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Editorial 
door Mary Eggermont-Molenaar, Calgary 
 
Congress 2016 in Calgary nadert met 
rasse schreden; volgende maand 28 
en 29 mei is het zover. Iedere tweede 
woensdag van de maand toog ik naar 
weer een vergadering voor de plaat-
selijke organisatoren en iedere keer 
zag ik dat zorgvuldige lezing van 
alle nieuwsbulletins had kunnen vol-
staan, maar ja, dat  had dan weer 
geen gratis grote lunchkoek opgeleverd. Tanja Collet heeft zich succesvol bezig gehou-
den met de samenstelling van het programma, dat u aan het einde van dit editorial kunt 
terugvinden. 

CAANS-leden en/of –sprekers in het nieuws  
 
Wim Vandenbussche, hoogleraar Nederlandse 
en algemene taalkunde aan de Vrije Univer-
siteit Brussel en voorzitter van de vakgroep 
taal- en letterkunde aldaar, werd op 16 decem-
ber 2015 plechtig ‘geïnstalleerd’ als werkend 
lid van de Koninklijke Academie voor Neder-
landse Taal- en Letterkunde (KANTL) te 
Gent.  In september 2007, was Vandenbus-
sche, gesponsord door de Taalunie, CAANS’ 
gastspreker en gaf toen in Calgary, Toronto, 
Ottawa en Montréal een reeks lezingen over 
de status en de geschiedenis van het Neder-
lands. Naar eigen zeggen bewaart hij dierbare 
herinneringen aan de enorme gastvrijheid die 
hem te beurt viel en noemt die lezingen-tour 
nog steeds ‘een van de mooiste ervaringen 
ooit’ in zijn hele loopbaan.   
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Afgelopen 7 februari verscheen 
Schoppenvrouw, de nieuwste 
roman van Mensje van Keulen, 
waarmee we haar van harte fe-
liciteren. Zie Recensie 
 
Met heel veel spijt berichten we 
dat op zondag 13 maart histori-
cus en jurist Cees Fasseur, die 
in 2009 op de CAANS Confer-
ence in Ottawa een lezing over 
zijn boek Juliana & Bernhard 
gaf, op 77-jarige leeftijd is over-

leden. Fasseur was vooral bekend van zijn zeer toegankelijk 
geschreven boeken over de Oranjes, waarmee hij een breed 

publiek bereikte. Fasseur heeft nog wel zijn autobi-
ografie Dubbelspoor afgeschreven. Deze verschijnt 
op 21 april. Fasseur schreef ook een tweedelige bi-
ografie over koningin Wilhelmina (1998 en 2001) en 
publiceerde in 2014 een biografie van Gerbrandy, die 
in de Tweede Wereld-oorlog minister-president was 
van de regering-in-ballingschap in Londen.  
 
In dit nummer 
 

Op 1 december 2015, het 
was nog net geen Sinter-
klaas, kreeg het Agnes 
Etherinton Art Centre 
van Queen’s University 
in Kingston Portrait of a 
Man with Arms Akimbo 
(1658) aangeboden door 
Alfred en Isabel Bader. 
De andere twee Rem-
brandts in het AEA Cen-

tre zijn Head of an Old Man in a Cap (1630) en Head 
of a Man in a Turban (c. 1661). We feliciteren het 
AEA Centre met deze nieuwe aanwinst. Caroline 
Han, kunsthistorica en ook al oud-CAANS-spreek-
ster, boog zich op verzoek over de voorgeschiedenis 
van deze en de andere twee Rembrandts.  

!2

Table of Contents  
 
Editorial  
Mary Eggermont-Molenaar    1  
Annual Meeting                    4 
News of the Chapters  
Vancouver                               6  
Toronto                                   6  
Montreal                                 7  
In dit nummer  
Rembrandts in Ontario  
Caroline Han                          8  
Op reis  
Luc DeVoldere                       9  
KANTL  
Wim Vandenbussche            11  
‘To be committeed or not’  
Willem van der Molen         12  
Charles Darwin 
Rinny E. Kooi                      13  
Boekenoverzicht  
Willemina Seywerd              15  
From the Journals  
Basil Kingstone                    17  
Membership renewal  
Peter Tijssen                         20 

Cees Fasseur

Caroline Han

http://caans-acaen.ca/News/Recensie_Schoppenvrouw.pdf


CAANS NEWSLETTER - April 2016                       BULLETIN DE L’ACAEN - avril 2016               

Tijdens de installatie van Wim VandenBussche in de 
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Let-
terkunde hield Luc Devoldere, lid van deze academie en 
hoofdredacteur en afgevaardigd bestuurder van Ons 
Erfdeel een lezing over zijn (Lucs) boekproject Langs de 
grenzen van het Imperium. Desgevraagd was Luc zo 
vriendelijk zijn relaas over de Leidse inspiratie van dit 
project voor ons op te schrijven.  
 
Nog even  over Vandenbussche’s installatie bij KANTL. 
Wat weten we van die instelling? En, Wim bracht bij die 
gelegenheid hulde aan zijn voorganger Jan Goossens. 
Wie is hij? vroeg ik hem. Zijn antwoord kunt u vinden In 
dit nummer.  

 
Willem Van der Molen, senior researcher bij het 
KITLV in Leiden en hoogleraar Filologie en Oud-
Javaans aan de Universitas Indonesia in Depok, Indone-
sia (en echtgenoot van Korrie Korevaart), schreef in een 
van zijn blogs over hoe de natuurramp die in 1867 te 
Yogyakarta een nieuw leenwoord voor de Javaanse taal 
opleverde. We mochten dit verhaal integraal van hem 
overnemen, waarvoor weer onze hartelijke dank.  

