
Editorial
door Mary Eggermont-Molenaar, Calgary

Beste lezers en lezeressen, op 1 april 2013 bestaat de huidige Rijkswet op het Ne-
derlanderschap tien jaar. Bent u oud-Nederlander, woont u in het buitenland en wilt u 
graag uw Nederlandse nationaliteit terug? Dan moet u snel zijn. Dat kan tot uiterlijk 1 
april 2013. Het is alleen mogelijk voor mensen die de Nederlandse nationaliteit heb-
ben verloren omdat zij vrijwillig een andere nationaliteit hebben aangenomen. U bent 
bijvoorbeeld genaturaliseerd tot Canadees of Amerikaan - omdat u woonachtig bent in 
Noord-Amerika en omdat uw partner die nationaliteit heeft, of omdat dit belangrijk was 
voor uw werk. 
Zie verder: http://tinyurl.com/cdbl7n6 (met dank aan Yvonne Temple-Vermeulen 
die me dit berichtje uit de Radio Nederland Wereldomroep doorgaf). Voor verdere 
informatie zie deze pdf.

Bericht van Peter Lowensteyn: Did you know that CAANS has its own 
Facebook page where you can post relevant information and inform mem-
bers about what goes on in Netherlandic Studies? Have a look and don’t 
forget to “LIKE” us. 
http://tinyurl.com/azo98ox

Nu iets voor wie Kerstmis in Neder-
land of in Vlaanderen gaat vieren: 
in de tentoonstellingsruimte van 
de Koninklijke Bibliotheek in Den 
Haag, De Verdieping van Neder-
land, is een nieuwe selectie top-
stukken te zien. Tot 5 januari a.s. 
zijn daar meer dan veertig unieke 
handschriften, gedrukte boeken, 
kaarten en boekbanden te be-
wonderen. Om maar eens iets te 
noemen: het scheeps-journaal van 

Abel Tasman, 
een zestiende-
eeuwse hand-
getekende kaart 
van Den Haag 
door Jacob van 
Deventer en een 

meer dan duizend jaar oud Evan-
geliarium met portretten van de 
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evangelisten Mattheüs en Marcus.

Dr. An van der Helst, teaching Fellow in Dutch van het University College in London, 
stuurde het volgende nieuwsbericht:

CAANS-ACAEN-leden en -sprekers in het nieuws

Ieder jaar worden er twee steden als culturele hoofdsteden in Europa gekozen. Dit jaar 
was het Guimaräes in Portugal en Maribor in Slovenië, waarvan ik ook al nog nooit van 
had gehoord. In 2018 is Nederland aan de beurt, samen met Malta. De betreffende 
landen kunnen kandidaatsteden voorstellen. Voor Nederland staan in 2018 Eindhoven, 
Den Haag, Maastricht Utrecht en Leeuwarden kandidaat. Rudi Wester, CAANS-spreek-

ster in 2010, werd afgelopen juli benoemd tot internationaal cultureel 
adviseur voor Leeuwarden 2018 (help, dat is over zes jaar). Hierover 
vertelde ze in een interview.

Afgelopen 27 oktober verscheen bij Primavera Pers Aan boord van een 
Katwijke bomschuit in de achttiende eeuw. Auteur van de verhalen in 
dit boek is Schipper Leendert Buijsertszoon van der Plas. Hertaler is 
Leendert de Vink met medewerking van Korrie Korevaart en Jaap 
van der Marel. Het manuscript van Buijsertszoon van der Plas bevond 
zich sinds 1790 in de kluis van de Leidse universiteitsbibliotheek. Kor-

Dutch Online Courses at University College London

Since 2009 University College London (UCL) offers online Dutch language 
courses, which are fully taught from distance. The course offer has been large-
ly expanded in 2012 and now includes two language courses for beginners, 
two for intermediate and one for advanced learners. For those with an interest 
in specialized forms of Dutch, UCL also offers online reading courses in Early 
Modern Dutch and Business Dutch. For more information or to register for one 
of the courses, go to the website of the UCL language centre.

Onder gevoelens van ongeloof bereikte ons 
het bericht van het plotselinge overlijden, op 
7 september j.l., van Eugènie Boer. In sep-
tember 2011 deed ze de CAANS-vijf-steden-
tour en sprak daarbij voor de CAANS-chapters 
naar keuze over Sinterklaas of Couperus. In 
een recente e-mail van 4 september schreef 
ze: ‘Tja, 65 geworden, dat vind ik qua getal 
niet erg leuk klinken, maar ik moet natuur-
lijk niet zeuren, als je die leeftijd gezond en 
wel bereikt!’ In dezelfde e-mail zegde ze een 
bijdrage toe over de Couperus-vieringen in 
2013 voor het a.s. aprilnummer van deze 
newsletter. Anders gezegd, haar leven was 
voor haar, haar familie en haar vrienden nog 
lang niet afgelopen.

http://www.youtube.com/watch?v=btSIoQSt_FY
http://www.youtube.com/watch?v=btSIoQSt_FY
http://www.ucl.ac.uk/clie/online_dutch
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rie: ‘Ja hoor, het is een prachtig boek en afgelopen vrijdag gepresenteerd midden in de 
gemeenschap der Katwijkers in het Katwijks Museum.’

