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Editorial

door Mary Eggermont-Molenaar, Calgary
Volgend jaar wordt het druk in Calgary, zullen de duizenden deelnemers aan Congress
2016 er neerstrijken (alvorens zich naar Banff te begeven). Voordat we verder gaan, kijkt
u alstublieft op p. 18 van dit nummer. Daarop staat hoe u uw contributie voor volgend
jaar kunt overmaken aan onze nieuwe penningmeester Peter Tijssen.
CAANS/ACAEN’s 2016 annual meeting will be held in Calgary, Alberta, from 28 to 29
May 2016, to coincide with the Congress of the Social Sciences and Humanities. The
University of Calgary, which is hosting this year’s Congress, has chosen as its theme Energizing Communities. This theme is supposed ‘to reflect the university’s commitment to
community engagement at local, regional, nations and transnational levels.’
More about this conference at this LINK.
Call for Papers: vice-president Tanja Collet
(email + 1-519-253-3000) invites you cordially
to hand in a proposal ‘for a 20-minute paper
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. Zie HIER
Call for Papers: Van 6-8 april 2016 wordt in
Groningen Achter de Verhalen, het zesde congres over de moderne Nederlandse letterkunde,
gehouden. Eerdere succesvolle bijeenkomsten
waren in Leuven (2006), Nijmegen (2008),
Gent (2010), Utrecht (2012) en Brussel (2014).
Het thema, ‘Het belang van de literaire cultuur,’
zal in enkele plenaire lezingen en in parallelsessies van verschillende kanten worden
benaderd. Voor een toelichting, zie HIER.
--

Rijksuniversiteit Groningen
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Het houdt niet op. On 3 and 4 of June 2016 the 18th Biennial International Conference
on Netherlandic Studies will be held Ann Arbor. Theme of the conference is Imagining
the Low Lands. For more information.
Introduction to Dutch:
Learn to speak, write and understand basic Dutch, with this free, three-week, introductory
foreign language course. The course will be taught in English by lecturers of Dutch and
English from the University of Groningen in the Netherlands. For more about this course.
CAANS/ACAEN-(oud)leden en sprekers in het nieuws
In december 1444 werd
buiten de Amersfoortse
Kamperpoort een beeldje
van Onze Lieve Vrouw
onder het ijs gevonden.
Zodra het was ‘gered’,
vonden wonderen plaats
die aan dit beeldje werden
toegeschreven. Een eeuw lang voltrokken zich nog veel
meer mirakelen. Daarvan zijn er 542 schriftelijk overgeleverd. Dit boek, geredigeerd door Dick de Boer en
Ludo Jongen, biedt een editie en een hertaling in modern Nederlands van het
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Nederland heeft, nooit
geweten, een vereniging
voor funeraire cultuur,
genaamd De Terebinth.
Onlangs gaf deze vereniging een schitterend
geïllustreerd boekje uit,
--
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getiteld Over de groene Zoden; Wandelen over begraafplaatsen in Nederland, Bartho Hendriksen
en Liesbeth Vermeulen (red.). Korrie Korevaart
nam de beschrijvingen van Begraaf- en gedenkpark Heilig Land Stichting te Groesbeek, de
Algemene Begraafplaats Middelburg en Zorgpark
Voorburg te Vught voor haar rekening. Voor meer
over de Vereniging De Terebinth, zie HIER
Melis Stoke was een dertiende eeuwse klerk van
Floris de Vijfde. Hij is auteur van Rijmkroniek, een
van de allereerste geschriften in het Nederlands.
Later werd de naam Melis Stoke het pseudoniem
van Herman Salomonson, een Delftse student.
Later werd hij medewerker van De Groene Amsterdammer en nog later hoofdredacteur van de
Java-Bode. In Een humaan koloniaal bespreekt
Gerard Termorshuizen leven en werk van Herman Salomonson. Voor een bespreking van het
boek zie
HIER.
In 2005 werd het dagboek van Willy Uhlenbeck-Melchior In Montana 1911, A Professor
and his Wife among the Blackfeet in Engels
gepubliceerd. Hierin zijn ook Original Blackfoot
Texts (1911) en New Series of Blackfoot Texts
(1912) van haar echtgenoot prof dr. C. C. Uhlenbeck opgenomen. Bij de Blackfeet in Montana
in 1911 bevat alleen Willy’s dagboek in de taal
waarin ze het schreef (Nederlands dus). Deze
uitgave is geannoteerd en voorzien van een inleiding en gevolgd door o.a. een briefwisseling
van Uhlenbeck met een 24-jarige Blackfeet die
hij in 1910 en 1911 had leren kennen als 10-11jarig missiejongetje en die hij willen adopteren.
Voor meer hierover, zie HIER
--
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In dit nummer
Peter Lowensteyn, CAANS’ webmaster en associate editor
van deze newsletter solliciteerde in 1953 bij Uitgeverij Van
Oorschot. Gedurende het interview vond Van Oorschot uit dat
de vader van Peters lid van de Onafhankelijke Socialistische
Partij was geweest en daarom, en misschien omdat Peter een
lange man is en dus bij de bovenste boekenplanken kon, werd
hij aangenomen. Op 4 november van dit jaar promoveerde
NRC Literair redacteur Arjen Fortuin op een proefschrift getiteld Geert van Oorschot, uitgever. Op het verzoek van Fortuin zond Peter hem enige herinneringen aan zijn tijd bij Van
Oorschot. Een paar fraaie secties zijn in het boek opgenomen.
Van Peter en van de jonge doctor
Fortuin kregen we toestemming
enkele passages in deze newsletter te plaatsen.
Zich bewegen over Canada’s wegen betekent af en toe onaangenaam getroffen worden met borden waarop staat Dutch
Elm Disease. Allang vroeg ik me af wat er toch Dutch aan
iepziekte kon zijn. Nog maar kort geleden kwam me een
artikel, van de Leidse biologe dr. Rinnie E. Kooi, onder ogen
die het woord ‘Dutch’ in dit verband uit de doeken doet. Ik
vroeg haar dit artikel samen te vatten voor deze newsletter.

