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Editorial 
Mary Eggermont-Molenaar 

Deze newsletter ontvangt u rondom de sinterklaastijd terwijl ik nog niet helemaal over 
zeven weken Europa heen ben. Om me tot een maand in Leiden te beperken, blauwe 
fietsbanden betekenen dat die fietsen voor een maand gehuurd zijn, de rokken hebben 
weer splitten en er waarden kwesties als euthanasie bij dementen en kinderen (leeftijd 
1-12 jaar), vonkenregens, vuurtornado’s en te veel neerslag van stikstof. Moet de vee-
stapel gehalveerd worden? Moet men minder hard rijden? Moet men maar liever thuis 
blijven, thuis werken? Minder of geen vlees eten? 

Prof. dr. Nicoline van der Sijs, u 
allen bekend vanwege de vragen-
lijsten die ze ons vroeg in te vullen, 
was zo vriendelijk alvast een paar 
resultaten van haar onderzoek met 
ons te delen. We houden vast aan 
taal, eet- en andere gewoontes [Dit 
hoewel Nederlandse emigranten 
overal als zeer inburgerbaar te boek 
staan]. Onderstaande link geeft ook 
aan waar mensen, die belangstel-
ling hebben voor vervolgonderzoek 
of mee willen werken aan een in-
formatiecentrum, zich kunnen 
melden:  
https://www.neerlandistiek.nl/ 
Zie ook: https://nos.nl/artikel/ 

Afgelopen oktober gaf de Stichting Nederlanders Buiten Nederland, bij penne van de 
ons welbekende Eelco Key, woordvoerder en voorzitter van SNBN, die nu weer in 
New York woont, een persbericht uit. Er blijven kamerleden fel tegen dubbele natio-
naliteit gekant, maar waarom? Een mens of een kamerlid moet weleens ergens tegen 
zijn, maar waarom? Wat is ervoor dat stemrecht aan Nederlanders in het buitenland 
wordt onthouden. Artikel 1 van de Grondwet luidt:  
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.  
Kan dat artikel niet worden veranderd in “Allen die zich in Nederland bevinden en alle 
Nederlanders in het buitenland worden gelijk behandeld.” 

Verzoek van CAANS-voorzitster dr. Tanja Colet om bijdragen voor de jaarlijkse bi-
jeenkomst van de Canadian Association for the Advancement of Netherlandic Studies 
(CAANS) / Association canadienne pour l’avancement des études néerlandaises 
(ACAEN) Western University, London, Ontario, 30-31 mei 2020. 
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De jaarlijkse bijeenkomst van CAANS/ACAEN zal plaatsvinden in London, Ontario, 
Canada, op 30-31 mei 2020, samenvallend met het Congress of the Social Sciences 
and Humanities. Western University, die het Congress 2020 organiseert, heeft als the-
ma gekozen Bridging Divides. Confronting Colonialism and Anti-black Racism. 

Wij nodigen u uit tot het indienen van voorstellen voor presentaties die ingaan op het 
congresthema of op enig ander onderwerp gerelateerd aan de neerlandistiek in brede 
zin, zoals: taal, literatuur, cultuur, geschiedenis, kunst en kunstgeschiedenis, politiek, 
enz. Presentaties duren 20 minuten plus 10 minuten voor vragen en discussie, en kun-
nen in het Engels, Frans of Nederlands gegeven worden. 

De keynote-spreekster dit jaar is Dr. Ena Jansen (Universiteit van Amsterdam), auteur 
van Like Family. Domestic Workers in South African History and Literature (2019, Wits 
University Press). 

Voor meer informatie, ook in Engels en Frans, zie: https://caans-acaen.ca/congress/ 

 
CAANS-sprekers en -leden in het nieuws 
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In 2010 sprak prof. dr. em. 
Kees Schuyt in zijn Cle-
veringa-lezing in Calgary 
over de drie “kunstenaars 
van het recht,” R. P. Clev-
eringa, H. Drion en W. H. 
Nagel. Onlangs liet hij me 
weten dat het geven van die 
lezing voor hem een opstap-
je is geweest, dat hem ertoe 
bracht Cleveringa’s biogra-
fie, R.P. Cleveringa: Recht, 
onrecht en de vlam der 
gerechtigheid te schrijven. 
Zie HIER.

