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Editorial

door Mary Eggermont-Molenaar, Calgary
Met veel plezier kan ik alvast melden dat volgende maand de
Vlaming, Erik Vlaminck, de CAANS-vijfstedentocht door
Canada zal afleggen en keynote speaker zijn tijdens ons
jaarcongres eind mei in Toronto. Erik staat bekend als roman- en theaterauteur, leidde de Antwerpse Schrijversacademie, de Vlaamse Auteursvereniging en is voorzitter van de
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

Erik Vlaminck

Vlamincks vijfstedentocht door Canada is mogelijk gemaakt
door subsidie van de Taalunie en het Vlaams Fonds voor de
Letterkunde, beide instellingen betuigen we hier onze
hartelijke dank.

Erik’s roman Brandlucht is in
het Engels vertaald in Fire
and Air, dus, voor ons allemaal en helemaal al voor
leden van de chapters die
een voordracht over deze
roman hebben gekozen, alle
kans dus om het boek eerst
in het Engels in handen te
krijgen en te lezen.
Brandlucht gaat onder andere over immigratie. Zoals we zullen zien, staat dit nummer en de aanstaande jaarvergadering nogal in het teken van immigratie. Immigrant
zijn valt tegenwoordig overigens niet mee. In Canada moet je de Canadese nationaliteit aannemen. Wie dat niet doet, kan na het bedrijven van een of ander misdaad
zestig jaar later alsnog naar vader- of moederland worden afgevoerd. Een oppassend
leven is aangeraden voor de immigranten onder ons die de eigen nationaliteit aanhouden. Helemaal al, nu Eelco Key, die zich als D66-kamerlid voor onze immigrantenbelangen verkiesbaar had gesteld, onder andere door allerlei bureaucratische
Haagse miskleunen, niet gekozen is.
Fire and Air is in 2015 in het Engels uitgekomen, vier jaar nadat Brandlucht opgesnoven kon worden. Wie vast met Vlaminck wil kennismaken, zie en hoor Hier.
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Zomeren in Amsterdam
Voor wie studerende (klein)kinderen heeft of wie zelf nog jong van
geest en goed van geld is kan het interessant zijn te weten dat de
Universiteit van Amsterdam een aantal geaccredideerde cursussen heeft voor internationale universiteitsstudenten. Deze omvatten alles van “Planning the Cycling City” (https://goo.gl/NnLjVZ )
tot “The Urban Food Experience” (https://goo.gl/e3SAI7 ) en “Migration and Integration: Refugees, Rights, and Realities” (https://
goo.gl/LNfOnM). Voor een complete lijst cursussen, zie: http://
gsss.uva.nl/summer-winter/summer/nav
Universiteit van Amsterdam

CAANS - sprekers of - leden in het nieuws.
CAANS-spreker Karel Bostoen kwam
afgelopen januari in het nieuws op een pagina waar we hem veel liever niet hadden zien
staan, die met overlijdensberichten. Net als
Eugenie Boer een paar jaar geleden, liet hij
familie, vrienden en oud-collega’s veel te
vroeg achter. Hierbij onze welgemeende
condoleances aan zijn echtgenote Nel met
wie hij in 2007 de CAANS-ronde door Canada deed.
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Hierbij onze hartelijke gelukwensen voor Luc
DeVoldere (2013) wiens Vlaams-Nederlandse
tijdschrift Ons Erfdeel dit jaar 60 jaar is geworden.
Filmmaker Jean Hellwig (1999) zette, alweer
een paar jaar geleden, een documentaire over
Anansie-verhalenvertellers op het internet. Deze
verhalen komen uit Ghana, waaiden over naar
Suriname, de Nederlandse Antillen, Nederland
en via het internet zijn ze nu overall en Hier te
beluisteren. In 2016 zijn deze verhalen toegelaten tot het Immaterieel Cultureel Erfgoed van
Nederland. Jean Hellwig en Wijnand Stomp
zetten zich daarvoor met veel succes in, zie
Hier. Van harte gefeliciteerd met dit succes.
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In dit nummer
Wie verre reizen doet kan veel vertellen. Afgelopen
herfst liep ik in Voorschoten tegen een nieuw emigratieboek aan, Enkele Reis Ver Weg, door Loes de
Koning-Volkers.Zij schreef het naar aanleiding van
een serie brieven die van 1950 tot 1952 in het
Voorschotense nieuws- en advertentieblad De Omroeper werden gepubliceerd. Enne Koops, auteur
van het boek De dynamiek van een emigratiecultuur (2010) was zo vriendelijk een recentie te schrijven over Enkele Reis Ver Weg.
De titel van dit boek klinkt als Lang Geleden toen
mensen ver weg gingen en daar dan ook bleven. In september 2016 vielen me in
Leiden de vele bloemetjesjurken op, het verdwijnen van de hoge hak, trottoirs die als
fietsenstalling fungeren en de verrietenterrasstoelisering (nieuw woord) van straten
en pleinen. Overigens wel gezellig, net als in de kerk of op een receptie, kun je er
gezeten zien en gezien worden.

