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Voorwoord 

Saamhorigheid en vriendschap 

Deze beide doelstellingen van Probus worden in de huidige onzekere tijden  belangrijker dan voorheen. Als leden 
van Probus zijn wij allen 55+’ers en daarmee een kwetsbare groep binnen de bevolking die groter risico loopt op 
besmetting met het Corona virus en ernstige gevolgen daarvan. 

Een onzichtbaar virus dat een gezondheidscrisis veroorzaakt met economische en maatschappelijke ontwrichting. 
Onze bijeenkomsten zijn gecanceld door de regels van overheid en RIVM. Laten wij daar ónze regels van saamho-
righeid en vriendschap als remedie voor inzetten.  

Iedere club zal ongetwijfeld proberen een antwoord te vinden de onderlinge band op enigerlei wijze levendig te 
houden, veelal langs digitale weg. Als een Probusclub zijn ideeën kenbaar wil maken dan ondersteunt het bestuur 
dit heel graag door plaatsing op de website. 

De onderlinge betrokkenheid is altijd groot geweest binnen Probus’ gelederen. Een betrokkenheid bij vreugde en 
verdriet. Met verdriet lopen we krassen op. Zeker als leden -vrienden- geveld worden door het virus. Er kan nau-
welijks afscheid genomen worden. Ook daarin moet een weg gevonden worden de naasten een gevoel van deel-
neming, medeleven en vriendschap te geven. Het bestuur wil dat gevoel van saamhorigheid zichtbaar maken 
door, als een club dat wenst, een ‘in memoriam’ te plaatsen in volgende nieuwsbrieven.  

De onzekerheid is groot. De nabije toekomst ongewis. Alle professionals die over onze gezondheid waken verdie-
nen onze waardering. Wij moeten alert blijven en de aanwijzingen opvolgen, maar het ziet er niet naar uit dat wij 
onze bijeenkomsten weer snel kunnen hervatten. Daarom wenst het bestuur u allen sterkte toe in deze moeilijke 
tijden. 

 
Namens het Bestuur van Probus Nederland, 
Marieke Bruins Slot-Vis, voorzitter 
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Bestuursmededelingen 
 

Saamhorigheid en vriendschap in tijden van corona 

Enkele Probusclubs hebben aan Probus Nederland om suggesties gevraagd hoe om te gaan met de maatregelen 
rond de covid-19 epidemie. Uiteraard bevelen wij aan om de overheidsmaatregelen te volgen. Helaas betekent 
dat het vervallen van Probus-bijeenkomsten in de horeca.  

Dan dringt zich de vraag op hoe saamhorigheid en vriendschap bevorderd kunnen worden als je fysiek niet meer 
bij elkaar kunt komen. Puttend uit onze eigen ervaringen hebben we al verschillende creatieve oplossingen ge-
zien. In willekeurige volgorde: 

1. elkaar vaker individueel mailen of bellen; 
2. het starten van een WhatsApp–groep (of veiliger: een Signal-groep); 
3. gebruik maken van video-bellen (FaceTime, Skype, AnyTime, Google Teams, Zoom, al heeft de laatste wat 

veiligheidslekken) al dan niet op de vastgestelde vergadertijden: 
a. met een lezing; 
b. met korte bijdragen van individuele leden; 
c. met een rondje wel en wee. 

4. besturen die met een bepaalde frequentie nieuwsbrieven rondsturen, waarin de leden elk een eigen bij-
drage naar keuze plaatsen.  

5. individuele Probusleden die dagelijks of met een andere frequentie aan de andere Probusleden een ge-
dicht of een column sturen; 

6. Probusclubs waarvan de leden om de beurt een brief schrijven met hun wetenswaardigheden en/of hun 
kijk op de (corona)wereld. 

7. Probusclubs die hun website voorzien van een prikbord, waarop de leden hun belevenissen, gedichten, 
interessante zaken kunnen publiceren.  

Wat opvalt, is dat er veel digitale oplossingen zijn. Voor de meeste Probusleden is dat geen probleem, maar voor 
de Probusleden die niet zo computervaardig zijn, zijn deze digitale oplossingen zeer gebruiksonvriendelijk. Zij kun-
nen op afstand geholpen worden met het installeren van bepaalde programma’s en soms nemen twee Probusle-
den plaats voor één camera, met 1,5 meter afstand. Het is aan de individuele clubs om een passende strategie uit 
te stippelen.  

Wij zijn erg benieuwd welke creatieve oplossingen u heeft gevonden om op nog een andere manier met elkaar te 
communiceren. Op de website willen we een overzicht maken van deze ideeën. Zo kunnen we delen in elkaars 
oplossingen en proberen we een handreiking te doen om ook in deze onzekere tijden onze doelstelling te verwe-
zenlijken.  

Probus Nederland wil inventariseren welke alternatieven u heeft gevonden voor de Probus bijeenkomsten. 
Wilt u deze mailen naar  redactie@probus-nederland.nl.  Wij plaatsen een overzicht op de website. 

