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In het bijna voorbije jaar 2021 is het Bestuur van Probus Nederland weer op volle sterkte. Ad van Helvoort zal in 
de bestuursvergadering van januari 2022 zijn functie na zes jaar beëindigen. Gelukkig heeft de oproep voor een 
opvolger gehoor gevonden. Het bestuur verwacht in de eerste vergadering van het komende jaar de opvolger te 
kunnen benoemen. Een woord van dank is daarom op zijn plaats aan de secretarissen van Probusclubs die rea-
geerden op de brief van het Bestuur kandidaten aan te dragen voor de vacature ‘Interne Communicatie’. 

Dank ook aan het aftredende bestuurslid voor het vele werk dat verricht werd en aan zijn opvolger voor de be-
reidheid eraan te beginnen. 

In het afgelopen jaar was één van de bestuurlijke hoogtepunten de advisering door de juridische commissie. Ook 
in deze Nieuwsbrief weer een indruk van de kwesties waarover deze zeer gewaardeerde vrijwilligers zich gebogen 
hebben. Gezien het enthousiasme en de betrokkenheid van de(ze) leden wordt eraan gedacht ook commissies in 
het leven te roepen die input kunnen leveren over communicatie- en IT-vraagstukken.  

Eén van de hoogtepunten voor de leden kon helaas geen doorgang vinden door alle Coronamaatregelen: de lan-
delijke Probusdag moest uitgesteld worden. Normaliter komen daar ruim vierhonderd leden bij elkaar. Zoals het 
er nu naar uitziet wordt voorzichtig gekoerst op eind mei, maar zeker is die bijeenkomst allerminst, nu er weer 
een nieuwe Coronavariant, omikron, op de loer ligt. Op deze bijeenkomst worden altijd de resultaten van de 
tweejaarlijkse enquête besproken. De vragenformulieren zijn inmiddels aan de clubs gestuurd en hopelijk volgt 
weer een zeer ruime respons. 

Nu Kerst voor de deur staat en het nieuwe jaar bijna begint, wenst het Bestuur van Probus Nederland al haar le-
den gezonde, mooie en hartelijke dagen toe. 

 

Marieke Bruins Slot, voorzitter. 
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Bestuursmededelingen 

 

Aanstelling Bestuurslid Interne Communicatie 

Per 1 januari legt Ad van Helvoort zijn functie als 2de secretaris na 6 jaar neer. Om de accenten in de functie beter 
weer te geven is de functienaam aangepast tot bestuurslid interne communicatie.  Dank zij uw medewerking heb-
ben zich enkele kandidaten voor deze functie aangemeld. Naar verwachting kan in de eerste vergadering van het 
bestuur in januari a.s. een opvolger benoemd worden. 

Juridische commissie antwoordt op vragen: zorgvuldigheid bij reglementswijzigingen extra vereist 

Soms dient een lid van een Probusclub een klacht in bij Probus Nederland. Probus Nederland is niet gerechtigd 
hierover uitspraken te doen, maar vraagt de onlangs ingestelde Juridische Commissie om hier richtinggevende 
adviezen voor de gehele Probus community in Nederland over te geven. De onafhankelijke Juridische Commis-
sie onder leiding van de vicevoorzitter van Probus Nederland bestaat uit leden van Probusclubs uit alle hoeken 
van het land die als juridische experts hun sporen hebben verdiend in alle echelons van de rechtspraak, de ad-
vocatuur en het notariaat. Onlangs diende een lid van Probusclub X een klacht in over verwijderen van proce-
durele waarborgen in het door zijn Probusclub toegepaste reglement. Hieronder volgt de casus en het advies 
van de Juridische Commissie  

Een lid van Probusclub X heeft bij het bestuur van Probus Nederland geklaagd over besluiten in zijn Probusclub 
inzake wijzigingen in het door deze club gehanteerde “algemeen reglement” die naar zijn inzicht in strijd zouden 
zijn met de modelreglementen zoals die bij certificering van de Probusclub worden aangehouden. 