Vancouver

door Doeshka Timmer
Op donderdag 17 september 2015 sprak Joanna van der
Gracht de Rosado over haar boek Circles, a Family Memoir.
Circles, Joanna’s recently released fourth book, is set primarily
in The Netherlands. It celebrates the century-long life of her aunt, Gisèle van Waterschoot
van der Gracht. During World War II she hid her Jewish friends in a tiny apartment on the
Herengracht, one of Amsterdam’s main canals. Clean water, food and fuel of any kind,
were scarce. They lived in constant fear of discovery, but she never allowed danger or
privation to stifle her independent courageous spirit. Thanks to Gisèle’s resourcefulness,
the group survived the Nazi occupation.
--
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Joanna’s father, John, Gisèle’s first cousin, was a member of the Canadian Army division
that liberated The Netherlands. John had her address and when he got a day’s leave, he
called on her. Gisèle’s living conditions and her gaunt appearance alarmed him. After a
brief stay, he made excuses and left. She could not believe it when he returned later the
same day with all the supplies he could carry.
By her account, that food saved her and her household from starvation. Johns battalion
soon moved on to the Belgian refugee camps and the two cousins never saw one another
again.
Joanna van der Gracht de Rosado grew up in North Vancouver, BC, Canada. She now
lives in Mexico. She has written two books about cultural adaptation to life in Mexico and
a novel that is set in Yucatan and Mexico City. She has contributed to short story anthologies, and she blogs at www.writingfrommerida.com
Op 4 oktober sprak consul-generaal Gert Heijkoop over Het Midden
Oosten – waar het fout ging

Gert Heijkoop

Op maandag 16 november hield prof. dr.
Carel Stolker, Rector Magnificus & Voorzitter van het College van Bestuur van de
Universiteit Leiden een voordracht getiteld
‘Disruptive innovations’ and the future of the
universiy:

The university is an old institution. The university of Bologna, Italy, dates
from 1088. That makes her twice as old as the Leyden University, which
was founded herself before the Pilgrim Fathers. But age cannot predict the
future.

prof. dr. Carel Stolker

Clayton Christensen, former Dean of the Harvard Business School, warns that “in 15 years from
now half of the U.S. universities may be in bankruptcy.” The cause, according to him, would be
“disruptive innovations.” One example would be the recent developments in online-learning: in
particular the MOOC’s. But also in scientific research lots is happening. And one could also ask the
question: what could be the outcome of the globalisation of higher education?
Even though we could downplay the innovations theory, the international business world is very
impressed with Christensen. So we should ask the question: what are in fact the challenges and
threats for the big universities of today? Would it be possible that the Leyden University, or your
own university, could disappear just like that? Probably not!!
--
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Deze rede werd gehouden ter herdenking van de beroemde protestrede gehouden door
professor Cleveringa op 26 november 1940, toen zijn collega, vriend en mentor, de joodse
professor Meijers, was ontslagen door de bezetter. De lezingen worden in principe gehouden door hoogleraren of wetenschappelijk medewerkers van de Universiteit Leiden.

