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Editorial 
door Mary Eggermont-Molenaar, Calgary 
 
Eind mei 2017 wordt de jaarlijkse bijeenkomst van CAANS/ACAEN 
gehouden in Toronto en wel in de Ryerson University. Zoals ieder 
jaar is dit tegelijkertijd met die van het Congress of the Social  
Sciences and Humanities.  
 
Dientengevolge roept CAANS-voorzitster Tanja Colet op een 
voorstel voor een voordracht in te dienen.  
 
Voordat het mei 2017 is, zal het januari 2017 worden. Uw goede voornemen van 
afgelopen jaar om ook dit jaar op tijd de CAANS-contributie over te maken naar pen-
ningmeester Peter Tijssen wordt vergemakkelijkt door de aanwijzingen daarvoor op 
blz. 13 van deze newsletter.  

 
Ditmaal nieuws van de ambassade dat erop neerkomt dat nieuwe 
ambassadeur, Henk van der Zwan, zoveel mogelijk Canadezen wil 
ontmoeten. Van der Zwan wil ook dat men zich bewust wordt van 
‘Nederland in Canada’ in de breedste zin van het woord, van Neder-
land als een vernieuwend en groen land dat dol is op duurzame 
oplossingen in stedelijke omgevingen, van Nederland dat zich richt 
op handel en energie [Ed. zie eenvoorbeeld hiervan verderop In dit 
nummer], samenwerkt mbt vrede en veiligheid [Ed.: Nederland staat 
op de 7e en Canada op de 14e plaats wat wapenleveranties betreft] 
en van gezamenlijke projecten op gebieden als onderwijs en andere 
belangrijke onderwerpen die Canada en Nederland binden. 
De Nederlanders onder ons in Canada kunnen dus rustig gaan 
slapen en/ of zich ongestoord met kunst en cultuur bezig houden. 

Hulp voor ons zit er evenwel aan te komen, zie blz. 9 en 10 in dit nummer. 
 
Over cultuur gesproken, inter- of multicultureel of zo was het optreden van Ruud 
Douma tijdens het 250-jarige jubileum van de 
Maat-schappij der Nederlandse Letterkunde 
(MNL). Na een paar jubileumvoordrachten in het 
Groot Auditorium van de Universiteit Leiden 
droeg Douma, als Dolly Bellefeur, zijn/haar/zaar/
hijn gedachten over de afgelopen 250 jaar MNL 
in dichtvorm voor. Vrouwen mogen sinds 1893 
lid zijn van de MNL, bij de MNL zijn ook man/
vrouwen of omgekeerd van harte welkom.  
Verheugend. 
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CAANS-leden en –sprekers in het nieuws 

In 2016 publiceerde uitgeverij Sapienta in Houten Lanfranc van 
Milaan, Een bloemlezing uit zijn middeleeuwse chirurgie. Dit boek 
werd geschreven, zeg maar hertaald door Ludo Jongen en van 
medisch commentaar voorzien door Joost Jonkman en Al de 
Weerd. Wie maar een echtgenoot, buurman, zoon, dochter, klein-
zoon of –dochter heeft die zich in de medicijnen bevindt of wil 
begeven, dit is een aanrader. Het boek is een page turner van-
wege de hertaling van middeleeuwse teksten en het commentaar 
op de inhoud ervan. Verder is het ook slecht weg te leggen, niet 
alleen omdat we allemaal iets willen weten over onze kwalen, of 
wat ons nog ten deel kan vallen, maar ook omdat het zoveel 
inzicht geeft over wat onze voorouders wisten en hoe ze geleden 
moeten hebben. Troostrijk om nu te leven!   

Luc Devoldere, lid, om niet te zeggen baas van de redactie van Ons 
Erfdeel, heeft alle artikelen over literatuur uit 23 edities van het jaar-
boek The Low Countries, Arts and Society in Flanders and the Nether-
lands verzameld op één website: www.literaturefromthelowcoun-
tries.eu. Dit aldus Neerlandistiek, Online tijdschrift voor taal- en let-
terkundig onderzoek.  

Via Annette Dorrepaal ontvingen we 
het volgende bericht: ‘Tot onze grote 
droefenis delen wij u mede dat op 19 
october j.l. Doeshka Timmer, vele 
jaren secretaresse van Caans, Vancouver, van ons 
is heengegaan. Zij heeft zich jarenlang ingezet voor 

Caans met enthousiasme en commit-
ment en we zullen haar levendige en 
bezielde aanwezigheid zeer missen.’ 
 
Doeshka zette zich niet alleen in voor 
het CAANS Vancouver, maar was, met 
haar echtgenoot Jan ook een zeer 
gastvrij gastgezin voor de sprekers die 
via CAANS National naar Vancouver 
kwamen. Kortom, Doeshka zal in 
brede CAANS-kring gemist worden.  

