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Editorial

door Mary Eggermont-Molenaar, Calgary
Onze allerbeste CAANS/ACAEN-wensen voor de komende feestdagen en het nieuwe
jaar, 2011. Deze eeuw is alweer een tiener, vandaar dat we wereldwijd met globale
boosheid te maken hebben. Hopelijk staat op tijd CAANS/ACAEN-contributie betalen
hoog op uw lijstje van goede voornemens zodat penningmeester Paul de Laat niet
boos of verdrietig hoeft te worden. Zijn adres staat op de laatste bladzijde van deze
Newsletter.
Degenen die in 2009 de Uhlenbeck-bundel (http://www.caansacaen.ca/Journal/special.html#IssueXXIXii) met aandacht hebben
gelezen, zullen zich ongetwijfeld de ‘gifted young grammar-school
student Robert van Gulik (1910-1967)’ herinneren, die bij Uhlenbeck thuis taalkunde en Sanskrietlessen kreeg voorgeschoteld.
Voor degenen bij wie leesvoer blijft hangen zoals een olifant aan
een rekstok: Van Gulik werd later in zijn leven geen Sanskritist,
maar Sinoloog, ambassadeur van Nederland in Japan en auteur
van achttien Rechter Tie-romans.
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Leo Lucassen, (CAANS-2003, Halifax), sinds 2005 hoogleraar Sociale Geschiedenis
in Leiden, nam met collega’s van het Leidse Instituut voor Sociale Geschiedenis en
Franse en Engelse universiteiten het initiatief voor Setting the Agenda for a Longterm World Migration History. Antwoord op de vraag waarom hij dit deed, is te
vinden op: http://nieuws.leidenuniv.nl/nieuws-agenda/migratie-is-motor-voor-innovatie.html
Afgelopen augustus vertelde Jeanette Kok, curator van de
afdeling kinderboeken in de Koninklijke Bibliotheek in Den
Haag, me dat de KB vier eeuwen kranten heeft gedigitaliseerd
(zie http://kranten.kb.nl/). Kok vertelde ook over Oranje Bitter, Nederland Bevrijd, een van een DVD voorziene publicatie
ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in De Verdieping van Nederland, de gezamenlijke expositieruimte van de
Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief.
Digitalisering van reeds gepubliceerde nummers van het
CAANS Journal is niet achter gebleven. Op http://www.caansacaen.ca/Journal/index.html staat het volgende over de huidige lofwaardige huidige stand van zaken:
All our back issues are now on line as machine-readable pdf ﬁles. You
will ﬁnd them via the “Back Issues On-line” link on your left. Not yet
available are the current issue and those issues that appeared in book
format and were co-published with an academic publishing house.
Ons Erfdeel, de Vlaams-Nederlandse vereniging die zich tot
doel stelt ‘de cultuur van Vlaanderen en Nederland in het
buitenland bekend te maken en culturele samenwerking tussen
Nederlandssprekenden te bevorderen’ heeft in haar jaarboek
2010, The Low Countries, de eerste 99 bladzijden gewijd aan
Zuid-Afrika omdat dit land honderd jaar geleden zelfstandig
werd. Misschien leuk om te weten teneinde onze Zuid-Afrikaanse studies bij te houden. De andere 215 bladzijden zijn
even boeiend. Jaarboek South-Africa Revisited is te bestellen
via: tic@onserfdeel.be
In dit nummer
A call, by Paul de Laat, for nominations for the Executive of CAANS/ACAEN. De
posities die open staan zijn: President, Vice-President en Secretaris/Penningmeester.
A call, by Inge Genee, for papers for the Annual Meeting of the Canadian Association for the Advancement of Netherlandic Studies (CAANS) that will be organized
and held at the University of New Brunswick and the St. Thomas University, both in
Fredericton, New Brunswick on 28-29 May 2011.
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Dr. Will C. van den Hoonaard, Prof. em. Sociology
van de Universiteit van New Brunswick (UNB) schreef op
verzoek een impressie over zijn eigen universiteit welke
opwekt om daar eens en dus naar de CAANS-jaarvergadering – eind mei heen te gaan. En, lieve lezers en
lezeressen, zoals u zult zien in Van den Hoonaards artikel, er is daar in Fredericton sprake van drie dichters
die … Wie weet wie die dichters waren of zijn of er een
of twee weet, gelieve contact met Van den Hoonaard op
te nemen: will@unb.ca. De resultaten zullen in het a.s.
aprilnummer worden vermeld.
Op 8 augustus stelden Maarten en Eva Biesheuvel
hun huis, hun tuin, hun hart en hun haard weer open
voor onze oude en nieuwe vrienden. Onder de Hollandse
nieuwen bevonden zich de nodige CAANS/LUF-reizigers. Enkele regels over hoe het
tegenwoordig met Piet, Cees, Mensje en Barber enz. gaat.
Eén van de aanwezigen, Prof. em. Dr. Henk Jan de Jonge, (Leids Universiteits
Fonds (LUF)-2008, Calgary) is altijd met Joseph Scaliger bezig. Ik vroeg hem wie
dat eigenlijk was. Op verzoek stuurde hij me een kort stukje over deze opmerkelijke Zuid-Nederlandse geleerde die zich van 1593 tot 1609 aan de Leidse universiteit
bevond. Bevond! Daar bleef het bij. College geven hoefde Scaliger niet. Zijn verblijf
alleen al gaf de Leidse universiteit voldoende aanzien.
Per 1 januari 2010 werd de fusie tussen het Fonds voor de Letteren en het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds een feit. Beide instanties gaan sindsdien verder als het Nederlands Letterenfonds (Dutch Foundation for Literature).
Doel van het fonds is ‘het ondersteunen van schrijvers en vertalers en de promotie
van de Nederlandse literatuur in het buitenland.’ Barber van de Pol (CAANS-2005)
beschreef haar tijd in het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) in het
nieuwsblad van dit nieuwe letterenfonds, welke beschrijving we van haar mochten
overnemen. Met dank, ook aan dit nieuwe nieuwsblad!
Nog iets over Ons Erfdeel. Deze vereniging publiceert ook Septentrion, een tijdschrift dat haar
lezers in het Frans op de hoogte houdt van Nederlandse cultuur. Nog een paar nachtjes slapen
en dan, in 2011, zal het blad veertig jaar bestaan.
Eindredacteur Hans Vanacker, (CAANS-keynote
2000, Edmonton) auteur van twee kinderboeken
(De Rode Veter – over voetballen, en Dug Out
– over uitsluiting en racisme) stuurde op verzoek
een impressie over zijn eigen blad.
Tot slot houdt Basil Kingstone ons op de hoogte
van wat er in andere tijdschriften staat en van de
conferenties die in Amerika door AADAS en AANS worden gehouden.
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Vancouver

