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Editorial

door Mary Eggermont-Molenaar, Calgary
Voor dat ik verder ga, zie hieronder op blz. 5 de Call for
Papers van vice-president Tanja Collet voor de jaarvergadering in de Brock University te St. Catharines. Dat is
ergens vlak bij de Niagara Falls!
Op 25 october vond de overdracht van het CAANSarchief plaats, in Edmonton, op de parkeerplaats van
het King’s University College. We kunnen gerust zijn,
het tachtig kilo wegende archiefmateriaal zal worden
geïnventariseerd en bewaard in een splinternieuwe
archiefruimte en daarna toegankelijk zijn voor researchers en andere belangstellenden. De vraag hoe het verder
moet met – electronisch – archiveren is een grote vraag
die ook in Edmonton niet 1,2,3 en zelfs niet 4, 5, 6 kon
worden opgelost.
De vraag of na de Zwarte Pieten ook de Herdertjes onder vuur kunnen komen te liggen
moet helaas bevestigend worden beantwoord.
Het is al gebeurd, ze zijn al afgeschoten. Herdertjes die bij nachte lagen te liggen zijn uit de
liedboekjes geschrapt, zie: http://www.nieuws.

nl/algemeen/20131115/Rooms-katholieke-kerkschrapt-Stille-Nacht. Voor een discussie over hoe
het verder met Piet moet, zie: http://www.boomchicago.nl/zwarte-piet-kwestie/

Voor de genealogen onder ons, de KB-website Historische Kranten is aangevuld met een
selectie van zes Nederlands-Amerikaanse kranten, een onderzoeksbron met veel informatie over de ontwikkeling van immigrantengemeenschappen en genealogische informatie
voor wie op zoek is naar verre of verloren Amerikaanse familieleden.

--
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CAANS-ACAEN-leden en sprekers aan het woord en in de pen
Op donderdag 24 october werd bekend dat Alice Munro de Nobel-prijs voor literatuur
had gewonnen. CAANS-lid Pleuke Boyce is haar vertaalster. Hierbij onze gelukwensen
aan Pleuke en een leuk stukje uit de Volkskrant over haar relatie met Munro.
Rudi Wester, lid van ‘Comité
Leeuwarden Culturele hoofdstad van
Europa 2018’ schreef in een vorige
CAANS Newsletter van april 2013
(blz. 7) waarom Leeuwarden die eer
te beurt zou moeten vallen. In 2018
zal Leeuwarden inderdaad een van
de twee culturele hoofdsteden van
Europa zijn. Hierbij onze hartelijke bron foto: http://www.leeuwarden.nl/artikel/2013/leeugelukwensen en nu hebben we alle- warden-europese-hoofdstad-2018
maal,
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Gerard Termorshuizen vulde
zijn toch al omvangrijke oeuvre
over de Indische pers aan met de
korte biografie Niemand zorgde
voor mijn ziel, een boek over het
trieste, interessante en sappige
leven van de Indo-Europese
vrouw Marietje van Oordt. U
kunt Termorshuizen via radiointerviews horen over de sociale
en culturele positie waarin
Marietje had te leven en de totstandkoming van deze biografie
via deze website.

Velen van u kunnen zich Vestdijk-biograaf Hans Visser (1936-2001) herinneren. In Calgary en elders kwam hij
verscheidene malen over zijn geliefde
auteur spreken, een paar maal zelfs op
eigen kosten.
Vestdijk in Doorn Visser hield een uitgebreid archief bij
--
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van alles waarover en van iedereen met wie hij, ivm Vestdijk correspondeerde. Begin
2013 is dit door zijn weduwe Joke Visser aan de Vestdijk-kring overgedragen. In dit
archief werd een origineel Vestdijk-manuscript aangetroffen, de tekst van de lezing die
Vestdijk op 19 juni ‘42 voor zijn medegegijzelden in St. Michelsgestel hield. Hierin
vergeleek hij hun situatie met het verhaal van Kafka’s roman Der Prozess. Later nam
Vestdijk deze lezing op in zijn bundel De Poolse Ruiter. Meer over de activeiten van
Vestdijk-Kring en -Kroniek.
Barber van de Pol schreef over zingen, een feest voor de
hersenen en vroeg me of ik zelf iets met zingen heb, nee, ik
zing nooit maar luister wel graag. Op het internet is een korte
intro voor haar boek
te vinden, opgevrolijkt met zang van
de Vlaamse radiomaker en muzikant
Jan Hautekiet. Naar
Hautekiet luisteren,
daar wordt een mens
zeker wel gelukkig
van: http://www.radio1.
be/hautekiet/word-je-ge- Barber genietend van Siksika pow wow
lukkig-van-zingen
drumming