Earle Waugh, Professor Emeritus 
of Religious Studies and Director of 
the Centre for Health and culture in 
the Department of Family Medicine 
of the U of Alberta and among  
other author of Dissionant Worlds; 
Roger van der Steene among the 
Cree, published a novel titled Jesus 
Fragments, built around popular 
stories of a fictional Jesus and his 
family in Egypt in his early years 
before he, Jesus, launched his ca-
reer. The novel is set in Alexandria 
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Doeshka Timmer
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and deals with the first few years of the his life in Egypt after his parents escaped from 
Herod. In this book Jesus’ later 'miracles' are really patterned after Pharaonic medicine, 
which suggests that he trained as such in his early years. These are all fictional 
stories ... popular and some folk stories, but a genre that few people are interested in 
because Jesus is always subject to "historical" norms, not lively folk ones. 

In dit nummer 

Nog even over het gedicht van 
Ruud Douma. Daarin viel te horen 
dat Bilderdijk, gezeten op zijn 
hemeltroon de Maatschappij be-
heerste en met menige zedenpreek 
de heren Van der Palm en Siegen-
beek to wanhoop en razernij dreef. 
Goed dat deze laatste twee heren 
op 7 september j.l., bij de onthulling 
van een standbeeldje van Bilderdijk 
in de overdekte beeldentuin van de 
Universiteit Leiden niet aanwezig 
waren. Peter van Zonneveld licht 
toe hoe het voor elkaar werd gekre-

gen dat beeld van Bilderdijk daar geplaatst te krijgen. 

Earle H. Waugh liet me tijdens mijn vakantie weten dat op 20 
september de Dutch Canadian Business Club van Edmonton 
een social event zou houden. Op mijn verzoek ging hij er heen 
en versloeg hij deze gebeurtenis voor dit nummer. 

Eelco Keij, tegenwoordig hoofd fondsenwerving aan de Rad-
boud Universiteit te Nijmegen in Nederland, maakt zich al jaren-
lang sterk voor de belangen van Nederlanders in het buitenland 
en ook voor die van de 'onvrijwillige ex-Nederlanders:' al diege-
nen die tegen hun zin hun Nederlanderschap hebben verloren 
omdat ze voor hun baan Canadees of wat dan ook moesten 
worden en daardoor hun Nederlanderschap verloren. Een ‘selfie’ 
interview. 

Tot slot weer een fraai overzicht van wat er in andere bladen 
over Nederlandse dit en dat te lezen in Basil Kingstone’s 
rubriek From the Journals.

Joh. van der Palm
Matthijs Siegenbeek

Earle H. Waugh

CANADIAN JOURNAL OF NETHERLANDIC STUDIES 
Volume 36, Issue 1 (2015) 

Proceedings of the CAANS-ACAEN meeting in Ottawa,  
30-31 May, 2015 

Complete Issue

http://caans-acaen.ca/wp-content/uploads/2016/11/CJNS36-1_Complete_Issue2.pdf
http://caans-acaen.ca/wp-content/uploads/2016/11/CJNS36-1_Complete_Issue2.pdf
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Vancouver 
door Annette Dorrepaal 
 
Op 20 oktober sprak Dr. Jaap 
Hamburger over 'De geschie-
denis van de klassieke muziek 
vanaf de Middeleeuwen tot 1939, 
en de connectie tussen de ont-
wikkeling van de muziek en de 

ontwikkeling van de geschiedenis.' 
  
Dr. Hamburger is als cardioloog verbonden aan VGH en Sint 
Pauls Hospital. 
Naast medicus is hij ook een concert pianist, componist en 
verbonden aan City Opera Vancouver. Zijn opleidingen 
hebben in Amsterdam plaats gevonden. 

Op 23 juli vond onze klassieke CAANS BOOTTOCHT door de haven en naar de waterval 
van Indian Arm plaats voor leden, familie en gasten. 
De goede voorbereidingen van Renee Mutsaert en Annettte Dorrepaal hadden een 
vlekkeloze afwikkeling ten gevolg, van het begin tot het einde.  
Het weer was ons goed gezind en met een heerlijk zonnetje werd het een echte 
plezier vaartocht. 

Regelmatig werd door de kapitein via de geluidsinstallatie uitvoerig commentaar 
gegeven over de historie en achtergrond van de bezienswaardigheden waar we 
langs en onderdoor voeren. Het buffet diner was uitstekend verzorgd en na afloop 
was het een genoegen even boven op het zonnedek uit te waaien.  
Banden tussen de leden, familie en vrienden werden weer vernieuwd of vaster 
aangehaald, dank zij dit fantastische geslaagde initiatief van ons bestuuur. 

