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VOORWOORD 

Onvoorspelbare tijden zijn het. Er wordt weinig houvast geboden. Coronatijden zijn het. Dat, wat het 
Probus-leven zo de moeite waard maakt ligt alweer twee ‘lockdowns’ achter ons. Het ziet er niet naar 
uit dat wij in clubverband weer spoedig bij elkaar kunnen komen. Venijnige tijden zijn het. Ik weet niet 
hoe het u vergaat maar vindt u ook niet dat de wereld om ons heen steeds kleiner en kritischer wordt? 
Onzekere tijden zijn het. Hoe iedereen daarbuiten het hoofd boven water houdt?  

Binnen een jaar tijd is onze samenleving overhoop gegooid. Ook de samenleving die wij in Probus’ ver-
band met elkaar vormgeven. Maar er gloort licht aan het eind van de tunnel. Het Covid 19- tijdperk is 
eindig. Als alles goed gaat dan zijn wij, Probusleden, voor de komende zomer gevaccineerd. Onze tach-
tigplussers zijn nu of binnenkort aan de beurt en dan met terugwerkende leeftijd de zestigplussers. Het 
bestuur hoopt dan ook dat de tweejaarlijkse bijeenkomst van Probus in het najaar wel kan plaatsvinden 
en zal daarover in de bestuursvergadering van eind april een besluit nemen.  

Tot die tijd houden wij de vriendschapsbanden en het naar elkaar omzien in stand met zoom-meetings, 
nieuwsbrieven, whatsapp groepen, e-mailberichten, belgroepen en vlogberichten.  

De digitale snelweg is voor vele clubs een uitkomst om de gezamenlijkheid enigszins vorm te geven. Ook 
het bestuur heeft eind januari een zoommeeting gehouden en daarin, onder grote dankzegging, af-
scheid genomen van onze penningmeester Hein Banken en zijn opvolger Richard de Casseres verwel-
komd.  

En dan nu toch weer een Nieuwsbrief, de vierde alweer in Coronatijd. Een communicatiemiddel dat een 
bindend karakter heeft, maar helaas nu weinig inspiratie kan bieden door het tot stilstand gekomen 
clubleven. Maar wel een hart onder de riem! De volgende nieuwsbrief wordt waarschijnlijk anders van 
toonzetting: veel opgewekter! Tot die tijd wenst het bestuur u goede moed en blijf gezond! 

Marieke Bruins Slot, voorzitter 
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BESTUURSMEDEDELINGEN 

 

NIEUWE PENNINGMEESTER 

Per 1 januari is de heer Hein Banken teruggetreden als penningmeester. Hein Banken heeft 6 jaar deel 
uitgemaakt van het bestuur. Behalve het penningmeesterschap, was hij ook de organisator van de Lan-
delijke Probusdagen en beheerder en uitvoerder van de Probus winkel. Hein was een actieve en plezie-
rige collega, die prominent aanwezig was. 

Hein Banken wordt opgevolgd door Richard de Casseres Lid van Probusclub Festina Lente in Leeuwar-
den. 

KENNISMAKING MET DE NIEUWE PENNINGMEESTER 

Mijn naam is Richard de Casseres. Sinds 26 januari 2021 ben ik penningmeester van de stichting Probus 
Nederland. Graag stel ik mij kort voor. Ik ben geboren op 13 januari 1949, in Den Haag. Na het doorlo-
pen van het gymnasium (alpha) ben ik rechten gaan studeren in Leiden. Na een aantal jaren staatsrecht 
gevolgd te hebben ben ik in 1973 afgestudeerd bij civiel recht, afdeling bedrijfsrecht. Na mijn studie heb 
ik eerst een reis door de Verenigde Staten en Midden-Amerika gemaakt. Daarna heb ik gewerkt als 
hoofd economische zaken bij de afdeling Financieel-Economische Zaken bij de Rijksuniversiteit Leiden. 
Dat was bij het ambtelijk apparaat van het College van Bestuur. 

In 1978 werd ik uitgenodigd om te solliciteren bij een advocatenkantoor in Leeuwarden, Boonstra & De 
Groot, waar ik heb gewerkt tot 1984. Daarna heb ik enkele jaren gewerkt bij het kantoor van Max 
Moszkowicz sr., eerst in Maastricht en daarna enkele jaren in Amsterdam. 