Afgelopen september/october deed Luc Devoldere, directeur van de Stichting Ons
Erfdeel en hoofdredacteur van het gelijknamige tijdschrift Ons Erfdeel, het jaarboek The
Low Countries en het Franstalige blad Septentrion de Canadese vijfstedenlezingentour
waarover meer in de rubriek News from the chapters.
Sinds jaar en dag kunnen lezers van de CAANS Newsletters kennisnemen van Basil
Kingstone’s samenvattingen van de
inhoud van genoemde publicaties.
Voor wie zelf een
abonnement op één
van deze uitgaven
wil nemen, zie hier.
Devoldere en enkele
Calgariaanse
Vlamingen
--
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Helen Metzelaar, CAANS-spreker in 2001, verzorgde en
introduceerde ‘Verwondering over mijn gezang:’ Jan Alensoons
muzikale ontmoetingen op zijn reis naar Italië 1723-1724. Het
boek is uitgegeven door Panchaud, Amsterdam. Voor informatie en bestellen, www.panchaud.nl.
Jan Alensoon vertrok in 1723  op reis naar Frankrijk en Italië
om kennis te maken met de kunst en cultuur van deze landen
[...] In Italië ging hij om met de componist Benedetto Marcello,
luisterde hij naar muziek van Tomaso Albinoni, Nicolo  Porpora
en Geminiano Giacomelli, en hoorde hij de beroemde zangeres
Faustina Bordoni zingen [...] Hij ging naar uitvoeringen in kerken en kloosters, maar hij bezocht ook opera’s in theaters met
het risico om vanuit de loges bespuwd te worden – zijn advies:
zoek een plaats in het midden van de zaal.

In dit nummer
Naar aanleiding van de overdracht van het CAANS-archief stelde degene die CAANS
in 1971 oprichtte, Dr. Chris Levenson, ons voor dit nummer een prehistorische CAANSbrief ‘aan Dr. Jalink,’ ter beschikking, waarvoor onze hartelijke dank.
Nederland is een klein land en altijd is er wel wat aan de hand. Hugo de Schepper liet
weten in Muiden CAANS-leden Claire de Jaeger en Luc Carbonez te zijn tegen gekomen. ‘Wat deed je daar?’ vroeg ik Claire. Het zit zo, de ambassadeur van België in Nederland is beroepshalve lid van de Muiderkring die op het Muiderslot samenkomen en
Luc is na zijn pensionering lid gebleven. Tot 17 november liep er de tentoonstelling: ‘De
Muiderkring: spiegelbeeld van een Hoof(t)s gezelschap.’ Meer over de Muiderkring in dit
nummer.
Prof. Dr. Cor van der Panne, trouwe bezoeker van de CAANSen de LUF-avonden in Calgary, vergelijkt Mozarts muziek met het
korte verhaal ‘Over de moeilijkheid van het zegenen,’ van Maarten
Biesheuvel. In 1987 verscheen dit verhaal in de bundel De Angstkunstenaar.
Soms en soms ook niet, maar dit keer wel, komt een mens een ander
mens tegen dat met pensioen gaat of is. Je hoort dan dat er met een
sleurhut gereisd gaat worden of dat erover wordt gedacht vast een
bed in de voorkamer te zetten voor het geval dat. Na zijn pensionering wierp Dr. Rob Bouwman, voormalig directeur Shell- Nederland
zich op Vincent van Gogh en het resultaat ervan is tot 12 januari in achterkant van de
Angstkunstenaar,
het Van Gogh Museum te Amsterdam te zien. Voor de bijzonderfoto Yannis Deeleman
heden ervan, zie verderop in dit nummer.
--
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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)
Brock University, St. Catharines, Ontario
28-29 May 2014
CAANS/ACAEN’s 2014 annual meeting will be held in St. Catharines,
Ontario, Canada on 28-29 May 2014, to coincide with the Congress of
the Social Sciences and Humanities. Brock University, which is hosting this year’s Congress, has chosen as its theme “Borders without
Boundaries/Frontières sans limites”.
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,
or 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) BEFORE DECEMBER 9, 2013 (postmark or email
date stamp) to:
Dr. Tanja Collet
Department of Languages, Literatures and Cultures
University of Windsor
401 Sunset Avenue
Windsor ON N9B 3P4
Canada
Email tcollet@uwindsor.ca

--
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Vancouver

Doeshka Timmer
Op donderdag 19 september 2013 hield Luc Devoldere
een voordracht getiteld ‘Waarom België een laboratorium is voor Europa.’
Hoe leg je België uit?
• Een federale staat zonder nationale partijen.
• Een permanente diplomatieke conferentie.
• Een wangedrocht, waar mensen elkaar toch niet de kop inslaan.
• Een staat die geen natie is. En toch bestaat”belgitude”.
• Een land dat tussen Noord- en Zuid-Europa ligt, Latijnse en Germaanse geest
		 in zich draagt.
Devoldere studeerde oude talen en wijsbegeerte in Kortrijk en Leuven. Behalve
hoofdredacteur en afgevaardigd-bestuurder van de Stichting Ons Erfdeel
schrijft hij reisverhalen, kritieken en essays over o.a. klassieke, Franse en Italiaanse
literatuur voor verschillende kranten. Ook is hij lid van de Koninklijke Akademie voor
Nederlandse Taal en Letterkunde te Gent.
Op donderdag 10 october werd in het theater van International Village een film vertoond over Vermeer and Music: Great Art on Screen.
Synopsis
The National Gallery, London, is offering a major exhibition on one of
the most startling and fascinating artists of all-time Johannes Vermeer,
painter of the Girl with a Pearl Earring. Vermeer painted little more than
30 works that still exist, and the National Gallery has chosen to focus on
his art in relation to music. Music was one of the most popular themes
of Dutch painting and revealed an enormous amount about the sitter
and the society. The event film goes beyond the exhibition to tell the entire story of Vermeer’s life and, in doing so we show in detail many other
of the artist’s great works. The program will suit the wide audience who
adore Vermeer’s work and who want both to see it in detail and to learn
more about this mysterious, fascinating man.