We hopen u allemaal hier te zien op het CAANS Jaarcongres!
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Programma CAANS Jaarvergadering op 27 en 28 mei 2017
Annual Meeting • 27-8 May, 2017
Ryerson University te Toronto
Coordinator / Organisatrice: Tanja Collet (University of Windsor)
Saturday, 27 May, 2017 / Samedi, 27 mai 2017
Room / Salle SHE-Sally Horsfall 598
9: 00 – 9:30: Opening remarks / Ouverture du colloque
9:30 – 10:30: Literary excursions / Excursions littéraires
• Adrian van den Hoven (University of Windsor): The Void in Camus’s The Fall. A Trip
from Amsterdam, to Ghent, to Paris and back again
•

Ton Broos (University of Michigan): The Bear and the Orchids. Life and Works of E.M.
Beekman, authority on Dutch colonial literature

10:30 – 11:00: Coffee break / Pause café
11:00 – 12:00: Language, communication and media / Langues, communications et média
• Michiel Horn (York University): Rudy Kousbroek on Marshall McLuhan
•

Mary Eggermont-Molenaar: De studie van de Baskische taal in Nederland

12:00 – 13:30: Lunch
13:30 – 15:00: Historical facts and literary renderings / Le fait historique et son expression littéraire
•

Maximiliaan van Woudenberg (Sheridan Institute of Technology): The Dutch Textual
Phenomenon of Bokkerijders Fiction

•

John O. Buffinga (Memorial University): The public versus the private: Joram Lürsen’s
2015 adaptation of Thomas Roosenboom’s novel Publieke Werken (1999)

15:00 – 15:30: Coffee break / Pause café
15:30 – 16:30: Historical Perspectives / Points de vue historiques
•

Robert Tiegs (Sheridan College): 150 Years Later – How the Dutch chose to remember the great military inundations of the Dutch Wars of Independence

•

Jos Eggermont (University of Calgary): De geschiedenis van de audiologie in Nederland

18:00: Conference dinner / Dîner de la conférence
Real Mo-Mo’s
51 Colborne St.
www.realmomos.com (647) 343 8801
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Sunday, 28 May, 2017 / Dimanche, 28 mai 2017
Room / Salle SHE-Sally Horsfall 598
9:00 – 9:30: Coffee / Café
9:30 – 10:00: Writing Workshops and the "woke" mind / L’atelier littéraire comme
activité d’éveil
• Kathryn Kuitenbrouwer (University of Toronto/University of Guelph): Creativity as Activism
10:00 – 11:30: Keynote Speaker / Conférencier invité
Erik Vlaminck: Een school voor schrijvers, kan dat wel?
11:30 – 13:30 : Lunch
13:30 – 15:00: Panel on Netherlandic Migrations moderated by Hendrika Beaulieu-Boon
(University of Lethbridge)/ Panel de discussion sur les migrations néerlandaises animé
par Hendrika Beaulieu-Boon (University of Lethbridge)
Participants:
• Helene Demers (University of Victoria): Dutch Immigrant Identity as Reflected in
Home Artifacts
• Grace Hols: Immigration Vignettes
•

Jenny Radsma: What’s in a Cup of Coffee?