Calgary

door Mary Eggermont-Molenaar
Voor de dertigste maal werd hier de Cleveringalezing gehouden. Ook hier sprak prof. dr. Carel
Stolker, over ‘disruptive innovations’ en de toekomst van de universiteit. Op verzoek sprak hij in
het Nederlands:
De universiteit is een oeroude instelling. Zo
dateert de Universiteit van Bologna uit 1088.
Daarmee is ze twee keer zo oud als de Leidse
universiteit, die toch ook al dateert van vóór de Pilgrim Fathers. Toch zegt leeftijd niet alles over toekomst. Clayton Christensen voormalig Dean van de Harvard Business School waarschuwt
dat “in 15 years from now half of the US universities may be in bankruptcy.” De oorzaak
zouden ‘disruptive innovations’ zijn. Een voorbeeld zijn de recente ontwikkelingen in online-learning: in het bijzonder de MOOCs. Maar ook in het wetenschappelijk onderzoek
is van alles aan de hand. En waartoe kan de globalisering van het hoger onderwijs niet
allemaal leiden?
Ook al is er van alles af te dingen op de disruptive innovations-theorie, het internationale bedrijfsleven is erg onder de indruk van Christensen. En daarom toch maar de
vraag: wat zijn eigenlijk de grote uitdagingen en bedreigingen voor de hedendaagse grote
universiteiten? Zou Leiden, uw Alma Mater, inderdaad ‘zomaar’ kunnen verdwijnen? Vast
niet!

Voor een nadere bespreking van de lezing, zie die van Peter Lowensteyn uit Montreal.
Reacties op de lezing in Calgary kunnen worden samengevat in die van CAANS-lid Hans
Berkhout, voormalig huisarts van veel van de Calgariaanse toehoorders: “great evening,
very interesting and approachable speaker.”
Laatste nieuws op Cleveringa-gebied: Op 26 november 2015
verscheen de door Frans Hemelop ontworpen postzegel
waarmee het moedige optreden, dan 75 jaar geleden, van de
drie Leidse hoogleraren Barge, Cleveringa en Van Holk werd
herdacht.
--
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Toronto

door Marianne Verheijen
Agnes Kes, die net was neergestreken in Canada na aan de UvA
te zijn afgestudeerd, bood aan op 16 oktober een lezing te geven
over haar afstudeerscriptie, ‘De lezerservaring’. Hieronder haar
abstract:
De lezerservaring, of waarom je je verliest in een boek
Soms nemen een boek en zijn personages je mee. Dan zit je niet
thuis op de bank, of in de tram, of in bed, maar dan ben je bij
de bedoeïen in de woestijn, of bij een joodse familie in New York, of in een Duits dorp
tijdens de Tweede Wereldoorlog. De bedoeïen geven je te eten, de joodse familie laat je
kennis maken met Sabbat-gebruiken, en het Duitse dorp vlucht in de schuilkelders. Wat
gebeurt er met je? Waarom ben je even ‘van de wereld?’ Dit zijn heel nieuwe vragen binnen de literatuurwetenschappen, waarop ik het antwoord heb geprobeerd te vinden voor
mijn masterscriptie aan de Universiteit van Amsterdam. Met behulp van theorieën uit de
psychologie en de zogenoemde reader-response-theorie, heb ik een framework ontworpen
dat ik de ‘lezerservaring’ heb genoemd. Tijdens mijn lezing ging ik in op de vier componenten van de lezerservaring: begrip, emotionele betrokkenheid, transportatie en identificatie. Ik legde deze vier componenten, en hun onderlinge interactie, uit, en paste ze tot
slot toe op een van mijn favoriete boeken uit de Nederlandse literatuur: Gerbrand Bakkers
Boven is het stil.   

Op 27 november introduceerde Renny de Groot Family
Business, haar debuut adult novel, die in Sudbury Living werd beschreven als “a story of ordinary days during
extraordinary years.”
Set in the Netherlands against the backdrop of the Great Depression and through World War II, Family Business follows the story
of Agatha Meijer and her sons, André and Johan, as they build
their textile business, a business Agatha is determined her sons
will carry on, regardless of their own desires. Family tension
comes to a head when the boys each take a stand, sending all
their lives spinning in directions none of them would have ever
anticipated, and making each of them question the true meaning
of loyalty, love, and freedom.

--
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Montreal

door Peter Lowensteyn
De nieuwe behuizing van het Black Community Centre bleek minder geschikt voor onze CAANS lezingen
en we hebben besloten om voor het komende jaar
onze bijeenkomsten te houden in het huis van Pieter
Sijpkes, een voormalig bankgebouw, dat ook gebruikt
wordt voor theater voorstellingen van een plaatselijke
toneelgroep. Er is een redelijke geluidsinstallatie en
een projectiedoek en ook genoeg ruimte.
Google Street View