Olga Jesse-van Hal 

 

mailto:redactie@probus-nederland.nl
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Oproep lid kascommissie 

De kascommissie controleert ieder jaar de financiële administratie en rapportage van Probus Nederland. Deze 
commissie bestaat uit 2 personen die ieder 2 jaar als zodanig optreden. De controle vindt jaarlijks in januari plaats 
na afloop van een kalenderjaar. 

Begin dit jaar heeft de heer Algera voor het laatst mede deze controle uitgevoerd. Het bestuur nodigt Probusle-
den uit om zich als opvolger aan te melden. Kandidaten mogen niet afkomstig zijn uit Probusclubs waarvan een 
bestuurslid van Probus Nederland lid is of uit de Probusclub van het nog zittende lid van de kascommissie (Hel-
mond). Aanmeldingen kunnen worden gestuurd naar secretaris@probus-nederland.nl 

 

Website/ ICT-ondersteuning 

 

Bloggen 

We krijgen, dat is te begrijpen, de laatste dagen veel vragen over de mogelijkheid om de website, tot nu toe 

vooral informatiedrager meer als communicatiemiddel te gaan gebruiken. Daarbij valt regelmatig de term “blog-

gen”. Een blog is een interactief logboek waarin leden elkaar op de hoogte kunnen brengen van ideeën en beleve-

nissen. Dat is altijd een interessante optie, maar zeker nu we verstoken zijn van andere activiteiten en ontmoetin-

gen. 

Helaas beschikt onze website niet over zo’n optie. Een Whatsapp- groep zou dan wellicht een optie zijn, maar het 

nadeel is dan wel dat privacy bijna niet te garanderen is. Als je het toch wilt proberen is ons advies wel: maak 

goede afspraken over het doel en de inhoud van interventies. Zet ook de signalering uit, dan kun je kijken wan-

neer het jou uitkomt zonder overal door gerinkel gestoord te worden. 

Intussen onderzoeken we of er een mogelijkheid is een blog in de website in te bouwen. Dat kan helaas niet heel 

snel. De enige optie nu is om de communicatie via de webmaster te laten lopen die reacties van leden die per e-

mail worden aangeleverd op een daarvoor bestemde pagina (een soort prikbord) op de website plaatst. Dat is wel 

wat extra werk, maar ook weer niet zoveel als je dat eenmaal per dag doet. 

Verschillende clubs hebben ervoor gekozen een nieuwsbrief uit te geven waarin de leden verhalen en belevenis-

sen uitwisselen. 

Plug-ins 
Plug-ins zijn kleine programmaatjes die het mogelijk maken om op een eenvoudige wijze een bepaalde functie 

kunnen uitvoeren. Zo is er bijvoorbeeld een plug-in die de contactformulieren mogelijk maakt en een die de eve-

nementenkalender construeert. Soms zijn plug-ins gratis, maar meestal moet je ervoor betalen (met een bedrag 

ineens of in maandelijkse termijnen). 

Regelmatig krijgen we een vraag om een nieuwe plug-in toe te voegen. Met meer dan 260 websites is dat niet 

altijd eenvoudig. Technisch is het meestal wel op te lossen, maar elke plugin moet getest worden op veiligheid en 

betrouwbaarheid en op de eventuele wisselwerking met andere plugins. Het kan voorkomen, dat een plug-in de 

werking van andere verstoort of zelfs onmogelijk maakt. Tenslotte moet het ook budgettair mogelijk zijn. Daarom 

kost de beslissing over een verzoek tijd en kan ook niet aan elk verzoek voldaan worden.  

mailto:secretaris@probus-nederland.nl
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Videogesprekken 
Veel clubs zoeken naar andere mogelijkheden om met elkaar contact te onderhouden. Vaak wordt daarbij aan 
ZOOM gedacht. Zoom is evenwel nogal onder de aandacht gekomen door het doorsluizen van gegevens naar 
Facebook en door onduidelijkheid over de veiligheid en door de traagheid van reageren op beveiligingslekken. Zo 
sterk zelfs dat de Amerikaanse justitie er een onderzoek naar instelt. Er is intussen al wel wat verbeterd, maar of 
dat voldoende is moet ieder voor zich beoordelen. Op de website van Frankwatching BV (https://www.frankwat-
ching.com/archive/2020/04/03/zoom-privacy-veilig-videobellen/) vind je daarover interessante informatie. De-
zelfde website laat ook een groot aantal andere mogelijkheden zien: https://www.frankwatching.com/ar-
chive/2020/03/20/tools-voor-videobellen-online-meetings/. Een misschien nog wel beter uitgebreid overzicht is 
te vinden op de website van de consumentenbond. 

 
 

Probus Golftoernooi 

 

Corona signalering Probus Nederland 
Deze uitnodiging is natuurlijk voor de coronacrisis geschreven. Zoals het er nu uitziet zijn evenementen tot 1 sep-
tember niet toegestaan. Dat geldt ook voor het Probus golftoernooi. De organisatie wil desondanks nog even af-
wachten of er niet toch een mogelijkheid zal komen. In ieder geval zult u door de organisatoren tijdig over de 
voortgang geïnformeerd worden. 

