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Editorial 
Mary Eggermont-Molenaar 

Voor lieden die deze zomer in Toronto zijn, goed nieuws. Het Royal Ontario Museum 
heeft tot 15 september a.s. een tentoonstelling In the Age of Rembrandt: Dutch Paint-
ings from the Museum of Fine Arts, Boston,  met “Works from Rembrandt van Rijn, 
Frans Hals, Jan Steen and more capture 17th century Dutch ways of life.  Zo’n tentoon-
stelling bezoeken is duur, CAANS-leden evenwel krijgen 20% korting. Wij kunnen on-
line kaartjes kopen via de “promo code CAANS-ACAEN. Voor wie dit niet duidelijk is, 
neem contact op met Katherine Ing: promotions@rom.on.ca.  
Een dubbeldik nummer ditmaal, leuk, vanwege Chris Levenson, oprichter van CAANS!  

CAANS-sprekers en -leden in het nieuws 
 
CAANS-lid Wil van den Hoonaard, professor emeritus 
van de afdeling Sociologie, University of New Bruns-
wick, publiceerde in 2017 Did you Ever Wonder: The 
Story of the Bab as a Child.  Báb (1819-1850) staat hier 
als voorloper van een van ’s werelds snelst groeiende 
religies, het Bahái-geloof. Zie ook: https://www.ama-
zon.ca/Did-You-Ever-Wonder-Story/dp/1927541395. 

Hans Vanacker, CAANS-
spreker in 2000 en redac-
teur van Septentrion, 
schreef weer een nieuw 
jeugdboek. Het gaat over 
moeder en zoon die gehecht zijn aan het huis waarin ze 
wonen, maar pa wil het verkopen. Wat doet het jongetje 
om de verkoop tegen te houden? 

Christopher Levenson, oprichter van 
CAANS, Engelsman en dichter en 
zoveel meer, kwam in 1953 als di-
enstweigeraar naar Zeeland om daar 
na de waters-nood mee te helpen 
opruimen. Een aantal van zijn 
gedichten gaan over de watersnood. 
Deze en andere zijn vertaald door de 

Nederlandse dichter Ad Zuiderent en werden op 2 augustus als 
Vox Humana gepubliceerd bij Uitgeverij Muller in Den Haag. Op 1 
augustus werd Levenson door Zuiderent geïnterviewd in het Wa-
tersnoodmuseum in Ouwerkerk, Zeeland, waarna Levenson een 
paar van zijn gedichten voorlas. Voor meer over deze uitgave, zie: 
https://www.uitgeverijmuller.nl/vox-humana.html. 
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CAANS-voorzitster Tanja Collet en sinds de jaarvergadering van dit jaar vice-voorzit-
ster Marianne Verheyen hebben zich over de vraag naar de status van het Neder-
lands in Canada gebogen, dit op verzoek van Luc Devoldere, redacteur van Ons 
Erfdeel. Hun geïllustreerde bevindingen zijn hier te lezen:  https://www.the-low-coun-
tries.com/article/the-state-of-netherlandic-studies-in-canada    

In dit nummer 

Ad Zuiderent, dichter en vertaler van Levensons gedichtenbun-
del Vox Humana, laat ons desgevraagd weten hoe hij en Leven-
son elkaar leerden kennen en hoe de vertaling van de dichtbun-
del tot stand kwam. Een en ander is geïllustreerd met ‘Amster-
dam’, een van Levensons gedichten, gepubliceerd in het CAANS 
Journal 1981-1982, en Zuiderents vertaling daarvan. 

Rudi Wester, oud-directeur van Het Institut Néerlandais te Parijs 
en CAANS-spreekster (2010) zette onlangs haar mening over de 
Nederlandse taal en het fenomeen ‘buitenlandse studenten in 
Nederland’ in De Volkskrant. In dit nummer mogen meegenieten 
van haar dwarse mening. 

Of de duvel ermee speelt, over dit onderwerp verscheen ook een ingezonden brief van 
de Leidse biologe Rinny Kooi. Daarin citeert ze  uit R. P. Cleveringa:  Recht, onrecht 
en de vlam der gerechtigheid van Kees Schuyt. 

 
Wil van den Honaard laat 
zijn licht schijnen over het 
fenomeen ‘portieken’ in 
Den Haag. Soms moet je 
ergens lang weg zijn om je 
te realiseren dat dit of dat, 
zus of zo de moeite waard 
kan zijn om wat dan ook 
eens nader te bekijken.  

Basil Kingstone, Johanna Beyers en David 
Comer vertaalden Barbara Noskes Thumbing 
It, A Hitchhiker's Ride to Wisdom. Dit boek 
gaat over liften, is een document over de Zeit-
geist van de jaren 60, 70 en geeft ook inzicht 
geeft in de truckersmaatschappij van die 
jaren. Noske hierover in In dit nummer. 

Eelco Key behartigt zoals immer de belangen 
van Nederlanders die buiten Nederland wo-
nen. En houdt ons op de hoogte van de laat-
ste ontwikkelingen.  
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Tot slot de samenvattingen van de lezingen die op ons jaarcongres, op Congress 2019 
te Vancouver werden gehouden. Zoals altijd was het weer een prettig, hartelijk, gezellig 
en interessant samenkomen. De lezing van keynote spreker Jacqueline Bel werd ook 
door een aantal Vancouvernaren bezocht. Hierbij onze dank aan de gastvrijheid/op-
vang die ze tijdens haar lezingentour door Canada ondervond bij Nelleke Nieuwendijk 
in Montreal, Anneke Cuylits te Ottawa, Marianne Verheyen in Toronto en de grote 
inzet van Annette Dorrepaal voor het welslagen van het geheel te Vancouver. 

Montreal 
door Peter Lowensteyn 

Op maandag 22 april 2019 gaf Rainier Grutman, hoogleraar 
Frans aan de Universiteit van Ottawa, een lezing over de vraag: 
„Is het Nederlands echt een ‘kleine’ taal?¨ 

In deze lezing ging professor Grutman dieper in op de houding die 
Nederlandstaligen aannemen ten opzichte van onze moedertaal. 
Men hoort nogal eens zeggen dat Nederlands eigenlijk een 
te kleine taal zou zijn om mee te kunnen tellen. Maar hoe meet je dat 
nu precies, de “grootte” van een taal? Met welke factoren wordt 
daarbij rekening gehouden? Aan de hand van een aantal criteria 
hield hij een genuanceerder beeld op van de relatieve grootte van 
het Nederlands. 

Rainier Grutman studeerde Romaanse taal- en letterkunde, eerst aan de universiteiten 
van Namen en Leuven in België, daarna aan die van Madrid en Montreal. Hij is sinds 
1995 verbonden aan de Universiteit van Ottawa, waar hij als gewoon hoogleraar, 
Franse literatuur en vertaalwetenschap doceert. Hij is de auteur van een honderdtal 
wetenschappelijke bijdragen over twee- en meertalige schrijvers zowel als letterkundi-
ge werken. Die interesse is niet louter theoretisch. Zelf spreekt en schrijft hij vijf talen, 
nl. (in chronologische volgorde) Nederlands, Frans, Engels, Spaans en Italiaans… Als 
geboren en getogen Limburger heeft hij bovendien ook geen ondertitels nodig bij het 
Duits! 