Met een andere Amsterdamse advocaat, Ary-Jan van der Meer, ben ik in 1989 weer neergestreken in 
Leeuwarden, aan het Zaailand nr. 100 (“naast de rechtbank, boven de Kijkshop”). Ary-Jan werd na vijf 
jaar rechter en, in diverse samenstellingen heb ik het kantoor tot 2017 op dezelfde plek voortgezet. De 
kantoorpraktijk was een algemene, één of twee advocaten voor familierecht, één voor strafrecht, één 
voor bestuursrecht. Zelf deed ik de bedrijfsgerichte praktijk, met een voorkeur voor auteursrecht en 
daarnaast bouwzaken. Regelmatig werd ik benoemd tot curator in soms grote faillissementen. 

Inmiddels was ik in 1981 getrouwd met Vera, en we kregen twee kinderen, Jusie (1986) en Ivan (1988). 
Deze wonen inmiddels alweer geruime tijd zelfstandig en doen het uitstekend. We vonden het leuk en 
nuttig om met het gezin reizen te maken, onder andere Amerika (waar mijn zus woont), Frankrijk (waar 
mijn andere zus woont), Namibië, Cuba, Vietnam en Indonesië. 

Nadat ik mij kantoor had afgewikkeld dacht ik voornamelijk boeken te lezen, platen te draaien en films 
te kijken. Maar de pensioentijd bleek geen grote luie stoel. Ik had al eerder pensionado’s horen zeggen 
dat ze het drukker dan ooit hadden, wat mij zwaar overdreven leek, maar het gaat inmiddels wel die 
kant uit. Natuurlijk ook omdat er bijna geen deadlines meer zijn en alle activiteiten in elkaar over drei-
gen te lopen. Discipline blijkt een vereiste. Ik ben verdergegaan met tennissen maar raakte geblesseerd 
en zocht iets anders. Dat werd roeien, en dat doe ik met veel plezier, en het is zo goed voor de conditie. 
Van de roeivereniging ben ik penningmeester geworden. Sinds een jaar of twee ben ik lid van Probus 
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Festina Lente in Leeuwarden, en toen een vacature voor penningmeester bij Probus Nederland voorbij-
kwam ben ik daarop ingegaan. Ik probeer ook nog een nieuwe taal te leren, in mijn geval Italiaans.  

Ik schrijf dit in Coronatijd, in afwachting van vaccinatie. Wij hebben weinig te klagen, maar wat vreselijk 
vind ik het voor al die werkende mensen die in grote problemen komen, en voor al die jongeren die niet 
kunnen doen wat jongeren moeten en willen doen. Ik wil niet klinken als een aangespoelde boodschap 
in een fles, maar wat verlang ik weer naar het normale leven zonder al die contacten via Zoom en Teams 
en wat al niet. Ik hoop u allen ooit op een gezellige bijeenkomst aan te treffen. 

DE WET BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSONEN EN WIJZIGINGEN IN HET BANKBELEID 

Afgelopen weken zijn we als bestuur van Probus Nederland (PN) regelmatig gevraagd naar de gevolgen 
die de op 1 juli aanstaande ingaande Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (hierna WBTR) zou kun-
nen hebben voor het bestuur van de lokale Probusclubs. Voorts zijn we door enige Probusclubs erop ge-
attendeerd dat banken geen bankrekeningen meer willen aanhouden voor verenigingen met beperkte 
rechtsbevoegdheid en die clubs min of meer dwingen naar omzetting tot een vereniging met volledige 
rechtsbevoegdheid.  

Onder normale omstandigheden zou het PN-bestuur aan de juridische commissie hebben gevraagd hier-
over een advies uit te brengen. Door de corona-maatregelen is deze commissie helaas nog niet bij elkaar 
kunnen komen. Daarom is deskundigenadvies van buitenaf ingewonnen.  

Doel van de WBTR en relevantie voor PC’s 

De WBTR heeft tot doel de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen te verbete-
ren en te stroomlijnen met die van andere rechtspersonen zoals de NV en BV.  

Dat houdt in dat:  

1. Bestuurders zich bij de vervulling van hun taak moeten richten op het belang van de rechtsper-

soon en de met die rechtspersoon verbonden organisatie(s);  

2. Bestuurders met een tegenstrijdig belang zich moeten onthouden van deelname aan de beraad-

slagingen en besluitvorming;  

3. Bestuurders aansprakelijk kunnen zijn voor schade veroorzaakt door een onbehoorlijke taakuit-

oefening;  

4. In het geval van een faillissement, welke in belangrijke mate is veroorzaakt door een onbehoor-

lijke taakvervulling, bestuurders hoofdelijk aansprakelijk kunnen zijn voor een tekort in de boedel. 