Editorial • Mary Eggermont-Molenaar 
Oproep voor bijdragen • Tanja Collet                                              
News from the Chapters                                                         
Montreal 
Ottawa 
Calgary 
Vancouver  
In dit nummer 
Rijmelend dankwoord aan Chris  
Levenson • Hans Blokpoel 
Eva Biesheuvel • Maarten ‘t Hart                                                                             
Boekbespreking: Caspar Visser ‘t Hooft: 
Een hof tot ons gerief: • Krystyna Henke  
From the Journals • Basil Kingstone    
Membership renewal • Peter Tijssen                            

Eva Biesheuvel or-
ganiseert en doet 
gaat over mijn 43-
jarige vriendschap 

met Eva Biesheuvel. 
Ongeveer dertig mensen, 

familie en vrienden van Eva, 
schreven mee.
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https://www.universiteitleiden.nl/en/news/2019/01/hiltje-cleveringa-receives-first-biography-ofher-father
https://caans-acaen.ca/congress/
https://www.universiteitleiden.nl/en/news/2019/01/hiltje-cleveringa-receives-first-biography-ofher-father
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Piet van Sterkenburg, CAANS-spreker in 2008, liet zich 
onlangs in een podcast uit over zijn interesse voor de 
combinatie taal en emotie, en hoe dit leidde tot zijn stu-
dies en dit boek over politiek-correct en politiek-incorrect 
taalgebruik, verwensingen en vervloekingen: Zie HIER. 

Met heel veel plezier kan ik mel-
den dat met ingang van 1 de-
cember 2019, Jacqueline Bel, 
CAANS-spreekster van dit jaar 
nog, benoemd is om de Multatuli-
leerstoel aan de VU te gaan be-
kleden. Voor meer zie HIER en 
HIER 
    

In dit nummer 

Hans Blokpoel, bioloog en zeer actief CAANS-lid, trakteerde CAANS-oprichter 
Christopher Levenson in 1997 op een monkelende, kronkelende ode in de vorm van 
een Sinterklaas-gedicht. Een mooie illustratie van de observatie hoezeer Nederlanders 
vasthouden aan hun gewoonten.  
 

Tijdens de presentatie van Eva Biesheuvel organiseert en 
doet op 17 september jl. zou ook Maarten ’t Hart het  
woord voeren, maar zijn tekst liet hij uiteindelijk voorlezen 
door Aart Hoekman, uitgever van Verhalen uit het Gek-
kenhuis. In dit nummer staat ‘t Harts tekst die de mythe, 

dat hij en Maarten 
Biesheuvel lange tijd 
niet op goeie voet wa-
ren, lijkt te bestrijden.  

Krystina Henke, onze 
nieuwe redactrice van 
het CAANS Journal, 
was zo vriendelijk een 
recensie te schijven 
van een boek dat haar 
aristocratische klas-
genoot, de in Frankrijk 
woonachtige dominee 
Caspar Visser ’t Hooft, 
onlangs publiceerde. 

Correctie: In de vorige newsletter stond: Basil 
Kingstone, Johanna Beyers en David Comer ver-
taalden Barbara Noskes Thumbing It, A Hitchhiker's 
Ride to Wisdom. Heer Davids achternaam is niet 
Comer, maar Colmer. 
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Biesheuvel luistert naar de 
voorlezing, foto Hannie de 
Ruiter-Peltzer

https://www.nporadio1.nl/de-taalstaat/onderwerpen/519200-pieter-van-sterkenburg-over-zijn-boek-rot-zelf-lekker-op
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vu-krijgt-hoogleraar-nederlandse-letterkunde-net-nu-opleiding-neerlandistiek-is-afgeschaft~b5dbbf25/
https://www.neerlandistiek.nl/2019/11/vu-start-multatuli-leerstoel-voor-moderne-nederlandse-letterkunde/
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Montreal 
door Peter Lowensteyn 

Op 19 september sprak Hans Blokpoel over vogels in ons 
vaderlandse kikkerland. 

Nederland is waterland maar ook vogelland. Vogels speel-
den vroeger een veel belangrijker rol in het dagelijks leven 
van de mensen. Vogels dienden als voedsel, als vertier, als 
studieobject, als mythische figuren, en als bron van inspiratie 
voor verschillende kunstvormen. Hoewel vogels vaak voor-
komen in liedjes en gedichten, gaat de voordracht voorna-
melijk over vogels in spreekwoorden en gezegden, maar ook 
over vogelnamen. 

Na 30 jaar gewerkt te hebben als bioloog bij de Canadian 
Wildlife Service nam hij vervroegd pensioen en heeft hij zich 
de laatste jaren vooral bezig gehouden met het fotograferen 

van vogels.  Na zijn studie in Leiden en het vervullen van zijn dienstplicht bij de KLu 
emigreerden Hans en zijn vrouw Marian naar Canada in 1967. Sinds 1972 wonen zij in 
Ottawa.  Na zijn pensionering in 1998 is hij enige jaren consulent geweest, daarna 
maker van “sculptural assemblages” en, meer recentelijk, fotograaf van vogels. Hans 
houdt van de Nederlandse taal en betreurt het dat onze taal het moeilijk heeft zich aan 
te passen aan de snel-veranderende wereld. Woorden zoals “geüpdatet” maken hem 
niet blij.  

Op 17 oktober introduceerde Peter van Wijk de film 
Tulipani: Liefde, Eer en een Fiets waarvoor hij het 
origineel scenario heeft geschreven. Na afloop 
beantwoordde hij vragen over de film. 
 