 

  

Stichting Probus Golf                                 

Rotterdam, februari 2020 
  

 
Beste Probus Golfer, 
 
 Hierbij nodigen wij u en eventueel uw partner/introducé uit voor deelname aan ons jaarlijkse Probus 
golftoernooi op 

Donderdag 9 juli 2020 
 

Zoals in de vooraankondiging al is aangegeven zal het toernooi gehouden worden op 
 

De Golfbaan Het Rijk van Nunspeet  www.golfenophetrijk.nl/nunspeet 
Wij hebben gekozen voor de lussen Noord en Zuid van de baan in Nunspeet. Hier vindt u 
zandverstuivingen, oude vliegdennen en bijzondere doorkijkjes die het karakter van deze fraaie bosbaan bepalen 
en wij willen zowel de deelnemers die de voorkeur geven aan een “echte” wedstrijd, als de deelnemers die voor 
een gezelligheidswedstrijd kiezen, een leuke golfdag  bieden! 

De keuze kan gemaakt worden uit de volgende twee spelvormen, te weten: 

A. Voor de deelnemers die graag  een wedstrijd willen spelen een: Individuele Stableford wedstrijd en 

https://www.frankwatching.com/archive/2020/04/03/zoom-privacy-veilig-videobellen/
https://www.frankwatching.com/archive/2020/04/03/zoom-privacy-veilig-videobellen/
https://www.frankwatching.com/archive/2020/03/20/tools-voor-videobellen-online-meetings/
https://www.frankwatching.com/archive/2020/03/20/tools-voor-videobellen-online-meetings/
https://www.consumentenbond.nl/alles-in-1/gratis-bellen-via-internet?CID=EML_NB_NL_20200418&j=537032&sfmc_sub=46649632&l=237_HTML&u=11468617&mid=100003369&jb=54
http://www.golfenophetrijk.nl/n
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B. Voor diegenen die de voorkeur geven aan een gezelligheidswedstrijd in teamverband een: Texas 
Scramble wedstrijd, volgens strokeplay telling. Hiervoor mogen uiteraard door uzelf teams worden 
samengesteld uit spelers, wel of niet met partner/ introducé, van eigen of andere Probus Clubs. 

Het is een SHOTGUN-wedstrijd en staat open voor 90 deelnemers. Zij dienen in het bezit te zijn van een NGF-han-
dicap. Op inschrijfformulier kunt u aangeven of u al dan niet met uw partner wenst te spelen, of u ervoor kiest om 
vanaf de  Rode  of   Gele  TEE  te spelen. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen het aanvragen van een handicart en een buggy. Gaarne voor de handicart 
het pasnummer van de Stichting Vrienden van Handicart  vermelden. De aanvragen voor een handicart krijgen 
voorrang boven aanvragen voor een buggy. Dit kan inhouden, dat uw aanvraag voor een buggy niet gehonoreerd 
kan worden vanwege het beperkte aantal carts. In dat geval zal de wedstrijdcommissie contact met u opnemen 
hoe hiermee om te gaan. 

De  ontvangst is vanaf 9.30 uur en we beginnen het toernooi om 11.30 uur. 

De kosten bedragen € 95,-- per persoon. (Voor leden van het Rijk van Nunspeet en leden van de andere banen 
van het Rijk met een All-Course lidmaatschap geldt een afwijkend bedrag (Informatie op te vragen bij de wed-
strijdcommissie). Het totaalpakket bestaat uit: koffie/thee bij ontvangst, de greenfee, baancatering en een 3 gan-
gen diner in een sfeervolle ambiance! (Niet inbegrepen zijn een lunchpakket en andere consumpties) 

Mocht een deelname aan het afsluitende diner onverhoopt niet mogelijk zijn, dan is de bijdrage € 66,-- 

Bij overtekening bepaalt de volgorde van binnenkomst van de betaling de definitieve deelname. Het verschul-
digde bedrag overmaken op IBAN rekeningnr.:  NL 55 INGB 0006932784  t.n.v. Stichting Probus Golf, uiterlijk vrij-
dag 7 juni 2020. 

Om in te schrijven verzoeken wij u het inschrijfformulier zo volledig en zo spoedig mogelijk in te vullen en te re-
tourneren aan de wedstrijdleiding. Bij voorkeur per e-mail: stichtingprobusgolf@gmail.com  

of als dat niet kan per post aan: Stichting Probus Golf, Molenlaan 283, 3055 GG Rotterdam   

Graag tot ziens op 9 juli 2020! 

Met vriendelijke groet,  
Namens het bestuur van Stichting Probus Golf, 
De wedstrijdcommissie, 
Hans Bergers   en   Jaap van Doorn 
0650122905            0646757044 

INSCHRIJFFORMULIER: https://probus-nederland.nl/evenementen/probus-golfdag-2020/ 

 

mailto:stichtingprobusgolf@gmail.com
https://probus-nederland.nl/evenementen/probus-golfdag-2020/
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Probus Bridgedrive 2020 

 

Corona signalering Probus Nederland 
Deze uitnodiging is natuurlijk voor de coronacrisis geschreven. Zoals het er nu uitziet zijn evenementen tot 1 sep-
tember niet toegestaan. Dat geldt ook voor het bridgetoernooi. De organisatie wil desondanks nog even afwach-
ten of er na 20 mei niet toch een mogelijkheid zal komen. In ieder geval zult u door de organisatoren tijdig over de 
voortgang geïnformeerd worden. 