door Annette Dorrepaal
Prof. em. Dr. Richard Unger, 23 years program coordinater of CAANS Vancouver,
spoke on September 16,
2010 about History of Dutch
Shipbuilding in the Netherlands.
This industry started as simple boat building in the Middle Ages
with designs borrowed from Celtic and Scandinavian practices.
The breakthrough to world leadership in ship design came in
the ﬁfteenth century as Dutch builders began to produce over time purpose-built
vessels designed to be efﬁcient at speciﬁc tasks such as salting herring at sea, hoekers for the cod ﬁshery, cargo ships such as the ﬂuyt, small bottom boats to carry
peat on inland canals, large warships and cargo ships.
Shipbuilding industries thrived outside the cities, such as in the Zaanstreek, but
declined in the late seventeenth and eighteenth centuries. When Peter the Great
worked as a shipbuilder in the Zaanstreek in the closing years of the seventeenth
century he realized that the Dutch were falling behind other Europeans.
The current survivors are largely producers of riverboats, small crafts and luxury
yachts. But then yachting was a Dutch invention in the seventeenth century so the
building of pleasure craft is a logical specialization for the remnants of the most respected, innovative and productive shipbuilding industry of Europe back in the Dutch
‘Golden Age.’
Op 15 october genoten we van een concert van het Amsterdamse Brisk Recorder
Quartet georganiseerd door de Early
Music Society, met ﬁlm animaties van
de Utrechtse School of Arts. Dit alles
werd gesponsord door het ‘Fonds Podium Kunsten.’
Op 18 november sprak Boudewijn
van Oort uit Victoria over het onderzoek en schrijven van zijn memoire
Tjideng Reunion over het leven van
zijn vader en hoe de familie in een
kamp terecht is gekomen.
-4-
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Calgary

door Mary Eggermont-Molenaar
Op 23 october woonden CAANS- en LUF-leden de
opening bij van een tentoonstelling in de Herringer Kiss Gallery van Marjan Eggermonts Le Flat
Pays, ‘trying to ﬁnd the mountains, the molehills,
the sky, the ﬁeld, the colours and the falsehood
of memories. Le Flat Pays refers to a 1962 song
by Jacques Brel. The pieces of this series are
inspired by Brel’s lyrics.’
Nederlandse kunst rukt op in genoemde Herringer-Kiss-Gallery.
Sinds kort is op hun website (http://www.herringerkissgallery.
com/artists/hafkenscheid/) ook het werk van de Rotterdamse
Toni Hafkenscheid (1959) te bezichtigen. Hafkenscheid, die nu
in Toronto woont, studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie in
Amsterdam. Hij leerde daar dusdanig fotograferen dat alles op
Madurodam lijkt. In de woorden van galeriehoudster Deborah
Herringer-Kiss: ‘ Hafkenscheid creates the illusion that his photographs are of the world of small scale models … and his beautifully composed works have us questioning what is reality.’
Of, vraag ik me zelf af, is dingen klein te laten lijken Hafkenscheids manier om in
een heel groot land te aarden? In februari komt hij naar Calgary en dan zal ik het
hem eens vragen.
Op 25 november woonden LUF- en CAANS-leden de
vijfentwintigste Cleveringa-herdenking bij. Dr. Mr.
Kees Schuyt, emeritus hoogleraar Sociolgie aan de
universiteiten van Leiden en Amsterdam, sinds 2005
lid van de Raad van State, sprak over over Kunstenaars van het recht: R. P. Cleveringa, H. Drion en
W. H. Nagel, drie Leidse rechtsgeleerden over onrecht, recht en kunst.
Samenvatting van de lezing:
Rechtsgevoel is al eeuwen een onderwerp van
hevige discussies. Is rechtspleging een zaak van
het verstand of van gevoel? Hoe wordt schuld vastgesteld, straf opgelegd, schade
toegekend? Prof. Cleveringa heeft voor én na de Tweede Wereldoorlog, interessante,
maar niet erg bekend geworden, beschouwingen aan rechtsgevoel gewijd. Uiteindelijk noemde hij het ‘een rechtsontroering:’ menselijk gevoel voor recht en onrecht
legt een basis voor de verstandelijke analyse van een rechtsvraag. Het recht wordt
zo vergeleken met kunst en sommige juristen worden kunstenaars van het recht.
Deze discussie werd voortgezet door zijn leerling Huib Drion die de verschillen tussen
een kunstwerk en een rechtsbeslissing haarﬁjn uitlegde.
De derde kunstenaar des rechts, W.H. Nagel, zelf schrijver en criminoloog was van
mening dat kunstenaars zo vrij mogelijk moeten zijn en juristen per deﬁnitie niet.
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Toepassing van deze discussie leidt naar de basis van ons hedendaags rechtsgevoel
en hoe deze kan bijdragen aan een fatsoenlijke rechtspleging.
Schuyt gaf zijn gehoor een kijkje in de keuken van het aardse gerecht, welk werd
gevolgd door een gepeperde discussie:
Een andere lezing door Schuyt, eentje met beeldmateriaal, is op: http://www.
youtube.com/watch?v=K9FE4xhIFKA

Toronto

by Marja Moens
On October 15 October Tanja Collet, University of Windsor, spoke about: Heritage
language use and maintenance: The case of second-generation Flemish Canadians
in Southwestern Ontario.
The Belgians constitute one of the smaller communities in Canada’s multicultural
mosaic. Indeed, according to the latest census data collected by Statistics Canada
in 2006, about 180,000 Canadians claim to be Belgian or to have Belgian ancestry.
The paper focuses on the Canadian-born children of Flemish migrants who settled
in southwestern Ontario, either in the decades leading up to or following WWII. It
attempts to chart the patterns of heritage-language use and maintenance of these
Flemish Canadians, using data that were obtained by means of a sociolinguistic
questionnaire distributed with the assistance of the Windsor Belgian Club to its members and their Flemish acquaintances in the spring of 2008. The paper will examine
in particular the respondents’ use of the heritage language with their siblings and
Belgian-born parents; the respondents’ attitudes towards the heritage-language; and
the respondents’ involvement in activities, such as enrolment in heritage-language
classes, travel to Flanders, reading habits, etc. which facilitate heritage-language use
and maintenance.
Toronto Book Report
by Willemina Seywerd
Since January 2010 the following books have been discussed by members of the
CAANS book club.
Ander Licht – Rosita Steenbeek. A novel set in the 17th century about painter Matthias Withoos and his children and students. They painted the great View of Amersfoort now still exhibited in that 750-year-old town …
Caesarion – Tommy Wieringa Caesarion (little Caesar), born in Alexandria, is the
name given to Ludwig Unger by his domineering mother. All his life he tries to ﬁnd a
suitable way to relate to his mother and absentee father, the sculptor and architect
who left them …
De literaire kring – Marjolijn Februari. A literary club is created by some elitist
citizens living in large houses in a small village. Tension arises when a former villager
returns to give a reading from her newly published book which may reveal secrets in
the pasts of several well connected members of the club.
-6-
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Over de liefde – Doeschka Meijsing. Philippa, an editor with a publishing company,
is left by her 14-year younger friend and lover Julia. A serious accident occurs where
Philippa saves the lives of two other women …
Zoete mond – Thomas Rosenboom. A ﬁctitious village on the Rhine, love for animals, two men disappointed by life, and a white whale are the most important ingredients of this long-awaited novel by Thomas Rosenboom …
De dochter – Jessica Durlacher. Max Lipschitz meets the young Sabine Edelstein in
the Anne Frank House. They fall in love but Sabine is obsessed by past events and
she disappears without a trace. Fifteen years later Max sees her in Frankfurt in the
company of a famous Jewish studio magnate from Hollywood …

