Voor nadere informatie over de vacature kan men terecht bij de huidige penningmeester Hein Banken via pen-
ningmeester@probus-nederland.nl of telefoonnummer 0346-213730. 

 

Vacature bestuurslid ICT 

Doel 

Een schets van eisen en wensen die wenselijk worden geacht voor het vervullen van de functie bestuurslid ICT van 
de Stichting Probus Nederland. 

Achtergrond 

• Kennis van en praktische ervaring met ICT-systemen, meer in het bijzonder ervaring 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. 

• Het bestuurslid ICT wordt benoemd voor een periode van twee maal drie jaar.  

Vaardigheden 

 Management 
• Het bestuurslid ICT is inhoudelijk verantwoordelijk voor de vormgeving en technische inhoud van de web-

site. De uitvoering van een en ander geschied in overleg met de ontwikkelaar respectievelijk de provider. 
Het bestuurslid is het aanspreekpunt voor de webmasters van de Probus clubs en coördineert wensen en 
aanpassingen in overleg met de serviceprovider.  

• De financiële gevolgen van nieuwe ontwikkelingen respectievelijk aanpassingen of uitbreidingen worden 
vooraf besproken in het bestuur van de Stichting Probus Nederland. 

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

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

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

(www.probus-nederland.nl) en gecoördineerd door het secretariaat. 

• Op de 2-jaarlijkse landelijke Probus dag worden bijeenkomsten ingericht waarop door Probus leden kan 
worden 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 
de actualiteit daarvan. 

mailto:%20secretaris@probus-nederland.nl
mailto:penningmeester@probus-nederland.nl
mailto:penningmeester@probus-nederland.nl
http://www.probus-nederland.nl/
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• Voor de juiste weergave van handelingen en acties wordt het bestuurslid bijgestaan door een Coördina-
tieteam. Inclusief het bestuurslid bestaat het team op dit moment uit vier personen. Het is de taak van 
het bestuurslid zorg te dragen voor een goed functionerend coördinatieteam. 

Naast de inhoudelijke ICT-rol wordt een positieve en actieve bijdrage verwacht in het besturen van de Stichting 
Probus Nederland. 

 

Introductie nieuwe bestuursleden 

 

Introductie Paul Witte, vicevoorzitter 

Toen ik begin vorig jaar 65 werd en met vroegpensioen ging, nam ik me 3 dingen voor: 1. 
me aan te melden bij Probus; 2. mijn familiegeschiedenis in kaart brengen; 3. Als advi-
seur nog alleen dié zaken op te pakken die niet alleen ten voordele van de opdrachtge-
ver zijn maar waar ik zelf ook een hoop plezier aan zou kunnen beleven. En dat mocht 
best pro bono zijn. 
 
Eigenlijk zie ik dat met het bestuurslidmaatschap van Probus Nederland alle drie de voor-
nemens een beetje bij elkaar zijn gekomen. Mijn lidmaatschap van Probus is namelijk ge-
baseerd op het wervend enthousiasme van mijn veel oudere broer Winfried, beter be-
kend als Pim. Hij was tot aan zijn dood in april 2018 actief lid van de Probus Club (PC) in 
Doorn. Hij vertelde me zeer aansprekende verhalen over Probus die me stimuleerde om 
me na mijn pensionering ook hiervoor aan te melden. Als inwoner van het pittoreske 

vestingstadje Willemstad in de gemeente Moerdijk was ik daarvoor aangewezen op de PC in de 10 kilometer ver-
derop gelegen kerngemeente, Zevenbergen. Alhoewel ik daar rond de eeuwwisseling 5 jaar als voorzitter van de 
plaatselijke hockeyvereniging had gefungeerd, kende ik er nog weinig mensen die me zouden kunnen introduce-
ren bij de plaatselijke PC. In afwijking van de bestaande procedures en regels werd ik er ondanks mijn open sollici-
tatie zeer warm onthaald en voelde me er gelijk thuis.  
 