In dit nummer

Wie verre reizen doet kan van alles en nog 
wat verhalen, meemaken en tegenkomen. Wat 
blijkt? Kinderboekenschrijfster Anneriek van 
Heugten, de bijna buurvrouw van mijn schoon-
familie in Hulst, publiceert in de reeks Terug-
blikken. Een van haar boeken Het geheim van 
de bakker baseerde ze gedeeltelijk op Wim 
Blockmans’ Karel V. Tijdens een borrel in het 
verre Hulst legde Van Heugten uit hoe tegen-
woordig geschiedenisonderwijs in Nederland 
wordt gegeven. Voor wie geen tijd heeft om 

verder te lezen, een indruk geeft alvast www.entoen.nu. Wie wel tijd heeft, leze ver-
derop in dit nummer.

Naar aanleiding van Piet Sterkenburgs Van Woordenlijst tot woordenboek schreef Jan 
Noordegraaf een fraai artikel ‘De eerste Lexicograaf’ in Trefwoord (2012). Zijn 
artikel eindigt met een opmerking over de veel bekritiseerde Antwerpse medicus en 
taalkundige, Goropius Becanus (1517-1573) die van mening was dat Adam en Eva 
Vlaams hebben gesproken. Noordegraaf stemde erin toe de lezers van deze newsletter 
in te lichten over deze taal die, volgens dokter Becanus, in het paradijs werd gespro-
ken.

Op 13 october organiseerden de Commissie Zuid-Afrika van de Maatschappij der Ne-
derlandse letterkunde en het Suid-Afrika Instituut in het Zuid-Afrikahuis te Amsterdam 
de presentatie van de catalogus van Eybers’ bibliotheek een klein symposium over ‘De 
boekerij van Elisabeth Eybers.’ Webmaster Lowensteyn vertelde me naar aanleiding 
hiervan over een merkwaardige vondst die hij eens deed bij uitgeverij Van Oorschot. 
Lowensteyns interessante relaas over een mogelijk ‘gedigt’ van Elisabeth Eybers staat 
verderop in dit nummer.

Recently, Dr. William van Arragon, assistant professor His-
tory at The King’s University College, Edmonton, informed us 
of plans to explore the feasibility of creating a Dutch Cana-
dian Archive/Research Collection to be hosted by his College. 
The idea is to collect books, personal papers and the like. 
Asked for a contribution in this newsletter about his plans, 
Van Arragon gracefully complied.

Bregje Seton, doctoraal studente ofwel aio aan het Cen-
tre for Language and Cognition, de Faculteiten Letteren en 
Medische Wetenschappen aan de Universiteit van Groningen, 

momenteel voor onderzoek verbonden aan het Rotman Research Institute in Toronto 
en de University of Western Ontario in London, berichtte ons over haar onderzoek, 
dat goed nieuws inhoudt voor emigranten. Tweetaligheid kan Alzheimer een paar jaar 

http://www.delubas.nl/Onze-producten/Leesseries/Terugblikken/Productinformatie
http://www.delubas.nl/Onze-producten/Leesseries/Terugblikken/Productinformatie
http://www.entoen.nu/
http://www.caans-acaen.ca/News/Trefwoord_lexicograaf.pdf
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langer buiten de deur houden. In haar bijdrage aan deze newsletter vertelt Seton wat 
voor onderzoek ze naar deze materie doen en besluit ze met een verzoek aan Toronto-
nianen om medewerking.

Call for Papers for the Annual Meeting of the
Canadian Association for the Advancement of Netherlandic Studies (CAANS) /
Association canadienne pour l’avancement des études néerlandaises (ACAEN)

University of Victoria, Victoria, British Columbia
1-2 June 2013

CAANS/ACAEN’s 2013 annual meeting will be held in Victoria, BC, Canada on 1-2 
June 2013, to coincide with the Congress of the Social Sciences and Humani-
ties. The University of Victoria, which is hosting this year’s Congress, has chosen as its 
theme “@ the edge/@ la fine pointe”. 

We invite proposals for 20-minute papers addressing the conference theme or any 
other topic related to Netherlandic studies, including but not limited to: language, lit-
erature, culture, history, art and art history, or politics. Presentations will be 20 minutes 
plus 10 minutes for questions and discussion and may be delivered in English, French 
or Dutch.

Please send your title and a short abstract (150-300 words exclusive of any references) 
BEFORE JANUARY 14, 2013 (postmark or email date stamp) to:

Dr. Tanja Collet
Department of Languages, Literatures and Cultures
University of Windsor
401 Sunset Avenue
Windsor ON N9B 3P4
Canada
Email tcollet@uwindsor.ca

http://www.congress2013.ca/home
http://www.congress2013.ca/home
mailto:tcollet@uwindsor.ca
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Vancouver 
Doeshka Timmer

Op donderdag 20 september 2012 begon ons herfst-, 
winter seizoen weer met sukses met een welbezoch-
te interessante lezing van de Nederlandse schrij-
ver Piet Meeuse, ons door de Taalunie gezonden. 
Meeuse, tekenleraar, leraar Nederlands, vertaler 
Duits, Frans en Spaans, filosoof, dichter en schrijver, 
sprak over ‘De verbeelding van de techniek in de 

Nederlandse literatuur.’