Ottawa

door Hetje Rival
Op woensdag 27 october werd de CAANS-bijeenkomst geleid door Leo Heistek,
‘master’ van Nederlands Kleinkunst. Heistek sprak over Drs. P. (Hein Ponzer), dichter, schrijver, pianist, songwriter etc. Ponzer is een Zwitser. Hij had een Nederlandse
moeder en een Zwitserse vader. Hij heeft nooit de Nederlandse nationaliteit aangenomen, maar altijd in Nederland gewoond, is nu 91 en woont in Amsterdam. Ik
herinnerde hem mij eigenlijk niet, maar wel sommige van zijn liedjes, toen ik die
die avond hoorde: De Zusters Karamazov, Heen en Weer De (over een veerbootje,
zeer geestig). Leo vertoonde ook een paar video’s over hem. Verder bracht iemand
LP’s mee voor Heistek: Wim Zonneveld, Godfried Bomans etc. Toen kreeg ik wel wat
heimwee, ha ha. Dat was een geweldige tijd in de Nederlands Klein Theater en Cabaretwereld. Alles bij elkaar, een leuke avond.
PS: Drs. P.’s Dodenrit gezongen in 1974 is te bezien en te beluisteren op:
http://www.youtube.com/watch?v=rAaL1pO3qAw
Heen en Weer: http://www.youtube.com/watch?v=ygvkZ35Z0-0&feature=related

Montreal

door Peter Lowensteyn
Het seizoen 2010-2011 begon jammer genoeg niet voorspoedig omdat we in september het gebruik van ‘ons’
zaaltje op McGill University kwijt raakten. We konden wel
in een klaslokaal onze gewoonlijke ﬁlm als seizoenopener
vertonen maar moesten nu op zoek naar een andere
locatie. Als resultaat werd de lezing voor oktober geannuleerd.
Door de goede zorgen van Gemma Mattheij kon de lezing van 18 november op een nieuwe locatie in de CSSS
Cavendish, 2525 Cavendish Blvd, in de Decarie Room
plaats vinden. Helmut Hausknost gaf een voordracht
getiteld: Van de andere kant. Hausknost werd op Java geboren als zoon van een Oostenrijke emigrant. Zijn moeder
-7-
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werd in Indonesië geboren. Bij het uitbreken van de oorlog in 1940 werd zijn vader
gearresteerd en spendeerde de volgende zeven en een half jaar in interneringskampen op Sumatra en in India. Zijn moeder en de twee kinderen verbleven achttien
maanden in een Nederlands interneringskamp op Sumatra. Met de komst van de Japanners waren ze weer ‘vrij,’ en woonden ze in een Duitse zendelingengemeenschap
in Padang. Na de oorlog zat de familie zeven maanden op een gevangeniseiland in de
baai van Jakarta. In 1947 keerde men terug naar Europa waar moeder en kinderen
weer met vader Hausknost werden verenigd.

NOMINATIONS FOR THE EXECUTIVE OF CAANS,
2011 – 2012
I wish to nominate: _________________________________________________
(Please print)

Address: __________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
for the position of: __________________________________________________
Date: _________________________________________
Signature of Nominee: ______________________________________________
Signature of Nominator: _____________________________________________
Please return this nomination form by April 1, 2011, to:
Paul de Laat
Secretary/Treasurer
CAANS
613 Huyck’s Point Road
Wellington, ON
K0K 3L0
or
E-Mail scanned signed copy to: pgdelaat@gmail.com

-8-

CAANS NEWSLETTER - December 2010

BULLETIN DE L’ACAEN - décembre 2010

Call for Papers
by Inge Genee

Call for Papers for the Annual Meeting of the
Canadian Association for the Advancement of Netherlandic Studies (CAANS) /
Association canadienne pour l’avancement des études néerlandaises (ACAEN)
University of New Brunswick and St. Thomas University, Fredericton,
New Brunswick, 28-29 May 2011
CAANS/ACAEN’s 2011 annual meeting will coincide with the Congress of the Social Sciences and Humanities. The two organizing universities, UNB and St. Thomas,
have chosen as their theme Coasts and Continents: Exploring Peoples and Places/Rivages et continents : exploration des peuples et des lieux.
We invite proposals for 20-minute papers addressing the conference theme or any
other topic related to Netherlandic studies, including but not limited to: language,
literature, culture, history, art and art history, and politics. Presentations will be 20
minutes plus 10 minutes for questions and discussion and may be delivered in English, French or Dutch.
Please send your title and a short abstract (150-300 words exclusive of any references) exclusive of any references) BEFORE MARCH 1, 2011 (postmark or email date
stamp) as an email attachment, if possible in Word or as pdf to inge.genee@uleth.ca
Email submissions are preferred.
On a separate page or in the body of the email, please provide the following information:
• Your name and title
• Your afﬁliation (if applicable)
• Your full address
• Your telephone/fax number
• Your email address
• The title of your paper
• Details of any additional A/V or other equipment needs (all presenters will
have a computer, laptop connection, data projector, screen, basic sound
system and internet access available to them).
The conference program will be posted on the CAANS/ACAEN website at www.
caans-acaen.ca in early April 2011 and in the April 2011 Newsletter.
For questions contact the program chair:
Dr. Inge Genee
inge.genee@uleth.ca
Department of Modern Languages
University of Lethbridge
4401 University Drive
Lethbridge AB T1K 3M4
+1-403-380-1809
-9-
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‘Up the Hill’ in 2011