PROBUS BRIDGEDRIVE 2020

 

Het bestuur van de Probusclub ‘de Vrije Heeren’ Vianen nodigt u uit voor de achtste landelijke Probus Bridge-
drive te houden op vrijdag 7 augustus 2020. 

Aan deze drive kunnen clubbridgers en thuisbridgers deelnemen; iedereen is van harte welkom. Thuisbridgers 
worden zo mogelijk in een aparte groep geplaatst. Uw bridgende levenspartner kan ook aan deze gezellige drive 
deelnemen. Voor een prima verzorging staat de samenwerking met de Bridge Club Vianen garant. 

De bridgedrive wordt gehouden in het eigen clubgebouw De Uitkomst, 
adres: Langeweg 2b, 4133 AX te Vianen (Ut); tel.0347 343 924. Er is een 
fraai en gezellig terras. Het is vanaf de afslag Vianen van de A2 goed be-
reikbaar en heeft ruime parkeergelegenheid.  

De kosten voor deelname bedragen € 32,00 per persoon.  

Daarbij is inbegrepen:  

 -  koffie/ thee met gebak bij binnenkomst,  

 -  uitgebreide warme/koude lunch; 

 -  5 consumptiebonnen om de dag goed door te komen. 

Uw aanmelding (als paar) zenden aan Hans Hendriks (hendriksvandorst@hetnet.nl). Nadere informatie kunt u 
ook bij hem verkrijgen (0347 372 362). 

Bij aanmelding vermelden de naam van uw Probusclub, uw eventuele NBB-nummer (clubspelers) of dat u thuis-
bridger bent en uw telefoonnummer.Uw inschrijving is pas definitief na boven genoemde aanmelding én na beta-
ling van € 64,-- per paar op rekeningnummer NL62 RABO 0154 1443 55 van Dhr. H.M. van Etten te Vianen o.v.v. 
Probus Bridgedrive. Na de aanmelding ontvangt u een bevestiging. Bij afzegging vóór 3 augustus wordt het ge-
storte bedrag in zijn geheel terugbetaald; bij afzegging daarna is dat de helft. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

mailto:hendriksvandorst@hetnet.nl
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▪ 10.15 uur: zaal open en ontvangst met koffie/thee en gebak 
(gaarne uiterlijk 10.45 uur aanwezig zijn); 

▪ 11.00 uur: 3 ronden van 4 spellen bridgen; 
▪ 12.45 uur: warm/ koud lunchbuffet; 
▪ 13.30 uur: 4 ronden van 4 spellen bridgen; 
▪ 16.15 uur: uitslag (topintegraal met aparte uitslag voor de thuisbridgers) en 

 prijsuitreiking (o.a. een herinnering van Probus Nederland.); 
▪ 17.30 uur: sluiting zaal. 

Het bestuur van Probusclub ‘de Vrije Heeren’ Vianen hoopt op vrijdag 7 augustus veel Probusleden te kunnen 
begroeten. 

 
 

Installaties, jubilea en andere clubaangelegenheden 

 

Probus 1 Maastricht 40 jaar 

De drukbezochte viering van het achtste lustrum van onze club bestond uit twee delen. In het op 11 september in 
de Maastricht School of Management gehouden symposium kwamen twee thema’s aan de orde. 

Bij het eerste thema: “Happy Ouwer – de senior van de toekomst” traden als sprekers op Luc Soete en Paul Iske 
(beiden verbonden aan de UM). Bij het tweede thema, “Welk vlees zullen we straks in de kuip hebben?” waren de 
sprekers Mark Post (UM) en Jan van der Valk (UU).  

Beide sessies werden op voortreffelijke wijze gemodereerd door Joep Geraedts en het gebodene viel zeer in de 
smaak getuige de geanimeerde discussies achteraf. 

Daarna werd in onze vaste pleisterplaats NH Hotel Maastricht genoten van een uitgebreide lunch. 

Op 27 september werd in “Domaine la Butte aux Bois” in Lanaken een eveneens goed bezocht feestelijk galadiner 
gehouden. Daarbij werden we getrakteerd op een fraaie feestrede van onze voorzitter Louis Vinken en haalde 
Bernard Jochems oude herinneringen op. Emma Crebolder droeg een speciaal voor de gelegenheid geschreven 
gedicht voor, onder de titel “Lied voor Probus”. Ook de “Impromptu” woorden van Gérard Houtakkers werden 
door iedereen gewaardeerd. 

Gedurende het diner zong ons eigen, door Edouard Rasquin gedirigeerde koor, “Pro Cantate” uit volle borst en-
kele prachtige liederen. De “Tuna Universitaria de Maastricht” en pianist Alexandros Kavvadas zorgden voor nog 
meer vrolijke noten en deze muzikale wervelwinden wisten sommigen te verleiden tot sierlijke passen op de 
dansvloer. 

Installatie Probus De Stuwwal 

Op 7 februari 2020 werd Probus De Stuwwal geïnstalleerd en schaarde 
zich als club nummer 449 in de lange rij van Probusclubs in het land.  

