NEWSLETTER / BULLETIN
CANADIAN ASSOCIATION FOR THE
ADVANCEMENT OF NETHERLANDIC STUDIES

ASSOCIATION CANADIENNE POUR
L’AVANCEMENT DES ÉTUDES NÉERLANDAISES

April 2010

avril 2010

Editorial

by Mary Eggermont-Molenaar, Calgary
Het is vandaag 13 januari. Uren, dagen, maanden en voordat je het weet is het 1
april, de dag dat deze Newsletter de deur uit dient te gaan. Onhoorbaar vlokt sneeuw
ter aarde en een plof valt Moenie, Mounie. Niet Mekkeren. Zuid-Afrikaans met een
glimlach, in de bus, de laatste publicatie van Piet van Sterkenburg, CAANS-keynotespreker in 2008.
Voorafgegaan door een zacht tingeltje verscheen deze zelfde dag een voorstel voor
een gewijzigde CAANS-constitutie op het scherm: AIMS (ofwel doelstellingen) Article III sub 1 To stimulate awareness in Canada of and interest in Netherlandic (i.e.
Dutch, Flemish and Afrikaans) language, literature, history and culture, and to promote their study.
Afrikaans, les I
Moenie, Mounie betekent dat we moeten niet mekkeren. Omdat de toevoeging ‘Afrikaans’ vast zal worden aangenomen
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jaar behalve in Montreal ook voor de CAANS chapters te spreken en zei dat ze lang
geleden al eens in Vancouver was geweest. Waarop ik haar naar haar herinneringen
vroeg.
*****
In de Baedeker uit 1910 voor ‘Belgium and Holland, including the grand-duchy of
Luxembourg,’ staat dat Nederlands een ‘laag-Frankisch’ dialect is. Nooit geweten.
Wel dat Nederlands, Wereldtaal het motto is voor een conferentie die in November
a.s. wordt gehouden ter gelegenheid van het dertig-jarig bestaan van de Taalunie
(alvast onze felicitaties!). Waar waren we? Wat er over Vlaams in die Baedeker staat,
wilt u liever niet weten. Luxemburgs is volgens dezelfde reisgids een ‘low-German
dialect, very unintelligible to strangers.’ In 1984 is Lëtzebuergisch, ook wel ‘een
voormalig Mosel-Frankisch dialect’ genoemd, in Luxemburg evenwel tot ofﬁciële taal
uitgeroepen. Onlangs schreef de Orde van de Prince over de opleving van deze taal/
voorheen dialect. Ed Hoeks, ambassadeur van Nederland in Luxemburg, noteerde
op mijn verzoek wat hij ervan merkt in zijn ambstgebied.
*****
Basil Kingstone houdt ons in zijn rubriek From the Journals trouw op de hoogte van
wat andere Nederlandstalige bladen buiten Nederland schrijven. De Orde van den
Prince blijft een bron van inspiratie.
*****
OUD NIEUWS uit Montreal door Mary Eggermont-Molenaar. Dat de Canadese
spoorwegmagnaat Sir William van Horne (1843-1915) een kunstcollectie koesterde
in zijn mansion te Montreal zal voor velen van u oud nieuws zijn. Dat een aantal Nederlanders, in 1926 een bankiersdochter, in 1933 een kunstkenner en in 1972 leden
van het Rembrandt Reseach Project, ieder op eigen wijze hun licht over deze collectie
lieten schijnen, mag minder bekend zijn. Iedere zomer komen ongeveer honderdvijftig universitaire studenten naar Nederland voor een Zomercursus Nederlandse Taal en
Cultuur. Mensje van Keulen werd er deze zomer als gastdocent gevraagd en geeft in
dit nummer een verslag.

Lëtzebuergisch
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CAANS-ACAEN Annual meeting - 29-30 May, 2010
Concordia University, Montreal QC

Engineering, Computer Science and Visual Arts Complex, Room EV 1-162
http://buildings.concordia.ca/sgw/ev.php
Updates and further information: www.caans-acaen.ca/congress
Please conﬁrm whether you will attend the Conference Dinner on Saturday Evening
by emailing Peter Lowensteyn at peter@lowensteyn.com no later than may 25
Friday May 28
19.00 Dinner: Restaurant Nonya, cuisine indonésienne, 151 Bernard Quest,
Phone: 514-875-9998, followed by Executive Board Meeting t.b.a.
Saturday May 29
9.00
Welcome and coffee
9.30–10.00 Tanja Collet (University of Windsor): Heritage-language use and
maintenance: the case of second-generation Flemish Canadians in
South western Ontario.
10.00–10.30 Ulrich Tidau (University College London): ‘Virtual Dutch:’ open educational resources and distance learning in a less-widely taught language
community.
10.30–11.00 Ton Broos (University of Michigan): The 18th century Dutch republic
in modern novels of the Low Countries.
11.00–11.30 Coffee
11.30–12.00 Mary Eggermont-Molenaar (Calgary): Spoorwegmagnaat Sir William
C. Van Horne: ‘Kunsthandel is een buitengewoon smerige handel.’
12.00–12.30 Timothy Nyhoff (University of Winnipeg): ‘The heavenly feast of
birds!’ An Apocalyptic Motif in Dutch Melchiorism.
12.30–13.30 Lunch
13.30–14.15 Jeane Genee-Lek (Heemskerk): Vijfenzeventig jaar boekenweekgeschenken.
14.15–14.45 Ineke van Weel (Montreal): ‘Rood, wit, blauw:’ Nederlands voor kinderen in het buitenland.
14.45–15.00 Coffee
15.00–16.00
16.00–17.00
17.30–19.00
19:30

Annual General Meeting
CJNS Editorial board meeting
President’s reception (Grey Nun’s Residence, 1185 St. Mathieu)
Conference dinner - Les Trois Brasseurs, restaurant and micro-brewery
1346 Rue Ste-Catherine West, Phone: 514-788-7988
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Sunday May 30
9.30–10.00 Coffee
10.00–11.00 Keynote speaker Rudi Wester (Amsterdam): Het belang van de
verspreiding van de Nederlandse cultuur in het buitenland.
11.00–12.00 Panel discussie moderated by Inge Genee (University of Lethbridge):
De toekomst van de Nederlandse taal en cultuur binnen en buiten de
grenzen/The future of the Dutch language and culture inside and out
side the borders.
Panelleden: Ton Broos, Tanja Collet, Monique Polak, Ulrich Tidau, Rudi
Wester.
12.00–13.00 Lunch

13.00–14.00 Monique Polak (Montreal): Using Fiction to Come to Terms With a Pain
ful Past.
14.00–14.30 Michiel Horn (York University): David Koker’s diary: ‘One year in
Vught, 1943-1944.’
14.30-15.00 Ton Broos (University of Michigan): The 18th century Dutch republic in
modern novels of the Low Countries.
14.30–15.00 Coffee
15.00-15.30 Sasha Zweers (University of Waterloo): Two adaptations of a novel for
the stage. The case of Louis Couperus’ Van oude mensen, de dingen
die voorbijgaan (‘Of old people, the things that pass’).
16.30–18.15 Hoorspel presentatie: Ger Thijs’ adaptatie van Louis Couperus’ Van
oude mensen, de dingen die voorbijgaan (Hoorspelfabriek, 2008, 105
minuten).
17.15
Closing
-4-
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Vancouver