Probusclub X heeft: 

1. Voor de wijziging van het toegepaste algemeen reglement de in het Probus-modelreglement hiervoor op-
genomen gekwalificeerde meerderheid vervangen door een enkelvoudige meerderheid. 

2. Bij de toetreding van leden zijn de in het modelreglement opgenomen waarborgen  van een gekwalifi-
ceerde meerderheid en een vetorecht vervangen door een enkelvoudige meerderheid. 

3. Probusclub X heeft de zittingsduur van het voorzitterschap uitgebreid van twee naar drie jaar. 

De Juridische Commissie is van oordeel dat Probus Nederland noch op basis van haar statuten en  huishoudelijk 
reglement, noch in het bij certificering aanbevolen modelreglement de bevoegdheid heeft na certificering eisen 
aan inrichting en toegepaste reglementen te stellen. Behoudens indien er sprake zou zijn van strijd met de in het 
certificaat opgenomen doelstelling of indien er sprake zou zijn van strijd met de wet, goede orde en zeden welke 
de goede naam van Probusclubs in Nederland schade zou berokkenen. Statutair dient Probus Nederland immers 
zorg te dragen voor het behoud van de gezamenlijke identiteit van Probusclubs in Nederland.  

In onderhavige klacht is naar het oordeel van de Juridische Commissie hiervan geen sprake. Het staat Probusclubs 
in hun autonomie vrij hun statuten en reglementen naar eigen inzicht vorm te geven. 

Ad. 1  Niettemin beveelt de Juridische Commissie Probusclub X met klem aan de betwiste wijzigingen aan te pas-
sen aan de in het modelreglement voorziene waarborgen. Zij komt hiertoe op basis van de volgende over-
wegingen: 

1. Het in boek 2 BW artikel 43 lid 1 genomen uitgangspunt of leidraad is dat wijziging van statuten in een 
vereniging in beginsel met een gekwalificeerde meerderheid geschiedt. Statuten en reglementen kunnen 
in een vereniging in beginsel worden gezien als een grondwet, waarvan wijziging met extra procedurele 
waarborgen wordt omringd. 
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2. Voorts dient men in een vereniging rekening te houden met het democratische principe dat een kleinst 
mogelijke meerderheid niet voorbij dient te gaan aan de wensen en belangen van de grootst mogelijke 
minderheid. Het risico dat de vereniging zich zou opblazen is daarvoor te groot. Zorgvuldigheid is der-
halve vereist. 

Ad. 2 Ten aanzien van de toetreding van leden beveelt de Juridische Commissie eveneens aan om procedurele 
waarborgen in statuten en reglementen in te bouwen om recht te doen aan de in de certificeringsdoelstel-
ling opgenomen waarden te voldoen, te weten: ”De Probusclub….. heeft tot doel: het bevorderen van 
saamhorigheid en vriendschap……..”. Zonder de procedurele waarborgen van het modelreglement, zoals de 
gekwalificeerde meerderheid en het vetorecht, is de kans van uitholling van voornoemde Probus-doelstel-
ling aanzienlijk. 

Ad 3. De Juridische Commissie oordeelt dat verruiming van de zittingsperiode van de voorzitter van 2 naar 3 jaar 
niet in strijd is met de statuten en huishoudelijke reglementen. Zij vraagt zich echter wel af of een statu-
taire verlenging van de bestuurstermijn met een optie van verlenging met nog eens twee jaar geen proba-
ter middel zou zijn. 

Concluderend: 

Formeel kan de klager niet met succes een beroep doen op interventie van het bestuur van Probus Nederland. Op 
grond van de huidige rechtsopvattingen beveelt de Juridische Commissie evenwel de betrokken Probusclub met 
klem aan om de procedurele waarborgen bij besluiten over wijziging van de statuten alsmede toetreding van 
nieuwe leden in welke vorm dan ook te herintroduceren in zijn reglement. Zij beveelt overige Probusclubs in Ne-
derland aan om met dit advies bij wijzigingen in hun statuten en reglementen rekening te houden.   