•

Christa van Daele: An Educator’s Return to Belgium

•

Jason Vasser: Treading the Atlantic

15:00 – 15:15: Concluding remarks / Clôture du colloque
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Vancouver
door Annette Dorrepaal

Na de jaarvergadering op 9 februari vertoonden we, een documentaire gemaakt ter gelegenheid van de tentoonstelling die in
2016 ter gelegenheid van de 500ste sterfdag van Jeroen Bosch
in Den Bosch werd gehouden.
Jheronimus Bosch, geraakt door de duivel'
Deze documentaire volgt een groep kunsthistorici die het mysterie
van de circa vijfentwintig nog bestaande schilderijen van Jheronimus
Bosch probeert te ontrafelen.
Ze onderzochten in grote musea zoals het Prado, het Louvre en de
Galleria dell' Accademia alle overgebleven schilderijen. Met röntgenfotografie en infraroodtechnieken konden ze voor het eerst in de geschiedenis doordringen tot de onderste verflagen en zo een indruk
krijgen van het creatieve proces van de 'duivelskunstenaar.' De museale wereld wachtte in
spanning de resultaten af. Is hun Bosch wel een echte Bosch?
In de documentaire toont Pieter van Huijstee de precaire samenwerking van het
Nederlandse wetenschappelijk team van het Bosch Research and Conservation Project met de
conservatoren van het Prado. Die beheren de grootste collectie van 'El Bosco,’ – en vele Spanjaarden denken zelfs dat El Bosco een Spaanse schilder is! – met daarin ook 'de Nachtwacht
van Spanje en het fameuze drieluik 'De tuin der lusten.' In Gent deden ze een ontdekking met
grote gevolgen en in Antwerpen dook een niet eerder aan Bosch toegeschreven tekening op.
De film toont ook hoe de volstrekt vernieuwende stijl, de mysterieuze figuren en de morele
boodschap van Bosch hun aantrekkingskracht nog lang niet verloren hebben.

On 19 January dr. Vanessa Timmer discussed Circular Lighter Cities: How Nederland
is pioneering Sustainable Urban Environments.
Vanessa spoke about the role of cities in creating a circular economy.
Ellen MacArthur Foundation defines the circular economy as one that is
restorative and regenerative by design. It maximizes the value of resources
in the economy, minimizes the use of finite and non-renewable resources,
and eliminates waste. Cities can play a role by aligning policies, incentives
and markets of goods and services toward sustainability. The Netherlands
is pioneering many ways to create light, green cities including through new
building and product design that lasts and adapts to new contexts, and by
encouraging the sharing economy. There arenew business models emerging, selling services rather than products – for examples, Philips providing
lighting as a service at Schiphol Airport. Amsterdam as a city is taking actions to become a Circular City including in the construction and waste energy systems. This is
all supported through the European Union Circular Economy strategy and policy context.
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On 13 March prof. dr. Jacqueline Cramer, professor, Utrecht University, the Netherlands, gave a lecture titled: Towards a Circular Economy: The Case of the Amsterdam Metropolitan Area.
This lecture was the fifth in a five-part series of public lectures that
accompany the course Leading the Way to a Low-Carbon Future.
This course and lecture series has been made possible by the Killam
Trusts.
Jacqueline Cramer is strategic advisor of the Utrecht Sustainability Institute/Utrecht University and
member of the Amsterdam Economic Board, particularly in charge of the circular economy. Moreover,
she is director of the consultancy firm ‘Sustainable Entrepreneurship; strategy and innovation
consulting’.

Calgary
door Mary Eggermont-Molenaar
CAANS-lid Hans Berkhout liet weten dat na zeventig jaar na het
uitkomen van Reve’s De Avonden er nu ook een Engelse vertaling is
gepubliceerd, The Evenings, zie Hier.
Misschien moet Frits van Egters wel gezien
worden als als personificatie van verveling
en onvrede, bijvoorbeeld als hij zegt dat
„Men kan weg moeten zonder dat men ergens heen moet. Dat zijn de gevallen dat
men ergens vandaan moet.”
Egter, weg of ergens heen of ergens vandaan moeten hoeft niet meer, daarvoor is het
„beduimelen" van de iPhone gekomen.
CAANS-lid Marjan Eggermont who ‘considers her immigration to
Canada from Holland at the age of 18 to be one journey that changed
her life, and the path of education to be another,’ was onlangs te
belezen en bezien in Avenue van 1 maart 2017, zie Hier.