Op 16 mei 2019 sprak Jacqueline Bel, universitair hoofddocent 
Moderne Literatuur aan de Vrije Universiteit, Amsterdam over ‘Lit-
eratuur over de Eerste Wereldoorlog’.  Deze lezing georganiseerd 
door CAANS Nationaal en gesponsord door het Nederlandse Let-
terenfonds en de Taalunie. 

In 2018 is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog, destijds 
beter bekend als de Grote Oorlog, Europa op zijn grondvesten deed 
trillen. Lange tijd heeft het idee bestaan dat deze oorlog aan Neder-
land, dat immers neutraal was gebleven, bijna geruisloos voorbij is 
gegaan, maar inmiddels is dat beeld bijgesteld. Alleen al de mobil-
isatie, die ervoor zorgde dat veel gezinnen zonder inkomen kwamen 
te zitten, en het miljoen vluchtelingen uit België die de eerste oorlogs-
dagen de grens overkwamen, zorgde voor enorme turbulentie. In verschillende literaire 
werken worden de problemen uit die tijd beschreven. De oorlog in België zorgde natu-
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urlijk voor een veel grotere impact: soldaten vochten in de loopgraven en schreven daar 
gedichten over, zoals Daan Boens, die loopgraafsonnetten publiceerde; maar ook over 
het leven in de stad werd gerapporteerd: oorlogsdagboeken van destijds al beroemde 
auteurs als Virginie Loveling, Karel van de Woestijne en Stijn Streuvels schetsen een 
meeslepend beeld van de oorlog buiten het slagveld. Paul van Ostaijen verbeeldde de 
oorlog in Bezette stad op een geheel avant-gardistische nieuwe manier.  Bij hem geen 
klassieke bladspiegel meer, maar woorden en zinnen die in een ‘ritmiese typografie’ over 
de bladzijden dansen. Tom Lanoye, liet zich bijna honderd jaar later in zijn bewerkingen 
van gedichten van de War poets, inspireren door deze avantgardistische kunst.  

Jacqueline Bel, studeerde na haar jeugd in Brussel Nederlandse taal- en letterkunde 
en Literatuurwetenschap aan de Leidse universiteit, waar zij in 1993 promoveerde op 
het proefschrift Nederlandse literatuur in het fin de siècle, Een receptie-historisch 
overzicht van het proza tussen 1885 en 1900. Met Thomas Vaessens publiceerde zij 
Schrijvende vrouwen, een kleine literatuurgeschiedenis van de Lage Landen 
1890-2010. Daarnaast schreef zij vele artikelen over koloniale en postkoloniale liter-
atuur, decadentie en literatuur, en literatuur rond 1900.  In 2015 verscheen haar vuist-
dikke literatuurgeschiedenis Bloed en rozen, Geschiedenis van de Nederlandse liter-
atuur 1900-1945, deel 6 van de Taalunie-literatuur- geschiedenis. 

Ottawa 
door Hans Blokpoel  
 

Achter het heimwee: Nederlands cabaret in 
de 20e eeuw 
Op donderdag 2 mei 2019 nodigde 
CAANS- 
Ottawa haar leden uit voor een première 
in Chelsea, Quebec; de zeventallige 
amateurcabaretgroep van CAANS-Mont-
real voerde liedjes uit de unieke Neder-
landse kleinkunst met keyboardbegeleid-
ing door Bert Waslander. Het was een 
avond van smartlappen, liefdesliedjes, 

filosofische bedenksels en kolder voor vóór en na de oorlog. Leo Heistek, Ottawa's 
eigen kleinkunstspecialist, leidde de avond in. 

Op 21 mei sprak Jacqueline Bel, zoals gebruikelijk in de Faculty Lounge in het Minto 
gebouw van Carleton University, over ‘De Joodse stadsroman - een schitterende 
nalatenschap’. 

Rond 1900 maakte het werk van Joodse auteurs zoals Herman Heijermans, Israël Queri-
do en Carry van Bruggen furore. Jacqueline Bel liet in haar lezing zien dat romans waarin 
het Joodse leven wordt belicht een belangrijke en zeer gewaardeerde stroming vormden 
in de Nederlandse letterkunde voor 1940. Sommige critici zagen deze literatuur als een 
vorm van emancipatie van het ‘onderdrukte volk’, anderen waardeerden vooral de uit-
beelding van het Amsterdamse stadsleven.  De ‘Joodse stadsroman’ is een interessant, 
ondergewaardeerd subgenre, dat door de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog 
uit beeld is geraakt, maar een grotere plaats verdient in de literatuurgeschiedenis. 
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Toronto 
door Marianne Verheyen 

De lezing van Jacqueline Bel op vrijdag 24 mei, getiteld 
Bloed en rozen, een nieuwe literatuurgeschiedenis van 
de eerste helft van de 20e eeuw,’ ging over bekende 
namen en vergeten auteurs met als uitgangspunten de 
literaire breedte, poëticale, institutionele en historisch-
maatschappelijke en culturele context en wisselende 
perspectieven. Het 'Bloed' in de titel beslaat oorlogen, 
revoluties, engagement en de grote ideologieën; de 
'Rozen', Nijhoff: Perzisch Tapijt en Van Ostaijen: een 
schoone keramiek’. 
 
Bel sloot af met een mooi advies voor het onderwijs: 
'Literatuurgeschiedenis is niet alleen geschiedenis van 
de literatuur maar ook geschiedenis weerspiegeld in 
literatuur'. 

Calgary 

Op dinsdag 28 mei hield Jacqueline Bel een 
lezing over ‘De Joodse stadsroman - een schit-
terende nalatenschap’. Volgens de samenvat-
ting van haar lezing, die Jacqueline ons ver-
strekte, maakte rond 1900: 

het werk van Joodse auteurs als Herman Hei-
jermans, Israël Querido en Carry van Bruggen 
furore. Ook J.I. de Haan, een van de eerste 
Nederlandse auteurs die openlijk schreef over 
homoseksualiteit, trok in 1904 de aandacht met 
zijn schandaalroman Pijpelijntjes. Zijn dichtbun-
del Het Joodse lied (1915), waarin allerlei 
Joodse rituelen en gebruiken werden bezongen, 
werd alom gewaardeerd. Heijermans debuteerde 

al eind negentiende eeuw, in 1892, in De Gids 
met het verhaal ‘’n Jodenstreek’ en publiceerde later de Amsterdamse roman Dia-
mantstad (1904).  Querido belichtte de wereld van de Amsterdamse diamantwerkers in 
zijn roman Levensgang (1899-1901) en oogstte bewondering met zijn latere vierdelige 
werk De Jordaan, Amsterdamsch epos (1912-1924). Ook Carry van Bruggen, de zuster 
van J.I. de Haan die vooral bekend is gebleven als modernist, belichtte in haar romans de 
Joodse wereld. In Het Joodje (1910) schetst ze volgens sommige onderzoekers een 
portret van haar broer J.I. de Haan, De verlatene (1910) draait om de conflicten in een 
gezin waarin de jongere generatie zich afkeert van het orthodox-joodse geloof, een vaker 
terugkerend thema in de Joodse stadsroman. 
 In haar lezing liet Bel zien dat romans waarin het Joodse leven wordt belicht een be-
langrijke en zeer gewaardeerde stroming vormden in de Nederlandse letterkunde voor 
1940. Sommige critici zagen deze literatuur als een vorm van emancipatie van het ‘on-
derdrukte volk’, anderen waardeerden vooral de uitbeelding van het Amsterdamse stad-
sleven. 
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 De ongeveer dertig aanwezigen van die avond waren het er unaniem over eens. 
Deze hele geschiedenis hadden ze tijdens hun middelbare schooltijd gemist. Hei-
jermans, die naam kwam bekend voor, maar verder? 