Onder invloed van de technologie is ons leven in de laatste 
eeuw steeds sneller en ingrijpender veranderd. Toch lijkt het 
alsof dat voor de meeste schrijvers nauwelijks een thema is. 
In de meeste romans en verhalen is de techniek hooguit het 
decor waartegen de ‘eeuwige’ problemen van het menselijk 
bestaan zich afspelen.  Maar er zijn uitzonderingen. Ook in 
de Nederlandse literatuur zijn er wel degelijk auteurs die hun 
verbeelding gebruikt hebben om gestalte te geven aan hun 
opvattingen over techniek en onze technologische cultuur. 

In deze lezing werd duidelijk gemaakt welke rol dit thema 
speelt in het werk van W.F. Hermans, Harry Mulisch en Rudy 
Kousbroek, en hoe hun verschillende opvattingen gekleurd zijn 
door hun persoonlijke benadering.

Op donderdag 11 october 2012 sprak Dr. Alexander Moens, hoogleraar Politieke 
Wetenschappen aan de Fraser University, over de volgende twee onderwerpen: 
‘Western Values, Canada, and the Future of NATO’ en ’Are we at a Crossroad? Cana-
da’s relations with the United States?’

NATO is een Noord-Atlantisch Verdrag tussen 28 onafhankelijke landen, waaronder 
Nederland, Canada en de Verenigde Staten. Het militair verdrag dat wederzijdse 
verdediging en samenwerking van de legers van de westerse landen regelt, was aan-
vankelijk vooral als tegenkracht tegen de communistische landen in het Oostblok. De 
kern van het verdrag staat in artikel 5, dat stelt dat in geval van een aanval op een 
van de staten benoorden de kreeftskeerkring, deze door de andere zal worden opge-
vat als een aanval op allemaal en dat alle landen zullen meehelpen (samenwerken) 
om de aanvaller af te weren.

Sinds het einde van de Koude Oorlog is het militaire belang van de NAVO afgenomen. 
De lidstaten incasseerden het vredesdividend en krompen hun strijdkrachten in. De 
NAVO is sindsdien in een transformatiefase, waarin nieuwe taken zoals bestrijding 
van terrorisme, proliferatie en anarchie op de agenda zijn gekomen. Artikel 5 is tot 
op heden eenmaal van toepassing verklaard: na de aanslagen in New York en Wash-
ington van 11 september 2001. De NAVO heeft de Verenigde Staten kort na deze 
aanslagen bijgestaan met AWACS-radarvliegtuigen Information on Defence.

Piet Meeuse
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Op donderdag 8 november 2012 sprak Dr. Constance van 
Eeden over de ‘Belevenissen van een vrouwelijke wiskun-
dige.’

Dr. Constance van Eeden werkte in Nederland bij het Cen-
trum voor Wiskunde en Informatica en was daarna, tussen 
1960 en 1989, hoogleraar in de US en Montreal. In 1989 
ging ze met emeritaat. Zij woont nu in Nederland en vier 
maanden van het jaar in Vancouver, waar ze een Ereprofes-
sor is bij de afdeling statistiek aan UBC. Zij publiceert nog 
geregeld en veel daarvan samen met een collega van UBC. 
Meer over Dr. van Eeden is hier: 

Calgary 
Mary Eggermont-Molenaar

Op 24 september sprak Meeuse ook in Calgary over de rol van techniek in de Neder-
landse literatuur. Hij wisselde het voorlezen van buitengewoon geestige fragmenten 
uit het werk van Mulish, Hermans en Kousbroek af met een analyse van hun bena-
dering: was voor Hermans techniek een vehicle voor wraak, 
voor Kousbroek en Mulish was het een middel tot ontsnap-
ping.  Meeuse concludeerde overigens terecht dat liefde, 
dood en jalouzie en noem maar op bekende thema’s in de 
literatuur zijn, maar dat de vraag wat techniek met ons doet 
een grotendeels onbeantwoord is. Hopelijk gaat hij er wat 
aan doen. De avond werd met een serie enthousiaste vra-
gen waarop hij wel antwoord wist besloten. De aanwezigen 
vonden het ook leuk om zijn partner Barber van de Pol terug 
te zien. In 2005 sprak zij hier over Erasmus. Op 7 october 
2005 bracht ze er al gelijk verslag overuit in een van haar 
columns in de Volkskrant en later werd dat opgenomen in 
haar bundel Zelfportret in colums.

Op 26 november gaf Marlèn Dane, deeltijdhoogleraar strafrecht aan de Universiteit 
van Leiden en Hoofd van de afdeling EU bij het Ministerie van Veiligheid en Justi-

tie in het kader van de Leidse Cleveringa-herdenking een 
voordracht getiteld Van Schuman naar Lenin? Over het fal-
ende vertrouwen in de EU en de toekomst van de strafrech-
telijke samenwerking. 