Op 17 september begonnen we het 2015-2016 seizoen zoals gewoonlijk met een film.
Op 15 november gaven Frans Kruller en
Martin van Kuilenburg een lezing over de Nederlandse spoorwegen aan de hand van enkele
originele polygoon films die lieten zien hoe
begon met een Patentee, met later ook Kamelen,
Blauwe Engelen, Buffels, Koplopers, Wadlopers
en zelfs Hondekoppen. Dit waren de namen die
er gegeven werden aan de verschillende treinEen Hondekop
soorten die er in Nederland gereden hebben of
nog rijden. Er kwamen ook andere interessante objecten ten sprake. Frans had wat miniatuur treinen meegenomen en liet die op een klein spoortje rijden. Jammer genoeg liet hij
er één van de tafel in de afgrond storten wat liet zien dat ook bij miniatuur spoorwegen
een ongeluk in een klein hoekje zit.
Op 5 november gaf Peter Lowensteyn een lezing over
Unico Wilhelm van Wassenaer (1692 – 1766), edelman,
diplomaat en Barok componist. Peter sprak over de baroque muziek in het algemeen en die in de Republiek
gedurende de 18e eeuw, in het bijzonder. Hij legde ook uit
hoe het kwam dat composities van de Nederlands edelman
Unico Wilhelm van Wassenaer konden worden toegeschreven aan de Italiaanse componist, Giovanni Battista
Pergolesi, die op de leeftijd van 26 stierf. De lezing werd
„omlijst” door muziek van Van Wassenaer.
--
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Op 18 november gaf prof. Carel Stolker zijn
Cleveringa lezing over „Disruptive Innovations”
en de toekomst van de universiteit.
Hij koos drie elementen als Disruptive Innovations: MOOCs, Science 2.0 en Globalization.
* MOOCs zijn Massive Open Online Courses
en vele universiteiten bieden dit soort cursussen.
Tezamen met globalization en Science 2.0. (de nieuwe benadering van de wetenschap
die gebruik maakt van informatie-uitwisseling en samenwerking mogelijk gemaakt door
netwerktechnologieën-) kunnen grote, en rijke universiteiten de minder kapitaalkrachtige
universiteiten in het nauw drukken door het massaal aanbieden van zulke MOOCs.
* Professor Stolker sprak over de integriteit, het onderwijs en het onderzoek als resultaat
van de razendsnelle digitalisering van de academische wereld. Onderzoekers hebben nu
talloze nieuwe mogelijkheden om razendsnel kennis te delen waardoor de samenwerking
tussen onderzoekers een enorme versnelling krijgt.
* Wat is echter de aard van deze connectiviteit? Wat zijn de machtsverhoudingen tussen
internationale universitaire instellingen die geconfronteerd worden met de globalisering?
Sommige landen zijn rijker dan andere. Hoe moet de betrouwbaarheid van de informatie
verstrekt in de MOOCs worden gemeten? Hoe worden de internationale officiële erkenningen geregeld en wie bepaald de doelstellingen van de open source cursussen? Omdat
de cursussen “open” zijn is er het probleem van de financiering van zulke cursussen. Deze
kwesties en nog velen meer zijn de „Disruptive Innovations” die de toekomst van de
universiteit zullen bepalen.
Een en ander werd door Professor Stolker, ook voor de leken, duidelijk in kaart gebracht.