 
In 2015 was het 140 jaar 
geleden dat Charles 
Darwin een eredoctoraat 
werd verleend door de 
Universiteit Leiden. De 
Leidse biologe, botanisch curator van het a.s. Leidse 
Singelpark,  Rinny Kooi liet haar gedachten gaan over 
de rol die vader en zoon Darwin in Leiden hebben 
gespeeld.  
 
Willemina Seywerd uit Toronto voorzag ons weer van 
een indrukwekkend overzicht van Nederlandse en 
Vlaamse literatuur, waarvoor onze hartelijke dank. 
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Programma CAANS Jaarvergadering op 28 en 29 mei te Calgary 
Annual Meeting • 28-29 May, 2016 • University of Calgary 

MacEwan Conference & Event Centre • MacEwan Hall 241 • Hamlet 

PROGRAM 
Program Coordinator: Tanja Collet (University of Windsor; tcollet@uwindsor.ca) 

Saturday, May 28 

9:00 – 9:30: Welcome and Coffee 

9:30 – 11:00: Love, murder and other moral issues 

• 9:30 – 10:00: Margriet Lacy-Bruijn (Butler University) – Belle van Zuylen’s 
Place in the History of the Novel 

• 10:00 – 10:30: Michiel Horn (York University) – Rudy Kousbroeck’s Me-
dereizigers, over de liefde tussen mensen en dieren: some intercultural ob-
servations 

• 10:30-11:00: Inge Genee (University of Lethbridge) – Torture, Murder and 
Kidnapping in Arthur Japin’s De Overgave and Joseph Boyden’s The Orenda 

11:00 – 11:30: Coffee 

11:30 – 12:00: Dutch resistance, Dutch rebellion 

• 11:30 – 12:00: Jac Geurts (Radboud University Nijmegen) – Rebellious to the 
Very End. The Duchy of Guelders in Early Modern Times 

12:00 – 13:30: Lunch  

13:30 – 14:30: Dutch nature and science 

• 13:30 – 14:00: Marjan Eggermont (University of Calgary) – Biomimetica: de 
natuur als uitvinder in Nederland 

• 14:00 – 14:30: John ‘t Hart (Calgary) – Earthquakes (in Groningen, etc.) due 
to hydrocarbon exploitation. Myth or Fact? 

14:30 – 15:00: Coffee 

15:00 – 16:00: Dutch language learning and teaching 

• 15:00 – 15:30: Truus De Wilde (Freie Universität Berlin) – Aandacht voor 
Nederlands als pluricentrische taal: een taak voor docenten? 

• 15:30 – 16:00: Julio Monteiro (University of Brasília) – The Presence of the 
Dutch Language in South American Regional Organizations 

mailto:tcollet@uwindsor.ca
mailto:tcollet@uwindsor.ca
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 Sunday, May 29 

9:30 – 10:00: President’s Remarks and Coffee 

10:00 – 11:30: Keynote Speaker 

• Peter van Zonneveld (Leiden University) – Reizen en kolonialisme in de Indi-
sche archipel 

11:30 – 13:00: Lunch 

13:00 – 14:00: Religious considerations 

• 13:00 – 13:30: Willem de Bakker (Winnipeg, MB) – The Shattered Image: The 
Radical Reformation and the End of the Munster Movement in 1539 

• 13:30 – 14:00: Timothy Nyhof (Winnipeg, MB) – Present from the Inception? 
Melchoir Hoffman’s Continuing Influence and Legacy in Early Dutch Anabap-
tism 

14:00 – 14:30: Conclusion and Coffee 

14:30 – 15:30: General Assembly 

15:30 – 16:00: Canadian Journal of Netherlandic Studies Editorial Board meeting

MacEwan Hall

CAANS RECEPTION ($35, payable at the door)  
Saturday, May 28 at 5 pm at the residence of Marjan Eggermont  

2313 Westmount Dr. NW. Tel. 403 282 8039
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Vancouver 
door Doeshka Timmer 
 
Op donderdag 14 januari 
2016 sprak Dr. Richard M. 
Danel, voorzitter van het 
Magnesium Health Institute, 
over Magnesium olie: een 

nederlandse oplossing voor een globaal probleem?!  
 
Door de moderne voedselprocestechnologie heeft het 
merendeel van de wereldbevolking magnesiumtekorten op-
gebouwd. Als je iedere dag een beetje minder krijgt van een essentieel mineraal ga je op 
den duur klachten krijgen. Denk aan aderverkalking, verminderde spierfuncties, hartrit-
mestoornissen, verhoogde bloeddruk, diabetes, gewrichtsklachten, etc. etc. De pure 
magnesium die in Veendam op 1600 meter diepte wordt gewonnen kan enorm helpen 
om de magnesiumstatus van de mensen op een correct niveau te brengen.  
 
 
Toronto 
door Marianne Verheijen  
 

Op 5 februari hadden wij als gastspreekster uit Nederland 
Willemijn Gadiot, medisch biologe, vriendin en jaar-
clubgenote uit Groningen van een van onze leden, Hen-
neke Cats. Drs. Gadiot sprak over het huidige hoger on-
derwijs in Nederland, met name over de veranderingen 
van 1999 (Verdrag van Bologna).  
 
Zo hoorden we o.a. dat het Engels welig tiert op HBO en 
WO en dat studenten nu na respectievelijk vier en drie 
jaar een Bachelor en na 1 - 3 jaar een Master behalen. 
Zelfde titel, wel verschil in niveau?! PhD is het promo-
tietraject. Het woord ‘applied’ in de naam van een instel-
ling duidt op HBO, zonder dit woord is een instelling 
universitair.  
 