Op donderdag 14 november 2013 leidde Dr. Tineke Hellwig Tuan Papa in, een documentaire van haar broer Jean Hellwig en Annegriet Wiestma (2010, 81 minuten):
De capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 betekende het einde van
--
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de Tweede Wereldoorlog in Azië. Twee dagen later riep Soekarno de onafhankelijkheid van Indonesië uit. Nederland stuurde ong. 120,000 militairen naar Indonesië om het gezag in de kolonie te herstellen. Tijdens de
koloniale oorlog 1946-1949 verwekten Nederlandse militairen duizenden
kinderen bij Indonesische meisjes.Tuan Papa (Mijnheer de Vader) vertelt
het verhaal van oorlogsliefdes en de vergeten kinderen.

Calgary
Mary Eggermont-Molenaar
Dr. Luc Devoldere gaf op 23 september een voordracht getiteld Europa bestaat als je het
niet noemt. Zijn eigen synopsis begint met waarover hij het niet had:
Niet over de EGKS die vervelde tot de EEG en Europese Unie, maar vooral een
economische belangengemeenschap bleef, een min of meer eengemaakte
markt, met een te vroeg ingevoerde eenheidsmunt.
Over dat “Europa” dat vanuit Brussel wordt bestuurd, maar ook vanuit Berlijn
en iets minder Parijs, wil ik het dus niet hebben. Je hebt diegenen die erin
“geloven”, de believers die de natiestaat meer en meer willen uitkleden, en
de sceptici die denken dat de natiestaat de eerste en belangrijkste
solidariteitskring blijft. De inzet blijft economisch: slaagt Europa erin
een economisch machtsblok te blijven in een wereld waar groeilanden het
dreigen voorbij te steken en slaagt het erin zijn welvaart te behouden? En
er is een democratisch deficit in dat “Europa”, dat een project is van
elites: eerst van Fransen en Duitsers die hun wederzijds geweld wilden
ontmijnen, dan van politieke leiders – Kohl en Mitterand b.v. – die een deal
sloten die nu genoegzaam bekend is (Duitse eenmaking in ruil voor de
invoering van de Euro), van voluntarisme dus en van instellingen die, zodra
ze er zijn, een eigen dynamiek ontwikkelen, zichzelf in stand willen houden
en uitbreiden.

Over dat “Europa” had Devoldere het
niet, maar wel over het Europa dat
misschien alleen bestaat als je het niet
noemt, ‘het Europa dat de achtergrond is
van ons denken, handelen, dromen, van
al onze al dan niet gedeelde herinneringen. Dat Europa doemt ex negativo op
als je, een beetje verloren, voor Caesars
Palace in Las Vegas staat, aan de bocht
van de stroom in Kisangani of bij de
tempels van Angkor Wat in Cambodja.’

Luc Devoldere in Drumheller

De voordracht werd enthousiast ontvangen en gaf stof tot heel wat vragen en nagepraat. Sinds Devoldere vallen me overigens in
Calgary heel wat auto’s of truckjes op die rondrijden met ex positivo reclame voor hun
European bakery, design, furniture or landscaping.
--
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Op 26 november werd de Leidse Cleveringa-lezing gehouden, toegankelijk voor Nederlandse alumni in het algemeen en CAANS-leden,
maar dat overlapt hier erg (gezellig).
Dr. Peter van Zonneveld, oud-docent Oude Nederlandse Taal en
Letterkunde aan de Universiteit van Leiden besprak vier Nederlandse
auteurs, Hella Haasse, F. Springer, Gerrit Komrij en Godfried Bomans.
Voor meer over Prof. Dr. R. P. Cleveringa en genoemde auteurs, zie
onder Montreal waar Peter Tijssen ons geheugen mbt deze schrijvers opfrist en Cleveringa voorstelt.
De lezing bestond uit een korte intro van iedere auteur, gelardeerd met persoonlijke herinneringen van Van Zonneveld aan ieder van hen en voorlezing van stukjes uit hun werk.
Na afloop werd voornamelijk het woord ‘geweldig’ gehoord, dat betrof de besproken
schijvers, de spreker en zijn voordracht.

Toronto

Marianne Verheijen
Op 27 september gaf Dr. Luc Devoldere ook hier de voordracht ‘Europa bestaat als je
het niet noemt.’ De heer Devoldere werd gesponsord door de Nederlandse Taalunie en
zijn lezing was in het Nederlands. Een kort citaat uit zijn lezing: ‘Je bent alleen Europeaan als je een boekenkast achter je hebt’(?!)
On 25 october Bogomilla Welsh-Ovcharov lectured in English on Van Gogh and the
Dutch connection in France. By means of dual slides, she juxtaposed a Van Gogh and
another Dutch masterpainting. Professor Welsh was able to show how very Dutch Van
Gogh is despite the fact he has been claimed by the French! Think ‘knotwilgen, molens
and kerkjes’.
Dr. Welsh-Ovcharov is an art historian who received her PhD from the University of
Utrecht. She won international renown for her work on Vincent van Gogh and his contemporaries.