CAANS-lid Marijke Jalink liet me de volgende ochtend al 
weten: ‘wat was gisteravond gezellig maar vooral interessant 
en zo duidelijk gebracht!’ Dat was de strekking van de com-
mentaren over Dane’s zeer geanimeerde lezing die ik later 
nog hoorde. Wat bij deze titel te denken?

Er bestaat zoiets als EAB, Europees Aanhoudings Bevel. 

Barber van de Pol

Marlèn Dane

Constance van Eeden

http://www.stat.ubc.ca/~vaneeden
http://www.caans-acaen.ca/News/Winnies_wonen.pdf
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Wie iets strafbaars doet in Polen en dan naar Duitsland of een ander EU-land gaat, 
kan voor berechting naar Polen worden uitgeleverd. Zoiets bestaat ook in het asiel-
recht. Een voorbeeld: een Afghaanse vluchteling was in België terechtgekomen, 
maar hoort volgens de regels van het asielrecht toelating af te wachten in het land 
van aankomst. Griekenland. Daar moest hij op de grond slapen en ondervond een 
vernederende bejegening. Hij klaagde en de rechter gaf hem gelijk. Met andere 
woorden, EU-landen gaan er vanuit dat hun medelanden asielzoekers humaan be-
handelen, maar dat vertrouwen in het handelen van anderen, waar Schuman, 
geestelijke vader van de EU (voorheen EEG), vanuit ging, is dus misplaatst. En kan 
enig land nu nog wel met goed fatsoen een asielzoeker naar Griekenland sturen? Of 
voor een strafrechtelijke zaak naar een ander land sturen? Lenin zei: ‘vertrouwen is 
goed maar controle is beter.’ Dane bepleitte dat de toekomst van onze EU strafrech-
telijke samenwerking wel degelijk in de sleutel van vertrouwen moet blijven staan, 
maar dat – indien daartoe aanleiding bestaat – wantrouwen moet worden ingecal-
culeerd. Alleen dan, met de combinatie van vertrouwen en wantrouwen, kan sprake 
zijn van een betrouwbare EU voor de individuele burger. 

Toronto 
Marianne Verheijen

Op 28  september 28 sprak Piet Meeuse over ‘Verbeelding van de techniek in de 
Nederlandse literatuur.’

Op 19 october gaf Prof. em. Dr. Dick de Boer een 
voordracht over het thema van zijn boek Emo’s Reis, ge-
titeld: ‘In Emo’s voetspoor. De dynamische wereld van een 
Friese abt op reis naar Rome in 1212.’

In zijn lezing ‘Op zoek naar Emo’ schetste Dick de Boer een 
beeld van de motieven en de ervaringen van de man die het 
waagde om 800 jaar geleden kort voor het invallen van de 
winter af te reizen naar Rome. Eigenlijk gingen er ‘twee paar 
ogen’ op reis. Eén paar van Emo, die als geschoold jurist 
en intellectueel de kennishonger van zijn tijd belichaamd. 
Het andere paar van zijn vriend Hendrik die als architect 

vooral gegrepen zal zijn door de adembenemende experimenten om de oude ro-
maanse bouwstijl door de transparantie van de gotiek te vervangen. Daardoor werd 
het onderzoek naar Emo’s reis ook een ontdekkingstocht door een turbulent Europa, 
waarin politiek, cultuur, economie en geloof in een heftiger beweging waren dan ooit. 
Ook die dynamiek komt in de lezing terug, net zoals een aantal bijzondere thema’s 
die blijven boeien: het Rome van Emo’s dagen, de relaties tussen Christenen, Joden 
en Moslims. Dick de Boer liet zien wat de mogelijkheden van de historicus zijn om 
Emo’s wereld te betreden, door de juiste bronnen op te sporen en de door de gren-
zen te verkennen van die spannende zone waar de limieten van de historische recon-
structie, de inleving en de fantasie elkaar raken.

Dick de Boer
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Op 9 november sprak Dr. Tanja Collet, Windsor University en CAANS national Vice 

President, over ‘Language and Language Attitudes in the Gazette van Detroit,’ regaling 
us with different Flemish accents and stories. 

Op 7 december sprak Dr. Ethan Matt Kavaler, hoogleraar Kunstge-
schiedenis aan de Universiteit van Toronto, over ‘Dutch Genre Paint-
ing of the Seventeenth Century’: A lecture introducing the paintings 
of scenes of everyday life in the Dutch Republic. Although artists 
in every European country practiced a form of genre painting, only 
in the United Provinces did these images earn the highest critical 
and popular esteem. Kavaler briefly discussed the origins of this art 
before concentrating on the images of high society painted by Johan-
nes Vermeer, Gerard Terborch, and others.