door Will C. van den Hoonaard
Two-hundred and twenty-six years of history will surround participants at the CAANS
meetings at UNB in May 2011. Not very
long measured by Old-World standards, but
quite impressive by North American ones.
Located on one of Canada’s most scenic
campuses, visitors can feast their eyes on
the St. John River (known as Woolostok
(the ‘Beautiful River’) in Maliseet), on UNB’s
harmonious, virtually timeless late-Georgian
architecture, on urban forests growing in
the midst of the campus, and on thousands
of crows that settle in treetops, squabbling
intelligently with each other but quite unintelligible to the visitor. You have heard of
stories where a campus has laid out its footpaths only after students (and maybe
even some faculty) have trampled the grass? You are here. You can take every imaginable shortcut across the campus: you will need to save your legs and breath after
all. The other university, St. Thomas University (STU), now 100 years old, shares the
campus and by some Catholic magic has managed to lease the very top of the impressive, hilly campus site when it moved from Northern NB. Visitors to STU [editor:
co-organizing university] will be rewarded by the sight of meticulously maintained
gardens of ﬂowers, tall grasses, and trees.
The harmony of buildings, gardens, and landscape are, however, amply offset by
quirky things and stories. Is it true that a library has been named after someone
who has never donated money? Is it true that the new part of the Provincial Archives building is so cold that staff walk around in fur coats? And why does the
Administration insist on calling its beautiful building with an ofﬁcial name while everyone else on campus with any self respect still calls it “The Old Arts Building”? (the
stones of the building were used as ballast in empty ship hulls who were plying for
New Brunswick lumber–it is the oldest university building in Canada still in use, after
all). And why is room “Liberation 130” only known to those who were students during
the student demonstrations in the late 1960s? Prof. Strax was banned from campus
for his ill-fated liberation of his own Physics ofﬁce, but his name lives on more enduringly than any famous or honourable professor who taught at UNB (with perhaps the
exception of three poets who gave UNB its prestige.)
I gladly came here as a student in 1967 and I loved every minute of that experience.
I have personally known, as a student and as a professor eight university presidents
(Dr. Campbell is UNB’s 18th President). The academic ambience of the place ﬁtted
my style of teaching, work, and research. Serving many years on the University’s
Senate and some years on the Board of Governors offered many genuine friendships. But my best story is about the Head of the Grounds who approached me in
January a few years ago and asked me what he could do for me on campus. I asked
- 10 -

CAANS NEWSLETTER - December 2010

BULLETIN DE L’ACAEN - décembre 2010

him to place a bench near the bookstore and bus stop so that people can rest their
tired bodies after a long day’s work. Several months later, the bench appeared. This
is good fortune because when CAANS folks wear them selves out climbing the hills
of the campus they can sit there and appreciate the many bounties that surround
students, staff, and faculty on this magniﬁcent campus.

Bij de Biesheuvels

door Mary Eggermont-Molenaar
Op 8 augustus 2010 was het weer zover: voor de vierde maal openden Maarten en
Eva Biesheuvel hart, haard, huis en tuin voor vele van onze vroegere en een aantal
van onze nieuwe vrienden, waaronder een aantal CAANS of LUF-reizigers. Het graf
dat ze vorig jaar kochten staat nog altijd leeg. Helaas moest er kort na deze middag
wel een klein grafje voor hun oude hondje Bruno worden gegraven.
Later vertelde Eva me over nieuwe plannen voor de Nederlandse literatuur; literair
tijdschrift Tirade heeft een aantal schrijvers verzocht hun eigen necrologie in te
sturen. Maarten had er geen zin in of geen tijd voor of wat, maar droeg een tekening
van zichzelf op zijn doodsbed bij. In februari komt dit numnmer uit en is tzt te bestellen via: www.tirade.nu
In dit verband, er bestaat een website waarop de necrologieën van heden echt verscheden auteurs op staan: http://nederl.blogspot.com/search/label/Overleden
En nu, nu naar de gasten van die middag:
* Piet van Sterkenburg (LUF-2006, Calgary en CAANS-2008) is nog altijd secretaris-generaal van het Permanent International Committee of Linguists en voorzitter
van de stichting Linguistic Bibliography. Daarnaast geeft hij gastcolleges in Stellenbosch en discussietechniektraining aan politici. Onlangs herzag Van Sterkenburg zijn
Van woordenlijst tot woordenboek (tweede totaal herziene druk) en nu is hij druk
met een promovendus aan een boekje over spreken in het openbaar dat waarschijnlijk het licht zal zien onder de titel Nee, niet weer met je mond vol tanden.
* Kees Schuyt (LUF-2010, Calgary): Afgelopen 25 augustus
kwam Schuyts biograﬁe over de Leidse criminoloog Willem
Nagel/Schrijver J. B. Charles uit. Op http://www.radio1.
nl/contents/19274-biograaf-kees-schuyt-over-criminoloog-jb-charles, is een radiointerview met Schuyt over de biograﬁe
te beluisteren.
* Henk Jan de Jonge (LUF-2008, Calgary) werkt als supervisor aan de eerste kritische editie van de integrale correspondentie van Joseph Scaliger (1540-1609) die zo’n 1750
Latijnse en Franse brieven zal omvatten, 5000 pagina’s zal
beslaan en mogelijk in 2012 verschijnt. Meer over Scaliger
hieronder.
* Cees Fasseur (CAANS-2009) had zich een middagje losgerukt van zijn aanstaande boek over de Nederlandse monarchie sinds 1815 dat in het voorjaar 2011 het licht zal zien.
- 11 -
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* Mensje van Keulen (CAANS-2004) zei zich op een nieuw
boek te bezinnen maar eerst zal er begin 2011 een bundel van
veertig van haar verhalen uitkomen.
* Barber van de Pol (CAANS-2005) verbleef onlangs een half
jaar op het NIAS om de poézie van Jorge Luis Borges (18991986) te vertalen. Daarnaast is ze begonnen aan een boek
over zingen, schrijft ze columns voor de Groene, Nexus en De
Gids, geeft ze lezingen (dat wisten we al) en workshops en als
ze daarmee klaar is, wachten haar zes kleinkinderen en haar
nieuwe liefde (meer over hem de volgende keer).
* De verschillende CAANS-chapters
zullen zich Barber van der Pols reisgenote, Nelleke van Maaren, herinneren. Van Maaren kreeg in 2009 de vertaalprijs die het
Fonds voor de Letteren jaarlijks uitreikt en in 2010 in het
Musil Institute, Klagenfurt University, de Oostenrijke staatsprijs voor haar vertalingen van o.a. Heimito von Doderer,
Dick Francis en Sylvia Plath.
* Wim Vandenbussche (CAANS-2009) kon niet komen,
omdat hij te druk was met de babykamer. Op 4 october
kwam het verlossende bericht: dochter Brit weegt 2,940 kg en is 48 cm. lang. Wim
en Anouck, hierbij onze hartelijke felicitaties.
* Alfred van Cleef (CAANS-2000): wat zal ik
zeggen? Ik gaf hem op 8 augustus mijn boek over
Gustave Aimard omdat hij me had geholpen met het
localiseren van het eiland Amsterdam en hij, toch wel
een lieve schat, ik had er niets voor gedaan, gaf me
zijn laatste boek, De Verborgen Ordening. In dit boek
volgt hij per auto, brommer, bus, motor en boot op
de voet, wie en wat er allemaal langs de nulmeridiaan te vinden is. Deze meridian, in 1898 in Greenwich
vastgesteld, begint in Engeland, in Turnstall op 53o
46’ NB, om van daaraf af te zakken door Greenwich
naar West-Frankrijk, Noord-Spanje, midden Algerije,
Oost Mali, Oost Burkina Faso (nog nooit van gehoord)
om in Ghana in de haven van de de kunstmatige stad
Tema in zee te verdwijnen. Dat is ter hoogte van 5o
37’. Eenmaal thuis las ik het in twee adems uit. Van
Cleef manifesteert zich in dit boek zoals we hem in
Canada hebben leren kennen, als iemand met veel
gevoel voor humor en een groot doorzettingsvermogen.
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Joseph Scaliger: eerste Leidse research-professor
door Henk Jan de Jonge, Leiden