Op 24 november hield Richard Unger op 24 november de Cleveringa-lezing, 
getiteld: ‘Bier in Beeld: Representations of beer and beer drinkers in art of ‘de 
Gouden Eeuw.’ 

Prof. Dr. Richard Unger is professor emeritus aan de faculteit geschiedenis van de 
Universiteit van British Columbia, met als specialisatie Middeleeuwen en Maritieme 
geschiedenis van Europa in de middeleeuwen. Ook deed hij o.a. onderzoek naar de 
ontwikkeling van het bier brouwen in Nederland en publiceerde hij A History of Brew-
ing in Holland, 900-1900: Economy, Technology and the State, en Beer in the Middle 
Ages and the Renaissance.

Dr. Jaap Hamburger

There are Chapters in 
Calgary, Montreal,  

Ottawa, Toronto and 
Vancouver. 

http://caans-acaen.ca/Chapters/
http://caans-acaen.ca/Chapters/
http://caans-acaen.ca/Chapters/
http://caans-acaen.ca/Chapters/
http://caans-acaen.ca/Chapters/
http://caans-acaen.ca/Chapters/
http://caans-acaen.ca/Chapters/
http://caans-acaen.ca/Chapters/
http://caans-acaen.ca/Chapters/
http://caans-acaen.ca/Chapters/
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Calgary 
door Mary Eggermont-Molenaar 

Op 6 oktober werden CAANS-leden en overige Nederlandse alumni uitgenodigd voor 
de opening van een tentoonstelling van Marjan Eggermont getiteld You May Find 
yourself Living in Another Part of the World. 

Op zaterdag 26 november werd in Calgary voor 
de 31e maal een Cleveringa-lezing gehouden.1 
Prof. dr. Pauline Schuyt, hoogleraar Sanc-
tierecht en Straftoemeting aan de Universiteit van 
Leiden, hield de Cleveringa-lezing, getiteld: 

It takes a village to get someone in prison 

In het strafrecht gaat het om een daad en een dader: de 
rechter kan alleen een straf opleggen als wordt bewezen 
dat er sprake is van een strafbare handeling, gepleegd 
door een strafbare dader. Dat het niet eenvoudig is om aandacht voor de daad en de dader te 
combineren in één straf, blijkt uit twee recente ontwikkelingen die elkaar lijken tegen te werken. 
Aan de ene kant wordt veel aandacht besteed aan consistente bestraffing, met als resultaat 
strafvorderingsrichtlijnen voor het Openbaar Ministerie en oriëntatiepunten voor de bestraffing 
door rechters. Hierbij worden de ernst van het feit en kenmerken van de daad als uitgangspunt 
gebruikt.  Aan de andere kant is een ontwikkeling gaande waarin bij het bepalen van de sanctie 
steeds meer wordt gekeken naar de dader als een persoon, al dan niet met een baan, een gezin 
en een sociaal netwerk, vaak met medische-, psychische- en/of ontwikkelingsproblemen.  
Rechters proberen steeds meer om binnen de mogelijkheden die de wet biedt, rekening te hou-
den met de kenmerken van de dader en een sanctie te bepalen die bijdraagt aan het wegnemen 
van oorzaken van zijn strafbare gedrag. De ernst van de daad speelt daarbij een minder belang-
rijke rol. In deze lezing ging prof. dr. mr. Pauline Schuyt verder in op beide ontwikkelingen en 
stond zij stil bij de vraag wat dit betekent voor de drie laatste fasen van het strafrecht: het op-
leggen van de straf, het tenuitvoerleggen van de straf en de toekomst van veroordeelden die hun 
straf hebben ondergaan. 

Wie spreekt over misdaad kan rekenen op een aandachtig gehoor en dat was dan 
ook het geval tijdens Paulines lezing. Haar stellingen leverden, zoals ook verwacht 
kon worden, een interessante en levendige discussie op en daarna nog reacties op, 
die uiteenliepen van: 

• ‘Prima spreekster. Ze heeft een gebalanceerde benadering van haar onderwerp, 
overeenkomend met de weegschaal van Vrouwe Justitia die zij vertegenwoordigt. 

• ‘Goede presentatie van Pauline Schuyt. Ben het echter niet helemaal met haar eens. Maar 
daar zullen mijn conservatieve opvattingen wel wat mee te maken hebben,. 

• ‘Het was een hele interessante avond gisteren. Leuke spreekster en een onderwerp waar je 
even over door moet denken.’ 

Ook interessant was de opmerking van Pauline over het feit dat er in WWII veel 
brave burgers als politieke gevangenen in het cachot  of de Krententuin te Hoorn 
terecht kwamen en dat er daar-om na de oorlog veel aandacht ontstond voor zoiets 
als bejegening van gevangenen. 