Ongeveer 2 jaar geleden is in onze gemeente bij leden van het eerste uur, 
het idee ontstaan een discussiegroep te vormen, met bijeenkomsten 
waarin naast een voordracht, veel tijd en aandacht besteed zou worden 
aan de dialoog met elkaar over het gepresenteerde onderwerp. Zo zijn we 
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van start gegaan en na een jaar van zinvolle en plezierige bijeenkomsten was 
er overeenstemming bij de leden om aansluiting te zoeken bij Probus-Neder-
land waar wij qua doelstelling ons verwant mee voelen. 

Op vrijdag 7 februari was het stralend weer. Vanuit onze locatie keken wij op 
de fraaie stuwwal waaraan wij onze naam ontleend hebben en die zo bepa-
lend is in het landschap rondom onze gemeente Mook en Middelaar. Een 
prachtige dag om officieel Probusclub te worden. 

Na verwelkoming van onze gasten: Ad van Helvoort van Probus Nederland en 
Petra Poels en Mieke Boex van onze mentorcommissie, begonnen we de och-

tend met een voordracht over het thema adoptie door een van onze eigen leden. We kregen een goed, gedetail-
leerd overzicht van de geschiedenis van de adoptie en de problemen die adoptie met zich mee kan brengen. Het 
is nog steeds een actueel thema, gezien de artikelen die onlangs in de kranten verschenen over gedwongen adop-
tie in de jaren 60. 

Na een levendige discussie werd de voordracht afgesloten en gingen 
we over tot het officiële gedeelte van de bijeenkomst. Daarvoor kreeg 
de heer van Helvoort het woord. Hij schetste de ontstaansgeschiede-
nis en de betekenis van het fenomeen Probus. Vervolgens overhan-
digde hij namens het bestuur van Probus-Nederland de voorzittersha-
mer aan de voorzitter Probus de Stuwwal, Flory Poels, waarmee de in-
stallatie een feit was. Petra Poels overhandigde haar het Certificaat 
van erkenning als Probusclub. Na een toast met alle aanwezigen op 
een hopelijk mooie toekomst voor de nieuwe club, werd er een heer-
lijke, huisgemaakte lunch geserveerd. 

Probus de Stuwwal dankt de leden van de mentorcommissie, Petra Poels en Mieke Boex van Probus Metamor-
phose en Theo Voorn van Probus Ulpia voor de nuttige adviezen bij de oprichting van onze club en het zorgvuldig 
meelezen bij de opstelling van ons clubreglement. 

Flory Poels 

Installatie Probus De Weesperkring 

Op de eerste maandag van de maand, tegen lunchtijd kwamen - zoals sinds een paar jaar elke maand - leden en 
deze keer ook gasten bijeen voor een bijeenkomst van een club mensen die elkaar opzochten als de Weesper Ve-
teranen resp. de Weesper Veteranen 2.0. Het was zover: de clubvoorzitter gaat de erkenningsoorkonde ontvan-
gen en de naam Probusclub De Weesperkring wordt officieel.  

Even terug. Het bijeenkomen begon twee, drie jaar terug op initiatief van (oud-voorzitter) Cees de Bruin met 
maandelijks koffiedrinken met een groepje oud-leden (en a.s. oud-leden) van Rotary Weesp. Een jaar of twee ge-
leden meldde zich een nieuwe inwoner van Weesp: Rudi Driessen, oud-Rotarian en voormalig Probuslid in zijn 
vorige woonplaats Vught. Rudi had aansluiting gezocht bij Probusclubs in de omgeving van Weesp. Echter, die 
clubs hanteren een ledenstop. Rudi kreeg het advies: ’Begin maar voor jezelf in Weesp’. Rudi kwam in contact 
met de Weesper Veteranen. Het klikte, en Rudi introduceerde al snel een vijftal vrienden uit de regio. Daaruit ont-
stond de club Weesper Veteranen 2.0. Rudi nam het secretariaat op zich.  

Het kostte Rudi Driessen niet veel moeite het veteranengroepje geïnteresseerd te krijgen voor aansluiting bij Pro-
bus. Een van onze veteranen, Sander van Hulsenbeek, volgde de ontwikkeling geamuseerd. Hij was al lid en secre-
taris van Probus Amsterdam IV. In 2019 werd besloten Probus Nederland te benaderen. Probus Amsterdam IV 
toonde zich bereid om als mentorclub te fungeren. 
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Op 2 maart 2020 was de vertrouwde Eaglezaal van de Golfbaan Weesp feestelijk ingericht voor de installatie. 
Voorzitter Aart Neijmeijer opende de bijeenkomst. Vervolgens kreeg gastspreker Dick van Zomeren van de Histo-
rische Kring Weesp het woord over het onderwerp Weesp in historisch perspectief.  Daarna kwam Probus Am-
sterdam IV secretaris Sander van Hulsenbeek naar voren namens de mentorcommissie (waarin ook Fred Louwers 
vz, Debbie de Korte-Rollof). Sander liet weten met plezier als verbindingspersoon en adviseur te zijn opgetreden. 
Namens zijn club overhandigde hij een tafelbel.  