Het was ook mijn PC die  me voordroeg voor het landelijk bestuur omdat het functieprofiel naar hun inzicht zo 
nauw zou aansluiten bij mij kennis en werkervaring. Ik ben namelijk 35 jaar werkzaam geweest als directeur van 
werknemers-en ondernemersverenigingen in onder meer de toeleveringsindustrie (NEVAT), openbaar en privaat 
vervoer (KNV) en de technologische industrie (CWM en FME). Hierbij ging mijn grootse belangstelling en aandacht 
met name uit naar het ledenbelang in relatie tot de strategie en organisatie van deze verenigingen. Toen ik 60 
werd, kreeg ik de kans mijn loopbaan op een zeer interessante wijze af te sluiten als directeur van Dutch Employ-
ers’ Coorperation Programme. DECP organiseert onder auspiciën van VNO-NCW en met financiering van het Mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken, de versterking van de positie van werkgeversorganisaties in ontwikkelingslanden 
in Afrika, Azië en Latijns Amerika. 
 
In de zeventiger jaren heb ik bestuursrecht gestudeerd aan de voormalige Katholieke Hogeschool in Tilburg en 
volgde later een managementopleiding aan Insead in Fontainebleau. In 1975 ontmoette ik in Tilburg mijn weder-
helft  Anita Schröer met wie ik drie zonen en inmiddels een kleinzoon heb gekregen. Zij is in 2018 gepensioneerd 
als jurist bij de gemeente Breda. 
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Ik kijk er naar uit mijn kennis en ervaring ten dienste te mogen stellen van Probus Nederland  waarbij de vraag 
centraal zal blijven: wat bindt ons als PC-leden en wat is de waarde die wij als Probus Nederland kunnen toevoe-
gen in het belang van de aangesloten PC’s en hun leden?  
Voor meer informatie?  
https://www.linkedin.com/in/paul-h-g-m-witte-6084a388 
https://wittera.nl  

 

Introductie Olga Jesse – van Hal, Bestuurslid PR en communicatie 

Mijn naam is Olga Jesse-van Hal en ik volg Hennie Ardesch op, die eind vorig jaar helaas 
plotseling overleden is, in de rol van bestuurslid van Probus Nederland met de portefeuille 
PR en Communicatie. Eind januari 2020 ben ik 
geïnstalleerd. 
 
Na 43 jaar gewerkt te hebben als docent Nederlands en directielid van verschillende scho-
len in het voortgezet en hoger onderwijs wilde ik na mijn pensionering een breder regio-
naal netwerk opbouwen. Ik woon in Aerdenhout en ben lid van Probus Brederode, een ge-
zellige gemengde Probusclub, die tweemaal per maand bij elkaar komt om naar elkaars 

lezingen te luisteren. 
 
De doelstelling van Probus 
”het bevorderen van de saamhorigheid en vriendschap van (geheel of nagenoeg geheel) postactieven die een 
maatschappelijk verantwoordelijke functie hebben vervuld en die ieder vanuit een persoonlijke, intellectuele en 
maatschappelijke achtergrond waarde hechten aan het regelmatig ontmoeten van elkaar, waarbij onderlinge 
hulpvaardigheid, verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht alsmede ontspanning, bindende ele-
menten vormen” 
spreekt mij dan ook bijzonder aan. Graag wil ik mijn steentje bijdragen om dit ook via Probus Nederland te 
bewerkstelligen als redactielid van de Nieuwsbrief van Probus Nederland, door vragen van leden te beantwoor-
den, initiatieven te ondersteunen om nieuwe Probusclubs op te richten en bij te dragen aan de organisatie van de 
landelijke Probusdag, die in 2021 weer gehouden zal worden. 
 
Ik ben 68 jaar oud, 47 jaar getrouwd, heb twee dochters (41 en 39 jaar), twee schoonzoons en geen kleinkin-
deren. Met mijn man fiets ik in de zomer in Europa rond (tot twee jaar geleden met kampeeruitrusting, maar te-
genwoordig lichter bepakt) en in de winter bezoeken we veel opera’s, concerten, tentoonstellingen en andere 
culturele uitingen. Ik lees veel, ben o.a. bestuurslid van de bibliotheek Bloemendaal geweest en heb bij mij in de 
buurt een leeskring opgericht, die zijn eerste lustrum al achter de rug heeft. Reizen naar onbekende oorden dicht-
bij en ver weg doen we ook graag, evenals wandelen in binnen- en buitenland. 
 