 
1 Voor meer over de Cleveringa-lezingen in Canada zie HIER

http://caans-acaen.ca/wp-content/uploads/2016/11/CJNS36-1pp21-32Eggermont.pdf
http://caans-acaen.ca/wp-content/uploads/2016/11/CJNS36-1pp21-32Eggermont.pdf
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Toronto 
door Marianne Verheijen  

On October 14 Renny de Groot presented her new book After Paris. 

In After Paris, a new historical work of fiction, Liesbeth Zwart 
forges her identity with courage and aptitude while nursing in 
France during WW I. 
As Liesbeth Bos, she feels that identity melting away; the skills 
she needed as a nurse in Paris are of little use to her as a wife 
and mother in post-war Netherlands. A shocking discovery sends 
her fleeing with her young daughter to start a new life in Canada. 

Op 18 november hield Beppie Boudens-Alexander een le-
zing over de ‘Zwarte Hollanders.’ 

‘Zwarte Hollanders,’ waren Afrikanen die rond 1850 gerecru-
teerd werden om in het Nederlands-Indische leger (KNIL) 
opgenomen te worden. Ze kregen dezelfde status als de Ne-
derlandse soldaten en zelfs Nederlandse namen. Vandaar de 
naam Zwarte Hollanders. Deze mannen waren aan de west-
kust van Afrika, het tegenwoordige Ghana, gerecruteerd.1 

Montreal 
door Peter Lowensteyn 

Op donderdag 15 september hield Piet Devos een voordracht 
over Malva, Neruda’s vergeten dochter, over de schoonheid van 
het ‘onvolmaakte’ en de ambigue rol van mensen met fysieke en 
mentale beperkingen in onze westerse cultuur. Als uitgangspunt 
voor zijn betoog koos hij voor de roman Malva (2015) van de 
Nederlandse schrijfster Hagar Peeters, die onlangs nog werd 
bekroond met de Fintro Literatuurprijs. In de roman Malva neemt 
de gelijknamige, vergeten dochter van de beroemde Chileense 
dichter Pablo Neruda en diens eerste, Nederlands-Indische 
vrouw het woord. De historische 
Malva werd in 1934 met een zoge-
naamd ‘waterhoofd’ geboren, maar 
werd al gauw – samen met haar 
moeder – door haar gevierde vader 
verstoten. Tijdens de Tweede 

Wereldoorlog kwam het meisje bij een pleeggezin in 
Gouda terecht, waar ze ten slotte op achtjarige leeftijd 
stierf. Haar fictieve alter ego neemt nu, in Peeters’ ro-
man, de pen op om over de grens van de dood heen 
terug te blikken op haar korte, sprakeloze bestaan; Met 
veel humor en zelfspot denkt deze Malva na over haar 
lot, waarvan de tragiek niet zozeer in haar beperking 

Piet Devos

http://www.trouw.nl/tr/nl/4512/Cultuur/article/detail/1727716/2005/05/19/De-Zwarte-Hollanders-waren-moedig-trots-en-ongehoorzaam.dhtml
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school, als wel in het feit dat ze als mens ‘mislukt’ scheen, met name in de ogen van 
haar vader die zich zo graag opwierp als kampioen van de verschoppelingen maar in 
zijn memoires zijn eigen gehandicapte kind doodzweeg. 

Malva roept belangwekkende vragen op over waarden als individuele autonomie, produc-
tiviteit en jeugdige gezondheid die in onze moderne, westerse samenleving alom gehul-
digd worden. Wie chronisch ziek is of een mentale/fysieke beperking heeft, past niet in dit 
ideale plaatje. Peeters’ roman laat evenwel overtuigend zien hoeveel creatieve energie 
en kritisch potentieel er vrij zouden komen, indien al deze ‘abnormale’ burgers zich ten 
volle konden ontplooien. Aan de hand van Malva ging Devos tevens in op vele historische 
voorbeelden die aantonen dat esthetiek lang niet altijd om lichamelijke en formele perfec-
tie hoeft te draaien. Tot slot lichtte hij ook zijn eigen werkwijze, als blinde literatuurweten-
schapper, toe. 

Piet Devos (Kortrijk, 1983) volgde de vertalersopleiding Frans – Spaans in Antwerpen 
en studeerde Literatuurwetenschap in Leiden. In 2013 promoveerde hij aan de Rijk-
suniversiteit Groningen in de Moderne Romaanse letterkunde. Hij werkt momenteel als 
postdoctoraal onderzoeker aan het Centre for Sensory Studies van Concordia Univer-
sity (Montreal). In zijn onderzoek richt hij zich vooral op de zintuiglijke cultuur ten tijde 
van het modernisme (1880-1950). Hij vertaalde onder meer avant-gardepoëzie van 
Vicente Huidobro (Chili) en Aimé Césaire (Martinique).1 

Op 21 november werd op de Université de Montréal voor de 
vijfde maal een Cleveringa-lezing gehouden, ook door Pauline 
Schuyt. Voor de inhoud van de lezing, zie onder Calgary. 