De film betreft een komedie-drama van regisseur Mike van 
Diem (Oscar for best foreign film ‘Karakter’), een alom 
geprezen Nederlands-Italiaans-Canadese co-productie. 
Tulipani was de openingsfilm op het filmfestival in Utrecht 
(september 2017) en werd bekroond als ‘Beste interna-
tionale film van het jaar (2017)’ van het Terra di Siena Film 
Festival en kreeg nominaties van het Nederlands Film Fes-
tival 2018 voor ‘Beste Regie’ en ‘Beste Production Design.’ 
 
De film speelt zich af in Montréal, Nederland en Italië (En-
gels, Nederlands en Italiaans met Nederlandse ondertitels), 
trok volle zalen in Nederland en werd enthousiast ontvan-
gen op de 2017 TIFF (Toronto International Film Festival) en tijdens de vertoning op de 
W.I. filmavond in het voorjaar van 2018. 

De film is lichtvoetig, hoewel er ook dramatische passages in voorkomen en vermakelijk 
genoeg om de opschorting van kritieke vermogens aan te moedigen. Geloofwaardig of 
subtiel is Tulipani dus niet, maar het is goedhartig en niet bang om gewoon gek te zijn. 
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Op 21 november 2019 sprak Peter Lowen-
steyn over Doggersland. 

Dingen zijn niet altijd wat ze aan de opper-
vlakte lijken te zijn. Kijkend naar het gebied 
tussen het vasteland van Europa en de oost-
kust van Groot-Brittannië, zou je waarschijn-
lijk niet raden dat het iets anders was ge-
weest dan een grote uitgestrektheid van zee-
water. Maar ongeveer 12.000 jaar geleden, 
toen de laatste grote ijstijd zijn einde bereikte, 
was het gebied heel anders. In plaats van de 
Noordzee was het gebied een reeks zacht 
glooiende heuvels, moerasland, zwaar be-
boste valleien en moerassige lagunes: Dog-
gersland. 

Volgens archeologen en antropologen waren de Doggerslanders midden-steenperk jagers-
verzamelaars die migreerden met de seizoenen, vissen, jagen en voedsel verzamelden 
zoals hazelnoten en bessen. 

Bewijs van de nomadische aanwezigheid van Doggerslanders is te vinden in de zeebo-
dem, waar moderne vissers vaak oude botten en gereedschappen vinden die dateren van 
ongeveer 9.000 jaar geleden. Deze artefacten brachten de ondergedompelde geschiede-
nis van Doggersland onder de aandacht van Britse en Nederlandse archeologen en pale-
ontologen. 

Maar dit vaderland was gedoemd. Water begon na rond 18.000 v.Chr. als resultaat van een 
natuurlijke klimaatverandering steeds verder het gebied binnen te dringen. Terwijl de kust-
lijnen zich terugtrokken, moesten de bewoners zich verder en verder terugtrekken tot dat 
uiteindelijk de zuidelijke Noordzee een archipel van lage eilanden werd. 

In deze tijd van verandering moeten inwoners van Doggerland hebben geleefd met een 
constant bedreiging van de zee. Zeewater overstroomden mosselbanken en stranden, ri-
vieren veranderden van koers, bekende herkenningspunten in het land verdwenen binnen 
een generatie. Om zich aan te passen, verhuisden de mensen constant, verzamelden hun 
paar bezittingen en gingen op weg naar hogere, droge grond. Maar ook de eilanden ver-
dwenen tenslotte onder de zee. 

Ottawa 
door Hans Blokpoel  

Ons 2019-'20 seizoen werd geopend op 4 november met een goed bezochte en zeer 
interessante voordracht van Pieter Sijpkes, oud-hoogleraar aan de School of Architec-
ture, Faculty of Engineering, McGill University, getiteld De archeologische vondsten 
van de Noord / Zuidlijn in Amsterdam.  Aan de hand van video's en dia's schetste 
Pieter met veel enthousiasme een duidelijk beeld van de aanleg van deze prachtige 
nieuwe Metrolijn. De aanleg van deze lijn was niet alleen bouwtechnisch een gewel-
dige prestatie maar creëerde bovendien een unieke situatie waarbij archeologen een 
schat van objecten konden verzamelen uit de sliblagen van de Amstel. Vele duizenden 
objecten kwamen "vrij" toen een sectie van de nieuwe Metrolijn onder de Amstel werd 
aangebracht. Omdat de Amsterdammers vele eeuwen de Amstel hebben gebruikt om 
er hun afval in te storten was het mogelijk om de sociale ontwikkeling van de stad te 
volgen aan de hand van de opgegraven voorwerpen. Eén van de video's had dan ook 
als titel "Amstel - Spiegel van de Stad". Politieke, sociale, financiële en stedenbouw-
kundige aspecten kwamen ook ter sprake.  
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Een groot aantal van de opge-
graven voorwerpen zijn ten-
toongesteld in hele lange vitrines 
die aangelegd zijn tussen de 
opgaande en neergaande 
roltrappen van de Metro-stations 
Rokin en Damrak. Pieter eindi-
de zijn informatieve voordracht 
met de aanbeveling aan alle 
aanwezigen om bij een bezoek 
aan Amsterdam die vitrines te 
gaan bekijken. 
 De voordracht maakte gebruik 
van de enorme 'on line pres-
ence' van het project, met inter-
actieve gedeeltes en een uit-
stekende documentaire film. 
Pieter Sijpkes had het voorrecht 
deze zomer om de Noord/Zuid 
lijn te bezoeken en te bewon-
deren. En ook al heeft het 15 
jaar geduurd om de lijn tot stand 
te brengen en ook al heeft het 
veel meer gekost dan begroot 
was, de waarheid van de uitdrukking "Ieder metroproject is een catastrofe tot de 
dag van de opening" is weer eens bevestigd. 