Willemijn sprak ook over levensstijl en afweersysteem, een onderwerp waar zij in Ne-
derland regelmatig over spreekt. Zij heeft in Nederland vele jaren immunologie gedo-
ceerd aan de Hanzehogeschool in Groningen, een grote hbo-instelling met meer dan 
25.000 studenten. Zij sprak verder over antistoffen, vaccinatie en de Groninger Geert 
Reinders, die uitvond dat koeienpokken beschermen tegen menselijke pokken 
(vacca=koe), over het feit dat een baby een jaar lang teert op het immuunsysteem van de 
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moeder, over chemotherapie en over de darmflora (lees het boek De mooie voedselma-
chine van Giulia Enders).  
 
Het getuigt van Willemijns enthousiasme voor haar vakgebied dat zij tijdens haar 
vakantie in Canada gaarne bereid was een avond te besteden aan een lezing voor 
CAANS in Toronto. 
 
 
Montreal 
door Peter Lowensteyn  
 

Op 21 januari gingen we traditioneel ten huize van Pieter  
Sijpkes Met Oud Cabaret het nieuwe jaar in. Iedereen genoot 
weer van de oude voordrachten.  
 
Op 28 februari genoten we bij Mieke Verboven een literaire 
middag. Het thema was: Hoeveel Engelse woorden er in de 
Nederlandse taal tegenwoordig gebruikt worden.  
Een verhaal uit de Volkskrant over beroemde mensen die kat-
tenliefhebbers zijn, werd voorgelezen en de daarin voorko-
mende nieuwe woorden werden besproken.  
Tevens werd, onder andere, het gedicht Café vol weemoed van 
Robin Kerkhof, 'n verhaal van Annie M.G.Schmidt en een 

tekst uit het boek De ijsmakers van Ernest van der Kwast bediscussieerd.  
Onze Vlaamse deelneemster gaf voorbeelden van gezegden in het Vlaams die een an-
dere betekenis in het Nederlands hebben.  
Zoals altijd was het een goed bezochte literaire middag, gehouden op een grijze win-
terse zondagmiddag in Montreal.  
 
Op 17 maart hield Jo-Anne Wemmers, hoogleraar aan de 
Universiteit van Montreal, École de criminology, een voor-
dracht getiteld Het slachtofferbeleid in Nederland en Cana-
da.  
 
Op 23 juli 2015 is in Canada, een Bill of Rights voor slacht-
offers van criminaliteit in werking getreden. In deze lezing 
vergeleek professor Wemmers deze nieuwe rechten van 
slachtoffers in Canada met die van slachtoffers in Nederland. 
Het was duidelijk dat slachtoffers in Nederland meer in-
spraak hebben en meer ondersteuning ontvangen dan in 
Canada. In Canada wordt het inspraakproces ook nog be-
moeilijkt door de verschillende federale en provinciale jurisdicties. 
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In dit nummer 
 
Rembrandts in Ontario  
door Caroline Han  
 
“It is the best Rembrandt in Canada, and Queen’s is the best university in Canada. It is 
very fitting," was het commentaar van Alfred Bader, zakenman in de chemische indrus-
trie, toen hij en zijn vrouw Isabel op 1 december 2015 een spectaculair cadeau gaven 
aan het Agnes Etherington Art Centre van hun alma mater Queen's University, 
Kingston, Ontario: Rembrandts Portret van een man met de handen in de zij. 
 
In de schilderkunst is portretkunst de meest behoudende categorie omdat een portret aan 
allerlei voorwaarden dient te voldoen die samenhangen met de sociale functie van het 
individu en omdat het de geportretteerde ter harte gaat hoe hij er op staat. In de 17de 
eeuw wordt hij graag afgebeeld als een toonbeeld van burgertrots, een projectie van zijn 
maatschappelijke positie. Geen artistieke vernieuwingen dus.  
 
Rembrandt – met lange tijd een winstgevende praktijk als portretschilder  –  weet het 
formele karakter van het portret te behouden maar zet ook zijn artistieke vermogens bij 
het schilderen ervan in: niet hoe iemand er uit moet zien, maar kan zien. Hij treedt 
daarmee vaak buiten de traditie, maakt ontroerende en indringende portretten maar ver-
liest op den duur klandizie.  

 
Rond 1655 breekt een periode aan waarin Rembrandt in 
grote financiële problemen belandt: zijn kunsthandel 
loopt slecht en hij heeft met slechte hand gespeculeerd. 
Op 14 juli 1656 moet hij 'cessio bonorum' (boedelaf-
stand) aanvragen bij de Hoge Raad van Holland en op 1 
februari 1658 is het zover: zijn huis aan de Sint An-
toniesbreestraat wordt bij executie verkocht. Een van de 
laatste werken die Rembrandt waarschijnlijk op deze 
plek - tegenwoordig het Museum het Rembrandthuis - 
schilderde, is portret van een Man met de handen in de 
zij.  De man staat schuin op het beeldvlak, stoer en zelf-
verzekerd met zijn handen in de zij ('akimbo'), in ge-
dachten verzonken terwijl zacht licht over zijn gezicht 
en witte onderkleding strijkt.  
 

Over wie deze afgebeelde persoon wel mag zijn, wordt druk gespeculeerd. Lange tijd 
stond hij – door die vreemde kleding – te boek als Hollandse of buitenlandse admiraal!  
 
Dit schilderij heeft een 'troubled past.' Zo werd het in 1958 door George Huntington 
Hartford II (1911-2008), erfgenaam van de Atlantic & Pacific supermarkt, geschonken 
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aan Columbia University NY, waar het in de kamer van de president pronkte. Tijdens de 
Vietnam-demonstraties in 1968 bezetten demonstranten het administratie gebouw maar 
zij brachten snel Rembrandts werk ter bescherming naar de politie. Groot was de ver-
bazing toen Columbia University, om hun endowment aan te vullen, het portret in 1974 
voor rond $1 miljoen verkocht aan kunsthandel Harold Diamond Inc., die het doorver-
kocht aan John Seward Johnson (1895-1983), efgenaam van het Johnson & Johnson 
fortuin. In 2009 werd het door Johnsons derde echtgenote en weduwe Basia Piasecka 
(o1937) via Christie’s in London aan een private verzamelaar verkocht (de Baders?)  