De ﬁloloog Joseph Scaliger (Agen 1560-Leiden 1609)
maakte in de jaren 1572-1579 in Frankrijk naam met
een aantal verbeterde edities van Latijnse dichters.
Maar zijn grootste prestaties zouden liggen op het
gebied van de technische tijdrekenkunde. Hij wist
astronomische data en informatie uit de antieke literatuur zo met elkaar te verbinden, dat hij een aantal
onbetwistbare oriëntatiepunten voor de chronologie van de wereldgeschiedenis kon bepalen. In zijn
De emendatione temporum (De verbetering van de
tijdrekening, Parijs 1583; Leiden 1598) verzamelde
hij alles wat uit oude culturen bekend is over hun
tijdrekening. In zijn Thesaurus temporum (Schathuis
der tijden, Leiden 1606) reconstrueerde hij de verloren gegane Griekse Kroniek van de vroegchristelijke auteur Eusebius, uitgebreid met een aantal
andere antieke kronieken. Het geheel vormde een wereldgeschiedenis, met haar
chronologie, van ongekende breedheid en precisie.
In 1593 wisten de curatoren van de Leidse universiteit Scaliger over te halen om
naar Leiden te komen. Hij hoefde er geen colleges te geven, maar moest alleen door
zijn aanwezigheid en wetenschappelijke publicaties de reputatie van de universiteit
versterken. Dit heeft hij werkelijk gedaan. Hoewel vrijgesteld van onderwijs, gaf hij
veel tijd aan de begeleiding van begaafde studenten uit binnen- en buitenland. Tot
hen behoorden Hugo de Groot, de latere grondlegger van het volkenrecht, en de
graecus, historicus en dichter Daniël Heinsius .
Wie de brieven van Scaliger leest wordt getroffen door de manier waarop Scaliger
overal in Europa jonge geleerden in hun werk stimuleerde. Hij suggereerde hun onderzoeksprojecten, gaf hun adviezen voor de aanpak, stuurde materiaal en maande hen
voortdurend om op te schieten. Hij kon soms ook heel direct plannen ontraden. Toen
de Nederlandse latinist Dominicus Baudius (1561-1613) het in zijn hoofd had gehaald dat hij Nederlands ambassadeur in Parijs wilde worden, vroeg hij Scaliger om
bij zijn invloedrijke relaties een goed woordje voor hem te doen. Scaliger schreef in
ongezouten taal terug dat hij er niet over dacht: Baudius had voor die post, schreef
hij, noch de gaven, noch de connecties, noch het geld. En zijn vroegere student Elmenhorst, een Duitser, verbood hij een teksteditie van de Latijnse satiricus Juvenalis
te maken, omdat, liet hij Elmenhorst weten, die daar nog te jong voor was en niet de
nodige ervaring en kennis had.
Het is de vraag of de Leidse universiteit zonder Scaliger en zijn voorganger Justus
Lipsius haar moeilijke begintijd overleefd zou hebben. Hun faam en aantrekkingskracht heeft de jonge instelling gered.
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Paradijs gevonden (voor vijf maanden)
door Barber van de Pol