door Doeskha Timmer
Op 10 december verwelkomden wij Jesse van
Muylwijck uit Courtenay die sprak over Werken als
een Globale Cartoonist in the 21ste Eeuw.
Na zijn rechtenstudie besloot Van Muylwijk in plaats
van rechter tekenaar te worden. Hij ging naar de
kunstakademie voor verdere training. Nu combineert hij zijn beide studies in zijn strip ‘De Rechter,’ die dagelijks in veertien dagbladen verschijnt in Nederland, en die door hem en zijn vrouw jaarlijks in boekvorm
wordt uitgegeven. Hij ontwikkelde ook een nieuw beroep als ‘stand up cartoonist’
tijdens business meetings van bedrijven, waarbij hij de informatie die zij met elkaar
delen visualiseert en in beeld brengt. Ook geeft hij met plezier les in striptekenen
aan kinderen en volwassenen, geeft workshops op scholen van Glasgow tot Hong
Kong, in gevangenissen, bibliotheken enz.
Van Muylwijk sprak ook met veel enthousiasme over een speciaal project dit jaar op
een school in de Comox Valley, waarbij de kinderen de geschiedenis van hun familie,
na interviews, in beeld brachten in ‘one page graphic novels,’ hetgeen resulteerde in
een exhibitie van 200 kunstwerken in het Courtenay Museum. Meer hierover:
http://www2.canada.com/comoxvalleyecho/news/story.html?id=03f474cc-dc4642d1-9e1e-160ebe32eb0f&k=17277, an article from the local newspaper.
Zie voor Van Muylwijks website:
http://www.comicstripshop.com/search/artistid/771 of www.jessecartoons.com
Op 14 januari j.l. sprak voor ons Professor Karel Davids over het onderwerp Nederland in Global History.
Karel Davids sprak over de groeiende spanning binnen de geschiedschrijving in Nederland tussen de opkomende Global history en de toenemende behoefte aan aandacht voor ‘eigen’ erfgoed en identiteit.
Aan de ene kant voelen veel Nederlandse academische historici zich steeds meer
aangetrokken tot de beoefening van Global history, die (mede natuurlijk vanwege
de voortgaande globalisering) internationaal sterk in opmars is. Global history richt
zich op het maken van vergelijkingen en het onderzoeken van verbindingen tussen
verschillende delen van de wereld in de loop van de tijd. Global history concentreert
zich niet op de opkomst van ‘het Westen’ maar probeert te verklaren waardoor verschillende delen van de wereld op een bepaald moment een uiteenlopende dan wel
convergerende ontwikkeling doormaken.
Aan de andere kant wordt vanuit de Nederlandse samenleving en politiek steeds
nadrukkelijker gevraagd om aandacht te besteden aan de geschiedenis van de ‘eigen’
identiteit en aan de bescherming van locaal, regionaal of nationaal erfgoed. Academische historici zijn nolens volens in deze maalstroom betrokken geraakt: nolens,
omdat ‘identiteit’ en ‘erfgoed’ wetenschappelijk wat stofﬁge begrippen zijn en maatschappelijk en politiek nogal gevoelig liggen; volens omdat voor onderzoek over dit
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soort onderwerpen door allerlei overheidsinstanties en maatschappelijke partners de
nodige ﬁnanciële middelen ter beschikking worden gesteld.
Volgens Davids zouden historici er goed aan doen zich niet exclusief op één van
beide benaderingen van de geschiedenis te richten. En last but not least: historici
kunnen systematisch vergelijkingen trekken tussen ontwikkelingen in Nederland en
ontwikkelingen elders. Daarmee kunnen ze zowel het inzicht in de Nederlandse geschiedenis vergroten (door die als het ware van buitenaf te bekijken) als een bijdrage
leveren aan de global history.
In plaats van de februarivergadering waren we uitgenodigd door het Consulaat om
(nu ex) Minister President Balkenende en Erika Terpstra te ontmoeten op de receptie
die gehouden werd wegens de Olympische Spelen.

Calgary

door Mary Eggermont-Molenaar
Net als in Vancouver, een artistiek begin in 2010. CAANSleden en –gasten werden op 14 january uitgenodigd voor de
opening van een tentoonstelling in the Triangle, de gallerij
op de trap van het stadhuis, waar ook werk hing van Marjan
Eggermont, plaatselijke artieste en senior instructor aan de
Schulich School of Engineering. Beyond Printmaking Invitation.pdf.
Meer over Eggermont: http://www.herringerkissgallery.com/
artists/eggermont/eggermont.html

Land of the one-way
ticket - after Hobbema

Op 4 maart werd de vierde
Art-O-Rama gehouden, ook in
de Triangle. Onder andere werd
het werk van de Nederlandse ﬁbre artist, Margot van Lindenberg getoond. Over haar werk
wordt gezegd dat ze is geïnspireerd door ethnische culturen
en haar organieke ontwerpen
zijn zowel sculpturen als wearables, eh hoe zeg je dat, draagbaarheden? Sjawls dus. Meer
over Van Lindenberg:
http://www.studiomargot.com/
biography.html
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Toronto

van de website CAANS (Toronto)
On 29 January Kirsten den Hartog spoke about her book The Occupied Garden (McClelland and Stewart, 2008) about the German occupation of Holland, which many of
us have read. She discussed the way she went about researching the facts and
gathering information in the Netherlands, and answered the questions we had.
Kirsten brought copies of her book for sale to those of us who did not own it already.
Incidentally, she also brought one of the dramatis personae in her book: her father,
who lives on his sailboat and just happened to be in Toronto. After Kirsten’s presentation, her father answered a few questions from those who are (or were) sailors.
On 5 March the Dutch-Canadian photographer, Antoni Harting, presented a show
of photographs entitled Looking at People in the South of France, 1951 to 1961. He
showed many black-and-white photos made in those years and told a few anecdotes
and stories behind some of them. Toni also told us how and why he made the shots,
and was open to questions from the public.
Books read and discussed by members of the CAANS (Toronto) book club
by Willemina Seywerd.
HET HUIS VAN DE MOSKEE - Kader Abdolah. Shahbal tells the beautifully written
story in the Dutch language of Aga Djan, a tapestry manufacturer/trader and a wise,
thoughtful man, who in the course of the years, sees his family split up in supporters
and opponents of the Iranian revolution of the seventies...
TACHTIG - Jaap Scholten. Frederik, a young man studying in Rotterdam, travels to
Twente to help celebrate the 80th birthday of his grandmother, head of an
important family in the textile industry...
TWEE VROUWEN - Harry Mulish. The author describes in this book the fatal love
between Laura, a divorced art curator and the young woman Sylvia...
SUEZKADE - Jan Siebelink. Central ﬁgure is Marc Cordelius, French teacher at the
Hague Gymnasium, who gets involved in a relationship with the young student
Najoua...
EEN BED IN DE HEMEL - Tessa de Loo. A sensitively painted story of an event
originating in the second world war cast its shadows on a doubly unrealizable love in
the second half of the twentieth century...
HIER IS JE BRUIDEGOM - Hanna Yakin. Against a background of Israeli history
and daily living in Jerusalem, Jardena tells the stirring story of her family with all its
high and low points...
-7-

CAANS NEWSLETTER - April 2010

BULLETIN DE L’ACAEN - avril 2010

Ottawa

van Website CAANS (Ottawa)
On March 10 Nora Patsouris and her friend Louise Booth gave a presentation at Carleton. They spoke on the Centraal Museum Utrecht: the building and the collection.