Vancouver 
door Annette Dorrepaal 

Op donderdag 11 april sprak drs. Jurian ter Horst, historicus, 
over ‘Beelden van Rome uit nederlandse reisverslagen tussen 
1859 en 1870.’ 

In de loop van de 19de eeuw was er een toenemende interesse in 
reizen en reisverslagen. De schrijvers van deze reisverslagen hadden 
een duidelijke doelgroep voor ogen, afhankelijk van hun politieke en 
religieuze voorkeur. Aan de hand van hun beschrijvingen probeerden 
zij het lezerspubliek te overtuigen van hun gelijk. 
 

Op 29 en 30 mei werd de CAANS-jaarvergadering In 
Vancouver gehouden. Hier hield Jacqueline, ook voor 
een aantal locale CAANS-leden, een lezing getiteld ‘De 
tolk van Java en de koloniale herinnering’ 

In 2015 verscheen De tolk van Java van Alfred Birney, een 
vader-zoon roman die niet alleen enthousiast onthaald werd 
door de literaire kritiek, maar ook bekroond werd met twee 
belangrijke literaire prijzen en weken op de Nederlandse 
bestsellerslijst bleef staan. Recensenten waren laaiend ent-
housiast en spraken van een ‘autobiografische mokerslag 
die de clichés over Nederlands-Indie verpulvert’. Adriaan 
van Dis noemde het een meesterwerk en zei in een talk-
show: ‘Lees dit bloody boek.’ In deze vader-zoon roman 
wordt op basis van het dagboek van de vader die vocht voor 
Nederland tijdens de dekolonisatie een grimmig beeld 
geschetst van wat men lange tijd eufemistisch ‘de poli-
tionele acties’ noemde.   
In hoeverre wijkt deze roman af van het vertrouwde idee 
van tempo doeloe, het geïdealiseerde beeld van de kolo-
niale tijd dat lange tijd in de Indische literatuur overheerste, 
en sluit deze roman aan bij het nieuwe beeld van de kolo-
niale tijd dat zich de laatste jaren in Nederland heeft gevormd met studies als De bran-
dende kampongs van Generaal Spoor en waarom sloeg deze roman in als een bom bij 
Nederlandse lezers? 

�6



CAANS NEWSLETTER - August 2019                                                 BULLETIN DE L’ACAEN - août 2019              

Laat die buitenlandse studenten gewoon Nederlands leren  
door Rudi Wester 

[dit artikel verscheen eerder in de Volkskrant van 1 april 2019] 

Het bijzondere van de discussie over het behoud 
of het stimuleren van het Nederlands in het 
hoger onderwijs is, dat ik nog niet één keer de 
maatregel heb gelezen die het meest voor de 
hand ligt: laat die buitenlandse studenten 
gewoon Nederlands leren om hier te studeren, 
de bètawetenschappen uitgezonderd.  Zelfs de 
172 hoogleraren, schrijvers en ‘andere promi-
nenten’ kwamen in hun manifest (O & D, 29 
maart) niet op dit idee. En ook columnist Bert 
Wagendorp voelde zich met het Nederlands, zijn 
favoriete taal weliswaar, ‘opgesloten in een klein 
hoekje van de wereld’. (Ten eerste, 29 maart). 
Niet nodig. Er spreken of lezen minstens 24 
miljoen mensen Nederlands: 17 miljoen in Ned-

erland,7 miljoen in België en ook in Zuid-Afrika kom je met het Nederlands behoorlijk 
ver. Vergelijk dat eens met Zweden (10 miljoen) of Hongaren (idem). Als je in Frankrijk 
wilt studeren, moet je Frans leren om de colleges te kunnen volgen. Terecht. Neder-
landers denken zó slecht over hun eigen taal dat dit idee hen volstrekt belachelijk 
voorkomt. Maar is dat zo?  

Plezier 
Het is voor een buitenlander net zo moeilijk om Nederlands te leren als voor een Ned-
erlander het Frans. Toen ik directeur was van het Institut Néerlandais , het Nederlands 
cultureel centrum in Parijs, volgden meer dan 700 Fransen daar met veel plezier Ned-
erlandse les, soms ook om zakelijke redenen: in Nederland was meer werk te vinden 
dan in Frankrijk. En als directeur van het Literair Vertalingenfonds, nu het Letteren-
fonds, sprak ik met tientallen Duitse, Engelse, Japanse, Poolse etc. etc. vertalers naar 
het Nederlands die het een ongelooflijke mooie taal vonden. Zo soepel. Je hoefde 
maar een woordje ervoor te zetten of je had een nieuwe woord (on-menselijk). En dan 
al die speelse woorden (‘blokkeerfriezen’) en al die prachtige uitdrukkingen en 
gezegdes in het Nederlands! Stella Bergsma en Sylvia Witteman geven wekelijks in de 
Volkskrant een voorbeeld in hun ‘Lexicon der onterecht vergeten woorden’.  

Eigen taal 
Er komen dan misschien wat minder buitenlanders studeren aan de Nederlandse 
hogescholen en universiteiten, maar dat is niet erg. Zelfs ‘de prominenten’ concluderen 
dat door de grote toestroom ‘er steeds minder geld per student beschikbaar‘ is. De vo-
ordelen van meer Nederlands dan Engels in het hoger onderwijs zijn talrijk. Ten eerste 
kunnen al die docenten zich tenminste behoorlijk uitdrukken in hun eigen taal, en de 
nuances in hun betogen aanbrengen die in hoger onderwijs zo buitengewoon noodza-
kelijk zijn. Ten tweede mogen studenten dan eindelijk hun scripties schrijven in hun 
moerstaal in plaats van krukkig Engels. Ten derde krijgen vertalers Nederlands- Engels 
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meer werk, en kunnen ze hun vaardigheden los laten op het vertalen in goed Engels 
van al die wetenschappelijke artikelen, want ook daar heb ik verschrikkelijke dingen 
gezien. En tot slot: het Nederlands krijgt dan weer de status die het verdient: de A-sta-
tus. En ach, dat Engels spreken we allemaal toch wel.  