De WBTR haakt hier aan bij de geldende jurisprudentie. Als bestuurders moet je naar eer en geweten en 
met zorgvuldigheid handelen. Bij een onbehoorlijke taakvervulling volgt dat aansprakelijkheid eerst aan 
de orde is indien sprake is van een ernstig verwijt of een flagrant onbehoorlijke taakuitoefening. Dat kan 
eerst worden vastgesteld aan de hand van alle omstandigheden van het geval, zoals dat een bestuurder 
berekend is op zijn taak en zijn taak met nauwgezetheid vervult. Het is niet de bedoeling dat bestuur-
ders in het geval van een onopzettelijk verkeerde vergissing of een verkeerde beleidsbeslissing aanspra-
kelijk kunnen zijn en dus voor elke kleine fout een groot aansprakelijkheidsrisico lopen, aldus de Memo-
rie van Toelichting op de WBTR. 
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Voor PC-bestuurders is dit aansprakelijkheidsrisico uit de aard van hun taakopdracht eigenlijk nagenoeg 
verwaarloosbaar.  

Geen noodzaak tot statutenwijziging bij verenigingen. 

Benadrukt zij dat de nieuwe wet verenigingen niet verplicht om hun statuten uiterlijk 1 juli aanstaande 
aan te passen. Door bepaalde commerciële organisaties wordt deze indruk helaas gewekt. Op slechts 
één punt bestaat voor verenigingen de verplichting om de statuten aan de nieuwe regels aan te passen. 
Dat betreft regels m.b.t. belet en ontstentenis van alle bestuurders, dus de niet-beschikbaarheid van alle 
bestuurders. Dat is een situatie die bij PC’s hoogst zelden zal voor komen. Voor die situaties moeten de 
statuten regelen hoe dan in het bestuur wordt voorzien. Die regeling hoeft echter niet op 1 juli a.s. in de 
statuten te staan. In de overgangsbepalingen voor de WBTR is bepaald dat die regeling pas in de statu-
ten behoeft te worden opgenomen als de statuten om een andere reden worden gewijzigd. Dit betekent 
dat je ook voor deze verplichte wijziging nog vele jaren zou kunnen wachten.  

PC’s en banken, let op! 

Veel PC’s zijn zogenaamde verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid. Dat houdt in dat zij werken 
met een door Probus Nederland vereist huishoudelijk reglement of met zelf opgestelde statuten die niet 
door een notariële acte zijn tot stand gekomen. Voorts zijn deze informele verenigingen niet ingeschre-
ven in het verengingsregister van de Kamers van Koophandel en zijn bestuurders derhalve onbekend bij 
buitenstaanders. Bestuurders van deze verenigingen zijn hoofdelijk aansprakelijk. Andere PC’s zijn daar-
entegen verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid d.w.z. met notariële statuten en inschrijving bij 
de KvK. Door opname in het register kunnen buitenstaanders zich ervan vergewissen of de bestuurders 
handelingsbevoegd zijn. De vereniging is primair aansprakelijk en in het geval van verwijtbare taakuitoe-
fening tezamen met de bestuurders. Verwijtbaar in de zin dat geen redelijk denkend bestuurder tot een 
dergelijk verwijtbaar besluit zou kunnen zijn gekomen. 

Onze Nederlandse  PC’s zijn autonoom en bepalen zelf voor welke rechtspersoonlijkheid zij kiezen.  

Nu banken in het kader van hun beleid tegen witwassen, Financial Economic Crimes-(FEC) en Know Your 
Customer- (KYC) policy, de touwtjes nauw aantrekken, eisen zij bij een bankrekening voor PC’s steeds 
meer dat de PC wordt omgezet van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid naar een vereni-
ging met volledige rechtsbevoegdheid. Immers de banken willen inzicht hebben in het eigenaarschap 
van de rekening, het belang en de feitelijke besturing van de vereniging welke met name door het up-to-
date houden van de ingeschreven verenigingsbestuurders in het KvK-register de banken meer inzicht en 
zekerheid bieden.  