 
Na 350 jaar in het buitenland is deze Rembrandt vorig jaar 
een paar maanden te zien geweest op de plek waar het is 
ontstaan: in het Rembrandthuis te Amsterdam en dank zij 
Isabel en Alfred Bader is het nu te 
bewonderen in het Agnes Ether-
ington Art Centre, Queens Uni-
versity, in Ontario.  
 
De Baders hebben al eerder twee 
Rembrandts gedoneerd: Kop van 
een oude man met muts (1630) en 
Man met Tulband (1661). Maar 
beide werken worden door het 

RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis te Den 
Haag niet aan Rembrandt toegeschreven.  
Oei.  
 
 
Op reis 
door Luc DeVoldere  
 
Het was in Leiden dat ik het idee kreeg voor het boek: het zou het laatste worden en het 
eerste zijn, mijn summa. Ik kreeg dat idee in het huis aan de Hooigracht waar de Nobel-
prijswinnaar Natuurkunde Hendrik Lorentz (1853-1928) nog gewoond had. Einstein 
was er vaak geweest. “Nergens wordt de grens tussen leven en dood zo ongemerkt over-
schreden als in Leiden”, heeft de echtgenote van de theoretische fysicus Paul Ehrenfest 
(1883-1933) ooit aan Einstein gezegd.  
 
Ehrenfest had de leerstoel van Hendrik Lorentz in 1912 gekregen. Lorentz had zelf Ein-
stein als opvolger gewild, maar die verkoos Zürich, ook al bewonderde hij Lorentz. La-
ter zou hij toch in Leiden vaak langskomen als gasthoogleraar.  
 
In het huis aan de Hooigracht zag ik voor het eerst op een boekenstaander de indruk-
wekkende Barrington Atlas of the Greek and Roman World: hij lag open om het Imperi-

!9

Oude Man

Man met Tulband



CAANS NEWSLETTER - April 2016                       BULLETIN DE L’ACAEN - avril 2016               

um Romanum te etaleren dat reikt van Schotland tot de 
Eufraat en van de Zwarte zee tot Tanger.  
 
Het is een gerieflijk huis1. De huidige bewoner heeft het 
sonnet van Plantin, Le bonheur de ce monde – die mees-
terlijke samenvatting van afgemeten christendom, voor-
zichtig epicurisme en stoïcijnse weerbaarheid – op een 
gevel aan de Hooigracht laten aanbrengen. Het gedicht 
opent met het hebben van een gerieflijk huis, Avoir une 
maison commode, als schelp om zich in terug te trekken, 
als palissade tegen de stormen van het leven.  
 
De bewoner heeft het huis van Lorentz historiserend ver-
bouwd. “Soms rinkelt de bel en staat er een onbekende 
Japanse, Indiase of Amerikaanse student op de stoep en 
vraagt naar Lorentz. Ze mogen dan de salon zien.” Ik 
kreeg daarbij ook zijn Japanse tuin te zien. De bewoner 
wees de Hooglandse Kerk aan, gebouwd op een terp aan de Oude Rijn. Een ogenblik 
vielen de eeuwen als coulissen neer en zag ik de naakte werkelijkheid van het jaar 100 
na Christus: een lege, lage lucht; zand en water waarover een strakke wind waait.  
 
Aan het station van Leiden Centraal hadden meeuwen mij naar zee geschreeuwd. Het 
stormde over de stad. Afvalcontainers vlogen de grachten in terwijl Russische en Chi-
nese verzen roerloos op gevels stonden vastgeklonken. Aan het Rapenburg en de hortus 
botanicus ben je nog binnen het Imperium Romanum. Aan het station ben je in terra 
incognita. Aan de brug over de Oude Rijn die vandaag de stad kruist als een gemoede-
lijk kanaal zou men een bord kunnen plaatsen; “Cave viator. Nunc relinquitis Imperium 
Romanum”. ‘Opgelet, reiziger. Nu verlaat u het Romeinse Rijk.’ Ongemerkt.  
 
Als je de ogen sluit, ben je hier dus aan de grens van wat tweeduizend jaar geleden de 
bekende wereld was. Het landschap glijdt ruggelings de eeuwen in en laat zich lezen als 
een palimpsest.  
 
Ik zou dus de grenzen van dat Rijk afreizen en noteren wat ik zag. Van de muur van 
Hadrianus in Schotland, langs de Rijn en de Donau naar de Zwarte Zee. Door Turkije, 
Irak, Syrië, Jordanië, Israël, Egypte, Libië, Tunesië, Algerije naar Marokko.  
 
Het zou dus een boek worden over grenzen die bepalen en beperken, die identiteit geven 
en uitsluiten, beschermen en hypotheceren.  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Hooigracht 48b

1 Noot editor: Laat dit pand nu het voormalige grootouderlijke huis zijn van mijn Leidse 
schoolvriendin Marja Creyghton: http://joscmg.home.xs4all.nl/Creyghton/leidenaar.htm

http://joscmg.home.xs4all.nl/Creyghton/leidenaar.htm
http://joscmg.home.xs4all.nl/Creyghton/leidenaar.htm
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Het zou ook een alternatief boek over Europa worden: geschreven vanuit één van de 
oudste mallen die ooit aan het continent vorm heeft gegeven, die van het Imperium Ro-
manum, vanuit een droom die sinds het trage uiteenvallen van dat Imperium Europa  
blijft beheksen. Relatieve stabiliteit en welvaart is enkele eeuwen bezorgd aan een uit-
gestrekt gebied. Wegen doorkruisten het en legioenen bewaakten het. Recht werd min of 
meer gesproken. Een taal drong geleidelijk door en nestelde zich in de geesten en het 
samenleven. Een munt met de beeltenis van een heerser werd overal aanvaard. Het is 
gebeurd. Het is geweest. In dat Europa, dat intussen meer en meer zichzelf overleeft, als 
een safaripark voor cultuurtoeristen, bestaan wij.  
 