Rudi Wester is oud-directeur van het Institut Néerlandais te Parijs en is bezig met de 
biografie van de journalist Jef Last (1898-1972).  

Ingezonden brief  
door Rinny Kooi. 

An Architectural Feature: The Dutch Portico (Portiek) 
by Will C. van den Hoonaard <will@unb.ca> 

While the Dutch Portico (portiek) is a notable architectural feature found in several 
parts of the Netherlands, it is mainly identified with apartment buildings in The Hague. A 
shared space consisting of a common stairwell, it is open on the sidewalk side of the 
building. Typically, the top of the stairwell gives access to at least two apartments, but 
each apartment has its own front door. Today, the portiek gives an open access to a 
series of apartments located on the higher floors, i.e., the 3rd, or even the 4th floor. 
However, many apartments the portiek gives access to, no apartment has a front door 
that directly opens up at street level. 

The Dutch portiek was part of my own culture–something I now cherish and delight in 
knowing about. The writings of Jacqueline Alders, a journalist and guide in The Hague, 
aroused my curiosity about the portiek when I learned that she had written an informa-
tive piece about this distinctive form of architecture (“De Haagse portiekwoning,” De 
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Haagse Tijden, Tuesday, 2 April 2019: p. 13).  She explains that since 1901 until well 1

into the 1930s some 100,000 were built in The Hague alone. At first, the portiek would 
give access to apartments located on the second floor. If the building consisted of three 
or four floors, each door at the top of the portiek would give access, via one of the front 
doors, to another set of stairs leading to apartments on the higher levels. 
  
As soon as the city authorities realized that the portiek consisted of wooden stairs, poor 
(if any) lighting, and being exposed to the elements of weather, they proceeded to de-
mand that each portiek would need to be upgraded for reasons of safety and comfort. A 
very steep portiek would create more living space in the apartment itself, but would ne-
cessitate a firm handrail.  Installing windows (often consisting of glass and lead) solved 
the problem of poor lighting. And while the occupants of these apartments did not need 
to greet or welcome visitors or 
guests at sidewalk level, the disadvantage was that guests and others had to negotiate 
up these steep steps, making it also quite impossible for bakers and milk deliverers to 
bring their goods up those stairs. The portiek already had made it difficult for people to 
drag coal to the apartment and carrying out the ashes down those stairs had become 
equally cumbersome. 

The subculture of portieken 
A detailed subculture of expectations and behaviours has emerged from the portieken 
(plural for portiek) that implicates children, adults, and even birds. Pedestrians took 
shelter from a sudden downpour of rain. Wider stairwells also allowed the installation of 
rails to mobilize people in wheelchairs to reach their apartment. Portieken also permit-
ted the storing of bicycles. 

Children could not resist playing tricks related to portieken. Children loved lighting fire-
crackers, sounding particularly loud in portieken and evoking a few curses from the oc-
cupants in the apartments. At the time of rope-strung doorbells, children rang as many 
bells as they could and made a quick escape from the scene of crime. In other cases, 
children attached a string to door handles, rang the bell, and waited to see how con-
fused and frustrated the occupants were when they unsuccessfully tried to open their 
own door, only to have that door  closed shut when the neighbour tried to open his or 
her door. So much fun.  

While in an earlier period the top of the portieken had two doors, now it is more com-
mon to see four doors. However, the occupants relayed stories about the fact that 
apartments situated around the portiek were mirrored, that is, the apartments on the 
left side of the portiek were internally the mirror image of those on the right. Such fami-
ly noises as arguments or a flushing toilet were heard in the apartment next door, pro-
viding key information about the habits of the occupants in that apartment. Was that a 
form of entertainment? 

Even some birds like the blue tit waited until the milkman had disappeared before 
swooping down to the left milk bottles, punctured the aluminum foil with their beaks, 
and enjoyed the pleasure of drinking the cream that had risen to the top of these bot-
tles. 

 Jacqueline Alders also published an article in English at https://ikgidsudoordenhaag.nl/en/1

de-haagse-portiekwoningen-porch-houses-of-the-hague/
�9

https://ikgidsudoordenhaag.nl/en/de-haagse-portiekwoningen-porch-houses-of-the-hague/
https://ikgidsudoordenhaag.nl/en/de-haagse-portiekwoningen-porch-houses-of-the-hague/
https://ikgidsudoordenhaag.nl/en/de-haagse-portiekwoningen-porch-houses-of-the-hague/


CAANS NEWSLETTER - August 2019                                                 BULLETIN DE L’ACAEN - août 2019              

Type of portieken 
It is inevitable that through time, architecture, and taste, the portiek underwent several 
forms. 

The single stairwell 
Portieken with the single stairwell are 
probably the earliest types. They con-
sist of a single stairwell, usually made 
out of concrete or slate. At the top of 
stairwell, one could find as few as two 
doors or as many as four doors. If 
there are more than two doors, the 
other two doors, once opened, will re-
veal another set of (indoor) stairwell 
that leads to the apartment on the 3rd 
or 4th floor.  [See Figs. 1 and 2] 
 
The single stair with at least one souterrain 

Once the architects realized the potential 
of using the portiek to economize space 
in apartments buildings, they created the 
single stair with a souterrain door on the 
side [Fig. 3]. The more ambitious 
projects created additional souterrains, 
one on each side of the single stairwell 
[Fig. 4]. 
 
The double, parallel stairwell 
As the architectural 
concept of the portiek 
evolved, it became 
more common to de-

sign a portiek with two parallel stairwells [see Fig. 5].  The pattern of 
the bricks was also used to make something more artistic or decora-
tive—something quite unthinkable in the early periods of the portiek. 
 
The hidden stairwell, with multiple entries 

When the notion of having a portiek grew 
beyond its former association with lower-
class households (with its single stairwell), 
architects found a way of hiding the stair-
well from public view, and yet quite accessible once you stood 
at the bottom of the stairwell [Fig. 6]. 

Modern variations 
No longer satisfied with the provenance of the single stairwell 
portiek, some The Hague inhabitants began insisting on more 
contemporary variations of the portiek. One interesting exam-
ple shows an outdoor single stairwell, but fully clad in a glass 
or plastic cover which has the effect of making the whole 
stairwell appear more elegant (and protected from the weath-

er) [Fig. 7].  There are a number of other elaborations that I have not covered. In my 
search for other portieken, I was reminded of the courtesy of honesty that prevailed in 
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Holland, even in the 1960s and maybe 
even later when inhabitants would sim-
ply attach a string to the inside lock and 
then through the mail slot to allow the 
inhabitant (or a relative) to pull the string 
and release the lock [Fig. 8]. Finally, to 
demonstrate the cultural importance of 
the portiek, I am including the wedding 
picture of my mother, Petronella Putters, 
and my stepfather, Joop Gelderblom. A 
wedding picture taken in a portiek which 
they believed was important in the late 
1940s. 