Calgary 

Op dinsdag 26 november hield prof. dr. I.P.J. (Ian) Alwayn, 
chirurg, subafdelingshoofd Transplantatiechirurgie, Leids Uni-
versitair Medisch Centrum, de 34e Cleveringa-lezing in Calgary. 
Deze was getiteld: Regeneratieve geneeskunde in orgaanfalen 
en transplantatie 

In onze samenleving komen chronische aandoeningen zoals 
obesitas, diabetes en hypertensie steeds vaker voor. Deze aan-
doeningen kunnen leiden tot orgaanschade met als gevolg or-
gaanfalen waarvoor transplantatie noodzakelijk kan zijn. Inzicht-
en verkregen uit de regeneratieve geneeskunde, waarbij met 
behulp van (de producten van) stamcellen, weefsels en organen 
kunnen worden gerepareerd, kunnen potentieel bij orgaanfalen 
en transplantatie worden toegepast. Prof. dr. Ian Alwayn lichtte 
in zijn lezing de laatste fascinerende ontwikkelingen op dit gebied. 

Tijdens het vragenstellen konden de geachte aanwezigen ook de volgende, impliciete, 
boodschap mee naar huis nemen: vanwege de toegenomen verkeersveiligheid is het 
aanbod van doneermateriaal van mindere kwaliteit, omdat de nier of de lever nogal 
eens van een oudere donor komt. Het is zo: Elk nadeel hep zijn voordeel. Wie van plan 
is een of meerdere organen te doneren, doet er goed aan gezond te leven. Daar doe je 
jezelf en je ontvanger een plezier mee. Voor meer over de orgaandonatiecultuur in 
Nederland zie: HIER 
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Rokin-Damrak, dank aan Frans Mourits

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/orgaandonatie-en-weefseldonatie
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Vancouver 
door Annette Dorrepaal 

Op 17 oktober sprak Consul-Generaal drs. Henk Snoeken 
over zijn taken, onder de titel: Wat doet een Consul-Gene-
raal in Vancouver, en een kijk op de komende drie jaar. 
Vóór zijn post in Vancouver werkte Henk Snoeken voor 
verschillende ministeries, onder andere het ministerie van 
BZK, Justitie VROM en I en W, met een focus op klimaat-
beleid, van infrastructuur en milieu en van economische 
diplomatie. 

Op 27 november hield prof. dr. Ian Alwayn de zesde 
Cleveringa-lezing in Vancouver, zoals gewoonlijk aan de 
1099 Sitka Square te Vancouver (False Creek area). Voor 
de samenvatting zie onder Calgary. 

Waarom een Cleveringalezing? Op 26 november 1940 sprak de Leidse hoogleraar    
R. P. Cleveringa zich in het openbaar uit tegen de maatregel van de Duitse bezetters 
om Joodse medewerkers aan de Leidse Universiteit, met name zijn collega en mentor 
prof. dr. E.M. Meijers, op non-actief te stellen.                                                   
Zijn rede werd gevolgd door een algemene studentenstaking, welke leidde tot de slui-
ting van de Leidse universiteit. Een dag later werd professor Cleveringa gearresteerd. 
Een en ander leverde hem een maandenlange gevangenisstraf in Scheveningen op. 
Ieder jaar wordt het optreden van professor Cleveringa in een groot aantal steden bin-
nen en tegenwoordig nog meer steden buiten Nederland herdacht.  
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Leidse universiteit
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Door Hans Blokpoel (1997) 