Montreal

door Peter Lowensteyn
Het nieuwe jaar begon op 21 januari met een lezing van Peter Tijssen over de
cabaretier Wim Sonneveld. Aan de hand van beeld en oude opnamen kregen wij een
kans om nog eens nostalgisch van deze artiest te kunnen genieten.
De lezing van 18 februari ging niet over een Nederlands onderwerp maar over een
probleem in Montreal: wat te doen met de langzaam verslechterende verkeersspinnenkop de ‘Turcot Interchange?’ Hoewel het ofﬁciële plan is om het hele ding naar
beneden te halen en te vervangen met een traditioneel laag-bij-de-gronds systeem
van kruisingen, stelde Pieter Sijpkes, hoogleraar architectuur aan de McGill University en daar al jarenlang onze gasteer, voor om de kruising keurig op te knappen.
Hiermee kan veel geld worden bespaard.
Op 7 maart hadden we een zondag-poëziemiddag met als gastvrouw, Willy Lubbers. Het was een zeer geanimeerde bijeenkomst met veel lekkers, al liet de kwaliteit van de gedichten en voordrachten wel iets te wensen over.
Robert Kok, hoogleraar bij de afdeling
Bioresource Engineering aan de McGill
University, gaf op 18 maart een lezing
over De rol van boekweit in de economische geschiedenis van Nederland. Door
allerlei sociale en culturele aspecten te
verbinden met de teelt van de boekweit,
kregen we een interessant beeld voorgeschoteld van agrarisch Nederland van de
14e tot het midden van de 19e eeuw, de
historische periode van de boekweit teelt
in Nederland. Als gezondheidsvoedsel
wordt boekweit weer op kleine en moderne schaal in Nederland, en ook in
Canada, geteeld.
-8-
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Afrikaans, Les I

door Piet van Sterkenburg
Moenie mounie gaat over Zuid-Afrika, gaat over de
taal. We herkennen in mounie het oudere Nederlandse
woord mauwen dat in die betekenis ook nog in bepaalde
dialecten voorkomt. De ondertitel ervan luidt: ZuidAfrikaans met een glimlach. Waarom die ondertitel?
Het is een boek met een glimlach en een knipoog. De
glimlach en de knipoog slaan vooral op woorden die
heel sterk op Nederlandse woorden lijken, maar die ons
met hun betekenis op het verkeerde been zetten. Neem
nou baas-puntemaker. Dat is een voetballer die zijn
teamgenoten overtreft in het maken van doelpunten,
een topscorer. En wat te denken van een knapsakboer
‘iemand die op kleine schaal boert.’ Iemand wordt zo
genoemd omdat hij alles wat hij bezit in een knapzak
kan opbergen.
Moenie mounie is een boek dat Nederlanders en
Vlamingen wegwijs maakt in Zuid-Afrika in de vorm van een schelmenroman. De
hoofdpersonen, de bekoorlijke Laetitia en haar collega Fritz, zijn experts in het Afrikaans. Ze zijn trots op hun land en kennen de Lage Landen omdat ze hier gestudeerd
hebben of talloze malen in Leiden verbleven. Zij weten precies wat ons interesseert.
Ze vertellen over apartheid, regstellende actie en niet te vergeten de Bovenkaapse
wijn. Ze larderen dat alles met prachtige stories of verhalen en zij laten zien wat er
met onze taal gebeurd is sinds Jan van Riebeeck in 1652 voet aan wal zette op de
Kaap.
En telkens is er die glimlach. Neem nu een woord als beenaf zijn. Onze eerste reactie is om te veronderstellen dat dit met een amputatie te maken heeft. Wij weten
immers wat been en wat af betekenen. In het Afrikaans betekent het evenwel ‘verliefd zijn’ en dat is heel wat anders. En een lappiesdorp is geen dorp dat leeft van de
textielindustrie. Het is een achterbuurt. Wij herkennen de woorden lap en dorp. Maar
de betekenis? Die is het gevolg van het feit dat de bouwsels in de Zuid-Afrikaanse
achterbuurten dikwijls gemaakt zijn van jute, zeil en andere lappen. Wat te denken
van woorden als padstal ‘winkeltje langs de weg,’ besigheidsure ‘openingstijden’ of
velsorgkliniek ‘schoonheidsspecialiste.’
Hieronder iets over de ontwikkeling van het Afrikaans (blzz. 20 en 21):
1. De geschreven taal van Zuid-Afrika en Nederland was tussen 1652 en de twintig
ste eeuw gelijk.
2. De gesproken taal was geen vereenvoudiging van het Nederlands want die taal
bestond nog niet als standaardtaal in 1652. De taal van de eerste kolonisten was
Hollands, nog beter, een Zuid-Hollands dialect met veel Zeeuwse elementen.
3. De taal van de kolonisten ontwikkelt zich tot een Afro-Hollands en wordt na 1850
ook als schrijftaal gebruikt, naast de ofﬁciële Nederlandse schrijftaal.
4. De stichtingen van het Genootskap van Regte Afrikaanders in 1875 is een eerste
-9-
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poging om het gebruik van het Afrikaans als geschreven taal op de agenda te
krijgen.
In 1909 kwam de Unie van Zuid-Afrika tot stand. Artikel 137 in de grondwet van
de Unie bepaalde dat zij vanaf dan twee gelijkwaardige ambtelijke talen kent: het
Hollands en het Engels.
Op 8 mei 1925 wordt de wet van kracht op de Ofﬁciële Talen van de Unie. Dat was
nodig omdat er twijfel was ontstaan over de betekenis van het word ‘Hollandse’
in de Zuid-Afrika Wet, 1909. De wet van 1925 verklaart dat het word ‘hollandse’
het word Afrikaans insluit.
In 1961 krijgt Zuid-Afrika, dan een republiek, een nieuwe grondwet. Die wet
bepaald dat Afrikaans en Engels de ambtelijke talen van het land zijn. In een
deﬁnitie wordt vermeld dat Afrikaans ook Hollands betekent.
In 1996 treedt een nieuwe grondwet in werking die elf ofﬁciële talen erkent. Het
Afrikaans is een van de elf.

Van Sterkenburg was ook zo vriendelijk om het overnemen van de ‘Kenmerken van
het Afrikaans’ toe te staan. Van de vijftien die hij noemt (blzz. 22 en 23) volgen hier
de eerste drie. Het ziet ernaar uit dat het doenlijk is om de taal te leren!
1. Het weglaten van de t in woorden als lig voor ‘licht’ en produc voor ‘product.’
Dus na de letters g of k.
2. Het weglaten van de letter d in woorden als skouer naast het Nederlandse
schouder, koue naast koude en van de g in spieël, teen naast tegen. Dus als de
letters d of g tussen twee klinkers staan.
3. sk in plaats van sch aan het begin van een woord: skool naast school, vriendskap
naast vriendschap.
Noot redactie: voor wie zich verder wil oriënteren op Zuid-Afrika(ans), in Amsterdam bestaat er een Zuid-Afrikahuis, zie http://www.zuidafrikahuis.nl/main.
php?nlang=nl&item=hom.
En of het zo moet zijn, op 31 maart viel de brochure van het blad van Ons Erfdeel,
The Low Countries, in de bus. Ter ere van het feit dat op 31 mei 1910 de Unie van
Zuid-Afrika is uitgeroepen is hun jaarboek 2010 aan dat land gewijd en getiteld:
South Africa Revisited.
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Vancouver: open, gastvrij en vriendelijk
door Rudi Wester