Voor nadere informatie: 

Paul Witte, vicevoorzitter Probus Nederland 

E-mail: vicevoorzitter@probus-nederland.nl 

 

 

Feuilleton  Juridische Commissie Aflevering 1 

 

 

Advies inzake rechtsvormen PC’s, bestuurdersaansprakelijkheid en penningmeesterschap 

Het bestuur van Probus Nederland (PN) heeft een onafhankelijke juridische commissie (JC) ingesteld bestaande 
uit juridische experts uit allerlei Probusclubs (PC’s) in het land. Per onderwerp verschijnt een advies in de opeen-
volgende Probus Nieuwsbrieven. In deze aflevering vragen die het meest vanuit PC’s aan Probus Nederland ge-
steld worden: adviezen inzake rechtsvormen PC’s, bestuurdersaansprakelijkheid en het penningmeesterschap. 

Uit de PN-enquête onder PC’s inzake de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) blijkt dat slechts 20 
procent van de aangesloten PC’s een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is. 80 procent is een vereniging 
met beperkte rechtsbevoegdheid (ook wel informele verenigingen genaamd), waarvan een deel met statuten en 
een deel ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Echter zelfs indien deze verenigingen 
hun zaakjes goed op orde hebben, blijven bij informele verenigingen de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk. 
Vaak ligt aan de afweging om niet te voldoen aan de formele vereisten van verenigingen met volledige rechtsbe-
voegdheid ten grondslag dat men het voor een, in essentie, gezelligheidsvereniging niet van belang acht om regel-
tjes te maken, laat staan hieraan notariële kosten te besteden.  

mailto:vicevoorzitter@probus-nederland.nl
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Ofschoon in beginsel deze redenering begrepen wordt, vindt de JC dat het onverstandig is zaken niet te regelen, 
al was het maar met door de leden zelf geschreven statuten of reglementen welke door de leden in hun ledenver-
gadering worden geaccordeerd en welke in de notulen of het verslag als besluit wordt genotuleerd.  

Veel eenvoudiger is het echter en het biedt meer zekerheid om deze door een notaris voor een eenmalig, relatief 
gering bedrag te laten opstellen. Immers vaak worden de consequenties van het niet goed georganiseerd zijn over 
het hoofd gezien. Ellende die niet alleen de betrokken bestuurder zelf betreft maar in geval van een informele 
vereniging ook zijn of haar echtgeno(o)t(e), partner en/of nabestaanden kan treffen. Statuten moet je maken om 
ze diep op te bergen in de kast, maar in het incidentele geval van een calamiteit heb je iets om op terug te vallen. 
Als deze statuten worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel is tenminste af gezekerd dat de vereniging 
moet worden aangesproken en niet de bestuurders in persoon. Dat bespaart je tevens de kosten van een be-
stuurdersaansprakelijkheidsverzekering en het jaarlijks terugkerend bijstellen van de verzekeringsvoorwaarden en 
-premies.  

In principe kunnen verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid ook een bestuurdersaansprakelijkheidsverze-
kering afsluiten, maar de premies en voorwaarden zullen gelet op de ondoorzichtigheid van het bestuur aanzien-
lijk hoger uitvallen dan bij een formele vereniging. 

Daar komt nog bij dat er een algemene maatschappelijke trend lijkt te zijn om bij de minste of geringste inciden-
ten partijen aansprakelijk te stellen. Vanuit het belang van de bestuurders pleit ook deze ontwikkeling ervoor om, 
bij voorkeur via de verenigingsvorm met volledige rechtsbevoegdheid, zich te wapenen tegen onwelgevallige aan-
sprakelijkheidsstellingen. 