Verder verricht ik o.a. wat vrijwilligerswerk als taalcoach, ben gastvrouw in een Sociëteit voor ouderen, was pen-
ningmeester van de Alliance Française Kennemerland, verricht af en toe werkzaamheden voor de Onderwijsin-
spectie in het kader van PISA- en Burgerschapsonderzoek en volg soms een (HOVO)-cursus en dit voorjaar een 
basiscursus sterrenkunde bij de sterrenwacht bij mij in de buurt.  
 
Ik vind het belangrijk nieuwe dingen te ontdekken. Bij Probus vind ik veel postactieven, die nu op een ander vlak 
dan beroepsmatig actief zijn en deze levensfase als gepensioneerde ten volle benutten met een brede belang-
stelling. 
 

https://www.linkedin.com/in/paul-h-g-m-witte-6084a388
https://wittera.nl/
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Installaties, jubilea en andere clubaangelegenheden 

 

Twee nieuwe Probusclubs 

We verwelkomen twee nieuwe Probusclubs: 

Probusclub de Stuwwal, gemengde club dames/ heren, in Mook en Middelaar (Limburg): Installatiedatum 
7 februari 2020 

Probusclub De Weesperkring, herenclub, in Weesp: Installatiedatum 2 maart 2020 

 

Probus Helmond viert 8ste lustrum 

Op 9 juli a.s. viert Probus Helmond haar 40-jarig bestaan met een symposium met als thema: “Kunstmatige intelli-
gentie en de impact op ons leven”. 

 

Jubilea in het 1ste kwartaal 

Probusclub Helmond 40 31-1-2020 

Probusclub Nijmegen 40 11-3-2020 

Probusclub Veendam 25 9-1-2020 

Probusclub Oosterhout II 25 9-1-2020 

Probusclub Altena 25 20-2-2020 

Probusclub Ermelo II 25 22-2-2020 

Probusclub Quattro 25 8-3-2020 

 

Als peildatum is de datum van de accreditatie aangehouden. De oprichtingsdatum die door clubs zelf 
wordt aangehouden kan vroeger liggen.  
 
Het bestuur wenst alle clubs geluk met hun jubileum.  
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Boeken van leden 

 

 

 

 

In Veere daar moest je geweest zijn 

De Zeeuwse havenstad Veere heeft van oudsher een grote aantrekkingskracht 
op beeldend kunstenaars. Zij die langs kwamen werden erdoor betoverd en be-
smet met de zoete ziekte die Veerisme heet: een ongeneeslijke verliefdheid op 
dit schilderachtige stadje met de omvang van een groot dorp. 

In de loop van de twintigste eeuw woonden en werkten of bezochten meer dan 
duizend beeldend kunstenaars Veere. Dit pittoreske stadje was merkwaardig ge-
noeg als ultieme schilders plek bekender in het buitenland dan in Nederland. 
Veere daar moest je geweest zijn was niet voor niets het internationale schilders 
credo tijdens het Interbellum, de bloeitijd van Veere als kunstenaarskolonie. De 
eerste kunstschilder die zich in 1892 in Veere vestigde was de uit Delft afkom-
stige tekenleraar Bernard Plasschaert (1835-1893). De laatste beeldend kunste-
naar uit de oude ‘oorspronkelijke’  Veerse kunstenaarskolonie was Sárika Góth 

(1900-1992). Zij overleed in het voorjaar van 1992 in Veere. In dit boek worden 34 schilders die permanent in 
Veere woonden geportretteerd. 

De rijk geïllustreerde uitgave is een naslagwerk dat zicht biedt op de belangrijkste schilders van de internationale 
kunstenaarskolonie in Veere tussen 1892 en 1992. Ze zijn alfabetisch gerangschikt, de mannelijke schilders van 
Wim Abeleven (1903-1967) tot Karel van Veen (1898-1988), en de vrouwelijke schilders die Veerse Joffers worden 
genoemd van Claire Bonebakker (1904-1979) tot Bas (Elisabeth) van der Veer (1887-1941). 

Twee aparte hoofdstukken zijn ingeruimd voor de Britse zakenman/diamantair Albert Ochs (Oakes) (1857-1921) 
en zijn dochter Alma Frances (1889-1987). Alma Oakes wordt als de grondlegster van het hedendaagse Museum 
Veere beschouwd. 