Het officiële moment was aangebroken. Probus Nederland penningmees-
ter Hein Banken (Probus Oud-Maartensdijk) overhandigde de oorkonde 
en vervolgens als aandenken de voorzittershamer. Hein speldde voorzit-
ter Aart Neijmeijer het Probusinsigne op. Daarna overhandigde Aart alle 
aanwezige leden het Probusspeldje. Ceremoniemeester Paul Knijff riep de 
naam om van elk lid op het moment dat de overhandiging plaats vond.  

Burgemeester Bas Jan van Bochove feliciteerde de club met het charter. 
Hij liet weten zelf met veel genoegen lid te zijn van Probus Lelystad en 
toonde zich verheugd dat zijn stad Weesp nu ook een Probusclub rijk is. 

Ons lid Bart Schweitzer kreeg de gelegenheid om uit te leggen waarom de leden voor de naam Probus De Wees-
perkring hebben gekozen. Het is een knipoog naar de Muiderkring. De vraag is of die werkelijk heeft bestaan zoals 
wij dat uit de overlevering hebben meegekregen. Maar wat maakt het eigenlijk uit nu de Weesperkring met ze-
kerheid gestalte heeft gekregen? 

De bijeenkomst werd afgesloten met een feestelijke lunch. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naschrift: 

 
Tot ons grote verdriet hebben wij binnen drie weken na de charterbijeenkomst afscheid 
moeten nemen van onze initiatiefnemer, gangmaker en clubsecretaris Rudi Driessen. Rudi 
is overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting. Wij missen zijn humor, zijn en-
thousiasme en zijn muziek. Hij soleerde voor ons met zijn cello met het stuk Suite I in G-
groot van J.S. Bach in november 2018. 

 
Condoleance 
Tot onze ontzetting lazen wij dit droeve bericht. Probus Nederland condoleert Probus De Weesperkring, maar 
vooral ook de familieleden met dit zware verlies. 

7de lustrum Probus Wageningen ‘85 

Probus Wageningen ’85 zou op 22 april 2020 zijn 7de lustrum vieren. Helaas kon dat door de corona beperkingen 
niet doorgaan. Besloten is om de viering naar een later tijdstip te verschuiven. 

Het bestuur van Probus Nederland wenst Probus Wageningen’85 alvast geluk en een spoedige hervatting van de 
activiteiten.  
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8ste Lustrum Probus Helmond 

Op 31 januari 1980 werd Probus Helmond geaccrediteerd. Probus Helmond wil dat heel graag vieren met een 
symposium met de titel " Kunstmatige Intelligentie en de impact op ons leven” op donderdag 9-7-2020. Hoewel 
er nog een kleine hoop is op enige verruiming na 20 mei moeten, we helaas vrezen dat ook het symposium en 
daarmee de lustrumviering slachtoffer wordt van de corona epidemie. 

Het bestuur van Probus Nederland leeft zeer met Probus Helmond mee en hoopt vurig dat het niet zo is. Maar 
ongeacht de uitkomst wenst het bestuur Probus Helmond (eerder gemeld in de vorige nieuwsbrief, veel geluk 
met zijn 40-jarig jubileum. 

Jubilea clubs 2de kwartaal 

Gijsbrecht van Aemstel 40 25-6-1980 

Rheden/Rozendaal 40 23-7-1980 

Claercamp 25 3-5-1995 

Apeldoorn 1995 25 29-5-1995 

Lochem 25 28-6-1995 

 
Als peildatum is de datum van de accreditatie aangehouden. De oprichtingsdatum die door clubs zelf wordt aan-
gehouden kan vroeger liggen. 

Het bestuur wenst alle jubilerende clubs geluk met hun jubileum. 
 

 

Boekbesprekingen 

 

Van vader op Zoon 

Een onthullende familiekroniek van Frederik Heemskerk over zijn beroemde overgrootvader en grootvader, die 
allebei premier van Nederland waren, maar ook over zijn eigen vader, die op tragische wijze aan zijn einde kwam. 

In de negentiende en twintigste eeuw speelden Jan Heemskerk Azn. (1818-1897) en 
diens zoon Theodoor (1852-1932) een grote rol in de landspolitiek. Ze bekleedden alle-
bei het hoge ambt van premier van Nederland. De conservatief Jan Azn. slaagde erin het 
land een grondwetsherziening te bezorgen en zijn antirevolutionaire zoon Theodoor was 
de aanvoerder van het langstzittende kabinet in de geschiedenis. 

Maar de publieke lauweren die door deze twee BN’ers werden geoogst, droegen niet bij 
aan het welzijn van de generatie die zou volgen. Theodoors kinderen – onder wie Frits, 
de vader van de schrijver – kwamen in hun jeugdliefde en aandacht tekort. Drie van hen 
leden in hun latere leven aan ongeneeslijke depressies, in het geval van Frits met fatale 
afloop. 

Op basis van uniek bronnenmateriaal en een uitstekend geheugen voor persoonlijke de-
tails brengt Frederik Heemskerk de geschiedenis van zijn voorouders tot leven, met een open oog voor hun kwali-
teiten en tekortkomingen. 
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Frederik Heemskerk (1939) was advocaat, officier van justitie en strafrechter bij het gerechtshof in Den Haag. In 
2015 verscheen van zijn hand Dossier Willem Mengelberg: De geschiedenis van een zuiveringszaak. 