Ottawa

door Martien de Leeuw
Op 2 october hield Luc Devoldere de lezing over Europa die ook in Calgary en Toronto werd gehouden. In Ottawa werd deze gevolgd door een receptie gesponsord door
de Ambassade van het verenigd koninkrijk België.

Montreal

door Peter Lowensteyn en Peter Tijssen
Op 3 october hield Luc Devoldere een lezing over De taalstrijd in België. In België
--
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is de taal altijd een politiek wapen geweest. Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren het
Franstalige officieren die Vlaamse soldaten commandeerden, in 1940 collaboreerden
veel Vlamingen met de Duitse bezetter, hopend hun taal en cultuur een dienst te bewijzen. Stukje bij beetje bevocht het Nederlands zijn plek in België. Intussen isVlaanderen
binnen België geëmancipeerd, althans op economisch en politiek vlak en is de agenda
van de Vlaamse Beweging grotendeels uitgevoerd.
Op 28 november hield Dr. Peter van Zonneveld de Cleveringa-lezing, waarin hij
Hella Haasse, F. Springer, Gerrit Komrij en Godfried Bomans besprak.
Prof. Dr. R.P. Cleveringa, (Appingedam, 2 april 1894 – Oegstgeest, 15 december
1980) was de Nederlandse hoogleraar in de rechtsgeleerdheid die bekend werd bekend
door zijn rede op 26 november 1940 aan de Leidse universiteit waarin hij protesteerde
tegen het ontslag van Joodse collega’s. Later werd hij lid van de Raad van State. In
2004 werd hij door de lezers van het Leidse universiteitsblad Mare gekozen tot ‘de
grootste universitaire Leidenaar.’ Jaarlijks organiseert het Leids Universiteits Fonds op
of rond 26 november de Cleveringalezingen op tal van plaatsen in binnen- en buitenland.
Meer over Prof. Dr. Cleveringa HIER.
Over Hella Haasse: Hélène Serafia (Hella) Haasse (Batavia, 2 februari
1918 – Amsterdam, 29 september eerste Nederlandse schrijvers die hun
werk in het buitenland actief onder de aandacht brachten. Zij behoort tot
de in het buitenland meest gelezen Nederlandse schrijvers.
Meer over Haasse HIER.
Over F. Springer: Carel Jan Schneider / Carel Johannes Schneider,
Ceddie, Ced (Batavia, 15 januari 1932 – Den Haag, 7 november
2011) was als Nederlands schrijver bekend onder het pseudoniem
F. Springer. Daarnaast was hij werkzaam als bestuursambtenaar en
diplomaat. Hij was de oudste van drie broers, onder wie Hans
Schneider en de latere acteur Eric Schneider.
Meer over Schneider HIER:

Over Gerrit Komrij: Gerrit Jan Komrij (Winterswijk, 30 maart 1944
– Amsterdam, 5 juli 2012) was een Nederlands dichter, schrijver,
vertaler, criticus, polemist en toneelschrijver en van 2000 tot 2004 de
Dichter des Vaderlands. Hij stond bekend om zijn virtuoze en kleurrijke taalgebruik en was een gevreesd polemist.
Meer over Komrij HIER
--
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Over Godfried Bomans: Godfried Jan Arnold Bomans (Den
Haag, 2 maart 1913 – Bloemendaal, 22 december 1971) was een
Nederlandse schrijver, columnist en mediapersoonlijkheid. Hij
was vele jaren de meest gelezen schrijver van Nederland. Hij
heeft meer dan zestig boeken en vele andere geschriften op zijn
naam staan. Hij heeft tijdens zijn leven weinig officiële erkenning
gekregen, in ieder geval niet in de vorm van een literaire prijs.
De literaire kritiek weet nog altijd niet goed wat ze met hem aan
moet.
Meer over Bomans HIER.
Jammer genoeg kon Peter Tijssen wegens ziekte zelf niet bij de lezing aanwezig zijn.
Dr. van Zonneveld gaf een zeer interessante, dynamische en persoonlijke lezing over
de bovenstaande auteurs. Hij beschreef zijn eigen ontmoetingen met deze schrijvers en
toonde aan de hand hiervan hun veelzijdigheden en talenten. Hij sprak ook over hoe
veel van hun werk bepaald werd door hun jeugdervaringen in het voormalig Nederlands-Indië en Nederland. (P.L.)

In dit nummer
In 1971 bracht Dr. Chris
Levenson ‘een soort losse
vereniging’ bijeen van mensen
die graag op de hoogte wilden
blijven van ‘wat er in de Lage
Landen op cultureel en vooral
letterkundig gebied aan de gang
is.’ Bedoelde vereniging zag het
licht onder de naam CAANS/
ACAEN en belicht tot op de
dag van vandaag wat er in de
Lage Landen en Zuid-Afrika
op cultureel en letterkundig
gebied gaande is. Voorafgaand
aan de oprichting van CAANS/
ACAEN stuurde hij bijgaande
brief aan Dr. Jalink
klik op de afbeelding voor een vergroting
- 10 -
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De Muiderkring