Joost Bakker, lid van Probus Scaldis 
E-mail: joostjbakker@zeelandnet.nl 

ISBN: 9789079875863 
Verkrijgbaar: reguliere boekhandel 

Diplomatie op klompen 

Bij onze ambassades in het buitenland wordt in eerste instantie vaak alleen gedacht aan de diplomaten van Bui-
tenlandse Zaken. Daarnaast zijn echter een groot aantal attachés van andere ministeries op onze ambassades ac-
tief. Dat geldt al ruim 100 jaar voor de landbouwattachés, die daar de Nederlandse landbouw-, visserij- en natuur-
belangen behartigen. Van de aanstelling van de eerste landbouwattaché in Parijs in 1919 is de dienst gegroeid to 
ruim 30 posten nu, van waaruit 70 landen en verschillende internationale organisaties worden bediend. Alleen de 
Foreign Agricultural Service van de VS is groter. Klompen dragen doen deze attachés bij hun werk meestal niet, 
maar onconventionele diplomaten zijn ze zeker. 

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 blijkt dat daarin discriminerende teksten voorkomen, of oproepen tot dan wel verheerlijken van geweld, of andere maatschappelijk onaanvaardbare ideeën. 
U vindt de boeken ook op onze website: https://probus-nederland.nl/leden-actief/boeken-van-leden/.  
 

https://probus-nederland.nl/leden-actief/boeken-van-leden/
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Nederland is uitgegroeid tot een agrarisch wereldspeler, als importeur van 
grondstoffen en exporteur van eindproducten. Steeds belangrijker wordt ook de 
export van kennis, technologie en innovatie. Natuurbelangen zijn niet aan gren-
zen gebonden, met soms zelfs intercontinentale verbanden. Diplomatie speelt 
een belangrijke rol bij het behartigen van onze belangen in een steeds complexer 
wordende wereld. De landbouwattachés met hun netwerken en hun kennis van 
de agro-keten en natuur, vervullen hierbij een belangrijke rol door Nederlandse 
belangen te koppelen aan kansen in hun werkgebied. Grote thema’s zoals het 
wereldvoedselvraagstuk, het in standhouden van de biodiversiteit en de nood-
zaak van klimaatbeheersing behoren eveneens tot het werkterrein van de land-
bouwattaché. 

Diplomatie op klompen is geschreven door vier oud-landbouwattachés en duidt 
de betekenis van onze landbouwdiplomatie aan de hand van de persoonlijke be-
leving van oudgedienden. Hun observaties vormen de basis van een boeiende 
beschrijving van een wereld die voor velen nog onbekend terrein is. 

Jelle Landstra (1949), Probusclub Groningen 
landstra@hotmail.com 

Het boek “DIPLOMATIE OP KLOMPEN – 100 jaar landbouwattachés” (ISBN: 978-90-5345-552-4) is voor €19.95 
(verzendkosten: €2.49) te verkrijgen bij Uitgeverij Matrijs te Utrecht (uitgeverij@matrijs.com). 

De Oratorianen 
De Oratorianen werden gesticht in de 16e eeuw. Zij werden opgericht in de nadagen en in de geest van het Conci-
lie van Trente. Zij vormen een van de meest aansprekende priestergenootschappen en hebben zich ontwikkeld op 
verschillende plaatsen in Europa. Vanuit Rome en Frankrijk kwamen zij ook naar de Lage Landen en onderwezen 
zij de jeugd. Na de Franse Revolutie zijn zij niet meer teruggekeerd naar Vlaanderen. Met dit boek wordt de ge-
schiedenis van deze vergeten priestergemeenschap van onder het stof gehaald. 

De Auteurs 
Yves van Buyten (°1952 te Sint-Niklaas) was actief als bestuurder en directeur in 
verschillende bedrijven uit de financiële sector, maar geschiedenis blijft zijn pas-
sie. Zo publiceerde hij samen met zijn coauteur Willy Vanderzeypen een aantal 
boeken en artikels, waarin de kerk en de middeleeuwen een centrale rol spelen. 
Hun boek over de kathaarse ketterij is nog steeds een bestseller. 
Bernard Vandeginste  , (°1943 te Kortrijk) Lid van Probusclub Ulpia, is doctor in de 
wiskunde en natuurwetenschappen (1980, Radboud Universiteit Nijmegen) en co-
auteur van verschillende wetenschappelijke boeken en publicaties met een mon-
diale verspreiding. Na zijn achtereenvolgende academische en industriële loop-
baan heeft hij zijn aandacht verlegd naar de kerkgeschiedenis waarvan deze uit-
gave het eerste resultaat is. 