Frederik Heemskerk, Probusclub ’t Gooi in Hilversum 
Publicatie 2020 
Verkrijgbaar via de boekhandel en www.boomgeschiedenis.nl  

Tango van bedrog 

2005, Rotterdam en Argentinië. 

Het wereldwijd opererende beveiligingsbedrijf SecuriGlobe staat door een paar financi-
ele schandalen aan de rand van de afgrond. Wanneer een interne accountant een 
merkwaardige transactie natrekt, verdwijnt ze in de woestijn. Spoorloos. 

Hans van der Woude wordt naar Argentinië gestuurd waar de problemen zich in een 
snel tempo opstapelen. Hij komt er pas laat achter hoe de ‘vuile oorlog’ nog steeds ver-
weven is met het Argentijnse leven en welke plaats SecuriSur daarbij inneemt. 

Een gewetenloze grootgrondbezitter, een voormalige stadsguerrilla en een excentrieke 
mediatycoon cirkelen als aasgieren rond het dochterbedrijf SecuriSur om het over te 
nemen. Omkoping, chantage, corruptie, moord en vergelding voor een kinderroof tij-
dens de ‘vuile oorlog’ vormen de onderdelen van een sinister machtsspel. 

Dwars door het verhaal speelt de tumultueuze geschiedenis van Argentinië in de jaren 
’70. De beweegredenen voor de verschillende posities die de Argentijnse tegenspelers hebben 
ingenomen laten zich niet gemakkelijk vertalen in ‘goed en kwaad’.  

Maar ook de Nederlandse corporate governance blijkt geen oplossing te zijn voor de proble-
men waarvoor een bedrijf in nood zich gesteld ziet. Het onderscheid tussen ‘juist en fout’ ver-
vaagt al snel. 

Pieter de Nooij, lid van Probus 4 den Haag 
E-mail pieterdenooij@gmail.com 
ISBN: 978-90-818-7425-0 

Ga voor verdere informatie en beeldmateriaal per hoofdstuk naar https://tangovanbedrog.nl QR_code:  

Leven tussen hoop en wanhoop 

In 1928 wordt Cornelia (Corrie) Nienhuis als Rode Kruisverpleegster uitgezonden naar Ne-
derlands-Indië. Corrie raakt geïnterneerd in de Japanse vrouwen- en kinderkampen Kam-
pili en Malino van 1941-1945. Ze maakt dan in het diepste geheim aantekeningen over het 
leven en werken in deze kampen onder dreigingen van bombardementen. Uniek is dat dit 
vanuit vrouwelijk perspectief en niet vanuit militair oogpunt wordt beschreven. Haar be-
roep 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. Mar-
garet Leidelmeijer vond het zo belangrijk dat dit boek gelezen wordt dat ze van deze po-
ezie een prozaversie heeft gemaakt met toevoeging van achtergrondinformatie: 'Een ont-
hullend en openhartig verhaal van een Rode Kruisverpleegster'. Deze periode in haar leven 
was voor Corrie onbespreekbaar. 

mailto:pieterdenooij@gmail.com
https://tangovanbedrog.nl/
https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2020/02/Tango4.png
https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2020/02/Tango1.jpg
https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2020/02/Tango3.jpeg
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Corrie: "Als ik er niet meer ben, mogen mijn geheimgehouden dagboeken geopend 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 docu-
menten, 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 

Schatgravers en Scheppers 
Epidemieën leken schrikbeelden van het verleden. En dan duikt er plotseling een nieuw 
virus op dat ons leven bedreigt en onze samenleving ontwricht. Ineens beginnen wij te 
beseffen met welke machteloosheid de mensheid in voorbije eeuwen epidemieën heeft 
moeten ondergaan. Totdat wetenschappers de verwekkers van besmettelijke ziekten op 
het spoor kwamen en ze met effectieve geneesmiddelen begonnen te bestrijden. 
Verhalen over de ontdekkers en makers van antimicrobiële middelen maken deel uit van 
het boek Schatgravers en Scheppers van Piet Pijper waarin de ontdekking, de ontwikke-
ling en de productie van de belangrijkste geneesmiddelen van de afgelopen tweehon-
derd jaar worden belicht. Alle hoofdstukken draaien om mensen die daarbij een belang-
rijke rol hebben gespeeld: nieuwsgierige mensen die in de natuur, soms letterlijk als 
schatgravers, op zoek zijn gegaan naar geneeskrachtige stoffen als basis voor de ontwik-

keling van geneesmiddelen, en scheppende geesten die in het laboratorium nieuwe geneesmiddelen hebben sa-
mengesteld, dikwijls met vallen en opstaan en soms met een dosis geluk. 

De hoofdstukken staan in een chronologische volgorde en zijn rond dertien thema’s als infecties, anesthesie, on-
cologie, psychiatrie, hart- en vaatziekten en vitamines gegroepeerd. Dit is een populairwetenschappelijk boek 
waarvoor geen gedegen kennis van geneeskunde, biologie of scheikunde nodig is; belangstelling voor weten-
schappelijke onderwerpen is voldoende om de verhalen in dit boek te kunnen begrijpen en waarderen. De hon-
derden illustraties, waarvan vele in kleur, passen uitstekend bij de stof en trekken de aandacht van de lezer naar 
de tekst. In kaders wordt waar nodig informatie ter verduidelijking gepresenteerd. 