door Claire Carbonez-deJaeger
De Muiderkring was een vriendengroep rondom de schrijver P.C. Hooft die in de zomer
informeel bijeenkwam in het Slot van Muiden. Tot de gasten behoorden Constantijn Huygens, Caspar Barlaeus, Jacob van den Burgh, Johan Brosterhuysen, Maria Tesselschade,
Gerard Vossius en Joost van den Vondel, de elite van die tijd. De vrienden gingen heel
hoffelijk met elkaar om, en wisselden van gedachten over cultuur, muziek, literatuur en
de “consten” in het algemeen.
Het Cultureel Genootschap Muiderkring nu: in 1954
werd de nieuwe Muiderkring gesticht, een cultureel
genootschap dat volgend jaar zijn 60-jarig bestaan
viert. Het Genootschap komt twee keer per jaar bijeen
in het Muiderslot, de voormalige ambtswoning van
P.C. Hooft. Lid word je via uitnodiging. Het ledenbestand bestaat uit zeven x zeven leden, verdeeld over de
afdelingen letterkunde, geschiedenis, drama, muziek,
beeldende kunst, bedrijfsleven, en overheid.
Op de tentoonstelling konden de bezoekers hun stem
uitbrengen en hun eigen Muiderkring kiezen uit de spraakmakers van de 21ste eeuw.
Voor elke afdeling van de zeven “consten” werden opiniemakers voorgesteld die als een
blauwdruk fungeren van de culturele elite van onze tijd en als spiegelbeeld van het 17de
eeuwse gezelschap.
Zie ook: Muiderslot.nl en De Muiderkring