Commentaar van de spreekster over die avond luidde: ‘Het 
was gisteravond een in mijn ogen geslaagde avond. Door de 
plotselinge sneeuwval in Montreal was de opkomst kleiner dan 
verwacht, maar alsnog bleef er een prima gezelschap over, 
waarmee flink gediscussieerd is en daarna heerlijk gegeten. 
 
 
 

1. Voor wie de lezing miste, HIER is de tekst online te lezen. 
    Zie voor meer informatie: http://www.pietdevos.be  

Pauline Schuyt

Rijks Werkinrichting HOORN • Ooit ook Inrichting voor Staatsgevaarlijke Nederlanders en 
vreemdelingen. Zie ook: http://gevangenishotelhoorn.nl/vroeger/

http://pietdevos.be/nl/thema-s/detail/malva-over-neruda-s-vergeten-dochter-of-de-schoonheid-van-het-onvolmaakte
http://www.pietdevos.be
http://gevangenishotelhoorn.nl/vroeger/
http://pietdevos.be/nl/thema-s/detail/malva-over-neruda-s-vergeten-dochter-of-de-schoonheid-van-het-onvolmaakte
http://www.pietdevos.be
http://gevangenishotelhoorn.nl/vroeger/
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Bilderdijk in het Leidse Academiegebouw! 
door Peter van Zonneveld 

Het is gelukt! Op 7 september werd op de over-
dekte binnenplaats van het Academiegebouw in 
Leiden een fraai beeldje van Bilderdijk onthuld. 
260 Jaar tevoren was hij geboren. Vijftig jaar ge-
leden kocht ik mijn eerste Bilderdijk-boekje: de 
uitstekende bloemlezing van Martien J. G. de 
Jong en Wim Zaal. In 2006, toen Bilderdijk zijn 
250e verjaardag vierde, schreef ik een sonnet 
over hem:  

Ruim een half jaar geleden werd ik opgebeld 
door Floris de Graaf. Hij was een neef van de 
inmiddels overleden beeldhouwer Jan van  
Borssum Buisman, die in 1990 een beeldje van 
Bilderdijk had vervaardigd, dat al geruime tijd bij 
Brinkmann in Haarlem in het restaurant staat (sterfhuis van Bilderdijk). Floris beschikte 
over de mal, en zag graag nog een exemplaar ergens opgesteld. Marita Mathijsen had 
hem naar mij verwezen. Ik heb advies ingewonnen bij de Leidse beeldendeskundige 
Louk Tilanus, bij mijn collega en vriend Rick Honings, met wie ik in 2013 een biografie 
over Bilderdijk schreef, De gefnuikte arend, en bij Kurt de Belder, directeur van de 
Leidse Universiteitsbibliotheek. De laatste heeft de Maatschappij der Nederlandse Let-
terkunde ingeschakeld, waar Bilderdijk erelid van was. Dit genootschap heeft het 
beeldje nu ter gelegenheid van haar 250-jarig bestaan aangeboden aan de Leidse uni-
versiteit, waarvan Bilderdijk zich alumnus mocht noemen. Ik wil graag allen bedanken 
die ertoe hebben bijgedragen dat het daar nu staat. Hij zit nu ontspannen een boek te 
lezen, in het hart van de stad die hem zo dierbaar was. Voortaan zal ik het Academie-
gebouw niet passeren zonder even een blik te slaan op dit charmante kunstwerk van 
bescheiden afmetingen, en ik raad u aan, wanneer u ooit in de gelegenheid bent, dat 
ook eens te doen. 

!8

Een dichter op het Rapenburg 

O Bilderdijk, zo dwars, zo ontevreden, 
in Leiden heeft u nog het liefst gewoond. 
Uw eerste dichtwerk zag u hier bekroond, 
privaatdocent in eigenzinnigheden. 

Verbannen wegens trouw aan uw verleden, 
verguisd, beschimpt, bespot en weggehoond, 
door volgelingen met hun vlijt beloond, 
heeft u de geest der eeuw steeds scherp bestreden. 

Soms lijkt het of hij nog door Leiden gaat, 
al strompelend, met stok en horrelvoet, 
en steunend op zijn zoon en toeverlaat. 

Dan trekt hij weer ten strijde tegen ’t kwaad, 
met kniebroek, staatsierok, driekante hoed, 
gekwelde bard van tegenspoed en haat.