Een poosje mogen werken op het NIAS is
verwennerij. Er moet een boek af; dat is
het uitgangspunt en de truc is dat je zoveel
mogelijk dagelijkse beslissingen en beslommeringen uit handen worden genomen. Je
hoeft niet te koken; dat doet Paul, de kok,
die goed is en graag over eten praat (ik
ook). Je hoeft niet te stofzuigen en geen
bedden te verschonen, of te bedenken hoe je
Barber met Maarten Biesheuvel
dag zal gaan. Die gaat zoals de dagen op het
NIAS gaan: op je kamer zitten werken (lezen, denken, schrijven), afgewisseld met
vast of ook incidentele intermezzo’s.
Het prettigste nog is de bibliotheekdienst die alle titels die je maar verzint voor je in
huis haalt. Meestal liggen ze al dezelfde dag of de dag erna te wachten op een speciaal daarvoor bestemde tafel in de bibliotheek. Het is slim zoveel mogelijk boeken te
laten komen; zelfs alleen maar een voorwoord lezen, of een ﬂard, of de index vergroot je actieradius en brengt je op ideeën.
Ik zat er van 1 februari t/m 30 juni 2010 als translator in residence.
Het aantal fellows is ongeveer veertig, van wie weer ongeveer de helft buitenlander.
De overgrote meerderheid is wetenschapper op het vlak van de humaniora. Er
worden korte praatjes georganiseerd en ook lange verhandelingen, de
zogenaamde seminars, waaruit een
goed beeld naar voren komt van waar
iemand mee bezig is. Daarna is er
steeds uitvoerig discussie, een en ander in het Engels; meedoen gewenst.
Ook die gedachtenwisseling achteraf
is vaak verhelderend, altijd fel en
soms ook onderhoudend.
De onze was een uitzonderlijke goede
groep; dat ‘uitzonderlijk’ heb ik ofﬁcëel opgevangen uit de mond van de
Wim Blockmans (rechts) in Alberta in 1992
afscheid nemende rector Wim Blockmans (Editor: CAANS lezing, Calgary, 1992), die het in zijn openbare lezing begin
juni nog eens benadrukte. Ik kan niet vergelijiken, maar in andere jaren schijnen er
kinderachtigheden te hebben plaatsgehad die goed zijn voor mooie verhalen, maar
tegelijk duidelijk maken hoe hachelijk zo’n eilandsituatie kan zijn. Deze keer ging het
dus heel goed. Er zijn nogal wat mede-fellows die ik graag wil blijven zien, omdat ze
al bij mijn leven lijken te horen. We hebben veel met elkaar gelachen en tijdens al
die lunches en andere gelegenheden vanzelfsprekend gepraat over allerlei gedeelde
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of juist niet-gedeelde interesses en ervaringen.
Het is boeiend voor een niet-wetenschaper om almaar weer te zien hoe verschillend
de aanpak van een wetenschapper is van die van een essayist, zoals ik zelf. Hij of zij
zit vast aan een methode, ik ben van het slordige veld waarin je juist denkavonturen
dient te verrichten. Men luisterde een enkele keer bevreemd, maar meestal geboeid
als ik mijn persoonlijke approach toelichtte of ten toon spreidde. Ik geloof dat sommigen bijna tot het essay zijn bekeerd, omdat de hunkeren naar iets meer armslag
(ik zal hier zeker verder over bespiegelen; er zit een essay in.)
Met een handvol was er ook een extra band.
Soms gaven we elkaar ons werk ter bekritisering. Het is dankzij gesprekken met o.a.
Jaap Goedegebuure (groot kennen van poëzie
en religie, in combinatie) en Henk de Regt
(wetenschapsﬁlosoof èn melomaan) dat ik
goed op gang kwam met een essayboek over
zingen, mijn tweede project op het NIAS,
waaraan ik hier los van de gewone drukte in
Amsterdam wilde beginnen. Ons ‘geheime
project’ noemden we dat; menigeen had er
een naast zijn ofﬁciële project. In de volgende
Nexus zal een eerste resultaat van mijn zangbespiegelingen verschijnen. Zowel Jaap als Henk kwamen met opmerkingen en titels
van boeken, die me theoretisch verder hielpen met het thema.
Michiel Leezenberg (wetenschapsﬁlosoof, classicus, Turkoloog, fervent boekbespreker
in NRC over nog wel meer) was zo’n beetje de pappa van het NIAS. Om te beginnen was er een NIAS Movie Club iedere woensdagavond, waarvoor hij ook steeds de
ﬁlm verzorgde. Zonder dat soort avonden had ik Amsterdam toch te veel gemist. Hij
heeft ook eindeloos voor wie het wou (en ik wou het) gekookt onder het mom dat hij
dat toch van plan was, omdat hij nu eenmaal ook ’s avonds warm wenste te eten. Zo
ontstond een losvast gezelschap dat elkaar steeds weer opzocht en soms ook de rest
van de avond deelde.
Omdat ik begin februari mijn pols brak, was zo’n kader extra plezier, maar op de dag
dat ik dit schrijf heb ik voor het eerste mee-gevolleybald, dus die pols is wel weer
in orde. Er lopen de nodige sportliefhebbens rond. Dat gaf/geeft ook tijdens het WK
voetbal een zekere sub-groepvorming.
Sommige dingen had ik stopgezet voor mijn verblijf hier, bij voorbeeld het geven van
workshops voor de Schrijvers Vakschool; andere gingen door. Ik heb maandelijks
voor de Groene over vertalen geschreven, een paar lezingen gegeven, onder andere
voor Castrum Peregrini, over het enge van perfectionisme, een thema dat me ook als
vertaler bezig houdt. Van de lezingen, tot nu toe ook van Jan Baeke, Bas Heijne en
Maarten Doorman, komt een boekje, Mythes van deze tijd. Ook heb ik een paar artikelen geschreven voor tijdschriften, zoals het genoemde voor Nexus, en een ander
voor De Gids.
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Ik had graag meer gedaan aan extra activiteiten rond vertalen, maar je zit op het
NIAS toch vooral voor je eigen project. In feite heb ik alleen meegelezen met Michiel
Leezenbergs vertaling in worden van het zeventiende-eeuwse Koerdische epos Mem
en Zin. Op de tweewekelijke poëzie-avondjes, onder strenge leiding van poet in
residence Maria van Daalen, kwam de vertalerij overigens vaak genoeg impliciet of
expliciet aan bod.
Er waren erg veel evenementen of activiteiten, waaronder de genoemde seminars.
Er waren veel etentjes, er waren concerten, er waren uitstapjes, zoals de zeer geslaagde excursie naar Leiden waar een paar fellows zich beijverden als gids (in de
begijnhofjes en in Bibliotheca Thysiana) of als organist (in de Hooglandse Kerk). Mooi
weer was het die dag; de foto’s zijn verzadigd van licht.
Tijdens een ingelast voorlezing plus interview (door Jaap Goedegebuure) en discussie achteraf met Arnon Grünberg, die zich voor het NIAS interesseerde, bleek hoe
afkerig, op het moralistische af, toch wel de helft van de wetenschappers aankijkt
tegen de vrijheid die schrijvers nemen. Grunberg kwam hier elegant op terug in zijn
column (als Yasha) in de VPRO-gids van 20 t/m 26 juni.
Af en toe was het campusleven me even te veel, maar dan kon ik ontsnappen naar
Amsterdam. Ik had hier trouwens een extra bed voor mijn gasten. Als ik dan na
een dag terug kwam en ik hoorde hoe dat enorme vogelkoor, inclusief de uil, me
verwelkomde, was alles weer goed. Het is hier afgelegen, ja, Wassenaar bruist van
zichzelf niet, maar het is er hemels mooi. NIAS is het paradijs op aarde.
Dit schrijf ik op een van mijn laatste dagen op het NIAS. Gisteren was er een afscheidsfeest met een boottocht door het groene hart van Nederland (niet alleen leuk
voor buitenlanders); prachtig weer afgesloten met een verrukkelijk etentje. Mijn
geliefde zat naast me. Er waren veel kado’s, grappen, toespraken, er was een enkel
gelegenheidslied, en er werd vanouds gelachen.
Het vertalen van de poëzie van Borges, waarvoor ik
hier zat, ging voorspoedig. In nauw beraad steeds
met medevertaler Maarten Steenmeijer en de zeer
betrokken Bezige Bij-redacteur en Borges-fan Wil
Hansen is steeds naar de nieuwe resultaten gekeken.
Ik ben erg opgeschoten en zal bij vertrek op een
week of zes werk na klaar zijn; in totaal gaat het om
zo’ vijfhonderd gedichten. Daarna is het een kwestie
van nog eens heel intensief de kwaliteit wegen en
verbeteren, weer in beraad met beide andere leden
van de Borges-bende. Dat zal thuis in Amsterdam
gebeuren.
Ik ben het Fonds heel dankbaar dat het mij in de gelegenheid heeft gesteld hier een poosje zo geconcentreerd en los van alledaagse zorgen aan dit monsterproject te werken. Ik geloof in de NIAS-formule.
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Veertig jaar Septentrion. Arts, lettres et culture de Flandre et des Pays-Bas
door Hans Vanacker, eindredacteur