Wederom geldt dat PC’s hier geheel hun eigen standpunt in bepalen. Informele verenigingen kunnen 
hun gezamenlijke rekening als deze door de bank zou worden opgezegd omzetten naar bijvoorbeeld de 
rekening van de penningmeester. Of iedere penningmeester of vereniging daarop staat c.q. zou moeten 
staan te trappelen is natuurlijk een tweede. Sommige andere informele PC’s willen hun informele ver-
eniging misschien omzetten naar een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. In dat geval kijkt Pro-
bus Nederland of er wellicht een collectief voordeel is te verkrijgen in de totstandkoming van een collec-
tieve afspraak met een of een netwerk van notariskanto(o)r(en) als daar bij PC’s behoefte aan zou blij-
ken te bestaan. Hiervoor is nodig inzicht te verkrijgen in hoeveel Probusclubs een informele dan wel een 
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formele rechtspersoonlijkheid hanteren. Hiertoe ontvangen de PC-besturen binnenkort van PN een 
kleine enquête.  

Voor nadere informatie Mr Paul H.G.M. Witte, vicevoorzitter 
E-mail: vicevoorzitter@probus-nederland.nl  

JAARBIJDRAGE CLUBS 

Het bestuur heeft besloten de jaarbijdrage van probusclubs te handhaven op € 70,- per club. Dat is – af-
hankelijk van het aantal leden – gemiddeld ± € 2,30 per lid per jaar. De nota voor de jaarbijdrage is al 
aan de secretaris toegezonden. 

BESTUURSLID ICT 

Het blijkt niet eenvoudig de vacature voor bestuurslid ICT in te vullen. Ongetwijfeld speelt de schaarse 
ICT-kennis in de generaties van de huidige Probusleden een rol. De voorzitter heeft in een brief aan de 
secretarissen nog eens aandacht gevraagd voor deze functie. Het ziet er nu toch naar uit, dat die actie 
enkele kandidaten oplevert. 

VACATURE 2DE SECRETARIS PER 1 JANUARI 2022 

Per 1 januari treedt onze 2de secretaris, de heer Ad van Helvoort terug na twee bestuurstermijnen van 3 
jaar. Het bestuur nodigt alle Probusleden uit haar of zijn kandidatuur voor deze functie te overwegen. 
Een functieomschrijving volgt hieronder: 

Functieprofiel van 2de secretaris 

De 2de secretaris heeft een afwisselend functiepakket, dat vooral gericht is op de communicatie 
met de aangesloten clubs. 

Bestuur 

De 2de secretaris maakt deel uit van het bestuur en levert een bijdrage aan het beleid van de 
Stichting. 

Contactgegevens 

Goede communicatie staat of valt in de eerste plaats met het beschikken over de juiste contact-
gegevens. Probus Nederland registreert de contactgegevens van de secretaris, penningmeester 
en eventueel webmaster van Probusclubs. De 2de secretaris is verantwoordelijk voor het op peil 
houden van die contactgegevens en het toegankelijk maken ervan voor communicatiedoelein-
den, overeenkomstig het AVG-protocol. 

Redactie Nieuwsbrief 

De 2de secretaris maakt deel uit van de redactie van de Nieuwsbrief en redigeert deze in goed 
overleg met de redactiecommissie en het bestuur. Dat houdt o.m. in het verzamelen van thema’s 
en onderwerpen, het eventueel schrijven van stukken, en het opmaken van de Nieuwsbrief. De 
Nieuwsbrief verschijnt ten minste viermaal per jaar. 

Onderhouden van de website 

De 2e secretaris onderhoudt de website. De website heeft als doel informatie en beeldvorming 

mailto:vicevoorzitter@probus-nederland.nl
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over de Probusbeweging in het algemeen, Informatie van en voor de clubs, informatie voor web-
masters. Zij/ hij is verantwoordelijk voor de inhoud. Items bestaan uit eigen bijdragen en bijdra-
gen van anderen. 
E-mail verzenden 

Regelmatig communiceert Probus Nederland per e-mail met de aangesloten clubs. Daarvoor 
wordt gebruik gemaakt van het programma “MailChimp”. Zij/ hij verzorgt de opmaak en in een 
aantal gevallen de inhoud van de e-mail en draagt zorg voor de juiste adressering. 

Kandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter van het bestuur Mevrouw Marieke Bruins Slot (voorzit-
ter@probus-nederland.nl) of de secretaris van het bestuur de heer Peter Blom (secretaris@probus-ne-
derland.nl). 