Onthuld!
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Linking Edmonton Business and Technologies with the Netherlands 

by Earle H. Waugh 

Dutch Canadian business people came out in strong numbers to a Dutch Canadian 
Business Club social event held at the Dutch Canadian Center in Edmonton on Sep-
tember 20, 2016.  In addition, a wide range of government and local political officials 
attended the gathering.  The event was sponsored by the Alberta Council on Technolo-
gies and featured several dignitaries from a part of Holland not often seen in Canada: 
representatives from central Holland and the cities of Bergen op Zoom and Steenber-
gen.   

The keynote speaker was Brian Dumsday whose long service to business and indus-
try has taken him from 25 years in private enterprise to Edmonton Economic Develop-
ment … an organization of the City of Edmonton designed to foster trade and invest-
ment. Bergen op Zoom sent Mayor Dr. Frank Petter, and four other trade-related col-
leagues, while Steenbergen was represented by Mayor Ruud van den Belt and two of-
ficials. Dumsday stressed that Edmonton and Alberta was now fully committed to diver-
sification, especially with Alberta’s history: following the downturn in 1981, the pro-
vincial government vowed to diversify, a plan unfortunately abandoned when oil picked 
up again. Dumsday insisted the province had finally learned its lesson.  

He welcomed too the idea of regional governments collaborating with regional govern-
ments abroad, as was being promoted with central Holland, since regions often have 
different strengths than those possessed in capital cities. MLA Ian Carson reiterated 
the support of the strategy of the current government for these initiatives, since 97% of 
employment rested on small business in Alberta. Mayor Petter and other officials laud-
ed the four-fold areas Edmonton wanted to strengthen: Food & Agricultural Industries, 
Health Sciences, Digital/ICT Advanced Manufacturing and Biofuel Development since 
they saw synergy with their own region’s goals. The evening ended with networking 
among Canadian and Netherland business people, aided by croquettes, chips and 
drinks.    1

Interview met Eelco Key 
door Eelco Key 

Je hebt 10 jaar in New York gewoond en nu sta je op de kandidatenlijst voor de 
Tweede Kamer. Wat zijn jouw drijfveren voor de politiek?  
De naar schatting meer dan 1 miljoen Nederlanders in het buitenland zijn van grote 
economische en culturele toegevoegde waarde voor Nederland zelf. Zij zijn de echte, 
dagelijkse ambassadeurs van Nederland die connecties hebben met het lokale bedrijf-
sleven, de talen spreken en de internationale horizon verleggen.  

 For Waugh’s last article about the Flemish Oblate Father Roger Vandersteene and develop1 -
mens with regard to the Truth and Reconciliation Commission, see: 
http://sir.sagepub.com/cgi/reprint/45/3/273.pdf?ijkey=gzfMizA3ab5zl7z&keytype=finite   
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Toch laat politiek Den Haag juist deze grote groep Nederlanders volledig in de 
kou staan. 
Met de aankomende Tweede Kamerverkiezingen ben ik de enige kandidaat (nummer 
39 op de lijst van D66) die zich sterk maakt voor Nederlanders in het buitenland. Een 
39e plaats betekent niet dat je onverkiesbaar bent! Met 16.000 voorkeursstemmen kan 
ik over andere kandidaten heen springen en zo direct in de Tweede Kamer komen. 
Daarmee zouden de Nederlanders in het buitenland voor het eerst hun eigen zetel 
kunnen claimen! 
 
Wat moeten wij doen om onze eigen zetel in het parlement te kunnen claimen?  
Twee dingen! 
1. Je registreren om überhaupt te mogen stemmen - dit kan tot 1 februari 2017, maar 
hoe eerder hoe beter. Zie hier voor de uitleg hoe dit moet. Let op: wil je minder pa-
pieren rompslomp en de lokale posterijen van jouw woonland zoveel mogelijk omzeilen 
(aanrader), dan is de optie van de volmacht de meest geschikte manier. Zie hier hoe 
je dat moet regelen. 
2. Stemmen - en niet zomaar stemmen: breng je voorkeursstem uit op mij, plek 39 op 
de lijst van D66! 
 
Waarom sta je zo laag op de lijst?  
Deze vraag krijg ik vaak. En terecht. D66 is de enige partij die in het verkiezingspro-
gramma meerdere punten heeft opgenomen - vaak op basis van mijn input - voor Ned-
erlanders in het buitenland. En toch moet ik blijkbaar zelfs binnen mijn eigen partij het 
belang nóg duidelijker aangeven. Dat kan alleen door een indrukwekkend aantal 
voorkeursstemmen te laten zien - met 16.000 voorkeursstemmen kom ik in de 
Tweede Kamer. Daarmee is het signaal zowel aan D66 als aan de andere partijen 
overduidelijk! 
 