--
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In dit nummer
Dutch elm disease
door Rinny E Kooi
In Canada worden vaak ernstig zieke iepen
aangetroffen. Het blijkt dat die bomen dan
de ziekte ‘dutch elm disease’ hebben. Wat is
die ziekte eigenlijk en waarom heeft die deze
Nederlandse naam gekregen?
Een iep kan wel 500 jaar oud worden. Helaas
bereiken veel iepen die leeftijd niet omdat
ze bezocht worden door bastkevers, iepenspintkevers, die een ziekte verspreiden. In
Nederland spreken we in zo’n geval over de
iepziekte. Deze ziekte wordt in Groot Brittannië en Engelstalige gebieden ‘dutch elm
disease’ genoemd. Verwonderlijk is het niet
want de aangetaste boom heet in Engeland dutch elm, dat is de Hollandse iep, Ulmus
×hollandica. Overigens zijn er in Canada – en ook in Nederland – ook andere soorten
iepen die die ziekte kunnen krijgen.
De ziekte is waarschijnlijk in Nederland vanuit Engeland ingevoerd. De eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland, Johanna Westerdijk (1883-1961), verrichtte met haar
studenten onderzoek aan schimmels. Zij ontdekte dat de iepziekte door een dodelijke
schimmel (Ceratocystis ulmi) wordt veroorzaakt. En omdat het Nederlanders waren die
de ziekte hadden ontdekt kreeg die internationaal de naam ‘dutch elm disease’. In Nederland wordt deze ziekte verspreid door de bastkever Scolytus scolytus. In de VS zijn de
ingevoerde bastkeversoorten S. multistriatus, S. mali en Hylurgopinus rufipes de veroorzakers van deze plaag. Gezien de verspreiding van deze kevers zullen zij (en mogelijk
ook enkele andere soorten bastkevers) de veroorzakers zijn van de iepziekte in Canada.
Een bastkever graaft gangen onder de bast. De dekschilden van de kever zijn aan de top
uitgehold en worden als een schop gebruikt bij het verwijderen van afval uit de gangen.
Het vrouwtje doet gewoonlijk het werk en het mannetje helpt bij het verwijderen van het
afval. Als ze onder de schors zijn holt het mannetje daar in de voedselrijke cambiumlaag
een bruidskamer uit waarin de paring plaats vindt. In de cambiumlaag worden nieuwe
cellen voor de stam gemaakt. Een mannetje paart met verschillende vrouwtjes en maakt
dus meer dan één bruidskamer. Het vrouwtje begint na de paring vanuit de bruidskamer
een gang te graven waarbij ze vlak onder de schors blijft. Ze legt plaatselijk eieren langs
- 10 -
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de gang. Nadat de larven uit het ei zijn gekomen graven ze een gang in een rechte hoek
op de hoofdgang. Als de larve volgroeid is verpopt hij in de boom. Uit de pop komt na
verloop van tijd een kever die een gang graaft naar de buitenwereld. Aan het patroon van
de graafgangen kunnen de kevers worden herkend.
Als een boom last heeft van iepziekte zijn de gangen
van de iepenspintkever besmet met de dodelijke schimmel die zich via de gangen verspreidt. Kevers uit een
besmette boom kunnen andere gezonde iepen met de
ziekte infecteren. Een boom heeft houtvaten voor het
transport van water en de daarin opgeloste stoffen. De
schimmel verstopt de houtvaten waardoor de boom
zeer snel kan doodgaan. Ik heb waargenomen dat grote
bomen binnen enkele dagen kunnen afsterven. Overigens wordt de schimmel niet alleen door de kevers
verspreid. Het kan bijvoorbeeld ook gebeuren doordat
boomwortels met elkaar in contact komen.
In de 20ste eeuw dook de waarschijnlijk uit OostAzië afkomstige verwoestende iepziekte voor het eerst
in West Europa op. In 1918 werd deze voor het eerst
ontdekt in Noord-Brabant. Sindsdien is deze ziekte een
iepenspintkevergangen
grote plaag geworden voor de iep. Plaatselijk werden
in het verleden alle iepen in de omgeving van een besmette boom gekapt. Tegenwoordig
probeert men in Nederland op allerlei andere manieren de iepziekte te bestrijden, bijvoorbeeld door resistente rassen te kweken. Ook besmet men iepen met de bacterie Pseudomonas syringae die de groei en ontwikkeling van de schimmel remt.
Peter Lowensteyn aan het woord in
Arjen Fortuin, Geert van Oorschot, uitgever
Het interieur van het „werk” kantoor op de eerste etage
bestond uit een ouwe gietijzeren kluis, die werd gebruikt
als opberg kast. In plaats van echte bureaus, stonden er drie
houten tafels, tegen elkaar geschoven bij het raam. Ze waren
bijna helemaal bedekt met stapels papier, een schrijfmachine, en twee bureaulampen. Er lag altijd nog meer troep
op de raamkozijnen. Een vierde tafel stond tegen de muur
en werd gebruikt om boeken in te pakken.
Links van de deur stond een stalen boekenkast met de
boeken die het meest verkocht werden. Gerard van het
- 11 -
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Reve sprak daar vaak minachtend over en noemde
het een fonds van grafzerken! Van Oorschots gebied
was links bij het raam, en het rook daar sterker naar
sigaren. Aan de muur hing verschoten, hier en daar
gescheurd, jute behang.
Hier hield ik de correspondentie bij, niet de echt
belangrijke, dat deed Van Oorschot zelf. Met Helmut
Salden, de letterontwerper en boekverzorger, liepen
de communicaties wat moeilijk, niet alleen op papier
maar ook per telefoon: „Mieneer Löwensteyn, et
doet mij een sehr kroot kenoegen te konstateren dat u
kantoor Herengracht 613
deze papiertjes so koet bewaard hebt”, alsof meestal
alles altijd weg was. Ieder ding dat ik deze paranoïde man toezond moest altijd vergezeld
worden van een schrijven waarin precies stond wat er verzonden was, omdat er anders een
antwoord zou komen met een „Ja, aber dass ist nooit aan mij versonden.” Arme Salden,
slachtoffer van de Nazi’s. Ik begreep daar toen niets van en werd alleen maar kwaad als
de neurotische, oudere man begon te schreeuwen als ie op een leugen betrapt werd. Voor
mij was Salden toen gewoon een vervelende man.
Vaak schreef ik brieven die Van Oorschot dan tekende. De aanhef was altijd een probleem. Lieve Kiki.
„Meneer Löwensteyn, hoe kunt U nou Lieve ‘Kiki’ boven een brief zetten?”
„De brief wordt toch door u getekend?”
„Toch vind ik het maar raar als U ‘Lieve Kiki’ typt.
Er was altijd een grote rotzooi op het bureau van Van Oorschot;
stapels papier, peuken en as, soms nog niet geheel gedoofd zodat
er kleine brandjes ontstonden. In de hoek stond een stomme rol
golfkarton, zo geplaatst dat je de deur bijna niet in kon. Er stonden
stapels boeken op de vloer die er altijd uitzagen alsof ze zo om
zouden kunnen vallen. Een onverzorgde boel, zonder systemen, niet
zozeer omdat die te duur waren, zoals Van Oorschot beweerde, maar
omdat ze voor zijn conservatieve smaak te modern waren. Overal
lagen er ordners met facturen en correspondentie. Zodra ik het had
opgeruimd, maakte Van Oorschot er weer een bende van. De stinkende inpak tafel met de oude vieze boeken, dozen met enveloppen,
rolletjes touw, een ding met water, en plakband dat over een rolletje
liep en nat werd als je er aan trok, zodat je er mee plakken kon. Het Van Oorschot, 1950’s
- 12 -
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water was vies groen en stonk. Het enige mooie in het hele
kantoor was een reclame tekening van Cognac met een Pierrot
er op, een paar nette tekeningen van Melle, en een kalender
met een Japanse dame. In het plafond zaten vier kleine bolletjes die allen even slecht licht gaven.
De ruimte binnen de draaiende trap was opgevuld met boeken,
van de nok tot de kelder. Zwaar ingebonden panden die nooit
meer verkocht zouden worden. Dikke pillen Polak, die stonden
te wachten tot ze met z’n allen door de fundering zouden
Löwensteyn 1950’s
zakken, zo de Amsterdamse prut in. Als je je vingers langs de
kaften liet glijden, waaide de stof je neus in.
Op de tweede etage was het „nette” kantoor voor de ontvangst. Op deze verdieping verhuurden de Van Oorschots een kamer. In 1956 was dat Ton van Oudwijk, een vrouw met
rood haar geloof ik, niet mooi glanzend rood maar vaal, dat een veel te wit gezicht, vol
met ongelijk verdeelde sproeten, omlijste. Haar vuurrood opgemaakte lippen staken naar
voren als een verkeerslicht. Ze liep alsof ze kunstbenen had. Tenminste dat meen ik me te
herinneren. Vreemd! Mevrouw van Oorschot vertelde me een gepassioneerd verhaal over
haar; een briljante schrijfster die door haar niet begrijpende man was laten stikken. Ik
voelde toen een diepe sympathie voor
de man die haar verlaten had.
Vanuit het keukenraam van de woonverdieping keek je uit op de achterkant
van het toen nieuwe Flora theater en
wat bouwvallen van het oude, in 1929
afgebrande, theater, romantisch, een
natuurlijke rotstuin, ongestoord in het
midden van de stad, omringd door
kantoren, waarin de bedienden het
zich geen donder konden schelen.