Toegegeven, ik ben tot nu toe maar één keer in Vancouver
geweest en de herinneringen eraan zijn wat vaag. Het moet
in ’95 of ’96 zijn geweest en ik was mee met mijn toenmalige
vriend, een psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam, die
een tweedaags congres over hersenonderzoek in Vancouver
moest bijwonen. Een verrukking, want hij moest de hele dag
congresseren en ik kon ﬁetsen! Want o, wat was dat prachtig
daar in Vancouver. We hadden een hotel op W6th Avenue en ik
had al onmiddellijk een ﬁetsenverhuurbedrijf gespot. Het was
mei, de zon scheen en ik ﬁetste en ﬁetste maar, vooral langs het water, bij de Mill
Bank en School Green. Nog voel ik de wind door mijn haren, het gevoel van grote
vrijheid dat Canada mij gaf. En van schoonheid, want Vancouver leek wel één groen
park met water, en alles was even mooi en helder. Het zal er wel mee te maken
hebben gehad dat ik hevig in love was, dan ziet de wereld er altijd een stukje aangenamer uit. Maar ook bevielen mij zeer de Japanse restaurants, het internationale
en open karakter van de stad. Ik meen me zelfs te herinneren dat de straatnamenbordjes tweetalig waren, in het Engels en het Japans, maar dat kan ik ook hebben
gedroomd. In elk geval waren er gelukkig veel terrassen, iets waar je in Amerika
altijd lang naar moet zoeken.
En waren de Canadezen ook iets vriendelijker en beschaafder, vond ik, dan de Amerikanen, in het algemeen gesproken. Maar vooral waren ze minder benauwd voor inbrekers en ander gespuis, bij hen had ik iets minder het idee dat ze het geweer voor
het grijpen hadden liggen. Al zal dat in de Rocky Mounties wel anders zijn. Open,
gastvrij en vriendelijk: dat is het beeld van Vancouver dat bij mij is blijven hangen.
En dat beeld zal ongetwijfeld worden bestendigd als ik mijn lezingentournee over Het
belang van de verspreiding
van de Nederlandse cultuur
in het buitenland zal houden,
van 16 mei tot 4 juni. Ik verheug me er nu al op.
Noot redactie: voor nadere
kennismaking met Rudi
Wester, zie ook:
http://www.pzc.nl/algemeen/
buitenland/article984062.ece
[interview]
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De Lëtzebuergische taal
door Ed Hoeks

Een gebied zo groot als de Belgische provincie Namen of als het mediterrane eiland Malta, met minder dan een half miljoen inwoners, waarvan 40% buitenlander
is. Juist, dat is het groothertogdom Luxemburg, een soort drielandenpunt tusssen
België, Duitsland en Frankrijk. Vanuit deze buurlanden reizen dagelijks nog eens
150.000 ‘frontaliers’ heen en weer om in Luxemburg te werken. Aldus is de Luxemburger, althans overdag, in minderheid in eigen land.
Van alle denkbare uniﬁcerende elementen voor een volk wordt, naast een gemeenschappelijke geschiedenis, veelal de taal genoemd. Welnu, indien de Luxemburger in
zijn eigen winkels door Frans, Duits of Belgisch personeel te woord wordt gestaan,
zijn eigen taal bij het boodschappen doen niet kan spreken, dan wordt dat steeds
meer als bedreigend ervaren, bedreigend voor de eigen identiteit, voor de eigen cultuur van het groothertogdom.
Vandaar de grote nadruk
die men hier legt op het
belang van het ‘Lëtzebuergisch’ als vehikel om deze
eigen identiteit te bewaren
en te versterken. Was het
Frans voorheen de taal van
de urbane gebieden en van
de intellectuele elite en het
‘Lëtzebuergisch’ de taal
van de plattelands-bevolking, thans ken ik geen
enkele Luxemburger, van
welke sociale achtergrond
ook, die, als Luxemburgers
onder elkaar, iets anders
dan het ‘Lëtzebuergisch’
spreekt. Het is de ofﬁciële
administratieve taal, de taal
waarin in het parlement
wordt gedebatteerd, de taal
waarin de nieuwe wetten
worden gepubliceerd, de
taal op televisie en radio,
kortom de taal van alledag
van iedereen. Daarnaast
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spreekt iedere Luxemburger vloeiend Frans en Duits en het is nu juist deze rijkdom
van veeltaligheid die het groothertogdom op het breukvlak van de Romaanse en Germaanse cultuur zo’n disproportioneel invloedrijke rol geeft.
Wil de buitenlander, die hier woonachtig is, toetreden tot de Luxemburgse publieke
dienst dan moet hij een examen in het ‘Letzebuergisch’ aﬂeggen, vooral voor de
Romaans-taligen geen gemakkelijke opgave. Luxemburg heeft in de vijftiger, zestiger
jaren van de vorige eeuw immers vele Portugezen uitgenodigd om in de staalindustrie in het zuiden te komen werken. Die staalindustrie is inmiddels al lang ingestort,
maar Luxemburg heeft nu ongeveer 90.000 Portugezen (bijna een vijfde deel van de
totale bevolking) op zijn grondgebied. Deze Portugezen zijn thuis veelal Portugees
blijven spreken en slechts de derde generatie zal het ‘Lëtzebuergisch’ straks zonder
problemen beheersen.
Aldus blijft de taal, in de vorm van exameneisen voor buitenlanders, een instrument
in handen van potentiële xenophobie, die tot op heden in Luxemburg gelukkig slechts
in zeer beperkte mate de kop opsteekt. De veeltaligheid en het leven op het breukvlak van verschillende culturen heeft de Luxemburger juist een zeker cosmopolitisme
gegeven, maar wel een cosmopolitisme in combinatie met een sterke behoefte de
eigen cultuur, taal en identiteit overeind te houden in een context van toenemende
globalisering.

Noot redactie: tussen 1815 en 1890 vormde Luxemburg met Nederland een personele unie. Omdat Willem III geen mannelijke opvolger had, viel de unie uit elkaar
en werd Luxemburg een groothertogdom.
Ons zeergewaardeerde lid Hugo de Schepper om
nader commentaar gevraagd, had het volgende
toe te voegen aan het Luxemburgs/Nederlandse
verleden: ‘In de vijf-tiende en zestiende eeuw bestonden de Nederlanden (Païs d’Embas, Belgium)
onder de Bourgondische Hertogen en onder de
Habsburgse vorsten eerst als een confederale
en vanaf ca 1500 als een federale monarchie.
Luxemburg behoorde daar vanaf ca. 1450 toe.
Na Philips II (ca. 1600) viel Luxemburg onder
de voortzetting daarvan, als Nederlanden (Païs
d’Embas) onder de Spaanse Habsburgers. Tijdens
de 80-jarige oorlog werden soldaten uit de Nederlands- en Nederduitstalige (Oost-nederlandse)
provincies samen met de Luxemburgers bij de
‘troupes bas-allemandes’ ingedeeld.’
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From the Journals
by Basil Kingstone.