Tot slot zullen ook banken in het kader van wettelijke eisen als “poortwachter” ter preventie van criminaliteit en 
witwassen en de invoering van het zogenaamde UBO-register zwaardere alsmede ter preventie van hun eigen 
aansprakelijkheid hogere eisen stellen aan de rechtsbevoegdheid van hun klanten en in geval van rechtspersonen, 
hun bestuurders (UBO’s). De behoefte van banken aan door de regelgevers afgedwongen controles wordt als-
maar groter. PC’s doen er verstandig aan hierop te anticiperen.  

Verenigingen die hun boekhouding via de bankrekening van de  steeds wisselende penningmeesters regelen, 
wordt dit ten sterkste ontraden. Al was het alleen maar dat bij overlijden van de betreffende persoon de Probus-
gelden in de nalatenschap van de penningmeester vallen en hierover successierechten moeten worden afgedra-
gen. Dit nog afgezien van de onwenselijke situatie om als PC bij de familie de tegoeden uit de nalatenschap te 
moeten opeisen. Maar met name uit praktische overwegingen verdient het de voorkeur om een bankrekening te 
stellen op naam van de betrokken PC, ook al kost dit een bescheiden bedrag, omdat een dergelijke bankrekening 
wordt gezien als een zakelijke bankrekening.  

Concluderend:  

Gelet op de maatschappelijke trends van toenemende aansprakelijkheidsstellingen en verantwoordingsplicht 
waaronder die in de bancaire wereld, waar banken financiële transacties en de posities van hun klanten steeds 
zwaarder moeten monitoren, verdient het aanbeveling de formele verenigingskant van PC’s beter te organiseren. 
Bij voorkeur via een verenigingsvorm met volledige rechtsbevoegdheid met een op naam van de PC gestelde 
bankrekening. Secundair door eigen statuten en reglementen in het bijzonder ten aanzien van de positie van de 
penningmeester.  

Voor nadere informatie: 

Paul Witte, vicevoorzitter Probus Nederland 

E-mail: vicevoorzitter@probus-nederland.nl  

  

mailto:vicevoorzitter@probus-nederland.nl
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Installaties, jubilea en andere clubaangelegenheden 

 

Feestelijkheden in Zwolle rondom  uitreiking Probus Certificaat van Erkenning  

Eindelijk is het zover. Zoals de voorzitter van onze Mentorclub bij het 
uitreiken van het Probus Certificaat het verwoordde “na een olifants-
dracht”. Na een periode van bijna drie jaar is het ons gelukt een 
hechte groep van vrouwen te vormen, die met vertrouwen in elkaar 
en met plezier uitkijken naar onze Probus bijeenkomsten. Daarbij 
hoort ook voortzetting van de waardevolle samenwerking met de an-
dere Probusclubs in Zwolle.  

Onze initiatiefnemers startten begin 2019, op verzoek van Probus 
Zwolle e.o. Vrouwen 1, met te peilen of er in Zwolle behoefte was aan  
een tweede Probus Vrouwenclub. Al een jaar na oprichting nam de 
eerste vrouwengroep in Zwolle geen nieuwe leden meer aan. Zij wilde 
niet verder groeien dan de aanbevolen 30 leden, waardoor al snel een 
wachtlijst was ontstaan van geïnteresseerde vrouwen. Dat de peiling 
positief was blijkt uit het  resultaat: de certificering op 18 november 

2021 in de Agnietenberg te Zwolle van Probus Zwolle e.o. Vrouwen 2,  Probusclub 452 in Nederland. 

In Zwolle zijn, naast de twee vrouwenclubs, nog drie Probusclubs voor mannen actief, die alle langer dan drie jaar 
bestonden. Dat maakte het  voor ons makkelijk een Mentorclub te vinden die als begeleider kon optreden. Voor 
ons als club in oprichting was deze steun en ervaring waardevol, naast het support van de vrouwenclub. Ook in de 
tijd dat de COVID pandemie onze bijeenkomsten bemoeilijkte konden we met elkaar de schouders eronder zet-
ten.  