En ik vertrok dus op reis.  
 
 
De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) 
door Wim Vandenbussche  
 
De KANTL werd opgericht in Gent in 1886, en kreeg ‘de studie en de beoefening der 
Nederlandsche taal- en letterkunde tot voorwerp zijner werkzaamheden’.  De academie 
was een kind van de toenmalige politieke context:  enerzijds wou de Vlaamse Beweging 
dat het Nederlands in België ook wetenschappelijk ernstig genomen werd, anderzijds 
liep er een diepe kloof tussen de katholieke en liberaalgezinde leden van het genoot-
schap. Die ideologische oppositie leefde soms sluimerend, soms hevig, voort tot in de 
jaren negentig van de vorige eeuw, maar is nu een amusant stuk verleden geworden.  De 
wetenschappelijke insteek is steeds prominent gebleven, en tot vandaag speelt de 
KANTL haar rol van ontmoetingsplaats over universitaire grenzen heen, met edities van 
belangrijk literair erfgoed, met taalkundige projecten, met colloquia en standpunten, 
maar ook met lezingen van leden over actueel onderzoek op de maandelijkse bijeen-
komsten.   
 

De academie huist nog steeds in haar originele stek, het mooi 
gerestaureerde ‘Huis Van Oombergen’ uit 1748 in het hart van 
Gent.  
 
De KANTL telt 30 binnenlandse leden:  tien literatuurweten-
schappers, tien literaire auteurs (waaronder CAANS-bekende 
Geert Van Istendael)  en tien taalkundigen.  Nieuwe leden wor-
den verkozen voor het leven. Hoewel ik nu binnen de KANTL 
op mijn 43ste de Benjamin ben, was de academie me al ver-
trouwd – ik organiseerde er colloquia, publiceerde in het aca-
demietijdschrift en zetelde in diverse wetenschappelijke com-
missies.  De academie bekroonde me ook eens voor mijn 
wetenschappelijke werk.  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Bij KANTL volgde ik Jan Goossens op (die erelid werd). Goossens is een van de meest 
eminente dialectologen en taalhistorici in het Nederlandse taalgebied.  Met meer dan 
600 publicaties bestrijkt Goossens’ expertise ongeveer elk denkbaar thema in het do-
mein van de Nederlandse filologie.  Dat zijn ‘big shoes to fill.’ In mijn laudatio ten tijde 
van mijn eigen installatie zei ik:  “Goossens werk is relevanter en belangrijker dan ooit, 
aangezien aldus Goossens zelf: “door de aanzienlijke verzwakking van de aandacht 
voor de dialectgeografie in de laatste decennia haar taalhistorische verworvenheden 
dreigen vergeten te worden. Dat zou een betreurenswaardig verlies voor de Nederlandse 
taalkunde betekenen.”  Ik vind het dan ook een “voorrecht om te mogen werken  in het 
heldere en verhelderende licht van Goossens’ schaduw in het domein van de historische, 
sociale en geografische variatie van het Nederlands.”   
www.kantl.be 
http://homepages.vub.ac.be/~wvdbussc/ 
 
 
‘To be committeed or not’  
by Willem van der Molen  
 
Earthquakes resulting from the extraction of natural gas for decades on end are now tak-
ing a heavy toll on the people of Groningen in the north of Holland. Typically the Dutch 
government reacts to the demand for safety and financial compensation by installing 
committees and collecting information.  
 
Installing committees in order ‘to collect information’ as a response to popular need has 
a long tradition in Dutch history, as is illustrated by this example from colonial times. 
Almost 150 years ago, on Monday June 10th 1867, early in the morning Central Java 
was hit by a severe earthquake. Yogyakarta was ravaged, Kota Gedhe was completely 
annihilated. In addition to devastating these cities, the earthquake created hundreds of 
victims, especially among the Indonesian population. The 
Dutch-language colonial newspapers praised the Resident of 
Yogyakarta for his prompt help; and the government in Bata-
via was also commended for its quick offer of financial aid. 
However, these laudatory reports evoked critical reactions 
from some readers. Identifying themselves as ‘local witness-
es’ they questioned the swiftness and adequacy of govern-
mental help.  
 
One such local witness left a Javanese account of the disaster 
and its aftermath. This was a Chinese businessman in Yogya-
karta by the name of Ko Ho Sing. After having recovered 
from his shock, and after having checked on family and 
friends, this witness started organizing help on his own initia-
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tive and at his own costs, providing food, shelter, bandage, grave clothes, materials and 
workers for to rebuild houses as well as other forms of aid. On the second day, so he 
writes, an official committee made its appearance, consisting of several gentlemen, who 
inspected the material damage and decided who was going to be compensated and who 
was not. (Incidentally, Ko Ho Sing was not.) Meanwhile, our source, Ko Ho Sing’s  
biography, is silent about possible praiseworthy acts of the Resident.  
 
A linguistic note. Like every language, Javanese has all sorts of words for ‘to inspect’: 
standard words, informal words, bookish words, and the like. One of these words is 
ngumisi. Its etymology is easy to guess. It originates from kumisi, from the Dutch com-
missie. Nowadays it just means ‘to inspect’ but its original meaning was ‘to install or to 
send a committee for inspection’. In Ko Ho Sing’s biography it is used in connection 
with the above-mentioned committee. Dryly, Ko Ho Sing reports going back to work 
sawusira den kumisi, ‘after having been committeed’.  
 
Did the people of Groningen already coin an expression for governmental attention in 
times of emergency?  
 