Het jaar 2011 betekent voor Septentrion iets speciaals. Veertig kaarsjes mag het
tijdschrift al uitblazen. Die verjaardag wordt gevierd met vier essays - één per nummer - over een treinreis die neerlandofonie en francofonie telkens op de een of
ander manier met elkaar verbindt. In het eerste nummer van 2011 wordt het essay
vergezeld van een uitgebreide literaire bloemlezing, met veel poëzie (onder meer van
W.H. Auden, Hugo Claus, J.C. Bloem, J. Bernlef en Anton Korteweg) en ook proza
(van Victor Hugo, W.G. Sebald en weer Hugo Claus).
Dit treinproject beantwoordt volledig aan het proﬁel van Septentrion. Het blad, een
uitgave van de Vlaams-Nederlandse culturele instelling Ons Erfdeel vzw, is volledig
in het Frans gesteld en wil de cultuur van Vlaanderen en Nederland presenteren aan
het Franstalige publiek. Veel aandacht gaat daarbij uit naar de wederzijdse culturele
beïnvloeding tussen het Nederlandse en het Franse taalgebied.
Ons Erfdeel vzw heeft naast Septentrion ook andere periodieke publicaties. Velen
onder u zullen het Engelstalige jaarboek The Low Countries kennen, dat grosso modo
dezelfde doelstellingen heeft als Septentrion, maar zich richt tot het Engelstalige
publiek. En voor de Nederlandstaligen is er uiteraard het blad Ons Erfdeel dat al in
1957 werd opgericht vanuit de behoefte om de culturele samenwerking tussen alle
Nederlandstaligen te bevorderen. Bovendien heeft Ons Erfdeel vzw heel wat boeken
uitgegeven in verschillende talen, waarin de cultuur van Vlaanderen en Nederland
steeds centraal staat.
Maar laten we terugkeren naar Septentrion. Wie vanuit de francofonie wil weten wat
er onder meer op literair gebied leeft in het Nederlandse taalgebied, kan moeilijk om
het tijdschrift heen. In elk nummer schenken ‘articles de fond’ ook reële aandacht
aan beeldende kunst, ‘andere kunsten’ (muziek, theater, ﬁlm, dans, architectuur,
enz.) en algemeen-maatschappelijke onderwerpen. In kortere bijdragen, de ‘Actualités,’ wordt gepoogd de actualiteit van dichtbij te volgen.
Af en toe verschijnt er een themanummer. In 2001 werd
de dertigste verjaardag van Septentrion op gepaste wijze
gevierd met uitgebreide themanummers rond de Schelde
en de Maas. Mede uit deze themanummers groeide het
boek Ces ﬂeuves qui nous unissent, dat Ons Erfdeel vzw
in 2008 publiceerde. In het nummer 1 / 2003 bekeken
verschillende auteurs telkens vanuit een ander perspectief welke invloed Parijs in de loop der jaren had gekend
op het culturele en intellectuele leven in de Lage Landen.
Uiteraard mag hier niet het nummer 3 / 2004 worden
vergeten, dat als titel ‘Comme dans un miroir trouble’
meekreeg. Het werd gepresenteerd tijdens het Salon
du Livre de Montréal en richt zich in hoofdzaak tot de
Québécois. Het hoeft niet te verbazen dat identiteit in dit
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nummer als het ware een sleutelbegrip is, onder meer in de brieven die de Vlaamse
schrijver Stefan Hertmans en de Québécois Gilles Pellerin elkaar schreven. Heel
interessante brieven eigenlijk of zoals Gilles Pellerin het zelf stelde ‘des subtilités
d’étrange facture.’
Septentrion heeft zijn eigen blog: http://septentrionblog.onserfdeel.be
Meer informatie over alle uitgaven en blogs van Ons Erfdeel vzw is te vinden op de
drietalige sites www.onserfdeel.nl en www.onserfdeel.be

From the Journals and about American conferences
by Basil Kingstone
CONFERENCES
AADAS (American Association for Dutch-American Studies)’s next conference
will be held near Sheboygan, Wisconsin, on June 9 – 11, 2011. Its theme will be Past
and present: the importance of history for Dutch-Americans. Papers on other DutchAmerican themes will be considered as well. Selected papers will be published in
book form by the A.C. van Raalte Institute of Holland, Michigan.
AANS (American Association for Netherlandic Studies)
The next ICNS (International Conference of Netherlandic Studies) conference will
be held at Calvin College, Grand Rapids, Michigan in June 2012. The papers for the
ICNS conference just held, at UCLA, are being prepared for publication; the publisher
is again Nodus of Münster in Germany. However, the papers on art history from this
conference will be published in Dutch Crossing, as a complete issue or possibly two.

FROM THE JOURNALS
Dutch Crossing of July 2010 opens with an article by Jan Michielsen (Oxford), who looks at the
commercial situation of the famous Antwerp publishing house of Plantin-Moretus in the 1590’s.
It was assured of plenty of orders for Catholic
books (Spain retook the city in 1585), but for
other works, they had to choose what would sell.
Huge scholarly works with little market were a
poor bet, therefore they made excuses to delay
printing them. The article relates the reactions of
two clients who were thus fobbed off.
Issue 72 of the AANS Newsletter also lists several interesting new books:
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* Mary Bryan H. Curd: Flemish and Dutch artists in early
modern England – collaboration and competition, 1460-1680.
* Cornelis Dekker and Roland Baetens: Geld in het water.
Antwerps en Mechels kapitaal in Zuid-Beverland na de stormvloeden in de 16e eeuw.
* Jeremy D. Bangs: Strangers and pilgrims, travelers and
sojourners: Leiden and the foundations of Plymouth Plantation, ‘a vast re-analysis of the Pilgrims’ early history, beginning with their time spent in the Netherlands.’
* Freya Sierhuis (Munich) re-examines P. C. Hooft’s Geeraerdt van Velsen (1634). She
argues that Hooft knew his Machiavelli well and rejected
that author’s defense of conspiracy to overthrow a tyrant.
He sides rather with Grotius when he argues that Count
Floris V should have been called to account before the
Estates, not murdered. For Grotius, even overthrowing a
tyrant is inadmissible, a daring thing to say in Holland at
the time.
*Mary Christine Barker (Auckland, New Zealand) looks
at Rembrandt’s etching Death of the Virgin (1639). She
shows that this work, commonly interpreted as a Protestant view of the legendary event, has in fact an extremely
rich iconography, which draws on both Catholic and JewDeath of a Virgin
ish traditions.
* Julien Vermeulen (KH Kortrijk) examines Hugo Claus’s interpretations of paintings – not the modern ones of the Cobra movement, which he was part of (he was a
good and productive painter as well as a proliﬁc writer), but medieval Flemish works.
His purpose is always to break out of the ﬁxed religious world of the paintings, however, just as he breaks out of the narrow Flemish religious
and social mores of his own times –and out of his guilt at
breaching them. This he does by mixing formal language
and slang, introducing wild images, and abandoning linear
narration for collages in a surrealist or postmodern style.
Lastly, Demmy Verbeke (KU Leuven) describes the
English belief that hard drinking is a Dutch or German
vice. A stereotype since the Middle Ages, it occurs in a
remarkable number of English publications in the early
17th century. Some of them claim to be translations from
Dutch or German, and all seem to praise drinking rather
than condemn it.
The Nieuwsbrief of the Orde van den Prince continues to
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publish most interesting material about language. After all we have read lately on
the variety of dialects and regional languages, it is not surprising to read that King
Willem I’s attempt to unite his United Kingdom in 1815 by imposing the Dutch language, failed. Lawyers in the south only knew how to argue in court in French, and
besides, they despised Dutch as uncivilized. The language issue was not the main
cause of the 1830 revolt – restrictions on freedom of the press and on Catholic education were more important - but it played its part. The Flemish were as anti-Dutch
as the Walloons; for them also ‘Hollands’ was a foreign language.
Today, within the Dutch-speaking territory, there are three regional languages – Frisian, Limburgs and Lower Saxon – and some 25 dialects (or 50, or 2500 if we see
every village as having its own). We are seeing increasing interest in dialects in the
Netherlands, but they are becoming more like standard Dutch and more like their
neighbours, forming regional speech or ‘regiolects.’ The latter process has always
gone on, of course. The dialects contributed to the emergence of a standard written
language about 1600, which was given authority by its use in the Statenbijbel; the
regional languages played no part in this movement. Perhaps for similar reasons, in
the northern counties of France (Frans-Vlaanderen) the Flemish dialect is dying out
but the study of Dutch is ﬂourishing – there are more jobs across the border.
Likewise in Limburg the inhabitants of the Dutch part speak standard Dutch, whereas
in the Belgian part they speak their dialect. What will that dialect give way to? To
Verkavelingsvlaams, it seems (Sample: Wette, ik denk ekik da ‘em de Ben nie choe
fersta). One hears this from people whose language use normally serves as a model.
One article argues that ofﬁcial action is needed to prevent Dutch and Flemish from
becoming mutually incomprehensible.
In one issue, devoted on articles entirely devoted to the question of language policy
in the European Union, we are treated to many pictures of Europe being abducted by
the bull. In ancient pictures she is riding on an animal
barely bigger than her, as if going to market on a burro.
In modern ones, she is a
lot smaller than him and
is hanging on desperately
to one horn – except for
two paintings by Gustave
Moreau, where she looks
like Paris Hilton and is apparently seducing him.
Europe abducted by Zeus
(460 BC)
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CANADIAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF NETHERLANDIC STUDIES
CAANS
2011 SUBSCRIPTION FORM
Please note that membership is from January 1 to December 31
Members of CAANS pay thirty-ﬁve dollars (ﬁfteen dollars for the Canadian Journal
of Netherlandic Studies and twenty dollars for their membership fee, which includes
the Newsletter and which is a charitable donation). Seniors pay thirty dollars (ﬁfteen
dollars for the Journal and ﬁfteen dollars for membership). Students pay twenty-ﬁve
dollars (ﬁfteen for the Journal and ten dollars for membership).
CAANS is a non-for-proﬁt charitable educational organization and welcomes additional donations. All such donors will be sent a tax receipt within the ﬁrst few months of
the calendar year following such a donation.
Local chapters may assess an additional fee. If you are a member of a local chapter, you may submit this form with your cheque or money order to the local chapter
along with the local fee. Chapters and contacts are listed on page 2 under “Ofﬁcers”.
If you are not a member of a local chapter or if your local chapter does not collect
fees for CAANS National, please mail your cheque or money order to:
Mr. Paul de Laat, Treasurer of CAANS,
613 Huyck’s Point Road, Wellington, ON KOK 3LO.
Europe: €25.00 ABN-AMRO, BIC Code ABNANL2A, IBAN NL90ABNA0,
Account # 45.85.38.795, t.a.v. Paul de Laat dongen NB
Our Newsletter is distributed by e-mail, so please be sure to give your email address below. We will not share this e-mail address with anyone!
Name: _____________________________________________________________
Mailing Address: _____________________________________________________
Telephone : __________________________ ______________________________
(home)