E-mail: bernard.vandeginste@xs4all.nl 
Uitgegeven door Uitgeverij Averbode, België 
ISBN: 978-2-8081-0794-5 

 

mailto:bernard.vandeginste@xs4all.nl
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Er zit gevaar in de lucht ik ruik het 

Het boek is een biografie van mijn vader Henri Max Cohen (Oldenzaal 1903-
1962). Als de oorlog uitbreekt is hij 42, is getrouwd en heeft 3 kinderen. Tot die 
tijd is hij actief in een hechte Joodse gemeenschap; als 18-jarige leidt hij een ei-
gen toneelgezelschap ‘Scaena et Musica’, schrijft teksten en is een veel gevraagd 
regisseur in Joods Nederland. Eind jaren ’30 is hij koerier: hij brengt Duitse vluch-
telingen en hun bezittingen over de Nederlandse grens. Dat levert hem na de 
oorlog een Franse onderscheiding op en een bedankbrief van Albert Einstein. 

Zelf overleeft hij door op het nippertje aan de SD te ontsnappen en onder te dui-
ken. Geconfronteerd met de naoorlogse onbewogenheid ten aanzien van de ge-
volgen van Duitse bezetting voor de Joodse bevolking besluit hij een Nazipropa-
ganda verzameling bijeen te brengen. Hij bereist daarvoor verschillende Oost Eu-
ropese landen en Duitsland in de jaren ’50 en ’60 die dan nog door Rusland wor-
den bezet. Ook geeft hij lezingen over de Joodse bevolking in Twente, Drenthe en 
Gelderland om hun bestaan en hun veelal spoorloze verdwijning onder de aan-

dacht te brengen. Ten tijde van de koude oorlog verandert hij zijn naam in Corwin: mocht het opnieuw mislopen 
dan kan hem dat nog enig respijt geven. Zie voor een uitgebreide bespreking: Boekbesprekingentweedewe-
reldoorlog.wordpress.com 

N. de Vries Robbé – Corwin, Probusclub Den Haag Noord/Wassenaar 

Uitgegeven: 2010 

Verkrijgbaar: via corwin.n@kpnmail.nl 

Ooggetuige van het begin tot het eind 

De biografie van mijn vader H. M. Cohen/Corwin (1903-1962): ‘ER ZIT GEVAAR IN 
DE LUCHT IK RUIK HET’ verscheen in 2010. (Auteur: N. de Vries Robbé – Corwin) 
Mede geïnspireerd door de 75 jarige herdenking van de bevrijding in 2020 en de 
vele herinneringen die los komen, besloot ik om hemzelf nu aan het woord te la-
ten in een nieuwe uitgave: ‘OOGGETUIGE VAN HET BEGIN TOT HET EIND’. Hij was 
een man die zich sterk bewust was van de historische gebeurtenissen van die tijd 
en zich alle moeite gaf om deze vast te leggen. 

Het omvat o.a. één van zijn avontuurlijke reizen naar Duitsland in de jaren ’30 
om waardevolle zaken voor Joden over de Nederlandse grens te smokkelen en 
een aantal brieven van familieleden en andere lotgenoten die in oorlogstijd nog 
vrij zijn of al in Westerbork zitten. In één daarvan meldt zijn nichtje Jetta vanuit 
Eindhoven dat haar dochter zojuist is opgepakt en naar Vught is overgebracht. Zij 
besluit de brief met: ‘Ik ga me nu ook maar melden, want ik kan zonder mijn 
dochter niet leven’. 

Een latere brief is afkomstig van Albert Einstein, die mijn vader bedankt voor het 
aanbod hem en zijn gezin over de grens te brengen, een andere is het zo ontroerende bericht d.d. 2010 van de 
zoon van de onderduikgevers gericht aan de Yad Vashem, waarin hij vertelt hoe het in hun gezin verging met deze 
ongenode en ondernemende gast. Hij mocht nl. ‘s zondags wel voorlezen uit het Oude Testament, maar niet uit 
het Nieuwe….. 