  

 

INSTALLATIES, JUBILEA EN ANDERE CLUBAANGELEGENHEDEN 

 

 

CREATIEF IN CORONATIJD  

Probus Nederland besteedt graag aandacht aan bijzondere activiteiten van Probusclubs of van individu-
ele leden in coronatijd. Het bericht dat we van Probusclub De Hagen uit Almelo ontvingen getuigt van 
zo’n bijzondere creatieve activiteit. Reden waarom we het graag onder uw aandacht brengen: 

We zijn bijna een jaar in quarantaine. En we hebben helaas nog een periode in afzondering te 
gaan. Acties die wij ontwikkeld hebben willen we graag met onze collega-clubs delen. 

Probusclub De Hagen is een club met een grote leeftijdsspreiding; van 62 tot 91 met een gemid-
delde van 77 jaar. Langs digitale weg kunnen we niet voldoende leden bereiken. “Videobellen” 
wordt daarom slechts voor bestuursoverleg gebruikt. 

Een WhatsApp-groep gaat beter, 80% van de leden zijn daar actief mee bezig. Inhoudelijk op een 
goed niveau: discussies, actuele onderwerpen, limericks en toepasselijke video’s worden gedeeld. 

Eén lid publiceert regelmatig een column, à la Simon Carmiggelt: badinerend en humoristisch. 

Om de 20% leden die niet in de WhatsApp groep zit toch te betrekken, hebben we een bel-pro-
gramma ingesteld waarbij 8 leden, bestuur en AC, elk 2 of 3 leden bellen. Uitkomsten van deze 
gesprekken worden gedeeld met het bestuur voor lief-en-leed-acties e.d. 

Wat we onder uw aandacht willen brengen zijn onze Vlogs. 

Een enthousiast cineast-lid, heeft met een aantal leden interviews opgenomen over hun speciale 
interesses. Deze video’s (12-15 minuten) zijn via YouTube te bekijken. 

We geven hieronder enkele links als voorbeeld. Mogelijk laat iemand zich inspireren. 

Met hartelijke groet, Hans Boum, Gait Holtinrichs, Pieter Boosman 

Door op de foto te klikken wordt het filmpje gestart 

mailto:voorzitter@probus-nederland.nl
mailto:voorzitter@probus-nederland.nl
mailto:secretaris@probus-nederland.nl
mailto:secretaris@probus-nederland.nl
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Cornelis over woelige baren 

 
Rein over hout waar muziek in zit 

 
Ben Weiden over marathon lopen 

 
Ton over de Jacht 

 
Hans en Jaap over de kindertoeslagenaffaire 

 
Claude over Calvijn 

 
Gijs en Claude naar aanleiding van Calvijn 

 
Hidde over Willem 

 

HET 6DE LUSTRUM VAN PROBUS CLUB KENNEMERLAND V. 

Het 30-jarig jubileum kon in 2020 helaas niet fysiek met elkaar gevierd worden. Op de dagen, dat 
er activiteiten waren gepland, was de lockdown zodanig, dat we onze samenkomsten via Zoom 
moesten laten verlopen. 

De Lustrum commissie verraste echter iedereen met een bijzonder aandenken: een uniek long-
drinkglas met inscriptie. Het glas is ontworpen en gemaakt door het bedrijf “Ik verbeeld je” van 
de glaskunstenaar Oscar van Linden (Haarlem). Door de zeer beperkte oplage zal dit een uniek 
"collectors item" worden. 

https://youtu.be/rjS4o_s6Djc
https://youtu.be/iIFi1rLFh9k
https://youtu.be/G0Id4T8o-gc
https://youtu.be/X6CJ9ZC-qvw
https://youtu.be/bcp0d_F-3Bg
https://youtu.be/KkpEMlE4ixI
https://youtu.be/PFstrRZR0ZY
https://youtu.be/qk_JlUvvmMo
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Dit glas werd met name ook uitgedeeld aan Ton van Stegeren, die in no-
vember 100 jaar is geworden en tot "erelid" van onze Probusclub werd be-
noemd. 

In 2021 zullen we hopelijk nog even terug kunnen kijken op onze historie 
tijdens een "bevrijdingsfeest" als de fysieke beperkingen om samen te ko-
men opgeheven zijn. 