(work)

E-mail: _____________________________________________________________
Profession: __________________________________________________________
(If academic, please specify discipline)
___________________________________________________________________

◊ This is a membership renewal for 2011
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◊ This is a new membership
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ASSOCIATION CANADIENNE POUR L’AVANCEMENT DES ÉTUDES NÉERLANDAISES
(ACAEN)
BULLETIN D’ADHÉSION 2011

Veuillez noter: on devient membre pour une année civile.
Les membres de l’ACAEN paient deux choses à la fois: quinze dollars pour s’abonner
à la Revue canadienne d’études néerlandaises, et vingt-cinq dollars comme cotisation, qui inclut ce Bulletin et qui compte comme donation charitable; donc trente
cinq dollars au total. Les personnes du troisième âge paient vingt-cinq dollars pour
la cotisation et quinze dollars pour la Revue, donc trente dollars au total. Les étudiants paient dix dollars pour la cotisation et quinze dollars pour la Revue, donc vingt
cinq dollars au total.
L’ACAEN est une corporation de charité et accepte volontiers des dons supplémentaires. Les donateurs recevront un reçu aux ﬁns d’impôt dans les premiers mois de
l’année civile qui suit le don.
Pour ce qui est des sections locales, la liste des personnes à contacter se trouve à la
page 2 sous la rubrique “Membres du Bureau”. Si vous devenez aussi membre d’une
section locale qui perçoit une cotisation locale, vous pouvez lui envoyer les deux cotisations à la fois. Si vous n’êtes pas membre d’une section locale, vous enverrez un
chèque ou mandat à :
M. Paul de Laat, Trésorier de l’ACAEN, 613 Huyck’s Pt. Rd., Wellington, ON K0K 3L0.
Europe: €25.00 ABN-AMRO, BIC Code ABNANL2A, IBAN NL90ABNA0,
Account # 45.85.38.795, t.a.v. Paul de Laat dongen NB
Nous distribuons ce Bulletin par e-mail (courriel). Vous voudrez donc bien
donner votre adresse e-mail ci-dessous. Nous ne la donnerons à personne!
Nom: ______________________________________________________________
Adresse pour correspondance: __________________________________________
Téléphone: __________________________ ______________________________
(travail)

(domicile)

Courriel (e-mail): ____________________________________________________
Profession: _________________________________________________________
Les universitaires voudront bien préciser leur discipline :
__________________________________________________________________

◊ Je désire renouveler mon adhésion pour 2011
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◊ Je désire devenir membre.
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866 Victor Drive
Windsor, ON N8S 2S7
Past President
Inge Genee
Dept. of Modern Languages
University of Lethbridge
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Members at Large
Gerrit Gerrits
Dept. of History and Classics
Acadia University
Wolfville, NS B4P 2R6
Martien de Leeuw
School of Industrial Design
Carleton University
martiendeleeuw@gmail.com
Willemina Seywerd
265 Scarborough Crescent
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willeminas@sentex.net
Peter Tijssen
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Chapter Secretaries & Contacts
Calgary
memo45@shaw.ca
Montreal:
peter@lowensteyn.com
Ottawa:
martiendeleeuw@gmail.com
Toronto:
marja.moens@rogers.com
Vancouver:
saskiastomps@telus.net
Waterloo:
sashazweers@sympatico.ca
Winnipeg:
vorst2@Ms.UManitoba.ca
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The CAANS Newsletter appears three
times a year, in April, August and December. It is a publication of the Canadian Association for the Advancement of
Netherlandic Studies and free to all the
Association’s members.
Le Bulletin de l’ACAEN paraît trois fois
par an (avril, août, décembre). C’est une
publication de l’Association canadienne
pour l’avancement des études néerlandaises, dont les membres le reçoivent
gratuitement.
Items for the Newsletter should be sent
to Mary E.M (memo45@shaw.ca) preferrably as an attachment to an e-mail, in
WordPerfect or Word.
Pour publier dans le Bulletin, prière
d’envoyer votre texte à Mary E.M
(memo45@shaw.ca) sous forme
d’attachement à un courriel en WordPerfect ou Word. Merci!
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