Acknowledgments: Jacqueline Alders, Ruud Lamme and Dominique Mombarg. 
Additional source: Wikimedia Commons 

Christopher Levenson, zijn gedichten en de watersnood van 1953 
door Ad Zuiderent 

Toen ik in 1978 in NRC Handelsblad lezers vroeg mij te wijzen op mij nog onbekende 
literaire teksten met betrekking tot de watersnood van 1953, kon ik niet vermoeden dat 
dit nog eens zou resulteren in een bijdrage aan een Canadese nieuwsbrief. Het was 
vooralsnog al bijzonder genoeg dat een zekere mevrouw Meijer uit Ulestraten mij een 
lang gedicht van een Engelsman stuurde, waaruit duidelijk viel op te maken dat de 
dichter ooggetuige was geweest van de hulpverlening na de watersnood dan wel zich 
buitengewoon goed in zo iemand kon verplaatsen. Het begon zo: 

The village like a carcass rots in the sun, 
Spars of the roof picked clean, the cellars bloated. 
Tiles clutter the kerk-ring, hay decks the chapel doors. 
What vulture ransacks now the villagers’ lost home, 
Who wades through this harvest of water, 
Where windmill and telegraph poles, askew and crazy, 
Disturb the skyline with wrecks? 

Het begeleidende briefje nam alle twijfel weg: de dichter, Christopher Levenson, had 
destijds zelf meegeholpen met opruimen en schoonmaken van de ravage die de ramp 
had aangericht. Zeven maanden lang had hij, als lid van de Friend’s Ambulance Unit 
International Service, deel uitgemaakt van een internationaal team van jonge helpers, 
die veelal uit overtuiging als alternatief voor militaire dienst hu-
manitaire hulp verleenden. 

Vijf jaar later, bij de dertigste herdenking van de watersnood, heb 
ik mijn vertaling van ‘The Flood (Zeeland 1953)’ opgenomen in de 
bloemlezing 1 februari 1953, Stormramp en watersnood nagew-
erkt in gedichten, verhalen en toneeltekst. Daarnaast had ik nog 
enkele gedichten van Levenson ontdekt in de bloemlezing Kikker 
en nachtegaal, waaronder eveneens een naar aanleiding van de 
watersnood. Ook dat nam ik op in die bloemlezing. 
Intussen wist Levenson zelf nog van niets. Het was mij, in die pre-
internet jaren, niet gelukt hem op te sporen om zijn toestemming 
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te vragen. Pas toen ik kort na publicatie van de bloemlezing zijn naam tegenkwam als 
een van de vertalers van The First Book of Schmoll van Paul van Ostaijen, vond ik het 
spoor dat mij behalve naar zijn adres (in Canada inmiddels) alsnog naar zijn toestem-
ming leidde. 

Twintig jaar later, bij de vijftigste herdenking van de watersnood, grijp ik de gelegenheid 
van een uitgebreide herdruk van mijn bloemlezing, nu onder de titel Na de watersnood, 
Schrijvers en dichters en de ramp van 1953, aan om ‘De watersnood (Zeeland 1953)’ 
enigszins te bewerken. Ook breng ik componist Douwe Eisenga, die voor zijn ‘Re-
quiem 1953’ gebruik wil maken van het origineel van dit gedicht, in contact met Leven-
son. Dit leidt er uiteindelijk toe dat Levenson en ik elkaar eind januari 2003 in Middel-
burg bij de première van dit requiem ontmoeten. Kort daarna stuurt hij mij nog zijn 
gedicht ‘Anniversary, 2003’, maar dat zou lange tijd ons laatste contact zijn. 

Toen ik een paar jaar geleden opnieuw aan mijn vertaling ging sleutelen , besloot ik dat 1

februari 2018 (vijfenzestig jaar na de watersnood) een mooi moment zou zijn om niet 
alleen ook ‘Anniversary 2003’ te vertalen, maar liefst alle gedichten van Levenson 
waarin de watersnood een rol speelt. Omdat zijn poëzie niet in Nederlandse biblio-
theken beschikbaar was, moest ik hopen dat de dichter zelf nog in staat was om mij 
verder te helpen. Tot mijn geluk kwam ik er deze keer, dankzij het inmiddels bestaande 
internet, al vrij snel achter hoe ik hem kon bereiken. Dankzij datzelfde internet had ik 
inmiddels ook al wat bundels van hem kunnen aanschaffen. Een en ander leidde ertoe 
dat er in de Poëziekrant van januari 2018 acht door mij vertaalde watersnoodgedichten 
van Levenson zijn verschenen onder de verzameltitel ‘Volledig ondergedompeld’. Het 
merendeel van die gedichten was afkomstig uit Levensons met de Eric Gregory Award 
bekroonde debuutbundel In Transit (1959), maar uit het feit dat er ook nog één was uit 
de recente bundel Night Vision (2014), valt op te maken dat de watersnood hem is bli-
jven bezighouden. Dat laatste gedicht, ‘Denkend aan de watersnood’, eindigt met: ‘Ik 
was negentien en ik zag voor het eerst van vlakbij/ menselijke ellende, ik werd volledig 
ondergedompeld.’ Voor de anti-militarist Levenson blijkt de watersnood de vuurdoop te 
zijn geweest. 

Pas nadat Levenson en ik deze kleine bijdrage hadden geleverd aan de herdenking 
van de watersnood, nam ik mij voor mij ook in de rest van zijn werk te gaan verdiepen, 
om te zien hoe de mij inmiddels bekende gedichten zich daartoe verhielden. Zo ont-
dekte ik al snel dat hij en ik niet alleen ervaringen van watersnood delen en dat die er-
varingen ook bij hem tot op de dag van vandaag zo nu en dan in zijn gedichten op-
duiken, maar dat hij zich net als ik ook geregeld laat inspireren door muziek en in 
topografische namen een houvast vindt voor de verbeelding. Zo ontstonden langzaam 
de contouren van een bundel die ik Vox Humana heb genoemd, de titel van een reeks 
gedichten uit Night Vision, waarin hij schrijft over een amateurkoor dat zich vermengt 
‘tot één stem,/ die doodgewone lapjes aan elkaar naait/ tot een quilt van klank.’ 

 De beginstrofe luidt in deze versie [vertaling Zuiderent]: 1

Het dorp ligt als een kadaver te rotten in de zon, 
dakspanten kaalgevreten, kelders opgezwollen. 
Op de Kerkring puin van dakpannen, tegen de kerkdeuren hooi. 
Welke aasgier stroopt de puinhopen van het dorp af, 
wie baggert door deze akkers vol water, 
waarin wrakkige windmolens en telegraafpalen, 
scheef en dwaas, het uitzicht verstoren? 

�12



CAANS NEWSLETTER - August 2019                                                 BULLETIN DE L’ACAEN - août 2019              

Die titel Vox Humana stond al vast, toen Levenson mij, als het ware ter bevestiging van 
de juistheid van die titel, nog een nieuw gedicht stuurde. ‘The Camps’. Daarin blikt hij 
terug op de ellende tijdens zijn eerste verblijf in het buitenland, maar ook op de interna-
tionale verbroedering die daar plaatsvond, vooral door het verenigen van hun stem-
men: ‘’s Avonds zaten we dan, gehurkt rond een kampvuur,/ met elkaar liedjes te zin-
gen van hen en van ons/ Kein schöneres Land, Auf der Lüneburger Heide’ –/ placebo 
tegen alles wat we hadden ondervonden.’ De menselijke stem als weermiddel tegen 
ellende die anders ondraaglijk zou zijn. 