Met vriendelijke groet, 

Maarten Hoejenbos,  
secretaris/ penningmeester Probus Kennemerland V 
Website: https://kennemerland5.probus-nederland.nl/ 

 

10 JAAR PROBUSCLUB DE LINGE 

Probusclub de Linge meldt ons, dat de club op 18 november jl. 10 jaar bestond. Probusclub De Linge had 
het 2de lustrum heel graag gevierd, maar helaas, corona lag dwars. Maar, wat in het vat zit verzuurt niet. 
De viering is uitgesteld, maar niet afgesteld. 

 

JUBILEA DIE MISSCHIEN NIET GEVIERD KUNNEN OF NIET GEVIERD KONDEN WORDEN 

Hieronder geven we de clubs weer die in het afgelopen jaar een jubileum te vieren hadden en de Pro-
bus clubs die in dit jaar hun jubileum vieren. Daarnaast zijn er tientallen clubs die een lustrum te vieren 
hebben. Helaas te veel om hier op te noemen. 

 

JUBILEA 2020 

9-1-2020 Veendam 25 

9-1-2020 Oosterhout II 25 

31-1-2020 Helmond 40 

20-2-2020 Altena 25 

22-2-2020 Ermelo II 25 

8-3-2020 Quattro 25 

11-3-2020 Nijmegen 40 

3-5-2020 Claercamp 25 

29-5-2020 Apeldoorn 1995 25 

25-6-2020 Gijsbrecht van Aemstel 40 

28-6-2020 Lochem 25 

23-7-2020 Rheden/Rozendaal 40 

6-8-2020 Kennemerland VI 25 

12-8-2020 Zoetermeer 40 

23-8-2020 De Hondsrug 25 

31-8-2020 De Glazen Stad 25 

JUBILEA 2021 

22-1-2021 Pijnacker 40 

30-1-2021 't Geyne 25 

27-2-2021 Harderwijk II 25 

31-3-2021 Eindhoven 40 

15-4-2021 Grave 25 

22-4-2021 Apeldoorn 1996 25 

5-5-2021 Delft '81 40 

29-5-2021 Over-Betuwe 25 

4-6-2021 Hillegom-Lisse 1 40 

9-6-2021 Hamaland 40 

10-6-2021 Schouwen-Duiveland 40 

10-6-2021 Oud Gooi V.S.O.P. 25 

15-6-2021 Deurne-Asten-Someren 40 

8-7-2021 Ten Arlo 25 

13-8-2021 's-Gravenhage IV 40 

15-10-2021 Gouda 40 

Longdrinkglas met Probus logo 
en tekst 

https://kennemerland5.probus-nederland.nl/
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1-9-2020 's-Gravenhage III-Zuid 40 

2-9-2020 Festina Lente 40 

9-9-2020 Teylingen 1 40 

27-9-2020 Heiloo 1 25 

10-10-2020 Baarn-Soest 40 

15-11-2020 Rhebus 25 

23-11-2020 Bolsward e.o. 25 

29-11-2020 Etten-Leur 25 

30-11-2020 Grensmaas 25 

13-12-2020 Het Hogeland 25 
 

23-10-2021 Zutphen-IJsselland 25 

30-10-2021 Skasterlân 25 

11-11-2021 Palus 40 

19-11-2021 Kennemerland 40 

4-12-2021 Dronten 2 25 

10-12-2021 De Bilt-Bilthoven '96 25 

12-12-2021 Traianus 25 

17-12-2021 Wageningen '96 25 
 

 

Probus Nederland wenst alle jubilerende clubs en alle clubs die een lustrum nog te vieren hebben van harte geluk 
en hoopt dat we weer snel bij elkaar kunnen komen. 

 

 

NIEUWE BOEKEN VAN LEDEN 

 

 

LEVENSDURF 

Ouder worden zet aan tot het overdenken van wat in je leven belangrijk was. Je 
kijkt terug op de mooie en minder gelukkige momenten en maakt de balans op. 
Hoe ervaar je jouw leven nu? En hoe wil je de komende jaren zo zinvol mogelijk 
invullen? 

Dat is wat Cecile, de hoofdpersoon in ‘Levensdurf’ doet. Cecile en Teun zijn meer 
dan veertig jaar getrouwd. Ze vraagt zich af wat zij en Teun, haar echtgenoot, 
nog gemeen hebben. Allerlei herinneringen komen boven, ook die aan een vroe-
gere relatie. Ze beseft dat ze daarin heeft ervaren hoe samenzijn vorm en in-
houd kan krijgen en dat ze dit mist in haar huidige relatie. Welke keuzes maakt 
zij voor haar verdere leven? Zoals in alle boeken van Tijmes speelt ook deze ro-
man in Zwolle. 