Dankzij de (tijdelijke) versoepelingen konden wij gelukkig eindelijk ons feest vieren. Ons feest zoals wij dat wilden, 
met elkaar en met onze gasten: de delegaties van onze Mentorclubs en de vertegenwoordiger van Probus Neder-
land, vicevoorzitter Paul Witte.  Na het officiële gedeelte van het programma volgde een  Speed Date met als on-
derwerp Ervaringen uitwisselen en tips voor de nieuwe loot”. Dat leverde over en weer vele bruikbare tips op en 
genoeg stof om tijdens de lunch over door te praten. Natuurlijk  verzorgde onze lief en leed commissie een bloe-
mengroet en foto’s online voor ons lid dat er wegens haar gezondheid niet bij kon zijn, opdat ook zij met ons kan 
terugkijken op deze mooie dag. 

Benoeming ereleden Probusclub Skarsterlân 

Op 30 oktober jongstleden heeft Probusclub Skarsterlân haar 25-jarig jubi-
leum gevierd. Tijdens de viering van deze mijlpaal in de monumentale 
Hobbe van Baerdt Tsjerke in Joure, zijn drie leden van het eerste uur ge-
huldigd en benoemd tot erelid van onze club. 

Het betreft Koen Ketellapper die op 30 oktober 1996 samen met Jan Oe-
nema en Ype Rijpkema onze club heeft opgericht. Koen was tevens onze 
eerste voorzitter. 
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Vanaf de oprichting hebben de drie heren de afgelopen 25 jaar elk op hun eigen wijze een belangrijke bijdrage 
geleverd aan het realiseren van de doelstellingen en het bevorderen van een goede sfeer binnen Probusclub Skar-
sterlân. 

Om onze dankbaarheid en respect daarvoor tot uitdrukking te brengen hebben onze drie Probus vrienden, uit 
handen van voorzitter Cees van Baaren, elk een gegraveerde Probus erepenning ontvangen. 

Op de foto (van links naar rechts) Jan Oenema, Koen Ketellapper, Cees van Baaren en Ype Rijpkema is te zien hoe 
verguld de heren waren met deze benoeming.  

Probusclub Alphen aan den Rijn 35 jaar 

Dit jaar viert Probusclub Alphen aan den Rijn zijn 7de lustrum. Een bijzonderheid is, dat 
een van de oprichters, de 102-jarige Arie Blom, dit 35-jarig bestaan nog mee kan vieren. 

De Probusclub viert dit jubileum o.a. met de uitgave van een boekje "Bloempjes uit Al-
phen" dat we mogen zien als een ode aan Alphen aan den 
Rijn in 30 delen. Door 9 kaartjes met fietsroutes wordt de 
lezer desgewenst langs alle besproken pareltjes van Al-
phen geleid. Er is door veel van de leden en enkele part-
ners aan dit portret van Alphen meegewerkt. 

Wij wensen Probusclub Alphen aan den Rijn en zijn leden 
van harte geluk met dit jubileum. 

 

Boeken van leden 

 

Een bijzonder boek over dagloonsters en boerinnen  
In 2014 verscheen het boek Ondankbare grond van Leo en Theo Salemink. Het boek liet zien 
hoe de grote geschiedenis vanaf de Tachtigjarige Oorlog tot heden doordrong in het alle-
daagse leven van boeren in Achterhoek en Liemers: grote geschiedenis en kleine geschiede-
nis verweven. 

Het nieuwe boek Vrouwen van het land. Epos van drie dagloonsters is een vervolg. Nu ko-
men de vrouwen aan het woord, van moeder op moeder, terug naar het einde van de 18e 
eeuw. Deze vrouwen waren geen pachtboerinnen, maar dagloonsters. Arm en vaak analfa-
beet. In dit boek, nu geschreven door Theo Salemink, wordt met name ingezoomd op drie 
dagloonsters, voormoeders van de schrijver: Elisabeth Beugel, Catharina Ilting en Johanna 
Scholten. Zij leefden in Gendringen, Megchelen en Varsselder-Veldhunten, tegen de Oude 

IJssel aan, op de grens met wat toen nog Pruisen heette. Ze trouwden met mannen uit Anholt en werkten op de 
grote pachtboerderijen van Huis Bergh, met name De Schriek in Megchelen. Ze waren vroom katholiek. Veel van 
hun kinderen stierven jong. 