Op zoek naar een geschikte illustratie voor het voor-
plat van de bundel vond ik een foto van een groepje 
internationale hulpverleners voor een eenvoudig 
gebouw in het Zeeuwse Nieuwerkerk, een van de 
plaatsen waar Levenson over heeft geschreven. Die 
leek mij voor dit doel heel geschikt; de vox humana 
van Levenson is immers geen kwestie van esthetiek 
die zich van de alledaagse werkelijkheid heeft los-
gezongen – integendeel. Op de vraag of hij miss-
chien iemand op de foto herkende, liet Levenson tot 
mijn grote verrassing weten dat hij zelf de staande 
figuur links was. Daarmee was elke twijfel of de foto 
geschikt was voor op het voorplat, weggenomen. 
De mooie uitgave die Uitgeverij Müller in Den Haag 
hiervan heeft gemaakt, werd op 1 augustus 2019 
gepresenteerd in het Watersnoodmuseum in het 
Zeeuwse Ouwerkerk. In aanwezigheid van de 
dichter, want die bleek juist in deze periode een 
verblijf in Nederland te hebben gepland. 

Op 1 augustus schreef Joke van Leeuwen, CAANS-spreekster in 2018: “De bundel-
presentie vanmorgen in het Watersnoodmuseum was heel geslaagd. Omroep Zeeland 
heeft opnames gemaakt”. (https://www.omroepzeeland.nl/media/55015/De-85-jarige-
Canadees-Christopher-Levenson-kwam-speciaal-naar-Zeeland-voor-
boekpresentatie#). 

De bundel, die € 19,50 kost, is te bestellen bij de uitgever: www.uitgeverijmuller.nl 

Het volgende gedicht op pagina 14 staat ook in het CAANS Journal 1981/1982. De 
vertaling ervan is in Vox Humana en hieronder te vinden. Dank aan Ad Zuiderent voor 
zijn toestemming hiervoor. 
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Thumbing It, A Hitchhiker's Ride to Wisdom  
by Barbara Noske 
Vertaling uit het Nederlands door Basil Kingstone, Johan-
na Beyers en David Comer. 

The Dutch version of this book was published in 2000 by 
Van Gennep and discussed during a CAANS meeting in 
Ottawa (when it was still a manuscript). It was also pub-
lished in Germany by VA Verlag and now an English 
edition has come out, self-published by the author. 
This cross-genre book is a mix of memoir, how-to, socio-
logical commentary and philosophy. It ranges from travel 
anecdotes to deep existential themes, such as a per-
son's strength, fear, trust as well as culture shock and 
matters of life and death. 

The book grew out of one woman's hitchhiking experi-
ences between 1967 and 1999, an age without smart-
phones or apps. Back then, hitchhiking meant really a 

Amsterdam 

In a spider’s web, shaken slightly, continually 
By the passage of pleasure boats that groove 
Reflected foliage with their wakes, 
the Central Station greedily 
awaits it prey of tourists. 

Around the Waterlooplein a few ’Bildungslücken’: 
“Nein, das haben wir nicht gewusst.’ 
An old mouth full of gaps - 
houses ransacked for firewood 
during the Hunger Winter, and everywhere 
on walls memorial plaques to fallen priests 
who were ‘more than conquerors’. 

The roof line’s a filigree 
of East Indian silver, gold spun thin 
as the slave blood it was bought with 
in the imperial past. But tolerance pays: 
at the Hotel Spinoza 
Marcuse is international. We learn how the state 
is killing us with kindness, and we accept it. 

All is façade. On the ‘Gentlemen’s Canal’ 
Offices, university seminars, 
Grow into unwanted elegance 
And behind them in walled summer gardens        

flutter of dovecotes 
On the lawn a girl student’s naked feet 
toy with the Fanta bottles. 
Look, it is a young city, 

It has had a face-lift. 

Amsterdam 

Spin in zijn web, dat almaar lichtjes wiebelt 
Omdat de kiel van elke plezierboot die langs komt 
geulen trekt door het weerkaatste bladerdek, 
aast het Centraal Station 
op zijn toeristenprooi. 

Rond het Waterlooplein, wat gaten in de kennis: 
“Nein, das haben wir nicht gewusst’. 
Een gebit als een kerkhof. 
Huizen waaruit in de Hongerwinter 
kachelhout werd gejat en overal 
op muren gedenkstenen. 

De daklijst is filigraan 
van Oost-Indisch goud en zilver, fijn gesponnen 
als het slavenbloed waarmee het werd gekocht 
in koloniale tijden. Maar tolerantie loont: 
in het Spinozahotel 
begrijpt de hele wereld Marcuse. We horen hoe de 
staat 
ons welwillend doodmaakt, en we vinden het pri-
ma. 

Alles is schijn. Op de Herengracht 
worden kantoren, universiteitsgebouwen 
onnodig chic, terwijl zomerse binnentuinen 
daarachter druk zijn als een duiventil. 
Op het gazon speelt een student 
met haar blote voeten met een Fantafles. 

Kijk eens wat een jonge stad, 
ze heeft een facelift gehad. 
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step into the unknown: you didn't know who was picking you up, nor where you would 
end up spending the night. The author did her hitching on four different continents i.e. 
Europe, North Africa, North America and Australasia. A considerable part of the book is 
about hitchhiking in Canada. 

It starts with an overview of the hitchhiking experience and how hitchhiking differs from 
other forms of travel. So far, the social sciences have hardly paid attention to the typi-
cal - anonymous and accidental - contact between driver and rider. 

How does a woman alone on the road - or waiting in a roadhouse – come across? How 
to behave, what to wear? She must be on her guard, yet at the same time she needs 
"to trust the world”. 

Truck drivers, worldwide, turn out to be a special kind of ride-giver, forming a society on 
the move, as it were. 

The last chapter of the book deals with a grave series of events, as Noske - back in the 
late 1970s -runs into the strained relations between Aborigines and white Australians. 
She survives an incident which, though shocking in itself, has not just borne bitter fruit. 
It has given her new insights in the human condition, both during hitchhiking and at 
other crucial moments in life. The book contains photos and a foreword by Professor 
Emerita Margaret Harris (University of Sydney, English). 

Review: https://www.goodreads.com/review/show/2665409034 

Gleebooks (www.gleebooks.com.au/home) or direct from the author at PO Box 3196, 
St Pauls, NSW 2031, Australia   beaudelta@hotmail.com 

Bio: Barbara Noske has an MA in cultural anthropology and a PHD in philosophy, both 
from the University of Amsterdam. Her specialisation is the human-animal relationship. 
From late 1994 until 2000 she worked in the Faculty of Environmental Studies, York 
University, Toronto. 