Toronto
door Marianne Verheijen

Op 24 maart vertoonden we de documentaire Ed van der
Elsken (1925-1990) en enkele films van hem zelf n.a.v. de tentoonstelling in het Stedelijk in Amsterdam, Ed van der Elsken De Verliefde Camera.
Van der Elsken, het 'enfant terrible' van de Nederlandse fotografie, was een getalenteerd fotograaf en filmer die gedurende ruim
veertig jaar in foto's, fotoboeken en films zijn ontmoetingen met
mensen vormgaf. Het Stedelijk presenteert nu het meest omvangrijke overzicht in 25 jaar (zie bijgevoegde foto). Door de films te vertonen haalden we de Amsterdamse tentoonstelling een beetje naar
Toronto!
Voor wie in april of mei in Amsterdam is, deze tentoonstelling loopt
daar nog door. Voor meer bijzonderheden, zie Hier.
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Ottawa

1. door Judith Linthorst

Op 26 januari zagen we een documentaire over Godfried Bomans, ingeleid door Leo Heistek.
Godfriend Bomans heeft tijdens zijn leven grote faam opgebouwd als
schrijver van o.a. Piet Bas, Erik of het Klein Insektenboek, Kopstukken en
Spookjes. Daarnaast maakte hij honderden columns en beschouwingen,
vooral voor de Volkskrant en Elsevier. Bomans werd vooral beroemd door
zijn gesstige optredens voor radio en televisie.
In deze documentaire zijn ook gesprekken met Harry Mulisch en Hella
Haasse, die hem van nabij hebben gekend. Hier te beluisteren.
Godfried Bomans
2. door Odilie Waslander en Hans Blokpoel

Op woensdag 29 maart hield prof. dr. Rainier Grutman een
lezing waarin hij de vraag behandelde: „Is het Nederlands echt
een 'kleine' taal?”
Grutman ging diep in op de houding die wij als Nederlandstalingen
aannemen t.o.v. onze moedertaal. Je hoort nogal eens zeggen dat
Nederlands eigenlijk een (te) klein taaltje is (of zou zijn) om echt te
kunnen meetellen. Maar hoe meet je de "grootte" van een taal? Met
welke factoren wordt daarbij rekening gehouden? Aan de hand van
een aantal van die criteria gaf Grutman een genuanceerd beeld van
Rainier Grutman
de relatieve grootte van de Nederlandse taal.

Montreal

door Peter Lowensteyn

Op 19 january 2017 hielde we een
cabaretavond en op 4 en 16 februari
zagen we een film.
Op donderdag 9 februari 2017 ging
een aantal van ons naar het Montreal Museum of Fine Arts, waar het
nieuwe paviljoen een gedeelte van
17de eeuwse Nederlandse kunst
bevat. We ontmoetten elkaar eerst
voor lunch bij restaurant Bistro
Gourmet.
Nederlandse Kunst in de 17de eeuw
was ook het thema voor de Poëziemiddag die we hielden op 5 maart
onder leiding van Willie Lubbers en Mieke Verboven. We lazen voor en bespraken
gedichten van onder meer Pierre Kemp, Anneke Brassinga, Inge Boulonois en Jacob
Cats. Er waren ook enkele discussies, zoals over Delfts blauw en de Stier van Paulus
Potter. Er was weer lekker eten en drinken.
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Op 16 maart gaf Nelleke Nieuwendijk een powerpoint presentatie
over Jheronimus Bosch waarbij zij in detail de meeste van de schilderijen en tekeningen besprak die te zien waren in de tentoonstelling
“Visioenen van een genie” die vorige jaar gehouden werd in het
Noordbrabants Museum in ’s Hertogenbosch. Deze tentoonstelling was
een eerbetoon aan de belangrijke laat middeleeuwse schilder en
tekenaar van de Nederlanden en vormde het hoogtepunt van het
Jheronimus Bosch jaar in 2016 naar aanleiding van zijn 500ste sterfjaar. Ongeveer 50 van zijn schilderijen en tekeningen zijn bewaard
gebleven waarvan het grootste deel op de tentoonstelling aanwezig
was.