Een dagloonster is een vrouw die werkt voor grote boeren. Ze heeft geen vaste betrekking en wordt per dag be-
taald. Haar werk bestaat uit allerlei agrarische werkzaamheden, die in die tijd met de hand worden verricht. Als 
haar arbeid bij de grote boeren is gedaan wachten haar taken zoals werk in de eigen moestuin, het huishouden, 
eten koken, vlas spinnen, naaien en natuurlijk de zorg voor een gezin met kinderen en inwonende ouders die ze 
aan het end moet brengen, zoals dat in die tijd op het platteland heet. 

https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2021/11/Boek.jpg
https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2021/11/Alphen-1.jpg
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In het laatste deel komen de vrouwen die van hen afstamden in de twintigste eeuw aan het woord: Arendina en 
Catharina Peters, Wilhelmina Scholten. De tijden veranderen, de vrouwen veranderen. Nu gaat de enige dochter 
van Wilhelmina Scholten ‘leren’. Dat was in duizenden jaren niet gebeurd, dat een dochter van een dagloonster 
naar het hogere onderwijs ging. 

Het boek heet een ‘epos’, maar het is geen ‘heldendicht’, eerder een ‘avondwake’ voor vrouwen uit een vergeten 
en bijna verdwenen cultuur. Vrouwen van het platteland. Vrouwen met brede knuisten, van het harde werken. 
Geen ‘dames’. Geschreven door een man, zoon van. Zie ook: https://saleminkhistorie.nl 

Theo Salemink, lid van Probusclub De Liemers 

Besteladres Hans de Beukelaer, Uitgeverij Fagus tel.: 0543466342 mob: 0620015306 Email: info@fagus-uitgeverij.nl 

Formaat 17x24 cm staand, 196 p. in fc, genaaid gebonden/hardcover. Winkelprijs € 20,- ISBN: 978-94-91634-98-7  

De zee is niet meer 

De zee speelt in de Bijbel een rol als het gaat om de vraagstukken van het kwaad in de we-
reld. De zee laat ons zien de grootsheid van de schepping en de Schepper. De zee maakt ons 
ook nog eens duidelijk dat hemel, aarde en zee een eenheid vormen. Deze unieke eenheid 
vraagt van ons een leven in recht en gerechtigheid voor mensen, dieren en planten. 

Als wij niet luisteren naar de stem van de zee, dan zal de zee zich tegen de mensheid keren. 
De zee wordt onze aanklager. De tekenen daarvan zijn nu al zichtbaar. De zee roept ons op 
in beweging te komen. Voor een andere weg. Een weg van bevrijding gericht op de heelheid 
van de schepping. 

Het boek – voorzien van bijbehorende liedteksten en iconen – is te koop op de site van de 
uitgever (www.mijnbestseller.nl), bij de internetwinkels en bij iedere boekwinkel. De prijs voor dit volledig in 
kleur uitgebrachte boek bedraagt € 19,50. 

Peter Visser, 

Lid Probus Club Goeree-Overflakkee 

 

 

Inleidingen door leden 

 

Vulkaanuitbarsting op La Palma 

Sinds de Spanjaarden in 1493 La Palma veroverden, is dit eiland met zeven vulkaanuitbarstingen het actiefste van 
de Canarische Archipel. Na een slapend bestaan van 50 jaar zijn we nu getuige van de achtste uitbarsting op het 
zuidelijk  deel van het eiland: de Cumbre Vieja Vulkaan. Volgens de vulkanoloog Juan Carlos Carracedo van de Uni-
versiteit van Las Palmas de Gran Canaria, is dit waarschijnlijk de meest verwoestende eruptie in de  Spaanse  ge-
schiedenis van de Canarische eilanden. 