De lezer wordt in het verhaal meegenomen en ook aan het denken gezet. Er komen universele thema’s 
aan de orde zoals mens zijn en ouder worden, omgaan met (des)illusies, de drang om van betekenis te 
zijn en de offers die je soms brengt. 

Een zoektocht naar zingeving bij het ouder worden. 

Ineke Tijmes, lid van Probus Vrouwen Zwolle 
Emailadres: im.tijmes@ziggo.nl 

ISBN: 9789492544353 Verkrijgbaar: Boekhandel 

mailto:im.tijmes@ziggo.nl
https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2020/11/Levenslust.jpg
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GEK, NIET ZIEK? 

Hittjo Kruyswijk (1939) ging na zijn loopbaan als cardioloog 
geschiedenis studeren. Hij promoveerde in 2011 op het proef-
schrift getiteld: Baas in eigen Boek? Evolutietheorie en Schrift-
gezag bij de Gereformeerde Kerken in Nederland (1881-1981). 

 In Gek, niet ziek? 
onderneemt hij 
een zoektocht naar 
de verklaring van 

het tienvoudig verschil van de gereformeerde presentie op 
het gebied van de psychiatrische en de algemene ziekenhui-
zen. Medische, historische en theologische factoren passeren 
de revue. 

Hittjo Kruyswijk, lid van Probusclub Kennemerland I 
Emailadres: hhkruyswijk@gmail.com 
ISBN: 978 90 72319 40 1 
Verkrijgbaar via: https://www.hdc.vu.nl/nl/index.aspx, en via boekhandel 

IKONEN 

Ikonen vinden hun oorsprong in de Egyptische fayoem portretten. Het af-
beelden van personen werd al vroeg door het christendom overgenomen. 
Eind 8ste begin 9de eeuw ontstond er een hevige strijd tussen voor- en te-
genstanders die uiteindelijk in het voordeel van de ikonen vereerders werd 
beslecht. In het Byzantijnse Rijk kwam deze kunstvorm tot grote bloei en 
verspreidde zich van daaruit met het christendom over Rusland, de Balkan 
en het Midden-Oosten. 

De ikonen schilderkunst volgde gedurende vele eeuwen de Byzantijnse tra-
ditie maar vanwege toenemende contacten met het westen drongen 
steeds meer westerse elementen door tot de ikonen schilderkunst. Dit ver-
val van de oorspronkelijke weergave van religieuze afbeeldingen begon in 
de 16de eeuw. Mede dankzij de oud gelovigen die vasthielden aan de oor-
spronkelijke traditie werd de schoonheid van ikonen in de 19<le eeuw her-

ontdekt. In de 20ste eeuw ontvluchtten vele orthodoxe gelovigen het communisme en brachten hun 
liefde voor ikonen mee naar het westen. Mede dankzij hen heeft zich inmiddels de interesse voor 
ikonen tot ver buiten de orthodoxe invloedsfeer verspreid. 

Dit boek geeft een compleet overzicht van alle kenmerken van ikonen en de ontwikkeling daarvan in 
Rusland, de Balkan landen en het Midden-Oosten. Ook bevat het een complete beschrijving van metaal-
ikonen. 

Dr. A.L.J. Burgmans, lid van Probusclub Tilburg Leijdal 
ISBN: 978-0-09034-024-1 

https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2020/11/hittjo_kleur_def.jpg
https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2020/11/Gek-niet-ziek-omslag-centraal.jpg
https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2020/12/Ikonen.jpg
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ZES GENERATIES DOKTER IMMENS 

Op 20 oktober 1902 overleed dokter Hein Immens geneesheer in Sint-Michiels-
gestel. Hij was de laatste telg uit een roemrucht geneesherengeslacht. Uit stam-
boomonderzoek heeft Sjef van Hulten zes opeenvolgende generaties Immens 
gevonden, die actief waren op het terrein van de geneeskunst. In Sint-Michiels-
gestel waren dat er drie: Hein, Hendrik en Frans Immens. In het boek, Zes gene-
raties DOKTER IMMENS, de geschiedenis van barbier tot geneesheer verhelderd, 
komt tweehonderd jaar ontwikkelingen in de medische wereld aan de orde. 