De prijs van dit prachtig uitgevoerde en 557 pagina’s tellende boek bedraagt €29,95 exclusief verzendkosten. Het 
kan worden besteld bij Uitgeverij de Woordenwinkel door een email te sturen naar: frans.meulenberg@woorden-
winkel.nl. ISBN: 978-90-76286-29-7 

P.J. Pijper, lid van Probusclub Alphen aan den Rijn 
E-mailadres: pijperconsulting@gmail.com 

Pernambuco 
In ons collectieve geheugen speelt de West Indische Compagnie (WIC) een 
veel kleinere rol dan de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en 
dat geldt zeker voor de episode dat de WIC actief was op een deel van de 
Braziliaanse kust. Deze periode heeft grofweg van 1624 tot 1654 geduurd. 

Toch is dit een belangrijke episode geweest voor zowel de Nederlanden als 
voor het latere Brazilië. De Nederlanden dachten aan het einde van het 
12-jarig bestand met Spanje een voordelige handel in suiker en verfhout te 
kunnen opzetten door gebieden in het Portugese deel van Zuid-Amerika te 
veroveren en te koloniseren. Voor Brazilië zouden de inspanningen van de 

https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2020/04/Pernambuco3.jpg
https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2020/04/Schatgravers.jpg
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schilders Frans Post en Albert Eckhout, van de geograaf Georg Markgraf en van de arts Willem Piso de eerste do-
cumentatie vormen van de Braziliaanse flora, fauna, geografie en etnologie. 

Jan de Lint, lid van Probus III Oosterhout 
E-mail: jan@ortlint.com  
ISBN: 9 7890 8240 5224 

 

Le Prince Henri (1820-1879) Lieutenant Représentant du Roi-Grand-Duc 
Op 13 juni 2020 is het tweehonderd jaar geleden dat prins Hendrik van Oranje-Nassau 
(1820-1879) op paleis Soestdijk werd geboren. Deze oranjetelg die vooral als prins 
Hendrik “de Zeevaarder” bekend staat, werd in 1850 door zijn broer koning Willem III 
tot stadhouder in Luxemburg benoemd. 

Nederland en Luxemburg waren gedurende 75 jaren door een personele unie met el-
kaar verbonden. De Nederlandse koningen regeerden het groothertogdom vanaf 1815 
rechtstreeks totdat koning-groothertog Willem III in 1850 zijn jongste broer prins Hen-
drik als stadhouder in Luxemburg benoemde. Deze publicatie (vanwege de belang-
stelling vanuit Luxemburg in de Franse taal uitgegeven) heeft dit stadhouderschap als 
onderwerp. Met name zijn grote rol in 1856 bij het hoogtepunt van de tegenstelingen 
tussen conservatief en liberaal in dat land en de oplossing van de “Luxemburgse kwes-
tie” in 1867 worden belicht. Hij heeft een belangrijke rol bij het handhaven van de on-

afhankelijkheid van Luxemburg gespeeld. In het groothertogdom heeft men dan ook nog steeds veel waardering 
voor zijn 29 jaar durende ambtsperiode en was le Prince Henri, Lieutenant-Représentant du Roi-Grand-Duc bij zijn 
overlijden in 1879 op kasteel Walferdange zeer geliefd. 

Rogier Moulen Janssen was vele jaren actief in charitatieve landelijke vermogensfondsen en is Master of Arts in 
de geschiedenis. 

ISBN 978 90 903 2885 0, 

Verkrijgbaar: Via e-mail van de auteur en Boekhandel Van Kemenade & Hollaers Ginnekenweg 52/54 4818 JG. 
Breda info@kemhol.nl 

Rogier Moulen Janssen, lid van Probus IV Breda 

 

Prikbord 

 

Lezingen door leden 

De hieronder genoemde titels betreffen lezingen die door leden van Probusclubs worden aangeboden. U vindt 
een uitgebreidere omschrijving op onze website.  De lezingen zijn in categorieën ingedeeld. Door op een categorie 
te klikken komt u direct op de juiste plaats op de website. 

 

https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2020/04/Hendrik3.jpg
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Zeespiegelstijging 
Pieter Zijlstra lid van Probus II Barneveld 
Categorie: Milieu en geografie 

Het ontstaan en de ontwikkeling van de jazz 
R. Van Asselt, lid van Probus 2 Hengelo 
Categorie: Muziek en literatuur 

Hoe Nederland er in 2060 uit zal zien 
A.T.J. Pols, lid van Probus Erasmus – Rotterdam 
Categorie: Milieu en geografie 

De dam die dijk genoemd wordt 
JCF van Rijn, lid van Probus Oldenzaal e.o. 
Categorie: Geschiedenis 

 

 

 

Colofon 

 

https://probus-nederland.nl/milieu-en-anderen/
https://probus-nederland.nl/geschiedenis-3/
https://probus-nederland.nl/milieu-en-anderen/
https://probus-nederland.nl/geschiedenis/