De zegenaar

door Cor van de Panne
Van de vele verhalen die Maarten Biesheuvel geschreven heeft is voor mij ‘Over de
moeilijkheid van het zegenen,’ de favoriet, en, omdat de titel wat lang is om in zijn geheel
te onthouden, staat het in mijn gedachten te boek als ‘De zegenaar,’ hoewel dit neologisme wat bruut aandoet vergeleken met het subtiele proza. Maar om onhandige beschrijvingen te voorkomen zal ik dit woord toch in het volgende gebruiken.
Het is een verhaal waar ik vaak naar terugkom als ik die drie delen van zijn verzameld
werk inkijk. En de reden daarvoor wordt me meer duidelijk naarmate ik het vaker herlees.
Het stuk heeft een religieuze inslag en hoewel ik niet trots ben op mijn goddeloosheid
zoals in de eerste zin beschreven wordt: “We zijn een goddeloos volk en we zijn daar
- 11 -
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trots op, misschien juist te meer omdat we vroeger niet goddeloos waren,” geldt de rest
van deze beschrijving ook voor mij. Bij mijn goddeloosheid voel ik me echter eerder wat
melancholiek, een warmer verleden waar ik uitgestapt ben.
Bij herlezing van het stuk valt op dat, pakweg, de eerste twintig regels al de essentie van
het verhaal bevatten. In het vervolg wordt er eigenlijk helemaal niets nieuws gezegd, het
zijn herhalingen, uitbreidingen en uitweidingen. Maar het bijzondere is dat je dat niet
opvalt als je het hele verhaal leest. Het gaat door op dezelfde manier, de man verrast niet
en zegt niets anders dan dat hij vrijwel niets doet dan wat hij als zijn werk beschouwt. En
toch leest de lezer verder, heen door de aaneengeschakelde zinnen ononderbroken door
enige alinea. En dat komt overeen met de inhoud want alles hangt samen. Wat de mensen
zeggen over de zegenaar, en wat de ik-figuur denkt en wat de zegenaar zelf te zeggen
heeft, het is allemaal hetzelfde. En toch verveelt het niet.
De reden is dezelfde als waarom Mozart’s muziek niet verveelt. Het zijn steeds dezelfde
motieven die terugkomen, steeds een beetje anders, maar met dezelfde melodieuse welluidendheid. We bereiden ons erop voor, we verwachten, en dan komt het weer, en we
vinden het weer mooi. Wat we mooi vinden is de sfeer, die mij doet denken aan mensen
die in de avond op straat een praatje maken met buren en kenissen, zodat geruchten rondgaan en men dingen kan overbrengen die men gehoord heeft. De een zegt dit en de ander
dat en er zijn geen pauzes evenmin als er pauzes zijn in een stuk muziek. De zegenaar
doet hetzelfde als zijn vader al deed, en die deed weer hetzelfde als zijn grootvader, en zo
verder. Dit werk van Maarten Biesheuvel is puur muziek in de trant van Mozart.
Het zegenen is een prachtig onderwerp. In een Christelijk gezin werd bij elke maaltijd
om de zegen van het eten gebeden en als je alleen at, roffelde je af: ‘Herezegendezespijsamen.’ En in de kerk, aan het einde van dienst: “De Here zegene en behoede u. De Here
doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genade. De Here verheffe zijn aanschijn over
u en geve u vrede,” wat dat precies betekende wist ik niet, maar het gaf een heel warm
gevoel.
Deze zegenaar zegent alles, maar vrijwel onzichtbaar en onmerkbaar door in het holst van
de nacht zijn hand op te heffen en de zegenspreuk te denken zowat eens in de maand.
Het verhaal gaat niet zozeer om de effectiviteit van de zegen, maar om hoe moeilijk het
is die te geven. De zegenaar leeft als iedereen maar kan in het geheel niets anders doen
dan zich voorbereiden op het geven van die zegen, eens in de maand, in het holst van de
nacht. Hij concentreert zich daar volledig op, hij kan zelfs de meest triviale dingen niet
doen want dan kan hij de zegen niet geven. Hij heeft een dagindeling die volledig aan zijn
zegentaak gewijd is, heel laat opstaan, iets heel bijzonders eten en boeken lezen die hij al
lang kent. De volledige concentratie op de komende taak doet aan als een zen meditatie.
- 12 -
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De uitweidingen over wat de zegenaar allemaal doet en niet doet zijn prachtig gevonden
met o.a. de begin- en eind zinnen van de gezochte boeken die steeds weer herlezen
worden.
Maar het stuk heeft ook wel voortgang. Allereerst de verschillende stemmen die aan het
woord zijn, de geruchten, de verteller en de zegenaar zelf die, hoewel hij daar eigenlijk
helemaal geen tijd voor heeft, nogal uitgebreid uitlegt waarom hij geen tijd heeft.
Maar dan, niet al te ver van het einde, wordt het verhaal onderbroken door een nieuwe
alinea en gaat er iets gebeuren. Een duizendkoppige menigte staat voor zijn huis en wil
de zegenaar zien zegenen en ook direct de zegen te ontvangen. Helaas, het gaat niet door,
want een bediende komt zeggen dat de zegenaar niet bij zijn taak aan het voorbereiden
van de zegen gestoord kan worden. En de menigte slikt dat en gaat uiteen.
De laatste zin is heel interessant: ”Mijn
vrouw zegt zelfs: ‘We zouden hem
moeten vragen wat minder te zegenen,
wat zou hij zich toch afpeigeren? We
worden immers allemaal oud in ons land
en we hebben allemaal genoeg te eten en
drinken.’ En ik ben het met haar eens.”
Een onverwacht einde met een vonk van
humor. Maarten Biesheuvel’s proza is
muziek waarvoor men tijd en gelegenheid
moet vinden om naar te luisteren. Dan
hoor je de motieven steeds terugkomen
onderbroken door prachtige vondsten.
Editor: ‘Over de moeilijkheid van het
zegenen’ verscheen in Verzameld Werk,
Deel III, pp 238-246, bij Van Oorschot.
Het verscheen eerder in De angstkunstenaar, 1987 (pp. 94-103) in een Meulenhoff Editie. Het werd opgedragen aan
Huub Drion en wij kregen het met de
volgende, gedeelde opdracht:
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Vincent Van Gogh, van binnenuit bekeken
door Dr. R.Bouwman, co-ordinator namens Shell van: Het Van Gogh Project
Sinds 2000 worden schilderijen
van Van Gogh uit het Van Gogh
Museum (VGM) met geavanceerde
analytische technieken bekeken. Dat
gebeurt in een samenwerkingsverband met Shell, en RCE, het overheidsinstituut voor het behoud van
cultureel erfgoed. Shell en VGM
zijn sinds 2005 Partners in Science.
Het idee van zo’n samenwerking
is bij mij, toen nog bij Shell, opgekomen: laten we onze kennis en
Dr. R.Bouwman
kunde van het Shell Laboratorium
aanbieden bij VGM. De doelstelling was aanvankelijk gericht op hulp aan de restaurateur, maar na twee jaar konden we de kunsthistoricus ook helpen met bijvoorbeeld betere
dateringen en weer twee jaar later was het mogelijk deel te nemen aan het debat over
kwesties van authenticiteit. In 2005 waren we zover gevorderd dat de hoofdconservator
van VGM zei: “Rob, als dit alles mogelijk is, kunnen we dan de lat van onze ambities niet
hoger leggen, n.l. het ontrafelen van de werkwijze van Van Gogh in de context van zijn
tijdgenoten?”
Dat was wel even iets anders. We hebben dat werk geschat op vijf tot zeven jaar extra
aan research en Shell was bereid door te gaan. Het project Van Gogh aan het werk is in
2012 afgerond en in 2013 is daaraan een grote expo in VGM gewijd die nog loopt tot 12
januari 2014. In 2013 heeft ook een driedaags Internationaal symposium in Amsterdam
plaatsgevonden, gewijd aan Van Gogh’s Studio Practice.
Heel veel van het speurwerk is gedaan aan Van Goghs Parijse periode, twee van de in
totaal negen jaren van zijn schildersloopbaan. Veel was al bekend met name over zijn
schilderspraktijk door de ca. 1700 brieven die hij heeft geschreven, vooral aan Theo, zijn
broer. In Parijs echter is geen brief geschreven want hij deelde daar een appartement met
Theo. Begrip over de Parijse periode hebben we dan ook moeten opbouwen door alle 137
werken van die periode, in bezit van VGM, van binnenuit te bestuderen. De techniek die
het meest heeft opgeleverd is de optische microscopie in combinatie met SEM (Scanning
Electron Microscopy) en EDX (Enery-Dispersive X-ray spectroscopy), later verfijnd met
FIB-TEM (Focussed Ion Beam Transmission Electron Microscopy) De belangrijkste
conclusie m.b.t. zijn werkwijze is dat Van Gogh niet de spontane schilder is geweest zoals
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door vrijwel iedereen was aangenomen. Integendeel, hij bereidde zijn werk terdege voor.
Hij gebruikte perspectieframen, om de illusie van het ruimtelijke object te vatten in een
twee dimensionaal beeld, en een set van gekleurde wol bolletjes om zijn kleurencompositie te bepalen. Hij verdiepte zich in de effecten van het Complementair Contrast en
experimenteerde daarmee. Hij experimenteerde ook
met de samenstelling van gronderingen, waarschijnlijk om greep te krijgen op de zuigende werking op
de olie, iets dat een belangrijke factor was in de tijd
van de impressionisten.
Ten slotte hebben talloze details uit het onderzoek
bijgedragen aan gedegen restauraties, aan het opnieuw inrichten van de tijdslijn van Van Gogh’s
werken en aan het afwijzen en toewijzen van
schilderijen.
Noot Editor: Rob Bouwman is ook auteur van Twee
Moeders (gaat over zijn ervaringen in een Japans
kamp en de daarop volgende Bersiap periode en
verscheen in 2013 bij Ginko Uitgeverij. Zie voor een
interview met hem hierover: Bouwman.pdf).