The year 2009 marks the 400th anniversary of John
Calvin’s birth. The Nieuwsbrief of the Orde van den
Prince (issue 29/2) devoted an article to Calvin’s effect on the country where his movement had the most
success, namely the Netherlands. (Nobody there calls
himself a Calvinist, however, but rather gereformeerd
or christelijk.) The Dutch prime minister has declared:
‘Nederlanders zijn Calvinisten. Hard werken, spaarzaam
leven en vasthoudendheid in zijn meningen: dat tekent
de Nederlander.’ What, some may say in surprise, the
nation that allows marijuana and euthanasia? Yes:
instead of winking their eye at such things, they have
argued out a position about them and written legislation. Calvin would have approved of such honesty, but
perhaps not of the Puritanism that his disciples introduced over time. Sex for pleasure, for example, was
acceptable to him (within marriage, to be sure). Selfindulgence in the form of multi-million dollar bonuses he would have condemned,
as the prime minister did, calling it ‘a moral crisis.’ (Preachers around 1600 said the
same thing about the Dutch East India Company’s proﬁts.)
In the next issue of the Nieuwsbrief, the editor disagreed with the Prime Minister.
Calvinist churches, he pointed out, acquired signs of wealth – elaborate choir stalls,
organ cases and pulpits – and any Dutch person will poke fun at his or her church.
Other views of the Dutch can be gleaned from their neighbours – an article in this
issue offers a selection of German sayings and proverbs about them. They are seen
as wealthy (‘drowning in butter’) but tight-ﬁsted. A number of Dutch people established a ﬂourishing dairy industry in Schleswig-Holstein and Mecklenburg; the girls
on those farms had a reputation for having large busts (but this sounds like dairy
farm humour). Other proverbs describe the Dutch as terse and stiff (unless they are
celebrating something, then they go crazy), and even as uncouth. And various German dialects have expressions meaning to run away like a Dutchman (or to take
French leave, or ﬁler à l’anglaise). It seems one always attributes this failing to one’s
neighbours. Perhaps because if you hire mercenary soldiers from another country,
they will ﬁght for you, but don’t want to die for you.
The latest issue of Septentrion (2009-4) also looks at this question of how other
people and places seem to you. Joke van Leeuwen writes of her experiences when
her family moved from a Dutch village to Brussels. ‘The whole city gave an impression of space and grandeur,’ but cyclists were an endangered species. Some words
proved to have different meanings in Flemish and Dutch. In the hallways at school
they shouted at you: ‘ge moogt gaan, maar ge moogt niet lopen.’ Discipline was
stricter, you lined up two by two after recreation and your teacher led you back to
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the classroom, and the distribution of end-of-year report cards was a solemn ceremony held in the Théâtre ﬂamand.
There are also Dutch people living in French-speaking Belgium – Nederwalen
– though far fewer than nearer the border. Flemings and Dutch people between them
own half the second homes in the province of Luxembourg. They often know little
about the area, however, and a retired Dutch journalist called Ren de Vree has made
a second career out of informing them, and enabling them to stay in touch with each
other, notably via his Waals Weekblad. He especially labours to tell his readers that
Wallonia is no longer the underdeveloped ill-administered place it once was.
One Dutch-speaker who appreciates the French language is Jan Baetens, a professor at KU Leuven. He writes in French in order to impose a constraint on his poetry.
He remains impressed by French syntax, ‘the order and the rhythm and the harmony
and the word length’ – another prosody under that of verse. The writer Adriaan van
Dis settled in Paris and discovered that it is home to more cultures than the traditional French one - see his novel De wandelaar.
Right at the end of Septentrion is the review of a book by a Frenchwoman who
teaches at the university of Groningen and who wondered what Frenchwomen who
settled in the Netherlands, think of their choice. She therefore surveyed 85 of them
(who moved there any time between 1947 and 2005) and found that very few regretted it. However, the book offers the usual clichés about undue thrift, excessive
social convention and unwillingness to express emotions for fear of conﬂict with others, along with praise for Dutch concern for social welfare and for children. Many of
those interviewed admit they should have learned Dutch properly!

Dutch cliché
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De Van Horne collectie: Montreal 1926, 1933 en 1972
door Mary Eggermont-Molenaar

Op zoek naar gegevens over Prof. Dr. C. C. Uhlenbeck voor de befaamde bundel (http://www.
caans-acaen.ca/Journal/special.html#IssueXXIXii)
kwam ik tot mijn verbazing een Nederlandse
biograﬁe tegen over de Canadese spoorwegmagnaat Sir William van Horne (1843-1915): Sir William van Horne en de Canada Paciﬁc Spoorweg.
Uitgever was een neef van Mevrouw UhlenbeckMelchior, vandaar. Auteur van deze uitgave is J.
L. Pierson (1854-1944), één van de Nederlandse
investeerders in de Canadese spoorweg. Achter
in de tweede editie die in 1929 het licht zag, nam
Pierson een brief op van zijn dochter Caroline
(1898-1994) waarin ze de kunstcollectie van Van
Horne beschrijft. Heel kort iets over de personages die in de brief voorkomen.
Caroline Pierson was de kleindochter van Allard
J. Pierson (1831-1896), de eerste hoogleraar
Klassieke Archeologie aan de Universiteit van
Amsterdam. Als Caroline Pierson te Montreal aankomt, in december 1926, is Sir William van Horne al elf jaar dood. Ze wordt van het station afgehaald door Van Horne’s
enige dochter, Adaline van Horne (1868-1941). Halverwege Caroline’s brief komen
we Mevr. Van Horne-Molson (1877-1960) tegen. Ze was gelieerd aan de Molson
bierbrouwersfamilie, getrouwd met Van Horne’s enige zoon, Richard Benedict (18771931) en moeder van Van Horne’s enige kleinzoon William ofwel Billy (1907-1946).
Sir William Cornelius Van Horne
(1843 – 1915)