 
Book Reports
by Willemina Seywerd

Sprakeloos - Tom Lanoye: Een aangrijpende biografie van een bekende Belgische 
schrijver over de pijnlijke aftakeling van zijn moeder na een beroerte.  De moeder, 
een diva, dominant,  zorgzaam, met een groot hart, een actrice met een onbeperkte 
woordenschat.  In de familie: de vader en vijf kinderen - op de achtergrond de 
slagerij en het plaatsje St.Niklaas. 

Zelfprotret als legkaart - Hella Haasse: Deze autobiografie is een speurtocht door 
de werkelijkheden van het leven die tezamen de persoonlijke ervaringen vormen: de 
werkelijkheid van zintuigelijke waarnemingen, van de herinnering, van de rede, van 
de emotie. Gehoopt wordt een weg te vinden naar een zo volledig mogelijk bewust-
zijn. 

De familieblues  - Yvonne Kroonenberg: Een roman over familierelaties.  De au-
teur-psychologe geeft uitleg van de banden tussen familieleden, de bestaande posi-
tieve en negatieve gevoelens en de redenen waarom.  De tekst kan een bron van 
hulp zijn voor beter begrip van de lezers eigen familierelaties. 

Montyn - Dirk A. Kooiman: Een meeslepende  biografie van het bewogen leven van 
een jongeman in het begin van de Tweede Wereldoorlog. Zijn ervaringen als soldaat 
in het Duitse leger aan het Oostfront, op de Baltische zee en zijn terugkeer naar 
Nederland.  Zijn drang in leven te blijven zelfs in Korea en het Verre Oosten.  Na de 
oorlogsjaren hervat hij zijn liefde voor kunst: tekenen en beeldhouwen. 

Hollands glorie - Jan de Hartog: Deze roman weerspiegelt de 
ervaringen van de schijver op zee, eerst als matroos, later als 
stuurman. Met animo beschrijft hij het leven van hoogstbedre-
ven zeelieden op de zeesleepvaart, een gespecialiseerd vak van 
zeevaartkundige onderneming waarin de Hollanders altijd aan de 
kop waren. De intense concurrentie tussen sleepvaartmaatschap-
pijen is een belangrijk aspect van het verhaal en de gevonden  
oplossing van het conflict brengt het einde tot een harmonieus 
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geheel. Het boek werd voor het eerst in 1940 gepubliceeerd.

Het verhaal -  Ed van Thijn: Een sobere autobiografie over de kinderjaren van voor 
de oorlog, daarna de jaren van onderduiken en aankomst in kamp Westerbork en zijn 
overleving. Daarna zijn studie van politieke en sociale wetenschappen aan de Zeven-
de Faculteit, gevolgd door politieke bewustwording en het zoeken naar een joodse 
identiteit en het maken van een carriere. 

Ottawa 
Martien de Leeuw

Op 2 october sprak Piet Meeuse over het werk van Harry 
Mulisch. Piet Meeuse (1947) was leraar Nederlands tot 
1976 en studeerde daarna filosofie in Amsterdam. Sinds 
zijn debuut De slang die in zijn staart beet publiceerde hij 
acht essaybundels en twee verhalenbundels bij de Bezige 
Bij. Voor De jacht op Proteus (1992) ontving hij de Busken 
Huetprijs; Doorkijkjes (1995) werd bekroond met de Jan 
Greshoff prijs. Onlangs verschenen Wind! (Lemniscaat, 
2008) en Koorddansen op schrikdraad (De Bezige Bij, 
2009). Hij was redacteur van de literaire tijdschriften De 
Revisor en Rasteren vertaalde werk van diverse auteurs 
uit het Frans en het Duits, waaronder Francis Ponge, Paul 
Valéry, Milan Kundera, Hermann Broch en Günther Anders.

Op 23 october gaf Dick de Boer, emeritus hoogleraar 
Middeleeuwse Geschiedenis aan de Universiteit van Gro-
ningen, ook in Ottawa een voordracht over Emo’s reis.

Montreal 
Peter Lowensteyn

Op donderdag 20 september 2012 openden we het sei-
zoen, zo als gewoonlijk, met een film.

Donderdag 4 oktober 2012 sprak Piet Meeuse over het 
werk van Harry Mulisch. Geïllustreerd met korte voorle-
zingen uit het omvangrijk oeuvre van Mulisch, die in 2010 
overleed, liet Meeuwse zien hoe Mulisch zich over de jaren 
ontwikkelde en alle mogelijke genres beoefende: romans 
en verhalen, essays, poëzie en toneel.

Zijn werk en zijn persoon waren vrijwel vanaf het begin 
omstreden, vanwege het nogal excentrieke karakter van 
zijn verhalen en zijn onorthodoxe opvattingen. Hij werd Harry Mulisch
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door sommigen als een charlatan beschouwd, maar door anderen van meet af aan 
geprezen om zijn buitengewone vertellerstalent. In zijn lezing liet Meeuwse zien 
waarom zijn werk zoveel misverstand opriep. Mulisch zijn verhalen bevatten vaak 
surreële elementen en hij was een buitenbeentje in de Nederlandse literatuur, die 
vanwege zijn opvattingen en zijn manier van optreden veel weerstand opriep. Maar 
sinds het succes van De aanslag, wat zijn internationale doorbraak werd, won de 
bewondering het van de kritiek. Mulisch wordt nu, met Willem Frederik Hermans en 
Gerard Reve gerekend tot ‘De Grote Drie’.