From the Journals
door Basil Kingstone

Issue 32/6 of the Nieuwsbrief of the Orde van den Prince has a very nice article marking the 80th birthday of Jos Wilmots, who has devoted his life to promoting the teaching of Dutch (and German, for Dutch students). He was invited into the Order to make
the teaching of Dutch to non-Dutch students one of its objectives. The summer schools
at Zeist and Ghent are his work; thousands have benefited from them, myself included.
Members of CAANS may remember that Prof. Wilmots gave a paper at our conference
at the Learned Societies (as they then were) in Ottawa in 1982, and we published it in the
CAANS Journal: “Nederlands/Hollands/Vlaams, an untranslatable title” (IV ii – V i, 2832).
There are also some articles on the Flemish flag, with the famous lion, and on the origin
of the patriotic song ‘De Vlaamse Leeuw.’ It was written in the 1840s, amid a burst of
patriotic song-writing in countries threatened by France’s talk of extending her borders
to the Rhine. One of the articles feels that wars in Europe are over now, hopefully, and
that it is time to give ourselves national anthems with less bloodlust in the words and less
martial tunes.
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Issue 33/1 launches, after their series of articles on various regions and dialects, a series
on the Order’s chapters, beginning with the Kennemerland, the area from Amsterdam to
the sea. It worries them that 18 of their 24 members are over sixty, but they are an active
bunch, doing things like preparing immigrants in Haarlem for their citizenship test.
Speaking of immigrants, there are clearly many in Brussels, since a survey shows an increase in the proportion of Arabic-speaking families from 6% to 18%. The percentage of
people fluent in any of Dutch, French or English has declined slightly, but the proportion
of bilingual families has risen from 7% to 17%.
The main article is called ‘Waarom het Verkavelingsvlaams onvermijdelijk was.’ It is
inevitable because the language of the educated classes and the media (Journaalvlaams)
is not suited for everyday spoken use, and the Flemings want to speak Flemish and not
Dutch; in fact, they don’t understand people who speak to them in ‘Hollands’ and get annoyed at them.
As for the Dutch, they are not interested in co-operation with Flanders about language
(the Taalunie’s budget has just been slashed by 25%). Differences among Flemish dialects are decreasing and differences between Flemish and standard Dutch are increasing.
It is not just a question of a few hundred words; the grammar is different, especially for
pronouns and verb forms.
Issue 37/2 of Dutch Crossing is largely devoted to religious history. Eric W. Platt (St. Francis College, Brooklyn, NY) shows us
that the argument in the Netherlands in the years 1609-21 between
the Remonstrants and the Calvinist establishment (the CounterRemonstrants) was conducted by pamphlets inspired largely by
similar British disputes. King James I intervened in Dutch politics,
going so far as to veto the choice of a professor of theology at Leiden whose views he considered rabble-rousing, and he wrote some
of the pamphlets.
The next three articles are based on the papers of a symposium
held at the Theologische Hogeschool Kampen in 2010 on theological contacts between the Netherlands and Scotland. James EglinKing James I
ton of that institution shows this activity in the 17th century.
David Fergusson (Edinburgh) traces these contacts and influences to the present day.
By 1900 they had declined to almost nothing, especially since German thought became
popular after 1860; today, however, there are signs of interest in reviving these links.
George Harinck (Amsterdam) looks more closely at such contacts in the 19th century.
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This was the time when the church in
Scotland lost the monopoly on education and people were moving to the
cities and away from the uniform
community of the villages. Thomas
Chalmers and Abraham Kuyper understood that they could no longer insist
on a Christian nation, rather their
faithful would be individuals with a
Christian world-view; Chalmers promoted active charity in city slums.
Abraham Kuyper