Christopher, 
Je zult het niet willen geloven, zelfs niet in je wildste dromen, 
maar nu ben ik, Sint Nikolaas, naar jou in Ottawa gekomen. 
Je weet, ik werk al heel lang en mijn gehele carrière, in alle hevigheid, 
bestaat alleen uit jaarlijkse goedgevigheid. 
In Holland sta ik dan ook zeer goed bekend, 
en wordt mijn paard met penen vaak verwend; 
en Zwarte Piet, mijn assistent, snuffelt in de woordenboeken 
om rijmende woordjes bij elkaar te zoeken. 
Want een gedicht dat niet rijmt, is als een ruiter zonder paard, 
als een aap zonder staart, als ik zonder baard. 
Santa Claus, my North American counterpart, is a bit of a phoney, 
talking about a reindeer’s nose and other baloney. 
Although well versed in the ups and downs of the toy industry, 
he knows zilch about the charms of Sinterklaas poetry. 
Of peppernuts he is unaware, and Black Pete, of course, is not PC. 
So, all in all, that fella Santa Claus is really just a wannabe. 
Onlangs mocht ik mij in onverwachte blijmoed verbazen, 
over het Kanadese Actiecomite ter Aansporing van Nederlandse 
Sinterklazen. 
Die club heet kortweg KAANS, en telt vele geleerden, 
knappe koppen dus, inclusief proffen met beerden. 
Ik vind het prachtig, nee zeg maar machtig, 
dat het geleerd gezelschap van KAANS, de traditie indachtig, 
de Sinterklaas poesie wil doen bloeien, 
zodat, hemeltjelief, de volkscultuur zal gaan groeien. 
Dear Chris, I owe you a great debt of gratitude, 
and please allow me here the latitude, 
to thank you for all you have done, with so much devotion, 
for KAANS and CAANS and the Dutch emotion. 
St. Nikolaas 
Ottawa, 1-12-1997 
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Christopher Levenson

The CAANS-Ottawa chapiter had een Sinter-
klaas avondje. Iedereen moest één klein 
cadeau plus één Sinterklaas gedicht meebren-
gen. We hadden van te voren namen getrokken 
en het toeval wilde dat ik de naam Chris Levin-
son trok. In mijn gedichtje probeerde ik, als Sin-
terklaas, Chris te bedanken voor wat hij alle-
maal gedaan had voor CAANS, zowel National 
als de Ottawa Chapter. (HB)
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Eva Biesheuvel 
door Maarten ‘t Hart 

Eva heb ik niet via Maarten Bies leren kennen, maar via 
[mijn vrouw] Hanneke. En die heeft Eva ook niet via 
Maarten leren kennen, nee, die kende Eva al vanaf zowat 
de eerste dag dat ze in Leiden arriveerde, namelijk via Col-
legium Musicum… Dus de vriendschap met Eva gaat al 
terug naar onze eerste jaren, nog als student, in Leiden. 
De zestiger jaren om precies te zijn.  
  
Maar tot intensiever contact kwam het pas toen wij in Lei-
den Zuid-West op een steenworp afstand van elkaar 
woonden, Hanneke en ik op het Wagnerplein, en Eva en 
Maarten in de Brahmslaan. Dat wij elkaar zo vaak zagen 
kwam vooral doordat op die Brahmslaan, pal naast de 
Biezen, Jan en Ineke van de Craats woonden. Met Jan en 
Ineke waren wij innig bevriend, en ik treur er nog steeds 
over dat Jan, pur sang pacifist, en actief lid van de PSP, 
een betrekking als wiskunde docent aannam aan de 
Koninklijke Militaire Academie in Breda en daardoor uit mijn 
gezichtsveld verdween. De Craatsen verhuisden naar Oosterhout. Maar voor het zover 
was kwamen wij zowat dagelijks bij elkaar over de vloer, (wij hadden zelf nog geen 
televisie en keken bij de Craatsen naar de Fabeltjeskrant en dronken dan meteen een 
kop koffie) en als wij op weg waren naar de Craatsen, en ook als wij terug gingen, 
liepen wij langs de flat van de Biezen. De keukens van de flat op de Brahmslaan lagen 
aan de galereikant, dus als je langs liep, liep je langs de keuken van Maarten en Eva 
en op het tijdstip waarop wij langs liepen, tien voor zeven uur en tien over zeven          
’s avonds, was Eva altijd in de keuken bezig. En zomaar daar langs, dat ging niet, het 
raam ging open en wij maakten een praatje. 
  
En aldus hoorden wij van Eva van alles. Je kreeg via het keukenraam al inkijk in het 
hele leven van de Biezen. En bij het keukenraam bleef het niet, nee, wij werden steeds 
vaker uitgenodigd voor etentjes. En via die etentjes heb ik allerlei illustere personen 
leren kennen, Karel en Jozien van het Reve, Huib Drion, meester K.L. Poll, Renate 
Rubinstein, maar ook (pas later overigens) Elly Ameling bijvoorbeeld, en Vera Beths en 
Anner Bijlsma. Eva’s netwerk was alomvattend en groots, en kwam je in dat netwerk 
terecht dan profiteerde je daar enorm van.  

 Eva en Maarten waren in die Brahmsjaren nog niet met elkaar getrouwd, maar toen 
die trouwerij, op Schiermonnikoog nog wel, eenmaal zijn beslag kreeg, leerde ik daar 
op dat eiland nog weer tal van andere mensen kennen met wie ik bevriend raakte, 
Mensje van Keulen bijvoorbeeld. Je kunt gerust stellen dat ik minstens de helft van 
mijn nuttige sociale contacten aan Eva te danken heb. 