Voor het origineel van Van der Molens blog, en andere van het Koninklijk Instituut voor 
Taal- en Volkenkunde, zie http://www.kitlv.nl/blog-are-you-being-committeed/. 

Een Leids eredoctoraat voor Charles Darwin2  
door Rinny E. Kooi  
 

In 2015 was het 140 jaar geleden dat Charles 
Darwin (1809-1882) een eredoctoraat ontving 
van de universiteit van Leiden. In 2015 was het 
precies 230 jaar geleden dat de vader van Dar-
win, Robert Darwin (1766-1848), daar zijn doc-
torstitel ontving. Robert kwam ongetwijfeld op 
advies van zijn grootvader, Erasmus Darwin 
(1731-1802) naar Leiden omdat Erasmus op de 
hoogte was van de goede reputatie van de uni-
versiteit.  
 
Leiden stelde zich na de publicatie van de evolu-
tietheorie van Charles Darwin in 1859 zeer 
terughoudend op. De zoöloog, prof. Jan van der 
Hoeven, kwam snel in het bezit van zowel een 
Nederlandse als een Duitse vertaling van On the 
Origin of Species. Beide vertalingen waren be-
werkt door de vertalers en mede daardoor niet in 
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alle opzichten correct. Van der Hoeven had bezwaren tegen Darwins theorie op zowel 
wetenschappelijke als godsdienstige gronden. Hij schreef: “Zolang er dus in het heden 
geen aantoonbaar bewijs kon worden gevonden dat uit een soort een andere soort kon 
ontstaan, mochten we er niet van uitgaan dat het in het verleden ‘anders wezen kon” en 
daarom ook ‘”werkelijk anders was.”3 In zijn bezwaren tegen de evolutietheorie stond 
Van der Hoeven allerminst alleen. Ook de directeur van het Rijksmuseum van Natuur-
lijke Historie (RMNH), Hermann Schlegel (1804-1884), had op vergelijkbare gronden 
grote bezwaren. Er waren in Leiden meer vooraanstaande wetenschappers tegenstander 
van de opvattingen van Darwin.  
 
Rond 1870 maakten in Nederland de tegenstanders van de evolutietheorie plaats voor 
een nieuwe generatie geleerden4. Een verklaard voorstander van Darwin werd Hugo de 
Vries (1848-1935), die van 1866 tot 1870 biologie studeerde in Leiden en er in 1870 
promoveerde. Het is wel zeker dat de evolutietheorie steeds meer algemeen werd geac-
cepteerd. Wellicht was het eredoctoraat voor Darwin al geen punt van discussie meer. Er 
zijn geen anti-Darwin uitspraken in gepubliceerde vorm te vinden. De discussie heeft 
zich dan ook in de informele sfeer afgespeeld en is wetenschappelijk nooit op de spits 
gedreven.” schrijft Paulides.5  
 
Het is mij niet gelukt informatie te vinden over de inhoud van het voorstel om Darwin 
het eredoctoraat toe te kennen. Toen op 9 februari 1875 het eredoctoraat werd uitgereikt 
ging er een luid applaus op als teken van brede acceptatie. In de universiteitsbibliotheek 
van Leiden ligt de bedankbrief van Darwin voor dit eredoctoraat.6  
 
Charles Darwin heeft het eredoctoraat niet persoonlijk opgehaald. Zijn lichamelijke 
conditie liet het niet toe veel op reis te gaan. Zijn leven speelde zich na zijn reis op de 
Beaggle tussen 1831 en 1836 geheel af in het plaatsje Downe bij Londen. In Leiden is 
hij nooit geweest.  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2https://www.universiteitleiden.nl/en/news/2016/02/how-darwin-became-an-honorary-doctor-
in-leiden.  
R.E. Kooi. 2009. ‘Darwin in Leiden:’ In search of the connections between Darwin and Leiden. 
Ginkgo: Leiden 

3Bart van Leeuwenburgh Darwin in domineesland. (Nijmegen 2009) 63. 

4Bibliotheek Universtiteit van Amsterdam. Signatuur 243: fo. 42.01 PAUL. Ria Paulides Darwin 
in Nederland. (Amsterdam 1984) 4. 

5Bibliotheek Universtiteit van Amsterdam. Signatuur 243: fo. 42.01 PAUL. Ria Paulides Darwin 
in Nederland. De ontvangst van de leer van Darwin bij Nedeerlandse hoogleraren in de 
zoölogie en botanie, in de periode 1860 tot 1880. Werkstuk voor de opleiding tot Weten-
schappelijk Bibliothecaris. (Amsterdam 1984) 1. 

6Plaatsingscode ASF-327: Brief 86. Brieven voor bedanken deelname aan Diësviering.

https://www.universiteitleiden.nl/en/news/2016/02/how-darwin-became-an-honorary-doctor-in-leiden
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Boekenoverzicht 
door Willemina Seywerd, Toronto  

 
Tommy Wieringa: Dit zijn de namen. Deze titel verwijst naar 
het Bijbelboek Exodus – de namen van de zonen van Israel. 
De inhoud geeft een treffende beschrijving van de tocht van 
een groepje vluchtelingen door een steppenland. Ze weten niet 
waar ze zijn en waar heen ze gaan. Eindelijk  komen ze  aan in 
een corrupte stad. Daar maken ze kennis met de politiechef 
Pontus Beg, die een diep zelfonderzoek doormaakt na zijn ont-
moeting met een oude rabbijn. Een boeiend verhaal, verweven 
met humor en wijsheid.  
 