1929 brand Flora Theater

Arjen Fortuin, Geert van Oorschot, uitgever • Uitgeverij van Oorschot • Gebonden met stofomslag • ISBN 9789028261150 • €45,00.
Arjen Fortuin was te gast in De Wereld Draait Door. Het fragment van de uitzending is HIER te
bekijken. Bekijk ook de boektrailer van Geert van Oorschot, uitgever van Peter Wollring
op Vimeo.
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From the Journals
door Basil Kingstone

Dutch Crossing, Issue 39:2, is devoted, as promised, to selected papers on the fine arts
from the ICNS conference held in June 2012 at Calvin College. The editorial explains
that in future ‘two peer-reviewed issues of [Dutch Crossing] will be devoted to essays
originally presented at the biennial conference.’ Five papers are reproduced here.
Alexander Dencher (Paris I) traces the relationship among the
likenesses, in various media, of Henri IV of France (1553-1610).
Dutch artists made these works for French patrons, but who
copied whom is a complex story. Alas, the article could have used
another proofreading and figures 2 and 3 seem to be transposed.
Catherine Levesque (College of
William and Mary) draws an interesting comparison between the long
task of reworking copper engraving
plates, letting part of the previous
Henri IV of France
composition show in the new one,
and Rembrandt’s portrayal of angels, letting the other world
show through in this one. She looks especially at Abraham’s
Sacrifice, Abraham Entertaining the Angels, and the mysterious Faust in his Study. Larger illustrations of these works
would have been welcome.
Hannelore Magnus (KU
Faust in his study
Leuven) records the social
promotion of the game of hot cockles. Originally it
consisted of a man burying his head in a seated woman’s lap while someone slapped his hand and he had to
guess who. This obviously sexual fun was regarded in
the northern Netherlands as lower-class, and there was
a market for pictures showing this activity, but in the
1660s leisured bourgeois and even aristocratic young
people in Antwerp turned it into holding hands and
making amorous conversation.