Overigens staat er in het boek van Mary naar aanleiding van dat huwelijk op Schier-
monnikoog:`Maarten ’t Hart, Jos en ik arriveerden al ’s morgens vroeg, omdat blijven 
slapen ons alle drie niet uitkwam.’ Hier faalt het ijzeren geheugen van Mary toch een 
klein beetje. Pim van der Meiden, een goede vriend van zowel de Biezen als van ons, 
had op Schier een zomerhuisje gehuurd, pal naast het zomerhuisje dat de Biezen had-
den gehuurd. Wij mochten met Pim meerijden naar Lauwersoog. Daar bleef de auto 
staan, want op Schier mochten geen auto’s rijden, en nam je de veerpont. Wij arriveer-
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den de dag voor het huwelijk, wij hebben overnacht in dat zomerhuisje. Ik herinner me 
nog goed dat Eva, zelf al buiten, op de huwelijksdag ’s morgens tegen Maarten die nog 
binnen en boven was, riep: Maarten, kom je gauw. En toen riep Maarten terug:`Ik ben 
me aan het aftrekken.’ En toen riep Eva, kom dan meteen als je klaar bent. 
   
De nauwe omgang met Eva had soms merkwaardige consequenties. Eva was, zo blijkt 
ook mooi uit het boek van Mary, geweldig actief waar het zaken betrof in Leiden die 
haar niet aanstonden. En dan werd je gemobiliseerd om mee te doen aan een protest-
actie. Via Eva ben ik bij allerlei wonderlijke projecten betrokken geraakt, maar die ga ik 
hier niet opsommen, met uitzondering van het Aalmarkt project. Daarbij heeft ze mij 
waarachtig zover gekregen dat ik met een wethouder ging praten. En die wethouder 
nam mij meteen mee naar de Aalmarkt zelf en ging mij toen uitleggen wat daar alle-
maal veranderd en verbeterd zou worden. Maar omdat ik van dat hele Aalmarkt project 
niets maar dan ook totaal niets afwist – ik woonde toen al in Warmond – was ik totaal 
niet in staat die wethouder van repliek te dienen. Ik had toen wel flink de pest in, ik 
dacht: Eva heeft me hier ingeluisd, en nu sla ik een modderfiguur. Dus daarna ben ik 
wat voorzichtiger geworden als Eva mij weer wilde mobiliseren voor een of ander 
project. Als ze mij belde en dan zei: Maarten, met Eva spreek je, wist ik al dat ik mij 
schrap moest zetten.  
  
Desondanks bleef de vriendschap geheel intact. Op de een of andere manier is de 
legende ontstaan dat de Biezen en ik met elkaar gebrouilleerd waren, maar daar is 
geen sprake van. Weliswaar ben ik een beetje geschrokken toen Maarten mij in 1999 
een paar klappen heeft gegeven, maar van verwijdering, laat staan een breuk is nooit 
en te nimmer sprake geweest. Eva zag ik ook na 1999 bij elke bijeenkomst van de pla-
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er, Guido en Daphne Ververs,  Maarten ’t Hart, Sonja Ververs-Gütlich, Mary.



CAANS NEWSLETTER - December 2019                                     BULLETIN DE L’ACAEN - décembre 2019              

tenclub (zie daarover het boek van Mary), en we hebben samen de begrafenis van 
mevrouw Van de Waal in het Groene Kerkje geregeld waarbij ik orgel speelde. Eva, dat 
was wel een bijzonder karaktertrekje, was domweg verzot op begrafenissen. Ze genoot 
ervan als ze de regie mocht voeren bij een teraardebestelling of crematie, zoals bij-
voorbeeld bij de uitvaart van ons platenclublid Hans van Wingen, waarbij ze mij als 
keynote spreker had uitgenodigd. Als er sprake was geweest van een breuk, dan zou 
dat toch nooit gebeurd zijn. 

Ik heb jarenlang vele malen in de maand 
oktober walnoten geraapt in de tuin van 
Sunny Home. Ik kwam alleen – en daardoor 
is die legende misschien ontstaan – nogal 
wat jaren zelden verder dan die tuin omdat ik 
bij het betreden van Sunny Home voor mijn 
leven moest vrezen. Sterker nog, als ik bij 
Sunny Home arriveerde, en Kippie, de hond 
zag mij, raakte het dier al buiten zinnen van 
woede. En dan zei Eva vergoelijkend als ze 
mij binnen liet dat Kippie een baas had 
gehad die ook kaal was en door die baas 
geslagen werd en daarom zo agressief op 
mij reageerde. Dan huiverde ik, want Eva 
vond ’t wel begrijpelijk en ook grappig dat 
Kippie zich als ik de woonkamer betrad in 
totale razernij op mij wierp. Na een minuut of 
tien werd Kippie dan, nadat hij me al op di-
verse plaatsen had gekrabd en gebeten, in 
de keuken opgesloten waar hij zo woedend 
aan het blaffen sloeg dat normale conversatie 
in de woonkamer niet meer mogelijk was. 
Eva, duidelijk gecharmeerd van mij als Maart-
je (als Maartje heb ik met haar in Leiden de 
mooiste wandelingen gemaakt), opperde toen 