Wat zijn je hoofdthema’s?  
1. Dubbele nationaliteit 
2. Pensioenkwesties 
3. Nederlands onderwijs in het buitenland voor kinderen 
4. Ex-Nederlands (onvrijwillig verlies Nederlanderschap) 
5. Stemmen vanuit het buitenland 
6. Inkrimping en sluiting van Nederlandse consulaten en ambassades wereldwijd 
7. DigiD aanvragen vanuit het buitenland  
8. Barrières voor Nederlandse studenten in het buitenland 
9. Visum-/werkproblemen in buitenland bij partners van expats 
10. Overtuigen andere politieke partijen van belang Nederlanders in het buitenland 
 
 
Waar kunnen we meer over je campagne en over bovengenoemde punten lezen?  
Op www.eelcokeij.com - ook de plek waar je om een donatie zult worden gevraagd! 
Enkel met donaties kan ik genoeg advertenties en mankracht inkopen om er een échte 
campagne voor te maken. 
 
Als je nu al wilt doneren – graag! – dan kan dat hier via PayPal of via deze Neder-
landse bankrekening: 
Rekeningnummer 1253.43.418 
Rabobank, Berkel-Enschot  
t.a.v. E. Keij o.v.v. "Internationale expatcampagne"  
IBAN: NL29 RABO 0125 3434 18  
BIC: RABONL2U   
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FROM THE JOURNALS 
by Basil Kingstone 

Issue 35 no. 2 of the Nieuwsbrief of the Orde van den Prince, which is a Genoot-
schap voor Taal en cultuur, turns from language to the other half of their field of inter-
est, and discusses a matter of basic concern for our or anybody’s culture: peace.  

There is a summary of the history and 
activities of the United Nations, remind-
ing us that UN bodies have had some 
successes, and mentioning of course 
that the International Court of Justice 
sits in the Vredespaleis in The Hague. 
(Indeed, a number of such bodies are 
to be found in that city, which has al-
ways been a world centre for peace 
movements.)  
  
There is an article by Herman van 
Rompuy, former prime minister of  
Belgium and former president of the 

European Council of heads of state – the Order has some very distinguished members 
– which states the conditions for peace and worries that the 
influx of refugees is causing a resurgence of narrow-minded 
nationalism in the European Union.  

Sport is on more than one contributor’s mind, perhaps thanks 
to the Olympics. One sees sport as a force for peace; anoth-
er uses the baton in a relay race as a metaphor for the sto-
ries we pass on, personal and national, and reflects on the 
problems of reconciling loyalty to one’s family and back-
ground with speaking of the future and promoting peace.  

Another writer asks whether it is innate in us to divide people 
into good (us) and evil (them) and to see killing “them” (sacri-
fice) as the way to avoid chaos and harm to our own people. 
To overcome this instinct for violence, we have to put our re-
sponsibilities before our freedoms. 

The article that sticks most in my mind is 
the first one. Its author hosts her two 
Canadian grandsons, high school students 
who have been encouraged to go and see 
a Canadian war memorial. They go to 
Holten, and the boys are shaken: not just 
because of the huge number of the dead, 
but because the dead soldiers were 
scarcely older than they themselves.  

!11

Herman van Rompuy

Holten War Memorial
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Septentrion issue 45/3 begins by introducing 
us to the travel photography of Bieke de 
Poorter, who knows how to introduce herself 
into people’s families then take pictures of them 
being their natural selves, undisturbed by the 
camera, satisfying the basic necessities of life 
in confined spaces.   

The painter Willem Genk, on the other hand, 
portrays big cities, visited in reality or imagina-
tion, with all their bustle and chaos. His three-
foot-long streetcar, made of cardboard, plastic, 
metal, wire and aluminium foil and complete 
with suitable billboards, graces the cover of the issue. Another side of cities : the indus-
trial plants that cover the Low Countries, some dead skeletons, some still cheerfully 
poisoning the air and the land; but they have their beauty. 

Instead of having several 
short extracts from novels, we 
have one long one, from Ja-
mal Ouariachi’s Une faim, a 
story of love among workers 
in an emergency medical or-
ganization in Ethiopia. Litera-
ture is well represented in this 
issue.  

The editor, Luc Devoldere, presents the early poetry of Émile Ver-
haeren, a writer perhaps forgotten in Belgium today because he 

was a Fleming who wrote in French, the 
greatest author of a generation who did so. 
His 1890s collections are powerful in their 
contrasting of an impoverished countryside 
with the brilliant future of the growing cities.  

We also have an essay by Tom Lanoye 
about language, and how his play cycle Ten 
oorlog, which retells Shakespeare’s plays 
from Richard II to Richard III, reflects the dis-
astrous decline of England in civil war 
with a decline in language, from noble – 
even precious and archaic – verse to in-

coherent vulgarity at the end. 
  