Op dinsdag 16 oktober 2012 gaf Dick 
de Boer, een lezing over De dynamische 
wereld van de Friese abt Emo die in 1212 
een reis naar Rome maakte. De Boer 
vertelde ons dat er eigenlijk ‘twee paar 
ogen’ op reis gingen. Eén paar van Emo, 
die als geschoold jurist en intellectueel 
de kennishonger van zijn tijd belichaamd. 
Het andere paar van zijn vriend Hendrik 
die als architect vooral gegrepen zal zijn 
door de adembenemende experimenten 
om de oude Romaanse bouwstijl door de 
transparantie van de gotiek te vervangen. 

De lezing over van Emo’s reis werd door de vele illustraties en historische reconstruc-
ties voor ons een zeer interessante ontdekkingstocht. Het liet nog weer eens zien 
dat Middeleeuwen niet een periode van stagnatie was maar juist een waarin politiek, 
cultuur, economie en geloof in Europa in heftiger beweging waren dan ooit. Het was 
een zeer dynamische lezing die aan de hand van een aantal bijzondere thema’s een 
duidelijk beeld gaven van Emo’s wereld.

Donderdag 15 november 2012 gaf ons lid Pieter Sijpkes, 
professor post-retirement, School of Architecture, Faculty of 
Engineering at McGill University, een lezing over ‘Nieuwe Ar-
chitectuur in Nederland’. Met hulp van verschillende illustra-
ties liet Sijpkes zien hoe de digitale revolutie, die de moderne 
samenleving radicaal aan het veranderen is, ook fundamentele 
veranderingen met zich mee brengt in de bouwkunde. Terwijl in 
de laatste eeuw de nieuwe krachtbronnen werden gebruikt om 
productie processen zoveel mogelijk hetzelfde object te laten 
maken, van auto’s tot bouwelementen, maakte de computer het 
juist mogelijk om elk product in veranderde vorm te produce-
ren. Hij liet zien dat Nederland in deze ontwikkelingen een veel 
grotere rol speelt dan men zou verwachten van een land met 
minder dan 20 miljoen inwoners. Namen zoals Rem Koolhaas 
en Kas Oosterhuis dagen op in bijna elke discussie over moderne ontwerp- en bouw-
technieken en hun ontwerpen worden wereldwijd gebouwd.

Op woensdag 28 november 2012 bezochten verschillende CAANS-Montreal leden de 
Cleveringa-herdenkinglezing die ‘s middags gegeven werd op de Université de Mon-

Rem Koolhaas
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tréal. Daar sprak Dr. Marlèn Dane, Hoogleraar Europees strafrecht aan de Univer-
siteit Leiden, over het thema Confidence as a conditio sine qua non for European 
Criminal Law. Voor een verslag, zie onder Calgary.

In dit nummer

De canon: vensters op onze geschiedenis
door Anneriek van Heugten

In 2005 signaleerde de Onderwijsraad dat er binnen het primair en voortgezet 
onderwijs een tekort was aan aandacht voor de geschiedenis en cultuur van ons 
land. Jongeren waren zich daardoor steeds minder bewust van de cultuurhistorische 
‘canon’, door de Raad gedefinieerd als ‘die waardevolle onderdelen van onze cultuur 
en geschiedenis die we via het onderwijs aan nieuwe generaties willen meegeven.’

Als gevolg daarvan werd een Canoncommissie ingesteld, die de opdracht kreeg om 
de canon van Nederland nieuw leven in te blazen.

Vensters op de geschiedenis
Maar welke onderwerpen hoorden nu wel, en welke niet in de canon? Die vraag 
leidde tot een proces van wikken en wegen, van voors en tegens, van omarming en 
verzet en heel veel discussie.

Uiteindelijk koos de Commissie vijftig ‘vensters’, verdeeld over tien tijdvakken, die 
samen het ‘verhaal vertellen van het land waarin wij wonen’. Er is uitdrukkelijk geen 
sprake van een ‘lijst’. De onderwerpen zijn als het ware ‘vensters op de geschiedenis’.  
Als je ‘door het venster stapt’, zie je het grotere geheel dat erachter zit.

Een voorbeeld: Een van de vensters is Eise Eisinga, astronoom 
uit Franeker. In 1774 bouwde hij een werkend planetarium in 
zijn woonkamer. Daarmee wilde hij bewijzen dat de beweringen 
van een dominee, die verkondigde dat de wereld zou vergaan 
omdat enkele planeten zouden botsen, op niets gebaseerd 
waren.

Het gaat hier niet in eerste instantie om Eisinga zelf, maar om 
wat hij vertegenwoordigt: de Verlichting. Hij vormt het venster 
waardoor je kijkt om een beeld te krijgen van de periode. Net 
zoals de Beeldenstorm een venster is op de Reformatie, Anne 
Frank op de Jodenvervolging, en Willem Drees op de verzor-
gingsstaat.