Jeroen Bosch

In dit nummer
Interessant boek over emigranten uit Voorschoten 1950-1960
door Enne Koops
In de eerste decennia na de Tweede
Wereldoorlog emigreerden honderdduizenden Nederlanders naar gebieden
overzee, met name naar Canada, Australië, de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland. Tussen 1947 en 1963 ging het om
bijna 410.000 Nederlanders, procentueel
omgerekend 3 à 4 procent van de toenmalige bevolking. Over deze emigratiegolf zijn
al veel studies verschenen. Zowel overzichts-studies als deelstudies. In deze laatste categorie valt het recent verschenen
boek Enkele Reis Ver weg. Voorschotense
emigranten tussen 1950 en 1960 van Loes
de Koning-Volkers. Dit mooie boek is het resultaat van onderzoek naar de Voorschotense periodiek De Omroeper van 1949-1978.
Het boek begint met een korte analyse van de emigratie uit Nederland en daarna de
emigratie uit Voorschoten na de Tweede Wereldoorlog. Uit Voorschoten vertrokken
vooral middenstanders, handwerkslieden, tuinders en boerenzonen, die dikwijls geconfronteerd werden met grondonteigeningen door de gemeente vanwege nieuwbouw. De emigratie uit Voorschoten liep in de tientallen mensen. veel van hen zijn
well to do geworden, aldus de auteur.
Het grootste deel van Enkele Reis Ver weg bestaat uit brieven van emigranten uit
Voorschoten. De zoektocht begon met de brieven van een zekere E.M.I. Grant, een
pseudoniem van een Voorschotense emigrant, die een hele serie schreef voor het
blad De Omroeper. Daarna volgen brieven en avonturen van een twintigtal andere
Voor-schotenaren, die telkens worden afgewisseld met de verhalen uit De Omroeper
van E.M.I. Grant. Zo maken we kennis met Piet Grootendorst, die in 1951 naar
Canada emigreerde, Henk Parlevliet, die in 1950 voor Australië koos en Nico van
Berkel en Thea Kraan, die in 1959 op de boot naar Canada stapten. In 2016 vertelde
Thea Kraan aan de auteur het volgende: "Er was geen uitzicht op een woning (kort
na ons huwelijk) en het leek alsof de regering ons liever kwijt dan rijk was." (p.98)
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Met haar man ging het in Canada goed, hij runde met diens broer een bouwonderneming, maar Thea werd al snel ziek van heimwee en keerde in 1962, op doktersadvies, tijdelijk naar Nederland terug met de kinderen. Loes de Koning-Volkers
schrijft:
"Drie maanden heeft ze bij haar ouders aan de Papelaan gewoond. Geleidelijk aan
verdween het heimwee-gevoel, ook omdat bleek dat de afstand tussen Canada en
Nederland overbrugbaar was door de inmiddels gangbare vliegverbindingen. Thea
ging terug naar Canada en pakte daar haar leven weer op, zonder spijt of heimwee.
Desalniettemin komt ze geregeld over naar Voorschoten, om daar haar familie en
vrienden te ontmoeten. Door al die jaren heen is ze zeker dertig keer in Voorschoten
geweest." (p.99)

En zo lezen we veel over wat de Voorschotenaren naar het buitenland dreef, hun
motieven, maar ook hoe ze het in het buitenland rooiden op hert gebied van werk,
taal en relaties. Loes de Koning heeft, al met al, een mooi boek geschreven dat recht
doet aan al die mensen die Voorschoten in de eerste naoorlogse decennia verlieten
in de hoop op een mooie toekomst. Fijn is dat de auteur de moeite heeft genomen
om veel foto's bij haar verhaal te plaatsen, waardoor het geheel een gezicht krijgt.
Het boek kost 12 euro, ex. portokosten, en is te bestellen via de website van de uitgever:
www.uitgeverijginkgo.nl