Notulen 
door Mary Eggermont-Molenaar 

De CAANS-jaarvergadering van 2019, voorgezeten door voorzitster Tanja Collet, werd 
tijdens Congress 2019 gehouden te UBC.  
De agenda werd geadopteerd. De notulen werden geadopteerd. 

Voorzitster Tanja Collet is bezig geweest met contacten leggen met andere associ-
aties, onder andere met de MLA Dutch Studies Group, de organisatoren van het ICNS 
(Interdisciplinary Conference on Netherlandic Studies), AANS (American Association 
for Netherlandic Studies) en ALCS (Association for Low Countries Studies). Met Mari-
anne Verheyen schreef ze een artikel voor Ons Erfdeel over de staat van de neerlan-
distiek in Canada. In verband met het organiseren van het congress 2019 stelde ze 
voor wat voorwaarden te stellen aan sprekers (zodat het minder gemakkelijk is zich 
voor een presentatie op te geven en dan niet te verschijnen). 

Vice-voorzitster Annette Dorrepaal, die dit jaar functioneerde als local organizer werd 
door de aanwezigen bedankt voor haar inspanningen als locale wegwijzer. 
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Het rapport van de secretaris-treasurer, Peter Tijssen, kan door de leden van de exe-
cutieve geconsulteerd worden in de Dropbox. 

Het rapport van Inge Genee, de editor van het CAANS/ACAEN Journal, Canadian 
Journal of Netherlandic Studies, is hier aangehangen. Inge werd hartelijk bedankt voor 
haar werk aan het Journal, in het bijzonder voor de digitalisering van alle nummers 
vanaf 1981. 

Het rapport van de editor van de CAANS/ACAEN Newsletter, Mary Eggermont-Mole-
naar, was zoals ieder jaar: ‘het nieuws van de chapters komt op tijd binnen, zo ook de 
rubriek ‘From the journals’ van Basil Kingstone; leden en niet-CAANS-leden leveren 
leuke korte stukjes in. Mijn dank is groot in het bijzonder aan Peter Lowensteyn en 
Paul de Laat voor hun hulp bij de totstandkoming en de verzending van het Journal en 
Newsletter. 

Rapport van de speakers’ convener, Mary Eggermont-Molenaar, behelsde in de 
eerste plaats dank aan de sponsoring van het Nederlands Letterenfonds en de Taalu-
nie voor het sponsoren van de lezingentour van Jacqueline Bel. Daarnaast bedankte 
ze de ontvangst en de organisatie die Jacqueline Bel ondervonden heeft, in het bijzon-
der bij haar gastvrouwen Nelleke Nieuwenhuis in Montreal, Anneke Cuylits in Ottawa, 
Marianne Verheyen in Toronto Ottawa en Annette Dorrepaal in Vancouver. Er zal wor-
den gekeken naar financiering van de CAANS-lezingentours in de gevallen dat de 
spreker niet gesponsord kan worden door het Fonds voor de Nederlandse of Vlaamse 
Letteren.  

Rapport van Webmaster, Peter Lowensteyn: All the chapters, de Journal, de News-
letter made regular use of the web site and no problems were reported. 

Unfortunately, Google Analytics is no longer reporting and I cannot therefore give the 
day to day numbers of visitors vor the various pages. Perhaps the cause is that an au-
tomatic update by WordPress removed the linking codes. I will look into this.  

De leden van de verschillende CAANS Chapters zijn unaniem erg blij met de zo goed 
als instant-hulp die ze van Lowensteyn krijgen. 
 
Nieuwe bestuursleden: Volgend 
jaar zal de Algemene Ledenver-
gadering plaatsvinden in London-
Ontario. Marianne Verheyen zal 
worden aangezocht door Tanja 
Collet als ‘local organizer’ (op afs-
tand dus) en daarom ook als vice-
voorzitster. Krystyna Henke is de 
nieuwe editor van het CAANS/
ACAEN Journal. 

De vergadering werd besloten.  
Er was geen quorum. 
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Abstracts Congress 2019 Vancouver 

Basil Kingstone had his contribution, 'Jef Last, a Dutch author in Stalin’s Russia.' read 
by Tanja Collet. 

Krystyna Henke, doctoral student at Brock University, 
Faculty of Education spoke about Key Issues in Post 9/11 
Journalism in the Netherlands: A Literature Review  

This 20-minute paper, delivered in English, addresses a 
number of key issues that emerged in the Dutch media 
after September 11, 2001. In particular, the rise of populist 
political parties and their journalistic coverage, along with 
certain high profile events led to a change in the practice 
of journalism, as well as the tone and substance of the 
conversation in the public sphere (Habermas, 1962/1989) 
in the Netherlands with regard to, for example, immigra-
tion, multiculturalism, and Islam.  

A select review of the literature (Bakker & Vasterman, 2013; Bergman, 2014; Broers-
ma, 2007; d’ Haenens & Bink, 2007; Semetko, 1998; Tillie, 2013) on this topic illus-
trates the manner in which insecurity about rapidly altered societal conditions, due 
largely to technological innovations, climate change, and globalization, has manifested 
itself in contemporary Dutch journalism. The author’s own journalistic practice and on-
going scholarly qualitative research (Denzin & Lincoln, 1998) about journalism in the 
Trump era build on this work. 

Irwin Oostindie, MA Researcher, School of Communications, SFU, spoke about: 

Van Kijkduinstraat is a research and multimedia project using multimedia and re-enact-
ment to commemorate the emotional story of the Hongerwinter of 1945, and rethink con-
texts of Canada’s liberation of the Netherlands.  As auto-ethnographic research, Van Kijk-
duinstraat explores the subject’s father’s experiences through the lens of photography 
and re-examines popular historical truths and nationalist narratives.  
 
The presentation illuminated Canada’s role in the libera-
tion of the Netherlands. Dirk Oostindie, who’s family par-
ticipated in resistance activities, was 16 years old and 
escaped Amsterdam while under Nazi occupation, to be 
rescued near death by Canadian soldiers.  Even today, 74 
years later, Canada is fondly remembered by the Dutch, 
as liberators. Using social media and re-enacting his fa-
ther’s route in 1945, Irwin Oostindie, along with his 16 
year-old daughter, Inessa Baustad Oostindie, walked the 
200km route. Through photo documentation, interviews, 
and examination of documents, the research untangles 
nationalist memories and stories with new perspectives 
brought to clarity in this era of Indigenous reconciliation in 
Canada, and reconsiderations of Netherlands’ brutal re-
sistance to Indonesian liberation.   

The presentation suggested new models of telling inter-
generational truths, in particular from the children of Dutch 

�17



CAANS NEWSLETTER - August 2019                                                 BULLETIN DE L’ACAEN - août 2019              

emigrants, many whose elders collectively resisted imparting their trauma and contradic-
tory stories. 