Caroline Pierson bleek niet de enige te zijn die haar licht over de Van Horne collectie
zou laten schijnen. De catalogus van een tentoonstelling (oct./nov.1933) van deze
collectie, nadat deze in april van dat jaar een vuurdoop had ondergaan, werd door
kunstkenner Frits Lugt (1884-1970) van kritische krabbels voorzien, eentje kwam er
op neer dat een bepaald schilderij een Rembrandt zou kunnen zijn.
In 1972 werden de Rembrandts in de collectie door leden van het Rembrandt Research Project (RRP) aan onderzoek onderworpen. Eén Rembrandt, een weerbaar
Landschap, wist zich hieraan te onttrekken door zich een dag voor het bezoek van de
RRP-leden te laten stelen
Hieronder eerst Caroline’s beschrijving van de collectie, gevolgd door een overzicht
van de gebeurtenissen in 1933 en 1972, Wat Caroline in haar brief in hoofdletters
schreef, is in hoofdletters gebleven. De alinea-indeling is van haar. Woorden of zinnen die ze in een andere taal bezigde, zijn gecursiveerd.
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1926: Caroline’s brief
Op 15 December 1926 vertrok ik van New-York via Albany naar Montreal, waar ik
op uitnoodiging van Miss van Horne enkele dagen zou doorbrengen in het beroemde
huis van haar genialen vader.
In Albany overnachtte ik bij onze vrienden Mr. en Mrs. William Gorham Rice. Hij heeft
een politieke rol gespeeld, interesseert zich nu voornamelijk voor de oude en nieuwe
Carillonmuziek in België en Holland en bezoekt geregeld de samenkomsten der Beiaardiers.
Mrs. Rice richtte een inlichtingsbureau op in Génève, om de Amerikanen, die de
Volkenbondvergaderingen willen bijwonen, in te lichten.
Er was dien avond een groot diner ter eere van Sir Herbert Ames treasurer general
van Canada. Deze hield ‘s avonds een lezing over zijn ondervindingen in Génève,
waar hij de eerste 7 jaar Canada vertegenwoordigd had.
De reporters en fotografen waren natuurlijk druk in de weer en interviewden ook mij,
met het gevolg dat mij een vrij onwijs stukje werd gezonden met als “Headline . . . .”
“Long tresses at court of queen Wilhelmina”
Echt heerlijk voor de Albaneezen om dat nu te weten!
De achturige tocht van Albany naar Montreal door eenzame oneindige sneeuwvlakten
is eentonig maar grootsch, de St. Lawrence river was vol ijsschotsen en geen boot te
zien. Op de enkele kleine plaatsen, waar gestopt werd, was het een dwaze sensatie
om op de fantastisch verlicht ijsbaantjes de eenige menschelijke wezens, die men na
uren ontdekte, druk bezig te zien hun beenen geweldig te bewegen op een oppervlakte van een 20 M.2.
Nauwelijks stopte de trein in Montreal of er sprongen ofﬁcials van de Canadian Paciﬁc
maatschappij in de wagens “Mrs. Pierson“ roepende. Toen zij mij eindelijk gevonden
hadden, zei één bepaald verwijtend, “Lady van Horne is waiting for you, you are an
hour late and on the wrong track” alsof ik den trein had laten loopen!
Aan het einde van het lange perron stond Miss van Horne, even zwaar van lichaamsbouw als haar vader met diens karakteristieken even gebogen neus en volle
lippen. Ik zeide natuurlijk dat het mij zeer speet haar te hebben laten wachten
waarop zij antwoordde: “oh that is nothing at all, I had a grand time watching the
people in the waiting room”. We proceeded after that royally out of the station, langs
red caps1), die in een rij stonden te buigen, terwijl hoogere ofﬁcals, reuze kerels met
bonte mutsen, stil stonden en aansloegen.
Zoo kwamen wij aan een groote, zwarte Rolls-Royce met chauffeur en palfrenier geheel in zwart astrakan gekleed.
Wij reden door de met dikken sneeuw bedekte straten van het half Fransche Montreal en stopten na 10 minuten voor het grandiose huis.
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Hier stond ik weldra in een enormen gang; als het ware verwelkomt door een groot
schilderij van ZURBARAN van ELIZABETH VAN HONGARIJE met de rozen in de
schoot. Het was reeds laat en wij gingen na iets te hebben gegeten, terstond naar
bed.
Den volgenden morgen zou om half tien ontbeten worden, het dienstmeisje liet mij
eerst in een kamer, waar ik tot tien uur wachtte vóór mijn gastvrouw verscheen.
Zij had mij gerust nog langer kunnen laten wachten, want er hing een prachtcollectie schilderijen uit de BARBIZON-school: een kleine COROT, twee DAUBIGNY’S, een
ROUSEAU, een dreigende COURBET, een portret van GEORGE SAND door TROYON,
verder MONET, DELACROIX, GÉRICAULT, RIBOT, DAUMIER, DIAZ SALVATOR ROSE,
CÉZANNE.
Op lateren leeftijd is Van Horne een groote bewonderaar der moderne Fransche
school geworden en wilde dat zijne huisgenooten daar ook in deelden; ze deden dit
eigenlijk niet, maar durfden er niet voor uit te komen!
Eindelijk werd ik aan het ontbijt genoodigd en begon een angstig maal door twee
knechten bediend, angstig wat de hoeveelheid betrof. Fruit, porridge, gebakken
visch, spiegeleieren met spek, sausages, hot buns, toast met jam, kofﬁe met room.
Toen wij eindelijk daarmede klaar waren, liet Miss van Horne mij iets van het huis
zien. Wij begonnen met een kleine eetkamer, naast de groote, waar wij ontbeten
hadden. Hier hingen uitsluitend de door Sir William elf geschilderde stukken, de twee
uit uw boek en nog twaalf anderen, riviergezichten, sneeuwlandschappen, prachtige
boomen in herfstkleuren van zijn buiten Covenhoven. Hij probeerde verschillende
technieken. Pointilleerde of schilderde met groote streken en veel verf, of teekende
meer met heel weinig verf, glad en daardoor ook wel vlak, maar toch alles heel knap
en echt met liefde gedaan.
Toen terug naar de eetzaal, waar ik nu rustig de daar schitterend vertegenwoordigde
Engelsche school kon bewonderen.
Er was een groote RAEBURN, REYNOLDS, ROMNEY, allen portretten van society ladies, verder LAWRENCE, TURNER, drie CONSTABLES, een van de weinige Engelsche
landschapschilders, CROME, een prachtig warm stuk, een oude molen, Rembrantiek
van kleur.
Aan het eind van de zaal, tegen het licht, stond een groot vijfbladig schut met
danseressen van THYS MARIS.
“Pappa,” zooals zijn dochter met een bijzonderen warmte in haar stem hem altijd
noemt, “was a personal friend of Maris on whom he always called when in London.”
Naast de eetzaal ligt de biljartkamer-bibliotheek, waar, door kleine glas-in-loodraampjes een mooi noorder licht valt op vele, vele kunstwerken van onze oude meesters.
Wat een schatten! Een groot portret van TROMP door VAN DER HELST2, een BOL3, 4
CUYPEN waarvan een ‘n juweeltje, een klein riviergezicht, van Goyen, twee Jacobs en
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een SALOMON RUYSDAEL, TERBORGH, VAN OSTADE, DE WITTE, twee BOSBOOMS,
twee JAAP MARIS, een biddend vrouwtje van MAES4 en zeker heb ik er nog vergeten.
In deze kamer stond ook een groot paard, Japansch uit de 13e eeuw, plus rare que
beau!
Onder de schilderijen waren aangebracht 30 kastjes van 3 planken, ieder voor ca. 12
boeken, allen over kunstgeschiedenis.
Toen terug naar den gang, prachtig breed met groote ramen aan de twee uiteinden.
Hier hangen alleen Spaansche meesters, die een buitengewoon statig en grootsch
cachet aan het geheele huis geven.
Hoe ﬁjn en precieus onze Hollandsche school ook is, natuurlijk REMBRANDT en HALS
uitgezonderd, toch doet zij je als klein-kunst in den besten zin aan, als je terstond na
de bezichtiging, tegenover VELASQUEZ, CRECO, GOYA komt te staan.
Er is een groot portret van PHILIPS IV en nog een Velasquez, vijf Goya’s, waaronder
een vrouwenkopje met zwart kanten sluier, door Veth en Bode als het allermooiste
genoemd wat GOYA ooit geschilderd heeft.
Dan verschillende GRECO’S. Miss van Horne vertelde dat haar vader woedend werd