A Game of Hot Cockles
by Jean-Honoré Fragonard

The paintings done to meet this new demand were forerunners of the 18th-century French fêtes galantes.
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Elizabeth Sutton (U of Northern Iowa)
discusses a 1650 map of New Amsterdam
made. It was meant to make it look a settled
and civilized place like Amsterdam, in order
to encourage investment and settlers, but it
also took commercial advantage of the scandal caused at home by accusations against
the governor. Settlers did in fact come in
response, but the West Indies Company found
they avoided taxes.
Map of New Amsterdam

Lastly, Michelle V. Parker, an independent researcher, describes the
book by Jan van der Heyden known in
English as the Fire Hose Book (1690).
Designed to promote its author’s
invention of better equipment and to
persuade the authorities to make everyone do their civil duty in fighting
fires, it tells the story of 81 fires, with
frightening illustrations and tales of
businessmen ruined for life. The first
case, the destruction of Amsterdam’s
city hall in 1652, is a clever choice: in
recovering from that disaster, the city
showed the resilience and civic pride
that van der Heyden is appealing to.

from Jan van der Heyden and his Firefighting Book

Septentrion, issue 3 for 2015, opens with an article on the
abandonment in the Netherlands of the welfare state in favour of
‘participatory society,’ i.e. the government is no longer willing to
do its job of supporting the disadvantaged. The same sad story is
unfolding in many countries.
Willem I was of the opposite persuasion: he was the government
and he intervened in everything, notably education and economic
development. But resistance built up in the south over taxes, religion and to a lesser extent over language.
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The result, the almost accidental creation
of Belgium as a separate country, was not
a cut and dried affair; the Orangists, who
wished to rejoin the Netherlands, were a
political force for some years.
In the arts, we are introduced to Oliver
Schrauwen, a comic-strip artist who
has produced work in a great variety of
styles and in many languages. His threeWillem I in 1830
part work Arsène Schrauwen, the story
of a naïve young man who goes to work in the (then) Belgian Congo for a man who has
a megalomaniac plan to build a futuristic city in the jungle but goes mad, is available in
French and English editions.
We meet also the artist Michaël Borremans,
whose work seems classical, even old-fashioned,
till you notice that the figures are masked and the
painting tells you it is an illusion. In his earlier
period he did drawings in which people dumbly
accept to perform undefined mechanical tasks and
to torture each other.
The photographer Ilvy Njiokiktjien (who has an Indonesian father), on the contrary, is very much concerned
to capture reality, especially in South Africa – her most
famous photo is no doubt the one
taken through Mandela’s hearse
of the people waving as it goes
by – but also the lives and character of ordinary people.
The author Jan Brokken has written a lot of non-fiction, and
reality informs his fiction; thus his Jungle Rudy tells what is at
bottom a true story of a rebel against society who ends up running a nature preserve in Venezuela, happy in this lonely life and
no doubt content to let the jungle slowly kill him.
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We have translated extracts, of course, and also some
from Les Conséquences by Niña Weijers, a novel whose
main character seems to exist only barely and intermittently – which is no doubt why the story of her life is
told in disconnected scenes and not in chronological
order.

The lead item in the Actualités section is most interesting. The Van Eyck brothers’ multipanel painting The Lamb of God needs to be restored, but they couldn’t very well hide it
from the public for several years, so six panels at a time – out of 18 – are being moved to
the Museum of Fine Arts in Ghent to be restored in public view, behind a glass screen.
They have discovered a lot of overpainting, which they are removing, so when they are
done we will see the painting as it was originally.
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Canadian Association for the Advancement of Netherlandic Studies
2016 MEMBERSHIP
Please note that membership is from January 1 to December 31
Membership of CAANS is twenty-five dollars (twenty dollars for those who are also
member of the local chapter) for which Official Tax Receipts for a tax credit (about
35-50%, depending on province) will be remitted. Local chapters will not remit Official
Tax Receipts. CAANS-National is a charitable educational organization and welcomes
additional donations.
Membership fees or donations are preferably transmitted via the secure https://
www.canadahelps.org/en/charities/canadian-association-for-the-advancement-of-netherlandic-stu/ website since this can be done via credit card, debit card
or PayPal and therefore allows national and international payments without necessitating an account in different countries, and an instantaneous remittance of the tax
receipt. To do this, enter this website and click on Donate Now. After filling out the
forms, reviewing and clicking on Complete Donation, click on Receipt 1 (in red) to
download your Official Tax Receipt. You will also receive an instant email with your Tax
Receipt.
Please contact our treasurer for step-by-step instructions if needed (peter.tijssen@
iaf.inrs.ca) with “CAANS payment instructions” in the subject line.
For those not feeling at ease paying via the internet, cheques can always be sent to
our treasurer.
Address: Mr. Peter Tijssen, Treasurer of CAANS,
76 Winston Circle, Pointe-Claire, QC H9S 4X6
Inter-access-transit 01201; account 0246721
National Bank of Canada, 2800, boulevard St-Charles, Kirkland, QC H9H 3B6
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!
Send an email to peter.tijssen@iaf.inrs.ca when you remit your fees or a donation
with:
1.
2.
3.
4.
5.