“Van Kijkduinstraat resonates a defining moment in Canada’s military history and en-
gages viewers by way of its multi-layered expressiveness.  It is a poignant national and 
human-interest story,” stated Laura Lee Coles and Gayle O’Hara, Curators at the Billy 
Bishop Museum. Van Kijkduinstraat is a touring multimedia exhibition travelling to the 
Netherlands for 2020, as the country marks 75 years since liberation. The project has 
received development assistance from the City of Vancouver, Kingdom of the Nether-
lands in Canada, and Veteran Affairs, Government of Canada.  

 
Mary Eggermont-Molenaar sprak over haar 43-jarige vriendschap met Eva Biesheu-
vel-Gütlich, de in 2018 overleden echtgenote van de schrijver Maarten Biesheuvel en 
over haar voorgenomen boek, Eva Biesheuvel organiseert en doet dat ze met dertig 
andere vrienden van Eva heeft geschreven. 

Harry van Dijke, professor emeritus Redeemer 
University College introduced the topic: Current 
Translation Projects involving Dutch Theologians 
and Philosophers. 
Since 2005 Van Dijke has been involved in translat-
ing and editing more than twenty volumes of works 
by such worthies as Groen van Prinsterer, Kuyper, 
Bavinck, and Dooyeweerd. English versions of their 
works has resulted in requests from abroad for 
permission to translate these works into Spanish, 
Portuguese, Mandarin, Japanese, and other lan-
guages. Irrespective of respect or lack of respect of 
the authors involved, Netherlandic culture can be 
proud of continued international interest in scholarly 
works originally written in the Dutch language.  

Michiel Horn’s lecture was about ‘Rudy Kousbroek and the Netherlands East 
Indies’. 
The well-known essayist Rudy Kousbroek 
(1929-2010), in 1975 winner of the P.C. Hooft-
prijs, was born on Sumatra as the son of a Dutch 
planter family and lived in the Netherlands East 
Indies until 1946, spending four years in Ja-
panese internment camps during the Second 
World War. Kousbroek has written extensively 
about his colonial experiences, and a number of 
these writings are reproduced in the posthu-
mously published collection of his essays, Het 
meisjeseiland: Zijn mooiste werk verzameld 
(2011), complied by Marja Roscam Abbing and 
Wout Woltz. I wish to give an overview of these 
writings and link them to the family of my mother, 
who was born on Java in 1909 as the daughter 
of a colonial administrator and his novelist wife. 
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Tanja Collet, associate professor at the University of 
Windsor, spoke about ‘Vossenberg, from Zondereigen to 
Blenheim and Detroit 

In the fall of 1927, not quite ten years after the end of 
the Great War, Father Ladislas Segers left Belgium for 
Canada to work with Flemish (but also Dutch) immi-
grants in southwestern Ontario. On August 29, 1927, he 
set sail from Antwerp, accompanied by fellow Capuchin, 
Father Willibrord Pennincx, and arrived in Blenheim (On-
tario), where he was to found the first Canadian settle-
ment of the Belgian province of the Order of Friars Minor 
Capuchin (O. F. M. Cap.), on September 17, 1927. 
Nearly a decade earlier, on August 1, 1914, just days 
before the German invasion, a mobilised Father Ladis-
las, then a young seminarist, had volunteered for active participation as stretcher-bear-
er. After the fall of the port city of Antwerp, he was sent to the Yser Front where, from 
October 1914 until Armistice Day 1918, he had the grim task of clearing the wounded 
piotten from the battlefield, without the protection of a weapon, all the while braving en-
emy bullets and shell fire. At the front, Father Ladislas sympathised with the 
Blauwvoeten, student-soldiers, stretcher-bearers and army chaplains, who fought for 
the linguistic rights of the mostly Flemish piotten in a predominantly French-speaking 
army, and would ultimately adhere to the Frontbeweging. Then, in the 1920s, he would 
come to play a pivotal role in the spread of the Flemish Movement in southwestern On-
tario, through his involvement in community events and organizations, his lectures on 
the Great War, and his writings in the Gazette van Detroit. 

Septentrion 2019/2 begins by recalling two comparable 
feats achieved fifty years ago this year; despite great dif-
ficulties: the landing of Apollo 11 on the moon, and Eddy 
Merckx winning the Tour de France, the first Belgian to do 
so.  

Marga Minco has put great effort into her stories — which 
are often about guilt and suffering among survivors of the 
Holocaust — and, at the extreme age of 99 she has been 
rewarded for it with the P.C. Hooft prize for 2019.   2

A great deal of hardship also has to be overcome by 
refugees seeking asylum. This issue offers us three pic-
tures of their lives, made vivid for us by autobiographical 
fiction: Elvis Peeters: Brood (training classes and psycho-
logical interviews), Tommy Wieringa: De dood van Murat 

Idrissi (Murat is smuggled into Europe but dies in the car trunk), and Rodaan al Gali-
di: Hoe ik talent voor het leven kreeg (the reception centre gets no letters on Sun-
days so nobody is called for an interview that day). 

 Red.: Volgens Het Parool schaamde de bestuursvoorzitter van de P. C. Hooftprijs zich ook al, 2

omdat zijn grootouders tijdens de oorlog de spullen van de Joodse familie Minco in beslag had 
genomen en zijn grootmoeder die na de oorlog niet aan Marga Minco, enige overlevende van 
de familie, wilde teruggeven. Zie ook: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/04/pc-hooftpri-
jswinnaar-marga-minco-kreeg-alleen-de-theelepeltjes-terug-a3962583. 
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In the arts, we read the impression one African had when he visited the newly reno-
vated Africa Museum in Tervuren. He was disappointed by the sections on today's 
Congo and on contemporary African art; Africa still seems to be mainly presented as 
exotic, strange, and therefore inferior. 

We look again at Pieter Brueghel the Elder, who continues 
to fascinate us by his combination of the fantastic and the 
everyday. The Dutch Design movement likewise combines 
innovative and unconventional works with apparent mini-
malist realism. The picture on the cover of the issue, of a 
work by Maarten Baas, 
sums this up well: in 
Schiphol air port there is 
a clock face which ap-
pears to have hands, but 
they are part of a video-
tape projected onto it, 
which shows a man 
painting them on then 
wiping them off, creat-
ing time once a minute.  
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Canadian Association for the Advancement of Netherlandic Studies  
2019 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 2019 

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


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
Krystyna Henke
Joint PhD in Educational Studies 
Program
Faculty of Education
Brock University
St. Catharines, ON L2S 3A1
khenke.cjns@gmail.com

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
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
gerrit.gerrits@acadiau.ca  

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
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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 

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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	Achter het heimwee: Nederlands cabaret in de 20e eeuw Op donderdag 2 mei 2019 nodigde CAANS- Ottawa haar leden uit voor een première in Chelsea, Quebec; de zeventallige amateurcabaretgroep van CAANS-Montreal voerde liedjes uit de unieke Nederlandse kleinkunst met keyboardbegeleiding door Bert Waslander. Het was een avond van smartlappen, liefdesliedjes, filosofische bedenksels en kolder voor vóór en na de oorlog. Leo Heistek, Ottawa's eigen kleinkunstspecialist, leidde de avond in.