Op deze lezing wordt ingegaan op het ontstaan van La Palma, het vulkanisme op het eiland met het accent op de 
recente eruptie en de (vulkanische) gevaren. 

https://saleminkhistorie.nl/
mailto:info@fagus-uitgeverij.nl
http://www.mijnbestseller.nl/
https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2021/11/Zee.jpg
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Pim Beukenkamp, lid van Probusclub Nijkerk 
Email: p.c.beukenkamp@hetnet.nl 
Telefoon: 0332534899 

 

Artificial intelligence 

Artificial Intelligence houdt de gemoederen bezig. Maar wat is het eigenlijk? Hoe werkt het? En moeten we er 
bang voor zijn? Of heeft onze overheid grip op de zaak? 

In deze lezing zal Jan Baltussen proberen een tipje van de technische sluier op te lichten: de werking van artificial 
intelligence wordt kort in leken-termen uitgelegd. De lezing maakt begrippen als ‘algoritme’, 'big data', 'patroon-
herkenning' duidelijk. Ook laat Jan enkele praktische toepassingen ervan zien. 

De lezing wil echter niet alleen inzicht te geven in de werking van artificial intelligence, maar de techniek ook in 
zijn maatschappelijke context plaatsen. We horen en lezen regelmatig nieuwsberichten over de problematische 
kanten van artificial intelligence. De laatste jaren is de glans er een beetje van af gegaan. Desondanks kan de con-
sument (gebruiker) er door het gebruiksgemak geen genoeg van krijgen! Ook hierop wordt ingegaan, alsook op de 
reactie van de overheden. Jan hoopt, dat de toehoorder na de lezing in staat is de ontwikkelingen beter te kunnen 
volgen en beoordelen. 

De spreker: Jan Baltussen ( Lid van Probusclub Land van Zwentibold) is zijn leven lang in de software-industrie 
werkzaam geweest, na een studie wiskunde (TUE). Na zijn pensionering is hij zich gaan verdiepen in artificial intel-
ligence. Foto’s herkennen ‘zou veel met wiskunde te maken hebben’, Google translate zou gebaseerd zijn ‘op sta-
tistiek’ en daarvan wilde hij wel eens meer weten… 

Duur: De lezing duurt maximaal 1,5 uur (inclusief vragen) 
E-mail: janwbbaltussen@gmail.com 
Telefoon: 0620416936 
Vergoeding reisonkosten OV (obv. daluren-korting) 

Aan tafel! 
december 29th, 2021 

Onze eetcultuur heeft een rijke geschiedenis. Belangrijke historische thema’s komen in deze presentatie uitge-
breid aan bod. 

 

Allereerst de Middeleeuwen met verschillen in eetgewoonten tussen rijke mensen en het gewone volk, de vasten-
regels voor iedereen, en eetvoorschriften gericht op herstel van ziekte. 

Vervolgens de 17de eeuw met veranderingen in ons voedselaanbod en het gebruik van tafelbestek, en de 18de 
eeuw met de doorbraak van de aardappel als volksvoedsel. 

mailto:p.c.beukenkamp@hetnet.nl
mailto:janwbbaltussen@gmail.com
https://probus-nederland.nl/wp-content/uploads/2021/12/Eten.png
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Daarna de 19de eeuw met invloeden van de Franse en de industriële revolutie op onze eetcultuur, gevolgd door 
de 20ste eeuw met de opkomst van het vegetarisme en de fastfood. 

Tenslotte de 21ste eeuw met de ontwikkeling van een meer milieubewuste eetcultuur. 

De presentatie sluit af met enkele bijzondere culinaire fabels. 

Onno de Jong, lid van Probusclub EX-AKT te Doorn 

E-mail: O.dejong@ziggo.nl 
Telefoon: 0343 514945 
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