als iemand beweerde, dat Greco een oooggebrek had. Hij was er zeker van, dat het
lang gerekt zijn der ﬁguren juist zijn typische opvatting weergaf, een haast styleeren
der heiligen, die hij niet als gewone menschen zag. Eenig! Want ik kan het ook niet
uitstaan, voel in dat beweerde ooggebrek een naar beneden halen van dien grooten,
unieken kunstenaar.
Verder twee MURILLO’S, waaronder de CAVALIER uit uw boek, twee groote RIBERA’S, waarvan ik mij een prachtige monnik herinner en dan de ZURBARAN, bij
den ingang, ELIZABETH VAN HONGARIJE voorstellend. Ook was er een JULIAN DEL
MERZO een jonge vrouw met kinderen waarvan gezegd wordt dat het de schoondochter was van VELASQUEZ.
Daar tusschen door werden mij bronzen beelden gewezen en Chineesche borden, geschenken van den Keizer van Japan5, altaartafels, kostbare Perziche kleeden en vele
oude schepen.
De kamer, die ik daarna nog zag was een kleine schrijfkamer met een groote tafel in
het midden en vele, vele boeken rondom. Ook daar hingen en stonden nog ongelooflijke schatten; een teekening van DA VINCI, een TITIAAN, (een klein landschap met
een enkel ﬁguur), een TINTORETTO, BELLINI, MORONI, HOLBEIN, een miniatuur van
WASHINGTON door GOYA geschilderd bij diens bezoek aan Spanje. Er zijn Van Horne
voor dit kleinood groote sommen geboden, maar hij wilde er geen afstand van doen.
Toen kon ik niet meer en ben gaan rusten, although you need not pretend to be
interested because you are very much interested but of everything one can get too
much!
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Na den lunch, reden wij buiten Montreal langs den St. Lawrence rivier naar den Forest
en Stream club, het was prachtig, vriezend weer, veel sneeuw, en ofschoon het heel
koud was, genoot ik zeer van dien toer.
Den volgenden dag werden mij de anderen zalen getoond, ik kon m’n oogen nauwelijk gelooven toen we in den zoogenaamden rooden salon binnenkwamen: vier, zegge
vier REMBRANDTS6, vier FRANS HALZEN, een BOL en een FABRICIUS.
Het is een hooge geheel vierkante kamer met donker rood ﬂuweel behangen, geen
andere meubelen dan een paar stoelen bij het hooge smalle raam. Om zoo, dus van
het licht af, naar de openbaringen van dezen menschenkenner, van den grootsten
onder de allergrootsten, rustig te mogen zitten kijken was een intens genot. Want
het zijn openbaringen, die portretten (een klein portret van een ouden man, een
soldaat en een portret van een jongen man) en één landschap – donkere voorgrond,
een enkele boom, heel sober, heel eenvoudig en dan een lichtende lucht, die een belijdenis op zichzelf is van een diep geloof in het Betere, in het Goddelijke, een gewijde kamer.
Op een tegenovergestelden muur, een lachende snuiter van Frans Hals, een eigen
wereld op zichzelf en zoo zwierig en los gedaan, waard om tegenover den grooten
meester te hangen. Ook een ﬁjn zelfportret van Bol en een oude man van Fabricius
deden er goed.
Het was moeilijk daarna nog belangstelling voor iets anders te hebben maar Miss van
Horne wilde mij nog den grooten ontvangzaal laten zien, ook vol schatten. Langzamerhand was ik niet verbaasd meer, maar kwam daarom niet minder onder den indruk van het veelomvattende van Van Horne. Meestal zijn er geslachten voor noodig
om dergelijke verzamelingen bij elkaar te krijgen, van Horne deed het in ongeveer
30 jaar als liefhebberij naast zijn enormen werkkring!
In deze zaal hing van allerlei, de minst goed geschikte kamer. Ik telde 12 MONTECELLI’S waar hij dol op was, kocht, weer inruilde en verkocht om de mooiste te
behouden.
Uit alle hoeken en einden van de wereld hielden handelaars en kunstkenners hem
op de hoogte van wat er op de wereldmarkt werd aangeboden en liefst wilde hij
het weten vóór dat het op de veilingen kwam. Eens werd hem een bijzondere ﬁjne
Greuze aangeboden maar vond niet dat hij zich op dat oogenblik een GREUZE leisten
kon. Toen paste hij er een mouw aan” Lady van Horne zou spoedig jarig worden en
hoewel ze veel liever iets anders had gehad en vond dat er in hun huis al genoeg
schilderijen hingen, werd haar de Greuze als verjaarscadeau aangeboden, “of course
Mamma said, that she was delighted because Pappa loved the picture so and was as
happy as a schoolboy to possess it”. Uit dit kleine veelzeggende verhaaltje en uit nog
vele anderen, die de dochter mij deed, begreep ik hoe het kwam, dat deze groote
man zulk een onverwoestbaar goed humeur kon bewaren en zooveel kon presteeren.
Er was vrede in zijn huis, vrede door groote liefde en eerbied. Ik bekeek daarna met
aandoening als zag ik iets heel intiems, het jeugdportret van zijn vrouw, een mooi,
ﬁjn intelligent gezichtje, zij was een van de eerst gestudeerde vrouwen in de Vereenigde Staten.
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Aan het einde van die zaal bevond zich nog een groote Rubens, buitengewoon interessant. Het feest van HERODES en SALOME, RUBENS zelf als HERODES, HÉLÈNE
FOURMENT, zijn tweede vrouw, als HERODIAS.
Eigenaardig deed daarnaast aan een BOSBOOM, een boerenmeisje van THIJS MARIS
en een jongetje van REYNOLDS.
Het was bij drie uur en ik moest me zoo warm mogelijk gaan inwikkelen voor een arrit. Full expectation I went to the frontdoor and certainly was not disappointed.
Daar stond een prachtar, van binnen geheel bekleed met skunks vellen, een typische
lange Engelsche koetsier op den bok en een ditto palfrenier aan het portier en twee
vurige paarden die nauwelijks stil konden staan. Wij arden naar den Mont Reale,
zagen skieën en sleeën en hadden een prachtig uitzicht over heel Montreal, de beide
rivieren en een der groote Canadian Paciﬁc bruggen, waarvan Miss van Horne mij
nog een grappig verhaal vertelde.
Het terrein waar het eene einde van de brug moest komen behoorde aan een klooster, doch de monnikken weigerden het af te staan daar de rust en stilte van die
plaats niet mocht ontheiligd worden door het lawaai van een trein.
Sir William geloofde niet zoo erg aan die monnikken en vrees voor rustverstoring en
stapte er op een avond onverwacht heen.
Reeds bij het hek hoorde hij veel leven en onderscheidde, nader gekomen, allerlei
niet-religieuse liedjes met muziek, gelach en druk gepraat. Hij wachtte een oogenblik
met de hand aan den bel om daarna plotseling geweldig hard te bellen. Alles verstomde, de deur werd voorzichtig opengemaakt en een oogenblik later stond hij te
midden der verschrikte broeders. Er werd weinig gezegd maar toen Van Horne het
klooster verliet, had hij het contract voor den verkoop dier terreinen in zijn zak!
Ik betrad met eerbied en ontzag dat hooge, groote vertrek met de heele Japansch
porcelein collectie, kasten vol boeken en een groot bureau-minsitre in het midden
met zijn doorgezeten stoel er voor. Op het bureau stond een aantal aschbakken:
“they were always put round him, hoping that one day he would drop some of the
ash of his eternal cigars not on the ﬂoor”!
Het was alles of hij maar even de kamer verlaten had en hij is reeds 11 jaar geleden
gestorven.
Het werd mij gewezen door de schoondochter van Sir William. Haar zoon, van
Horne’s eenige kleinzoon, zijn lieveling en trots, is nu 19 jaar, hij woont in het huis
maar ik zag hem alleen nog maar even door een gang hollen met een paar schaatsen, veel geblaf van een hond, een dreunend dichtvallen van de pontiﬁcale voordeur
en “youth had passed through this now so quiet and digniﬁed house”. Verder zag ik
wel eens een paar groote bemodderde laarzen, een jekker en leeren wanten ergens
slingeren en ineens kreeg ik het gevoel, dat ook dat bij het huis hoorde.
- 21 -