Canonkoorts
Sinds 1 augustus 2010 maakt de Canon van de Nederlandse geschiedenis deel uit 
van de kerndoelen van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet 
onderwijs. En sindsdien lijkt Nederland het begrip ‘canon’ massaal te omarmen. De 
canons schieten als paddenstoelen uit de grond: regionale en lokale canons (De 
Zeeuwse canon, de Friese canon, de Haagse canon...), de literaire canon, de canon 

Eise Eisinga
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van de popmuziek, de canon van het recht, de canon van het schaatsen... De meeste 
bevatten, net als de cultuurhistorische canon, vijftig onderwerpen.

Educatieve uitgeverijen haken aan met canonboeken. 
Een voorbeeld is de serie ‘Terugblikken’ van Uitgeverij 
Delubas, die bestaat uit vijftig spannende leesboeken 
(voor elk venster één) en tien prentenboeken (voor elk 
tijdvak één). De serie heeft intussen ook de interesse 
gewekt van Nederlandse scholen in het buitenland, die 
op die manier hun leerlingen vertrouwd willen maken 
met de geschiedenis van hun land van herkomst.

Of de ‘canonisering’ van de Nederlandse geschiedenis ook daadwerkelijk leidt tot 
een beter besef ervan, zal nog moeten blijken. Aan de Stichting Entoen.nu, voortge-
komen uit de Canoncommissie, zal het niet liggen. Hun website (www.entoen.nu) 
biedt een schat aan informatie, verdieping en verbreding op alle niveaus, aangevuld 
met filmpjes, foto’s, lesprogramma’s, links naar boeken en musea, enz. Niet alleen 
voor het onderwijs, maar voor iedereen een aanrader. 

Goropius Becanus en het Nederlands 
door Jan Noordegraaf,  UVA Amsterdam

Ook Multatuli wist het nog: ‘’t is zoo onbegrypelijk niet dat er eens door ’n Neder-
lander beweerd is dat O.L. Heer met Adam in ’t Paradys Vlaamsch gesproken heeft!’, 
noteerde hij in 1884. Die Nederlander was de arts en taalkundige Jan van Gorp 
(1519-1573) uit Hilvarenbeek, in de vakliteratuur beter bekend onder zijn verlatijn-
ste naam Joannes Goropius Becanus. Deze Becanus ‘meende te kunnen bewijzen dat 
onze taal de oudste ter wereld zou zijn en reeds door Adam in het paradijs gespro-
ken was’, schrijft C.G.N. de Vooys in zijn Geschiedenis van de Nederlandse taal (19-
70, zie www.dbnl.org).

De Duitse filosoof Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) had deze 
Brabander in gedachten, toen hij het neologisme goropiseren 
muntte, waarmee hij bedoelde: het maken van absurde etymolo-
gieën. Een zeventiende-eeuwse tegenstander bespotte Becanus 
door een op zijn naam toegepaste etymologie te bedenken: de man 
uit Hilvarenbeek noemde hij een ‘scherpzinnighe beuzelaer [...] 
die by de spotters weghen syn drollighe [lobbesachtige] gedaente 
Beck-aen-neus wordt geheeten’. 

Na reizen door Spanje, Frankrijk, Duitsland en Italië vestigde Becanus zich als arts in 
Antwerpen en schreef er een nationalistisch getoonzet overzicht van de geschiedenis 
van die stad. Dat resulteerde in zijn Origines Antwerpianae (1058 pagina’s), een 
boek dat in 1569 verscheen bij de bekende drukker en uitgever Plantijn. In dat werk 
vinden we de opmerking over het Nederlands, het ‘Duits’, als oudste taal, waarmee 
Becanus onsterfelijk is geworden: ‘In onze taal zeggen we nog steeds Thouts of 
Thuyts, of met een stemhebbende letter Douts of Duyts. Douts betekent hetzelde als 
‘de oudste’, van het lidwoord de of the en outs’ (vertaling Toon van Hal).

http://www.entoen.nu/
http://www.dbnl.org/tekst/vooy001gesc01_01/colofon.php
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Becanus’ claim dat het Nederlands de oudste taal is, wordt ver-
der ondersteund door talrijke andere etymologische analyses, 
mede uitgevoerd op basis van Plato’s Cratylus, van persoonsna-
men en plaatsnamen die precies zo gesegmenteerd worden dat 
ze op een of andere manier op een Nederlands woord lijken. 

We kunnen de Antwerpse arts niet zonder meer afdoen als een 
rare nationalistische taalkundige. Hij heeft de nodige invloed ge-
had, niet alleen in Nederland, maar ook in Engeland en Spanje. 

Belangrijk is dat Becanus met zijn onttroning van het Hebreeuws als ‘lingua Adamica’ 
het heeft opgenomen voor de moedertaal, en daarmee de studie van het Nederlands 
heeft gestimuleerd. 
 