Dan is zijn dagboek opgenomen, waarin hij met onderkoelde humor verslag doet van het dagelijks leven met 
steeds benauwender beperkingen maar waaruit ook zijn vaste voornemen blijkt zich nooit te laten pakken. Aan-

https://boekbesprekingentweedewereldoorlog.wordpress.com/recensies/semi-biografieen/er-zit-gevaar-in-de-lucht-ik-ruik-het-n-de-vries-robbe-corwin/
https://boekbesprekingentweedewereldoorlog.wordpress.com/recensies/semi-biografieen/er-zit-gevaar-in-de-lucht-ik-ruik-het-n-de-vries-robbe-corwin/
mailto:corwin.n@kpnmail.nl
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sluitend volgt een spannend relaas over zijn arrestatie door en ontsnapping aan de SD, de onderduik en bevrij-
ding. 
Zie evt. ook: www.erzitgevaarindelucht.com en www.thereisdangerintheair.com , in de laatste site is de 
propaganda verzameling van H.M.C opgenomen. 

Van: N. de Vries Robbé, Probusclub: Den Haag Noord/Wassenaar 

Publicatie: 2019 
ISBN: ISBN 978 – 94 – 6345 – 865 – 8 
Verkrijgbaar via de boekhandel en het internet 

Haagse dames in de makelaardij 

Makelaardij in onroerend goed is tot de jaren ’70 in Nederland een mannenaan-
gelegenheid. Dit boek beschrijft het groepje vrouwen in den Haag dat aan deze 
hegemonie een einde maakt. Het is de tijd van de tweede feministische golf en 
vrouwen benutten op allerlei gebied nieuwe kansen. Onder invloed van deze tijd-
geest richt Noor de Vries Robbé een eigen makelaardij op waar uitsluitend vrou-
wen werken. 

Naast het persoonlijke verhaal herbergt dit boek een schat aan geschiedkundige 
feiten over de ontwikkeling van de makelaardij en de huizenmarkt. Ook wordt 
het grote verschil uitgelegd tussen een makelaar in de huizenmarkt en de pro-
jectontwikkelaar. Vermakelijke voorvallen zowel op kantoor als in de praktijk 
lichten een tipje van de sluier op. Kopers en verkopers kunnen hier inspiratie op-
doen, zodat zij samen met hun makelaar zoiets ingrijpends als verhuizen tot een 
goed einde kunnen brengen. 

Volgens de Vries Robbé heeft elk huis een ziel, dat is dan ook de reden dat een 
huizenzoekende cliënte – hoewel ze een pand aangeboden krijgt dat precies in 

haar zoekplaatje past – al bij de voordeur zegt: ‘Oh nee, dat is niet wat ik bedoel! 

Een onmisbaar boek voor elke huizenbezitter! 

N. de Vries Robbé – Corwin, Probusclub Den haag Noord/Wassenaar 
Emailadres: corwin.n@kpnmail.nl 

Uitgegeven: 2017 
ISBN: ISBN 978 – 90 – 8759 – 709 – 2 
Verkrijgbaar: via de boekhandel en het internet 

Om de West 

De drang om naast de Portugezen een eigen route naar de ‘Specerijen Ei-
landen’ te vinden was aan het eind van de vijftiende eeuw voor de Spaanse 
kroon aanleiding voor een aantal expedities. Met het wereldbeeld van die 
tijd lag het voor de hand om die route in westelijke richting te zoeken. 

De meest bekende expeditie was uiteraard die van Columbus in 1492, die 
zelfs werd ondernomen nog enkele jaren vóórdat Vasco da Gama in 1498 
Calcutta bereikte en daarmee de zeeweg ‘om de Oost’ had ontsloten. Hoe-
wel Columbus er tot zijn dood van overtuigd bleef dat hij uitlopers van het 
Aziatisch continent had bevaren, was het reeds na enkele jaren duidelijk 

http://www.erzitgevaarindelucht.com/
http://www.thereisdangerintheair.com/
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dat er zich tussen de Atlantische Oceaan en Azië een tot dan toe geheel onbekend continent bevond. Daarmee 
werd ook de zoektocht begonnen naar een westelijke doorvaart naar Azië. 

Nadat Magelhaen de doorvaart aan de meest zuidelijke punt van Zuid-Amerika ontdekt had, bleef het vinden van 
andere doorvaarten een uitdaging. Zo ondernamen met name Nederlanders en Engelsen nieuwe pogingen met 
gevolg dat het Amerikaanse continent steeds beter in kaart gebracht kon worden. Namen als Straat LeMaire, 
Kaap Hoorn en Staten Eiland herinneren aan de Nederlandse expedities. 