Ilja Leonard Pfeijffer: La Superba 
behelst een 'lofzang' op de stad  
Genua waar de schrijver zijn leven 

leeft in een labyrint van pleintjes en steegjes en de ‘schoon-
heden van de buurt' ontmoet.  Een uitdagende fantasie gezien 
vanaf het terras waar hij zijn dagen doorbrengt met poetische 
bravoure beschreven. In dit bestaan wordt hij geconfronteerd 
met een minder prettige realiteit en de vraag of zijn aanwezig-
heid wel gewenst is. Hij begint te twijfelen aan een permanent 
verblijven en komt tot een ruimer perspectief.  

 
Jaap Robben: Birk. Op een klein ei-
land in de Noordzee wonen Birk, zijn 
vrouw en hun negenjarig zoontje Mikael.  Buurman Karl, een 
visser, woont alleen, dan is er nog het lege huis van overleden 
mevrouw Augusta. Vader Birk verdwijnt in de zee op zoek 
naar de voetbal van Mikael. Meeuwen vormen een constante 
en dikwijls bedreigende aanwezig-
heid. Focus is op de opgroeiende 
Mikael in eenzaamheid en de stij-
gende spanning tussen hem en zijn 
moeder.    
 
Laura Starink: Duitse wortels is een 

biografische roman van de schijfsters’ familie uit Silezie. De 
gevolgen van de Tweede Wereldoorlog en beslissingen over 
grenzen hebben dit  learaarsgezin nadelig en tragisch beïn-
vloed. Deze goed gedocumenteerde geschiedenis geeft inzicht 
in wat gebeurt in een land dat speelbal wordt van grootmach-
ten. Een 'document humain'.  

!15



CAANS NEWSLETTER - April 2016                       BULLETIN DE L’ACAEN - avril 2016               

Nelleke Noordervliet: Vrij Man. De schrijfster ontmoet 
Menno Maartenszn Molenaar, een zeventiende eeuwse Hol-
landse vrijbuiter en godstwijfelaar op het marktplein in 
Woodstock, N.Y.  Een jonge man, een historisch personage, 
die zich los worstelt van zijn afkomst en zich afvraagt of je 
echt 'vrij' kunt zijn van de banden met andere mensen, opge-
legde maatschappelijke structuren en religie. De auteur weet 
op haar onnavolgbare manier heden en verleden met humor 
en respect te vertolken!  Een postmoderne historische roman.  
 
Yvonne Keuls: Koningin van de 
nacht. Tijdens de Duitse bezet-
ting komt een Wehrmachtsof-
ficier geregeld musiceren bij 

Daniel Maandag, een joodse concertpianist. Ze herontdek-
ken de geliefde componist, Poulenc.  Daniel denkt geen 
gevaar te lopen aangezien hij getrouwd is met de – inmid-
dels overleden – gevierde katholieke violiste Rosalinde 
Bliek.  Haar levensgroot portret doet zoon Daan denken aan 
de Koningin van de Nacht van Die Zauberflote. De bedreig-
ing neemt toe en uiteindellijk ontkomt Daniel niet aan het 
oorlogsgeweld in deze realistisch geschreven roman.  

 
Remco Campert: Mijn een-
manszaak is een bundeling  
van zijn gepubliceerde columns uit 2009. Scherpzin-
nigheid, ironie en doordachte woordkeuze kenmerken de 
overdenkingen over alledaagse 
onderwerpen van deze beken-
de schrijver.  Elk stuk geeft 
nieuwe inzichten en verrassin-
gen!   
 
Ian Buruma: Wij van na de 
oorlog is een literaire essay 
over oorlog en vrede. De  
Voordracht van 4 mei 2015 ge-
houden op de Nationale Her-

denkingsbijeenkomst, ging onder meer over ' ...hoe de we-
reld zich oprichtte uit de puinhopen van de oorlog en hoe de 
oorlog heeft doorgewerkt...."   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Maarten 't Hart: Verlovingstijd is een geestige roman over de 
vriendschap tussen de verteller en jeugdvriend Jourie. Voort-
durende spanning bestaat aangezien Jourie, die uiterlijk  
aantrekkelijker en sociaal intelligenter is dan zijn vriend, 
steeds een vriendinnetje van hem steelt zodra hij voorkeur 
of verliefdheid toont voor haar.  De vraag of ze wel een ge-
schikte partner zal zijn wordt ook geregeld gesteld. Op ou-
dere leeftijd vertelt zijn moeder hem dat zij de verkeerde 
man getrouwd heeft, zijn vader! Uiteindelijk wordt een 
keuze gemaakt met een meisje 
wier bijnaam 'fietsenrek' is. Ook 
de liefdespijn wordt beeldend en 
met enthousiasme beschreven.   
 

Herman Koch: Zomerhuis met zwembad. Hoofdpersoon is de 
humeurige huisarts Schlosser. Hij betrekt met zijn jeugdig 
gezin voor enige weken een villa bij zee, aangeboden door 
een van zijn rijke patienten, een succesvolle toneelspeler.  
De auteur weet stijgende spanning in het verhaal te brengen 
door de wijze van volgorde van schokkende gebeurtenissen 
die plaats vinden. Het onverbiddelijke standpunt van de arts 
tegen pedofilie kan een mogelijke wraak rechtvaardigen. 
Een echte 'Koch thriller'.  
 
 
FROM THE JOURNALS 
door Basil Kingstone 

Septentrion issue 44/4 has on the cover a magnificent outdoor drawing room in a warm 
place (actually Miami). It’s the creation of Marcel Wanders, 
a designer who designs absolutely everything, is very original 
and straddles the line between art and the lifestyle industry. 
The installations of Josephine Tee, on the contrary, draw us 
into a dream world which has its own logic and is in constant 
flux. There is also an article, by Ludo Beheydt, inveighing 
against the adoption of English in graduate studies all over 
The Netherlands, and the account of a pleasant leisurely tour 
of the Pajottenland, a hilly pretty area west of Brussels.  
 