Septentrion issue 45/4, suitably enough for these times,
opens with an account of Erasmus’ In Praise of Folly. It is
a book that constantly wrongfoots the reader, now seeming to condemn those with illusions, now declaring that
without illusions life is too hard. The Church in particular
comes in for ironic praise for its encouragement of consoling superstitions (there is somewhat of a Reformation spirit in Erasmus). The article is illustrated with a suitable picture by James Ensor of a society of people in carnival
masks. It is not what Kaatje Vermeire would make:
whether illustrating works for children or adults, she draws
on everyday life, largely in black and white but with touches of soft colour. Jan van der Ploeg produces something
else again: he paints buildings, often being squatted in by
collectives of artists, in large precise patterns of bright colours.
The journal occasionally offers journeys of exploration to less
well-known parts of the Low Countries, and this time we are
guided around the old Hanseatic cities on the IJssel: Zwolle,
Kampen and Deventer. Major cities in medieval times, they lost
importance because the river silted up.
On the literary front, we meet Victor Schiferli (beleidsmedewerker bij het Letterenfonds). He has produced three volumes
of poems which present a family where every father disappears
on a search for his own father, who disappeared, and so back
for some generations. As a result the poet has to live with a figure he calls the man from the past (de man van vroeger).
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Issue 46/4 has an article marking the 100th anniversary of the first issue of the review De Stijl. The
movement of that name published its views on art
and architecture in that periodical, but they did not
all meet with the approval of their leader, Mondrian,
nor did they agree with each other. Which is perhaps why their influence has lasted to this day. It is
also the centenary of the execution of Mata Hari.
The issue devotes more space to the (approximately) 800th anniversary of Brussels as a centre of literary creation. Indeed, around St. Gudula’s church
there seem to have always been writers, from
Ruusbroec to the rhetoricians and to the many writers who gathered there between the two world
wars, passing through Multatuli, who wrote Max
Havelaar in the attic of a nearby inn. Or more generally, as Geert van Istendael puts it, never mind
the francophone majority “who, against all the evidence, refuses to admit that this city, for eight hundred years, has spoken, cried, sung and written in
St. Michel et St. Guduyle church
Brabants.”
An observation, which echoes Joke van Leeuwen’s poem about being offered everything in a store, except what she wanted, by assistants who kept saying “wi wi, wi wi
wi.”
Joke’s poem is here, with an extract from Multatuli, and an appreciation of the Flemish by Frank Hellemans and one by the art
museum director Laurent Busine, who, naturally, sees the Low
Countries not through clichés but through its great art. Also excerpted are two contemporary authors; Griet Op De Beeck’s
novel Kom hier dat ik u kus, about lonely people, and Lize Spit,
whose first novel Het smelt has had great success.
Of course, there are
other topics also: the
role of the Biesbosch
National Park as a
Joke van Leeuwen
sink for floodwater
from the Rhine and
the Meuse, and the striking work of the
choreographer Nanine Linning, on basic
themes: the individual and the group, the
search for identity, love and breakup, the
disappearance of humanity. The dancers’
movements are violent and Linning is an
admirer of the paintings of Francis Bacon.
Altogether a very full issue.

Biesbosch
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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-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.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 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 donation 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)
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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 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 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)
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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

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

Vice-President
Marianne Verheyen
University of Toronto
School of Continuing Studies
158 St. George Street
Toronto, Ontario M5S 2V8
marianne.verheyen@utoronto.ca

Webmaster
Peter Lowensteyn
webmaster@caans-acaen.ca
(Site: http://www.caans-acaen.ca)

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

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

Past President
Michiel Horn, Professor Emeritus of History and University Historian
York University, Glendon Campus
Toronto, ON M4N 3M6
schuhhorn@sympatico.ca

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

Secretary-Treasurer
Peter Tijssen, 76 Winston Circle
Pointe-Claire, QC H9S 4X6
peter.Tijssen@iaf.inrs.ca

Paul de Laat
705-66 Bay Street West
Hamilton, ON, L8P 4Z6
pgdelaat@gmail.com

CJNS/RCEN Editor
Inge Genee
Dept. of Modern Languages
University of Lethbridge
Lethbridge, AB T1K 3M4
cjns-editor@caans-acaen.ca

Martien de Leeuw
School of Industrial Design
Carleton University
martiendeleeuw@gmail.com
Willemina Seywerd
265 Scarborough Crescent
Scarborough, ON M1M 2J7
wseywerd@gmail.com

CJNS/RCEN Editor Emeritus
Basil D. Kingstone
Department of French
University of Windsor
Windsor, ON N9B 3P4
bkingst@uwindsor.ca
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Chapter Secretaries & Contacts
Calgary - Mary Eggermont:
memo45@shaw.ca
Montreal - Peter Lowensteyn:
peter@lowensteyn.com
Ottawa - Hans Blokpoel:
hblokpoel@magma.ca
Toronto - Marianne Verheyen: mverheyen@sympatico.ca
Vancouver - Annette Dorrepaal: adorrepaal@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
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The CAANS Newsletter appears three
times a year, in April, August and December. It is a publication of the Canadian Association for the Advancement of
Netherlandic Studies and free to all the
Association’s members.
Le Bulletin de l’ACAEN paraît trois fois
par an (avril, août, décembre). C’est une
publication de l’Association canadienne
pour l’avancement des études néerlandaises, dont les membres le reçoivent
gratuitement.
Items for the Newsletter should be sent
to Mary E.M (memo45@shaw.ca) preferrably as an attachment to an 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’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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