CAANS NEWSLETTER - April 2010

BULLETIN DE L’ACAEN - avril 2010

Als zijn grootvader thuis kwam van zijn lange vermoeiende inspectiereizen en
tramps, moet er ook gedoe met kaplaaren en groote jassen geweest zijn, geloop,
gesla met deuren, sigarenrook, leven en drukte in het groote huis.
Op den bovengang hingen nog vele schilderijen, ik herinner mij 3 CÉZANNE’S, vrouwenﬁguren, PISSARO, ﬁjne SISLEY’S, vreemde MANET’S, sterk omlijnde ﬁguren
zonder schaduw, mooie MONET’S, LENOIR, MORLANI en plotseling ontdekte ik een
NEUHUYS, een KAMERLING ONNES en een BLOMMERS!
Den volgenden dag een groote lunch met prominent Montreal people. Ik werd aan allen voorgesteld “as the daugther of one of the few, who in the dark, dark days of the
C.P.R. believed in it and worked for it. These foreign friends were always highly appreciated and warmly spoken of by my father. Now the C.P.R. has millions of friends,
but then every single-one was worth a million to it”!
Toen allen weg waren, bracht ik nog een bezoek met Mrs. Van Horne aan de
werkkamer.
Er zijn daar kasten en kasten vol met Japansch aardewerk en porcelein, planken vol,
de muren zijn er mee bedekt en veel stond nog op den grond. Van ieder stuk maakte
Van Horne een kleine schets, zoodra het in huis kwam om er later, als hij meer tijd
had, een aquarrel op natuurlijke grootte van te maken. Er zijn hiervan mappen vol,
op zich zelf al zeer de moeite waard. Het dagelijksche schetsboek ziet er zeer verzorgd uit, achter ieder woorwerp staat de beschrijving, naam, periode en jaartal en
zoo mogelijk de maker en . . . . de prijs. Mr. van Horne maakte mij er op attent dat
het slechts quasi de prijs was, een grap om nieuwsgierig menschen er in te laten
loopen, er staat nl.. . . . . $ . . . 1/2! Precies zoo!
Kipling logeerde dikwijls bij hem. Van Horne heeft hem uitgeteekend terwijl hij aan
het schrijven was van het verhaal van den locomotief No. 007 uit ’the Days work’.
Later maakte Van Horne, geïnspireerd door dat verhaal, een schilderij van een locomotief uit den nacht opdomde met het ééne felle licht en noemde het No. 007, een
fascineerend stuk.
Op 22 December pakte ik m’n tasschen weer en werd door veel buigend personeel
en den eeuwig blaffenden hond uitgeleide gedaan.
Tot mijn verbazing vond ik ditmaal den jongen William aan het stuur van den grooten
zwarten wagen.Mrs. Van Horne bracht mij naar het station vanwaar ik, uiterst
voldaan over dit bezoek, weder naar New-York terugkeerde.
1933: Brand in april en een tentoonstelling in october/november
Op 3 april 1933 berichtte de Montrealse krant La Patrie dat er die nacht in Huize Van
Horne brand was uitgebroken. De ondertitel schreeuwde dat een aantal van de Oude
Meesters, Rubens, Rembrandt, Velasquez, etc. door vlammen was verwoest/ détruits
pas les ﬂames. Deze schokkende regel werd gevolgd door een lijst van schilderijen
die verbrand of beschadigd waren. Me beperkend tot de doeken Caroline Pierson in
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haar brief noemt waren dit:
Ferdinand Victor Eugène Delacroix (1798-1863): Le Christ sur le lac de Génézareth
(1854).
Diego Velasquez (1599-1660): Philippe IV
Frans Hals (1580-1666): L’homme en noir [Portrait of Young Man in Black Coat]
John Constable (1776-1837): Bergholt. [View of Salisbury or East Bergholt]
Rembrandt van Rijn (1606-1669): Landscape, Un Rabbin, La jeune homme (attribut
a Ferdinand Bols)
Peter Paul Rubens (1577-1640): Salomé et Hérode
Hans Holbein ( 1497-1543): Portrait de Philip Melanchton
Goya (1746-1828): Miniature de Washington
El Greco (1541-1614): Joseph holding fruit dish, handing out fruit
Het krantenbericht bleek gelukkig mee te vallen. Zes maanden nadat La Patrie over
deze brand berichtte, exposeerde de Gallery van de Art Association te Montreal een
tentoontstelling van een selectie uit de collectie schilderijen van de wijlen Sir William
van Horne.
Uit de catalogus van die tentoonstelling valt op te maken dat al die ‘verbrande’ of
‘beschadigde’ schilderijen daar present waren. Lugts aantekeningen op deze catalogus riepen echter vragen op. Achter Old Woman with Bible van Nicolas Maes schreef
Lugt: ‘neen, niet Maes.’ Achter Rembrandts Landscape staat ‘kan Rdt. zijn.’ Met
andere woorden, het Landschap kon dus ook geen Rembrandt zijn? Hieronder een
poging om één van die vragen te beantwoorden: Zag Caroline inderdaad vier echte
Rembrandts hangen?
1972: het Rembrandt Research Project
In 1972 werd die vraag voorlopig
opgelost. Vanwege het Rembrandt Research Project (RRP), sinds 1968 door
Amsterdamse kunstkenners en kunsthistorici uitgevoerd, worden eigenaars van
Rembrandts verzocht hun doeken röntgenologisch te laten onderzoeken. Dit
om eens en voor altijd vast te stellen wat
nu eigenlijk de omvang van Rembrandts
oeuvre was. Zo werd ook Mevr. Margaret
van Horne-Hannon, weduwe van kleinzoon Billy, gevraagd om haar drie Rembrandts voor onderzoek beschikbaar te
stellen. De vierde, het Landschap, had ze
in 1945 aan het Museum of Fine Arts in
Montreal geschonken. Ook het museum
werd om medewerking gevraagd.
Oude Man met Zwarte Muts

Mevrouw Van Horne-Hannon’s briefwisseling met de Amsterdamse Professor Dr.
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Levie, de toenmalige directeur van het RRP, is ronduit grappig te noemen. Op 9 juli
1972 schreef ze hem terug dat het research project haar erg interesseerde, dat ze
zou doen wat ze kon om van dienst te zijn, maar, de datum die hij had gesuggereerd
viel samen met Labour Day [eerste maandag van September]: neither the Rembrands nor I shall be in Montreal at that time. Please let me know if you plan to be
in New York following the Labour-Day holiday. It may be possible for me to take the
three Rembrands to you in New York in September.
Afgezien van curieus, zou het bezoek van Levie en zijn toen jonge assistant Ernst
van de Wetering ook nog opwindend worden. In een telefoongesprek (17 juni 2009)
vertelde Van de Wetering, nu directeur van het RRP dat, aangekomen in Montreal,
ze eerst naar de villa van een andere kunstverzamelaar gingen maar daar werden
aangehouden door een bewaker. Deze dacht dat ze waren gekomen om een Rembrandt te stelen: ‘Dat was voor het eerst dat we hoorden dat de Rembrandt uit het
museum [de Beaux-Arts] was gestolen.’
Op 5 september 1972 stond onderstaand bericht in de Globe & Mail, op de entertainmentpagina:

Gek genoeg stond er in La Patrie geen woord over deze diefstal, die er toch maar
voor had gezorgd dat het Landschap een authenticatie werd bespaard.
Vervolgens reisden Levie en Van de Wetering door naar New York, waar ze ergens op
de hoek van een avenue en een street door een limousine werden opgehaald en 300
mijl verderop in een soort Rood Kapje-bos terecht kwamen, aldus Van de Wetering in
hetzelfde telefoongesprek. Daar bleken de Rembrandts in een atoombomvrije bunker
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te zijn opgeslagen, maar alvast uitnodigend tegen een boom uitgestald.
Twee van haar drie Rembrandts waren imitaties, kreeg Mevrouw van Horne kort na
dit bezoek per brief te horen. Een e-mail van 12 mei 2009 van het RRP lichtte toe:
‘A prophet’, ofwel ‘Old man with slashed black cap’ (Oude Man met Zwarte Muts)
werd door Prof. De Bruyn toegeschreven aan Titus van Rijn. Hoofd van een Oude
Man is ook niet van Rembrandt, De Jonge Rabbi wel.’
Zag Caroline nu een of twee Rembrandts hangen en, wie leverde(n) die Oude Mannen?
Met dank aan Dr. Albert Blankert en Dr. A. Broos voor het lezen van en commentaar
op een eerdere versie van dit artikel. Bovenstaande is een verkorte inleiding van een
Engelstalige studie The Establishment of the Van Horne collection: a Dutch Treat.
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Originele voetnoot: ‘Canadeesche neger-kruiers.’
Op de catalogus van de tentoonstelling van een selectie van de collectie Van Horne maakte Nederlandse
kunstkenner Frits Lugt (1884-1970) aantekeningen. Degenen die relevant zijn voor dit bericht heb ik hier
in voetnoten opgenomen. Cat. 1933: Bartholomeus van der Helst (1613-1670) 34 Admiraal Cornelius
Tromp. Noot Frits Lugt [NFL]:’neen, ook niet Tromp, maar uitstekend hier en fond geschilderd in geel
kolder.’
3
Cat. 1933: Ferdinand Bol (1616-1680) 48 Young Man holding a Medallion. NFL ‘(van voren), valsche signatuur Rembrandt.’
4
Cat. 1933: Nicholas Maes (1632-1693) 54 Old Woman with Bible. NFL ‘neen, niet Maes.’
5
Originele voetnoot: “Als bewijs van waardeering voor het openen van een lijn op Japan en het geven van
Japansche namen aan eenige der schepen dezer lijn.
6
Cat. 1933: Rembrandt van Ryn (1606-1669) 39 The Landscape, NFL ‘can be Rdt [Rembrandt]; 40 Head
of an Old Man, NFL ‘as Erickson, NY, but smaller, looks quite good; 41 Portrait of a Young Rabbi, NFL ‘very
good;’ 42 The Prophet or Old Man with Slashed Black Cap, NFL ‘not ﬁnished.’
2
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