A decline similar to the one his mother, a supremely coherent 
woman, went through, reduced to uttering gibberish by a 
stroke. The book in which he relates that, Sprakeloos, is “a 
homage. To my mother, obviously, but also to the greatest gift I 
received from her. Her language. My mother tongue.”  2

 Het boek Ten Oorlog is gratis te downloaden: 2

http://www.lanoye.be/tom/uncategorized/2301 
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Bieke de Poorter: In Between

Émile Verhaeren

http://www.lanoye.be/tom/uncategorized/2301
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Canadian Association for the Advancement of Netherlandic Studies  
2017 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-ad-
vancement-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 Dona-
tion, 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 email, 
so please be sure to give your email 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 dona-
tion with:  
 
1. your name  
2. mailing address 
3. home and any other phone numbers 
4. email address 
5. your profession (If academic, please specify discipline)

https://www.canadahelps.org/en/charities/canadian-association-for-the-advancement-of-netherlandic-stu/
https://www.canadahelps.org/en/charities/canadian-association-for-the-advancement-of-netherlandic-stu/
mailto:peter.tijssen@iaf.inrs.ca?subject=
mailto:peter.tijssen@iaf.inrs.ca?subject=
mailto:peter.tijssen@iaf.inrs.ca
https://www.canadahelps.org/en/charities/canadian-association-for-the-advancement-of-netherlandic-stu/
https://www.canadahelps.org/en/charities/canadian-association-for-the-advancement-of-netherlandic-stu/
mailto:peter.tijssen@iaf.inrs.ca?subject=
mailto:peter.tijssen@iaf.inrs.ca?subject=
mailto:peter.tijssen@iaf.inrs.ca
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Association canadienne pour l’avancement des études néerlandaises  
ADHÉSION 2017 

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 en-
courage des dons supplémentaires. 
 
Les frais d’adhésion ou des dons sont transmises de préférence via le site sécu-
ritaire https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/canadian-as-
sociation-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 peu-
vent 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 email 
(courriel). Vous voudrez donc bien donner votre adresse email 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 (email) 
5. Profession (Les universitaires voudront bien préciser leur discipline)

https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/canadian-association-for-the-advancement-of-netherlandic-stu/
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/canadian-association-for-the-advancement-of-netherlandic-stu/
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/canadian-association-for-the-advancement-of-netherlandic-stu/
mailto:peter.tijssen@iaf.inrs.ca
mailto:peter.tijssen@iaf.inrs.ca
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/canadian-association-for-the-advancement-of-netherlandic-stu/
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/canadian-association-for-the-advancement-of-netherlandic-stu/
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/canadian-association-for-the-advancement-of-netherlandic-stu/
mailto:peter.tijssen@iaf.inrs.ca
mailto:peter.tijssen@iaf.inrs.ca
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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
Marianne Verheyen
University of Toronto
School of Continuing Studies
158 St. George Street
Toronto, Ontario M5S 2V8
marianne.verheyen@utoronto.ca 

President Emerita
Joan Magee
866 Victor Drive 
Windsor, ON  N8S 2S7

Past President
Michiel Horn, Professor Emeritus of His-
tory 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/ News-
letter 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
J.I. (Hans) Bakker
Dept of Soc. and Anthro. MacKinnon 6
University of Guelph
50 Stone Road East
Guelph, Ontario Canada N1G 2W1
hbakker@uoguelph.ca

Gerrit Gerrits
Dept. of History and Classics  
Acadia University
Wolfville, NS  B4P 2R6  

Paul de Laat
705-66 Bay Street West
Hamilton, ON, L8P 4Z6  
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

mailto:tcollet@uwindsor.ca
mailto:marianne.verheyen@utoronto.ca
mailto:schuhhorn@sympatico.ca
mailto:peter.Tijssen@iaf.inrs.ca
mailto:cjns-editor@caans-acaen.ca
mailto:bkingst@uwindsor.ca
mailto:memo45@shaw.ca
mailto:webmaster@caans-acaen.ca
http://www.caans-acaen.ca
mailto:hbakker@uoguelph.ca
mailto:pgdelaat@gmail.com
mailto:martiendeleeuw@gmail.com
mailto:wseywerd@gmail.com
mailto:tcollet@uwindsor.ca
mailto:marianne.verheyen@utoronto.ca
mailto:schuhhorn@sympatico.ca
mailto:peter.Tijssen@iaf.inrs.ca
mailto:cjns-editor@caans-acaen.ca
mailto:bkingst@uwindsor.ca
mailto:memo45@shaw.ca
mailto:webmaster@caans-acaen.ca
http://www.caans-acaen.ca
mailto:hbakker@uoguelph.ca
mailto:pgdelaat@gmail.com
mailto:martiendeleeuw@gmail.com
mailto: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: mver-
heyen@sympatico.ca  
Vancouver - Annette Dorrepaal: ador-
repaal@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 email, 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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