We leven nu in corona tijd, maar de geneesheren Immens hebben in die twee-
honderd jaar ook pandemieën meegemaakt. Denk aan de pest, cholera, pokken 
en influenza. Ook toen was vaak de eerste reactie: “Och het is maar een 

griepje”, maar intussen zijn er wel duizenden slachtoffers aan overleden. Wie in de zeventiende eeuw 
wat mankeerde, ging naar de chirurgijn, die in veel gevallen ook barbier was. Zijn messen en zagen wa-
ren niet steriel en verdoving was er niet. Een veel voorkomende ingreep was een aderlating. Het idee 
was dat vier belangrijke levenssappen in balans moesten zijn met elkaar: gele gal, zwarte gal, slijm en 
bloed. Als een van die sappen bedorven was of overheerste, was je ziek. De chirurgijn sneed dan een 
ader aan en liet er wat bloed uit weglopen. In de middeleeuwen en de tijd daarna waren chirurgijns lid 
van een gilde, welk toezag op de kwaliteit van de medische uitoefening. 

De voorouders van de Gestelse (Sint-Michielsgestel) familie Immens zijn afkomstig uit België. 

In het boek worden zes generaties geneesheren Immens beschreven. Een stamboom ontwikkelen is 
prachtig, zegt Sjef van Hulten, maar achter de feitelijke gegevens gaat vaak veel vreugde en verdriet 
schuil. Het boek: Zes generaties DOKTER IMMENS, van barbier tot geneesheer is opgebouwd op basis 
van drie lijnen: een historische lijn, de Immens-lijn en de persoonlijke zoektocht van de auteur. In de 
vorm van intermezzo’s geeft de auteur korte beschrijvingen van de pandemieën waarmee de chirurgijns 
en heel- en vroedmeesters in hun tijd geconfronteerd werden. 
Meer informatie is te vinden op www.dokterimmens.nl 

J.A. van Hulten, Lid van Probusclub Dommel en Aa 
Emailadres: jvh212@ziggo.nl 

Het boek is te koop bij The Readshop Sint-Michielsgestel (€ 14,75) of stuur een e-mail aan dokterim-
mens@ziggo.nl (website: www.dokterimmens.nl) 
Sjef van Hulten, jan. 2021 
 

 

LEZINGEN VAN LEDEN 

  

http://www.dokterimmens.nl/
https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2021/02/Immens.jpg
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Kopij  Colofon 

   

Uw kopij voor de volgende Probus Nieuwsbrief is zeer wel-

kom. Wilt u bijvoorbeeld verslag doen van de viering van 

uw clubjubileum, een kersverse installatie of heeft u een 

boek geschreven, dat ook voor andere Probusleden inte-

ressant is? 

Wij willen daar graag van meegenieten.  

Uw verslag of boekbespreking mag maximaal 300 woor-

den bevatten. 

 redactie@probus-nederland.nl 

 Ad van Helvoort 0653244705 

 Olga Jesse -  van Hal 0623684890 

  

 secretariaat@probus-nederland.nl 

 Peter Blom 0653418712 

  

 Website 

  https://probus-nederland.nl 

   

   
 

MADE IN RUSSIA CATEGORIE CULTUUR 

Pieter Boersma, lid van Probusclub Rond De Venen te Uithoorn 
E-mail: pieter.boersma@ziggo.nl Telefoon: 0297-282558 

DE ZEGGENSCHAP VAN VERMEER CATEGORIE CULTUUR 

M.J. Alink, voorzitter van Probus 84 in Amstelveen 
Tel.: 06-20546485, E-mail: alinkm@xs4all.nl 

HET NATIONAAL ORGELMUSEUM ELBURG CATEGO-

RIE CULTUUR 

Maarten Seijbel, lid Probusclub Elburg e.o. 
telefoon 0525-681486 of email: m.seijbel.1@kpnmail.nl 

DE LEUGEN ALS WAARHEID CATEGORIE CULTUUR 

Onno de Jong, lid van Probusclub EX-AKT te Doorn 
E-mail: O.dejong@ziggo.nl Telefoon: 0343 514945 

https://probus-nederland.nl/
https://probus-nederland.nl/cultuur/
mailto:pieter.boersma@ziggo.nl
https://probus-nederland.nl/cultuur/
https://probus-nederland.nl/cultuur/
mailto:m.seijbel.1@kpnmail.nl
https://probus-nederland.nl/cultuur/
mailto:O.dejong@ziggo.nl