dat ik dan voortaan maar als Maartje moest komen. Maar dat maakte niets uit, al had ik 
nog zo’n mooie pruik op, Kippie werd witheet als hij me aanschouwde. Dus in de Kip-
piejaren ben ik Sunny Home gaan mijden.  
  
Ik mis Eva. Ik mis vooral die stem aan de telefoon: ‘Maarten, met Eva spreek je.’ Als er 
een hemel is, heeft ze daar de hele boel al zodanig gereorganiseerd dat het daar beter 
toeven is dan in de tijd toen zij er nog niet was. Of anders gezegd: zij is ons voorge-
gaan om het voor ons allen makkelijker te maken om dood te gaan.   

(Red.: wat ’t Hart betreft, zie ook: https://www.trouw.nl/es-baa06410 en, wat die wal-
notenboom betreft, die is er niet meer, staat nog op Lomans schilderij van Sunny 
Home. Op Eva’s sterfdag werd op initiatief van Eveline Idema en Caroline Han een 
walnotenboom geplaatst aan de Meyerskade. Rinny Kooy zorgde voor de uitvoering 
van het plan. Zie: HIER. 
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https://www.trouw.nl/es-baa06410
https://sleutelstad.nl/2019/11/21/walnotenboom-herinnert-leiden-aan-eva-biesheuvel/
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Boekbespreking 

Caspar Visser ‘t Hooft: Een hof tot ons gerief: De geschiedenis van zeven buiten-
plaatsen en hun bewoners. Utrecht: Uitgeverij Ijzer, 2019. 235p. 
door Krystyna Henke 

Voor diegenen die buiten de grenzen wonen en 
werken, kan het gebruik van de voertaal wel eens 
aanvoelen als een noodgedwongen en opgelegde 
situatie, een kwestie van je aanpas-sen en snel de 
buitenlandse taal op niveau leren te hanteren. Dat is 
niet het geval voor Caspar Visser ‘t Hooft, een Neder-
landse dominee en schrijver die al zo’n dertig jaar in 
Frankrijk woont waar hij sinds 1990 verbonden is aan 
de l'Église protestante unie de France (voortgeko-
men uit de l'Église réformée de France). Gestation-
eerd in diverse Franse protestantse kerkgemeen-
schappen, zoals St. Quentin, Nancy, Agen, Versailles, 
Orange, en Arras, levert hij zijn pre-ken in een on-
berispelijk Frans, een taal die hij van huis uit gewend 
was en die fungeerde als een teken van hoge ontwik-
keling, een vanzelfsprekend kenmerk in de aristo-
cratische kringen waartoe zijn familie behoorde. Op-
merkelijk is dat hij als schrijver, na langdurig verblijf in het buitenland, bewust heeft 
gekozen voor de handhaving van de Nederlandse taal in zijn boeken. Met ettelijke ro-
mans, novelles, en korte verhalen, alsook twee bundels van non-fictie op zijn naam, is 
Een hof tot ons gerief, zijn meest recente werk. Het leest makkelijk, maar komt toch 
literair over. Frans komt er hier en daar ook in voor, aangezien de schrijver oude fami-
liebrieven citeert die geschreven waren in de gangbare schriftelijke voertaal van de 
19de eeuwse Nederlandse elite. 