The last article is about language. Roel Vismans (Sheffield) has conducted a survey to
see whether young Dutch-speakers are using je more and u less than a generation ago, as
is commonly believed. He finds it is slightly true, but it depends on whom they are speaking to.
The issue also contains a review and a review article. The review praises Roland Willemyn’s Dutch: biography of a language, the first history of the language in nearly thirty
years. It is excellent and the reviewer finds only two things to fault: the English is occasionally un-idiomatic, and there is no mention of the presence of thousands of Dutchspeakers in early modern Britain. The review article looks at two works on Albert and
Isabel, rulers of the Southern Netherlands from 1598 to 1621, who encouraged a Catholic
cultural revival.
Luc Duerloo’s Dynasty and piety explores the importance
of ‘middling’ States in diplomacy of the period (Aartshertog
Albert (1559-1621) was of Spanish royal and German imperial
blood, which gave him the status to play such a part).
Isabel Clara Eugenia, an essay collection edited by Cordula
van Wyhe, looks at the importance of women in government
then (Isabel was Philip II’s daughter and she ruled after her husband’s death). Both works show that the interest in the archducal couple aroused by an exhibition about them in Brussels in
1998 continues to bear fruit.
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The lead author in issue 42/3 of Septentrion is Mensje van Keulen. CAANS members will recall that she visited several CAANS
chapters in 2004. Her style is as telling and cutting as that of Roald
Dahl or Raymond Carver. We get to know her characters intimately and they seem perfectly normal, even as they commit atrocious
crimes.
The other writer in this issue is
Filip Rogiers, a journalist with
De Standaard and a poet, who in
2012 published a collection of
five short stories called NauweMensje van Keulen
lijks lichaam. They feature little
people overwhelmed by big problems; in the one translated here, two such people clash.
For the plastic arts, we meet Benjamin Verdonck,
who creates in public places art works designed to
make passers-by think about art and its role in creating a new society, a direct democracy. To this end he
builds, for example, a half-sized house perched in a
tree with the branches left growing through it.

Verdock’s humannest

Wim Crouwel is a more firmly traditional figure:
he designs posters using plain clear typography, no
curlicues, often not even illustrations.1
The major articles, by H. L. Wesseling begin with
Crouwel portrait
a comparison of national spirit in France and the
Netherlands.2 In France, people are proud of their military in Libya and Chad, the French
language, wine, and the memory of General de Gaulle. In the Netherlands they are proud
of their progressive legislation. Unfortunately both countries are showing signs of a less
1. Editor: voor Crouwel over Crouwel, zie en hoor: http://vimeo.com/24717448
2. Editor: Wesseling is ook auteur van De man die nee zei, een boek over De Gaulle.
Zie en hoor hoe hij zijn boek op Youtube aanprijst: http://www.youtube.com/
watch?v=GtCpPOuRe0sDe
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healthy nationalism, namely fear and mistrust of other people, notably immigrants, globalization and the European Union.
The articles end with a list of web addresses for information on Belgium and the Netherlands, available in French, which is not always easy to find (English, no problem),
grouped under various headings: official sources, current affairs, art and culture, language
and literature, tourism, history and society, science and technology. Very useful.

Hopelijk tot ziens op 28 en 29 mei in Brock University te St. Catherines

- 19 -

CAANS NEWSLETTER - December 2013

BULLETIN DE L’ACAEN - décembre 2013

CANADIAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF NETHERLANDIC STUDIES
CAANS
2014 MEMBERSHIP FORM
Please note that membership is from January 1 to December 31
Regular membership of CAANS is thirty dollars. Senior membership is twenty-five
dollars. Student membership is twenty dollars. All membership fees are tax deductible.
CAANS is a not-for-profit charitable educational organization and welcomes additional
donations. All members, and all donors over $10.00, will be sent a tax receipt within
the first few months of the calendar year following .
If you are a member of a local chapter which assesses an additional fee, you may submit this form with your cheque or money order to the local chapter along with the local
fee. 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:3
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 and our Journal (CJNS/RCEN) are distributed by e-mail, so
please be sure to give your e-mail address below. We will not share this email address with anyone!
Name: _____________________________________________________________
Mailing Address: _____________________________________________________
Telephone : __________________________ ______________________________
(home)

(work)

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

◊ This is a membership renewal for 2014
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ASSOCIATION CANADIENNE POUR L’AVANCEMENT DES ÉTUDES NÉERLANDAISES
(ACAEN)
FORMULAIRE D’ADHÉSION 2014
Veuillez noter: on devient membre pour une année civile.
La cotisation à l’ACAEN est de trente dollars pour les membres réguliers, vingt-cinq
dollars pour les personnes du troisième âge, et vingt dollars pour les étudiants.
L’ACAEN est une corporation de charité et toute cette somme est un don charitable
aux fins d’impôt.
L’ACAEN accepte volontiers aussi des dons supplémentaires. Les membres et les
donateurs recevront un reçu aux fins d’impôt dans les premiers mois de l’année civile
suivant.
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 notre Bulletin et notre Journal (CJNS/RCEN) 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 2014
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Chapter Secretaries & Contacts
Calgary - Mary Eggermont:
memo45@shaw.ca
Montreal - Peter Lowensteyn:
peter@lowensteyn.com
Ottawa - Martien de Leeuw:
martiendeleeuw@gmail.com
Toronto - Marianne Verheyen:
mverheyen@sympatico.ca
Vancouver - Saskia Stomps:
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CAANS/ACAEN Archives 1971-2013
Kings University
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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!

Notice from our Treasurer, Paul de Laat:
A few of you have not yet paid for this year and we are now December 2013. Why
not pay for 2013 and 2014 at the same time!
Membership dues for this year are $35.00 for regular members, $30.00 for seniors
and $25.00 for students.
If you are not sure if you have contributed this year, I encourage you to send a short
email to pgdelaat@gmail.com.
Please note that some memberships for CAANS (National) are collected through your
local chapter. If in doubt, ask the treasurer of your local chapter if this is the case.
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