From there we dive straight into the usual rich haul of writers. 
Maud Vanhauwaert’s poetry appeals to both connoisseurs 
and a wider public; she writes a column in the paper De Mor-
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gen, takes part in poetry slams, appears on a popular TV show, and hands poems to pas-
sers-by on the street.1 Her work sounds very simple, but the images are striking and her 
little stories become surreal. We have a long translated extract from Thijs Broer’s Langs 
de kust, an account of a sail along the coast of Holland with conversations at every port; 
the author feels the Netherlands no longer think about the sea in regions where it is 
diked off.  
 
Frank Westerman writes non-fiction, which enquires into how people make up ex-
planatory stories, myths, to buffer the shock of certain events and social changes; thus, 
in La vallée tueuse (available in French) he asks what people have made – using sci-
ence, religion and folklore - of the escape in 1986 of a great cloud of carbon dioxide 
from the bottom of a lake in Cameroon, which killed 1700 people as they slept.  
 

And we look at the life of Jacob Israël de Haan.  Jewish 
and socialist, he was also homosexual and described this 
frankly in his novels in the decade of 1900, for which both 
bourgeois and socialists condemned him. He became a 
Zionist and emigrated to Palestine in 1917, but became a 
spokesman for the party whom the Zionists oppressed, and 
also for the Arabs. For this treason, as the Zionists saw it, 
he was shot dead in the street in Jerusalem in 1924.  
 
Issue 45/1 has on the cover a picture by Hieronymus 
Bosch of St. Jerome at prayer, and an article on that painter 
opens the issue. The 500th anniversary of his death is be-
ing marked by exhibitions in  ‘s Hertogenbosch and at the 

Prado, which will tell us a lot about how the paintings were made, if not what they 
mean.  
 
In another art, the choreographer Anne van den Broek con-
fronts the public with their own existential emotions like fear 
and sexual attraction, by physical movement that holds nothing 
back; her ballets are an attempt to communicate with others. It is 
perhaps the same determination to survive that another article 
attributes to ”macho plants,” those which have a better chance of 
surviving extreme weather (drought, floods) caused by global 
climate change. The article widens out beyond the plants to the 
whole question of what may happen and what to do about it, for 
example leaving room for rivers to flood (depolderization). 
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1Maud Vanhauwaert is te zien en te horen op : https://www.youtube.com/watch?v=Rvz-
DOvh8XbQ

Anne van den Broek
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There is the usual crop of writers. The novelist Dimitri Verhulst describes the seamy 
side of conventional bourgeois life – failed families, homes for children taken from 
these families, insane asylums, refugee hostels – with unsparing realism but a brilliant 
display of language skill.  
 

The journalist Joris Luyendijk is similar except for the black 
humour. He calmly uncovers the facts about a journalist’s life 
in Cairo (dangerous), in The Hague (journalists are too 
chummy with politicians), and in the City of London (a very 
secretive circle which has learned absolutely nothing from the 
2008 crash; in any case a radically different system of bank-
ing is needed). There are translated extracts from these au-
thors, and also from IJstijd by Maartje Wortel, which con-
cerns a spoiled young man who tries to learn to live in the 
real world - but can one choose one’s life, or are we the toy of 
circumstances? Some of these authors will no doubt appear in 
future lists of the 50 greatest Dutch-language literary works 
of all time, like the one which has been put together by the 

Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, and which is presented to 
us here by Septentrion’s editor, Luc Devoldere.  
 
Issue 35/1 of the Nieuwsbrief of the Orde van den Prince has as its theme “Taalerg-
ernissen.” This can be understood in two ways. There are the oddities which you just 
have to learn, from the plural o  
 
Of nouns to the past tense of irregular verbs: “Bij slaan hoort ik sloeg, niet ik sling of ik 
slond / Bij staan niet ik stong of ik sting, maar ik stond / Bij gaan hoort ik ging, niet ik 
goeg of ik gond.” Mostly, however, the issue contains a series of articles grumbling 
about bad contemporary Dutch. A schoolteacher remarks on misuse of words – often 
she reads “dat een huwelijk in de kerk werd voltrokken” – wrong sentence structure – 
“nog tijdens zijn vakantie in Frankrijk riep God hem tot zich” (well, God deserves a 
holiday) – and the proliferation of meaningless interjections (zeg maar, niet dan, ja toch, 
zeker weten…).   
 
All of this is true, but language evolves all the time, Dutch has done so for hundreds of 
years as it has come into contact with other nations, and there are not only standard lan-
guages but also dialects and sociolects. The Taalunie is very cautious these days, some-
times classifying as a variant what most educated people would call a mistake –and 
don’t like to hear from someone who “should know better” such as a TV announcer. In-
deed, one contributor grumbles that “Het Engels en het dialect beschouw ik als de twee 
grootste bedreigingen van het Nederlands.” 
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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 organi-
zation 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 neces- 
sitating 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.ti-
jssen@ 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 e- 
mail address with anyone!  
 
Send an email to peter.tijssen@iaf.inrs.ca when you remit your fees or a dona-
tion with:  
 
1. your name  
2. mailing address 
3. home and any other phone numbers 
4. e-mail address 
5. 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 mem-
bres 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 vérifica-
tion 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 in-
stantané 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 01201  ; account 0246721 ; 
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. Nom 
2. Adresse pour correspondance 
3. Téléphone: (travail), (domicile) 
4. Courriel (e-mail) 
5. 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

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
6  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  
1.780.465.8 04.  
9125-50 Street 
Edmonton, AB., T6B 2H3 

The CAANS Newsletter appears three 
times a year, in April, August and De-
cember. It is a publication of the Cana-
dian 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 néerlan-
daises, dont les membres le reçoivent 
gratuitement. 

Items for the Newsletter should be sent 
to Mary E.M (memo45@shaw.ca) pre-
ferrably 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’at-
tachement 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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