your name
mailing address
home and any other phone numbers
e-mail address
your profession (If academic, please specify discipline)
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Association canadienne pour l’avancement des études néerlandaises
ADHÉSION 2016
Veuillez noter: on devient membre pour une année civile.
La cotisation à l’ACAEN est de vingt-cinq dollars (vingt dollars pour des membres
d’une section locale). Cette somme est un don charitable aux fins d’impôt et les
donateurs recevront un reçu aux fins d’impôt (crédit d’impôt de 35-50% selon les
provinces). ACAEN-National est une organisation éducative charitable et encourage
des dons supplémentaires.
Les frais d’adhésion ou des dons sont transmises de préférence via le site sécuritaire
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/canadian-association-for-the-advancement-of-netherlandic-stu/ car cela peut être fait
par carte de crédit, carte de débit, Interac ou PayPal et permet donc des paiements
nationaux et internationaux sans nécessiter un compte dans les différents pays, et
une remise instantanée du reçu d’impôt. Pour ce faire, entrez dans le site, et cliquez
sur « Faites un don ». Après avoir rempli les formulaires et une vérification et en
cliquant sur le « don complet », cliquez sur reçu 1 (en rouge) pour télécharger
votre reçu d’impôt officiel. Vous recevrez également un courriel instantané avec votre
reçu d’impôt.
S’il vous plaît contacter notre trésorier pour les instructions étape-par-étape si
nécessaire (peter.tijssen@iaf.inrs.ca) avec des «instructions de paiement
d’ACAEN » dans la ligne objet.
Pour ceux qui ne se sentent pas à l’aise de payer via internet, des chèques peuvent
toujours être envoyés à notre trésorier.
M. Peter Tijssen , Trésorier de l’ACAEN,
76 cercle Winston , Pointe-Claire , QC H9S 4X6
Inter-access-transit 0192019 ; account 02467219 ;
National Bank of Canada, 2800, boulevard St-Charles, Kirkland , QC H9H 3B6
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!
Lorsque vous payez, envoyez un courriel à peter.tijssen@iaf.inrs.ca avec :
1.
2.
3.
4.
5.

Nom
Adresse pour correspondance
Téléphone: (travail), (domicile)
Courriel (e-mail)
Profession (Les universitaires voudront bien préciser leur discipline)
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OFFICERS/
MEMBRES DU BUREAU
President
Tanja Collet
Languages, Literatures and Cultures
University of Windsor
Windsor, ON N9B 3P4
tcollet@uwindsor.ca
Vice-President
Mary Eggermont-Molenaar
1416 - 29 St. NW
Calgary, AB T2N 2V1
memo45@shaw.ca
President Emerita
Joan Magee
866 Victor Drive
Windsor, ON N8S 2S7
Past President
Michiel Horn
Professor Emeritus of History
and University Historian
York University, Glendon Campus
Toronto, ON M4N 3M6
schuhhorn@sympatico.ca
Secretary-Treasurer
Peter Tijssen
76 Winston Circle
Pointe-Claire, QC H9S 4X6
Peter.Tijssen@iaf.inrs.ca
CJNS/RCEN Editor
Inge Genee
Dept. of Modern Languages
University of Lethbridge
Lethbridge, AB T1K 3M4
cjns-editor@caans-acaen.ca
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CJNS/RCEN Editor Emeritus
Basil D. Kingstone
Department of French
University of Windsor
Windsor,ON N9B 3P4
bkingst@uwindsor.ca
Visiting Speakers Convenor/
Newsletter Editor
Mary Eggermont-Molenaar
1416 - 29 St. NW
Calgary, AB T2N 2V1
memo45@shaw.ca
Associate Newsletter Editors
Paul de Laat - Communications
Peter Lowensteyn - Layout
Webmaster
Peter Lowensteyn
webmaster@caans-acaen.ca
(Site: http://www.caans-acaen.ca)
Members at Large
Gerrit Gerrits
Dept. of History and Classics
Acadia University
Wolfville, NS B4P 2R6
Paul de Laat
613 Huyck’s Point Road
Wellington, ON K0K 3L0
pgdelaat@gmail.com
Martien de Leeuw
School of Industrial Design
Carleton University
martiendeleeuw@gmail.com
Willemina Seywerd
265 Scarborough Crescent
Scarborough, ON M1M 2J7
wseywerd@gmail.com
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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 - Doeshka Timmer:
doeshka.timmer@gmail.com

CAANS/ACAEN Archives 1971-2013
Kings University
Gerry Segger Heritage Collection
Dr. William Van Arragon
1.780.465.3500. Ext. 8074
Bonita Bjornson, archiviste
1.780.465.8304.
9125-50 Street
Edmonton, AB., T6B 2H3

BULLETIN DE L’ACAEN - décembre 2015
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, Peter Tijssen:
A few of you have not yet paid for this year. The good news is that from now on
membership fee is $25.00 for everyone.
If you are not sure if you have contributed this year, I encourage you to send a short
email to Peter.Tijssen@iaf.inrs.ca.
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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