Toevallig heb ik met Caspar Visser ‘t Hooft op dezelfde middelbare school in Den Haag 
gezeten. Zijn jongere zus – ook zij werd dominee, maar dan in Engeland – was een 
klasgenoot met wie ik dik bevriend was, waardoor ik dikwijls bij de familie Visser ‘t 
Hooft op bezoek kwam. De bespreking van zijn boek moet daarom niet als een objec-
tieve recensie worden gezien, maar meer als een bijdrage die enigszins gebruik maakt 
van persoonlijke insider kennis. Terwijl ik Een hof tot ons gerief doorlas, leek het mij dat 
er bij de schrijver altijd wel een soort hunkering was naar het verleden, naar een tijd 
waarin sociaal klasseverschil nog niet gepaard ging met het tegenwoordige en terechte 
gebruik om je te verontschuldigen als je bevoorrecht bent vanwege je standelijke af-
komst. In de academische wereld, met name in de sociale en de humane wetenschap-
pen, is het zeker sinds de laatste twintig jaar gebruikelijk om bevoorrechting onder de 
loep te nemen. Men komt nu ook in een minder gespecialiseerd milieu in het alledaag-
se leven kritische verwijzingen tegen naar privilege. Dat maakt de taak van de auteur 
een delicate zaak. Maar vooral als hij de tak van Van Randwijck beschrijft – adel van 
zijn moeders kant –  schetst hij juist een beeld van mensen die zich in vele opzichten 
niet bevoorrecht gedroegen en rekening hielden met anderen uit een minder geprivi-
legieerde stand.  
Zo schrijft hij over de Randwijckers: “Pretenties waren uit den boze, met pretentieuze 
lieden, met strebers wisten ze geen raad, ze zullen hoogstens fijntjes om hen hebben 
gelachen.” Diezelfde eigenschap is terug te vinden in het beroep waarvoor Visser ‘t 
Hooft heeft gekozen. Alhoewel hij naar eigen zeggen beschermd is opgegroeid, vergt 
zijn werk als dominee van hem dat hij de omstandigheden van onder meer sociaal 
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kwetsbare mensen niet alleen goed begrijpt, maar dat hij zich inzet voor hun belangen. 
Dat maakt dit boek een bijzonder interessante ervaring. De lezer gaat terug in de 
geschiedenis en neemt een kijkje in het toenmalige leven van diverse personen uit de 
hogere kringen, terwijl de schrijver subtiel commentaar levert op hun welvarende 
bestaan.  

De zeven buitenplaatsen van de voorouders van Caspar Visser ‘t Hooft zijn stille getu-
igen van privilege. “Bij zo’n huis hoort een succesverhaal,” schrijft Visser ‘t Hooft over 
het grootste van de landgoederen, Vreugd en Rust. De genealogieën van de person-
ages die verbonden zijn aan deze buitenplaatsen wijzen inderdaad op historisch be-
duidende namen zoals Groen van Prinsterer, Paspoort, Boddaert, Boreel, van Heerdt 
tot Eversberg, van Lansberge, en Quarles van Ufford. Balancerend tussen een fami-
liegeschiedenis die verslag doet over succesverhalen en een beschouwing waardoor 
een willekeurige lezer inzicht krijgt in de sociale en historische context waarin deze 
bepaalde Nederlandse buitenplaatsen gezien behoren te worden, is de taak die Visser 
‘t Hooft als nagezatene en schrijver voor elkaar heeft gebracht. Weliswaar is zijn aan-
pak niet wetenschappelijk en zouden onder andere verwijzingen naar het onderzoek 
van Maarten Kuitenbrouwer of Huibert Schijf over elites hebben geholpen, toch weet 
Visser ‘t Hooft een wetenswaardig en levend beeld te schetsen door middel van amu-
sante anekdotes die gepaard gaan met zijn eigen gedachten, alsook zijn beschrijvin-
gen van de geografische omgeving en de historische setting. Daarvoor heeft hij diverse 
bronnen geraadpleegd, waaronder documenten, foto’s, de verhalen van zijn moeder en 
die van andere familieleden, alsook bijvoorbeeld Nederland’s Adelboek, Geen van de 
buitenhuizen is meer in het bezit van de familie, maar dit boek maakt een konkreet 
bestaan van allang vervlogen herinneringen en voor het merendeel afgebroken ge-
bouwen. Het roept een vergane tijd op waarin de levenswijze van bevoorrechtte men-
sen wordt belicht. Van kapitein Visser die naar Batavia en dan Japan voer, of zijn tante 
Rigot die hofdame was van Anna Paulowna, tot aan een gouverneur-generaal van het 
voormalige Nederlands-Indië, een bijzondere wereld verschijnt hier voor de lezer. 

From the Journals 
By Basil Kingstone 

AADAS 
  
I regularly post details from the AADAS News, the newsletter of the American Associa-
tion for the Advancement of Dutch-American Studies, without saying what it is. It is a 
body created in order to, as their website says, ”encourage research and nurture a 
continuing interest in the history, life and culture of the Dutch in North America. The As-
sociation analyzes and describes the development of religious and government institu-
tions, industry, science and the arts, education, and North American-Netherlands rela-
tions, and it publishes and distributes information concerning the same. The associa-
tion sponsors a biennial meeting for persons who share those interests.” 

The latest issue of AADAS News is wonderfully full, with an account of their conference 
last summer, new publications, new accessions to their archives, and sites to consult 
for researchers on particular small towns in the Netherlands and Michigan. But then a 
correspondent asks if Dutch Americans feel American in general, or connected rather 
to their state, or to one small place. His father, he says, could just not imagine moving 
from Iowa to Colorado.
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Canadian Association for the Advancement of Netherlandic Studies  
2020 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 2020 

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   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Associate Newsletter Editors
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Webmaster
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Members at Large
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University of Guelph
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hbakker@uoguelph.ca

Gerrit Gerrits
Dept. of History and Classics  
Acadia University
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gerrit.gerrits@acadiau.ca  

Paul de Laat
705-66 Bay Street West
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pgdelaat@gmail.com 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Carleton University 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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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