Jan de Lint, Probusclub Probus III Oosterhout 
Datum: maart 2019 
ISBN: 9789082405217 
Verkrijgbaar: boekenbestellen.nl en boekhandel 

Leven tussen hoop en wanhoop 

In 1928 wordt Cornelia (Corrie) Nienhuis als Rode Kruisverpleegster uitgezon-
den naar Nederlands-Indië. Corrie raakt geïnterneerd in de Japanse vrouwen- 
en kinderkampen Kampili en Malino van 1941-1945. Ze maakt dan in het diep-
ste geheim aantekeningen over het leven en werken in deze kampen onder 
dreigingen van bombardementen. Uniek is dat dit vanuit vrouwelijk perspec-
tief en niet vanuit militair oogpunt wordt beschreven. Haar beroep is zwaar 
maar helpt haar te overleven. Terug in Nederland verwerkt ze haar aanteke-
ningen in een uniek dagboek dat bestaat uit 1700 vierregelige strofen op rijm. 
Dr. Ir. Margaret Leidelmeijer vond het zo belangrijk dat dit boek gelezen wordt 
dat ze van deze poëzie een prozaversie heeft gemaakt met toevoeging van 
achtergrondinformatie: ‘Een onthullend en openhartig verhaal van een Rode 
Kruisverpleegster’. Deze periode in haar leven was voor Corrie onbespreek-
baar. 

Corrie:”Als ik er niet meer ben, mogen mijn geheimgehouden dagboeken geo-
pend worden, want de wereld moet weten hoe erg het was”. 

Verder wordt haar geschiedenis en de situatie in Nederlands-Indië beschreven 
en voorzien van authentieke documenten, foto’s, borduurwerken en brieven. 

Het boek is genomineerd voor Het Beste Boek 2019 en The Indie Awards. 

Frieda van der Molen- de Vries, Probusclub “De Drentsche Aa” 
e-mailadres: vdmolenf@gmail.com 

ISBN 978 94 930 5927 6, 473 pagina’s 

 

 

 

Lezingen van leden 

 

 

 

Probus Nederland beoordeelt de lezingen 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 blijkt dat daarin discriminerende teksten voorkomen, of oproepen tot dan wel verheerlijken van geweld, of andere maatschappelijk onaanvaardbare ideeën. 
U vindt de lezingen ook op onze website: https://probus-nederland.nl/leden-actief/lezingen-van-leden/.  

https://probus-nederland.nl/leden-actief/lezingen-van-leden/
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De liefde voor het lied 

Jaap Frijlink, Doorn, lid PC “De Utrechtse Heuvelrug” 

Categorie: Muziek en literatuur 

Pieter Jelles Troelstra 

Onno de Jong, Probusclub  "EX-AKT" te Doorn 

Categorie: Geschiedenis 

De geschiedenis van de Pil 
Piet Pijper, Probusclub Alphen aan den Rijn 1 
Categorie: Geschiedenis, gezondheid 

Een geschiedenis van de wiskunde 
Roel Van Asselt, lid van Probus 2, Hengelo (O) 
Categorie: Geschiedenis, wetenschap 

De impeachmentprocedure tegen Trump 
Dr. Th H J Stoelinga, Probus Nijmegen 
Categorie: (Geo)politiek en economie 

Cultureel Mali 
Drs. Ing. C.B. van der Sluijs, Probus Kedingen  
Categorie: (Geo)politiek en economie, cultuur 

John R. Dromer, bouwer, verzamelaar 
H. Gosler, lid van Probus 1 Oosterhout 
Categorie: Cultuur 

Ha Hindoe 
H. Gosler, lid van Probus 1 Oosterhout 
Categorie: Cultuur 

Matisse, Picasso en revolutionair Rusland 

Pieter Vos, lid van Probusclub Midden-Brabant Tilburg 
Categorie: Cultuur 

Jan van Eijck: een optische revolutie 

drs J.E. de Werd, lid van Probusclub Breda West 
Categorie: cultuur 
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https://probus-nederland.nl/cultuur/
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https://probus-nederland.nl/cultuur/