Wie meer wil lezen over het werk van Becanus, verwijs ik graag naar de studie van 
de Leuvense onderzoeker Toon van Hal, Moedertalen en taalmoeders. Het  vroeg-
moderne taalvergelijkend onderzoek in de Lage Landen (Brussel 2010, blz. 77-139). 
Rob Naborn schreef over ‘Becanus etymological methods’ in Voortgang, jaarboek 
voor de neerlandistiek 15 (1995), 79-86 (te raadplegen via www.dbnl.org).

Een gevonden gedigt
door Peter Lowensteyn

Van september 1953 tot april 1959 werkte ik bij Uitgeverij van Oorschot, onderbro-
ken door anderhalf jaar militaire dienst. In 1958 kwam de Zuid-Afrikaanse dichteres 
Elisabeth Eybers (1915-2007) op bezoek bij de uitgeverij in verband met de uitgave 
van haar Versamelde gedigte. Ze was heel erg aardig en ik kreeg later van haar deze 
bundel als geschenk.

Na haar bezoek vond ik op het kantoor het gedicht ‘Met musikale begeleiding.’ Het 
lag een tijdje op het bureau te slingeren en voordat het naar de prullenmand zou 
verhuizen heb ik het toen overgetikt en thuis opgeborgen in een map omdat ik het 
een prachtig gedicht vond. Daar is het jarenlang blijven liggen, tot ik het een paar 
jaar geleden weer vond bij het opruimen van oude papieren.

Voor zover ik me kan herinneren zou het 
gedicht geplaatst worden in het septem-
ber 1958 nummer van het literaire tijd-
schrift Tirade, dat ook uitgegeven werd 
(en wordt) door de uitgeverij. Maar op 
haar verzoek is dat op het laatste moment 
toen om persoonlijke en politieke redenen 
niet gebeurd. Het gedicht maakt duidelijk 
waarom ze dat toen heeft gedaan. 

Kort nadat ik het gedicht weer gevonden 
had nam ik contact op met de biografe 

Elisabeth Eybers en Ena Jansen

http://www.dbnl.org/tekst/_voo004199501_01/_voo004199501_01_0004.php
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van Elisabeth Eybers, Ena Jansen. Zij heeft toen het gedicht aan Elisabeth Eybers 
voorgelegd, die echter ontkende het ooit geschreven te hebben. Òf ze was het echt 
vergeten, òf ze wilde het niet meer weten. Ena Jansen vond dat het wat betreft 
opbouw, bijvoorbeeld de kwatrijnen, en inhoud zeker paste bij de stijl van Eybers en 
deed denken aan een bitter gedicht als ‘Midas.’

Aangezien Eybers het auteurschap ontkende, kan het gedicht nu van alles zijn: over-
geschreven van welke dichter dan ook, bijvoorbeeld. Ik breng het dus als gevonden 
voorwerp naar buiten.

MET MUSIKALE BEGELEIDING

Die beursberigte alweer neerdrukkend...
Sy vrou ontklee met lang gebare,
aanvaar haar nagjurk, kam haar hare,
die kampvuurtrio tjingel snikkend.

totdat ‘n staatsman hul vervang:
die krisis in die Midde-Ooste
sal hom nie strem in onverpoosde
nastreef van blanke landsbelang

Hy merk meteens hoe sy sekuur,
spitsvingerig haar kapsel skik,
iets klewerigs om haar oë tik,
bedenklik in die spieëlvlak tuur.

Sal hy vanaand of sal hy nie?
Haar buik is blink en otter-rond,
die geel weerkaatsing klad haar mond
tot ‘n geskulpte kappertjie*.

Hy gryp haar willose gewrigte
- ná dertig jaar bedryfsgeswoeg
is hy goddank nog mans genoeg
vir sy huishoudelike pligte,

begin haar vasberade streel
terwyl hy ‘n klein skatting maak:
hy ‘t agt minute om sy taak
nog vóór de laatnuus klaar te speel.

*Oostindische kers [originele voetnoot]
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A Dutch-Canadian Research Collection at The King’s University College?
by William Van Arragon

A small team of scholars, librarians, and administrators at The King’s University Col-
lege in Edmonton is exploring the feasibility of creating a Dutch-Canadian Archive or 
Research Collection, to be hosted by our institution.  This process is in its very early 
stages and there are numerous staffing, logistical, and facility questions to address 
before it becomes a reality, but the basic vision is to build a useful and substantial 
collection of materials - books, personal papers, and other archival artifacts - that 
bear witness to the Dutch Canadian experience in Canada.

Why create such a collection at King’s?  The genesis for this idea is partly rooted in 
the origins of the university itself.  King’s is a small, private Christian university that 
opened its doors to students in 1979, the fruition of dreams and plans that had be-
gun in the late 1950s.  While the university was (and remains) officially non-denomi-
national, a preponderance of support for its creation came from western Canadian 
congregations in the Christian Reformed Church, a denomination comprised primarily 
of Dutch immigrants who arrived in Canada after the Second World War.  (In recent 
decades the CRC has become more ethnically diverse, but a cursory glance through 
most congregation directories will still reveal plenty of Dutch surnames.)  

Many of the Dutch CRC postwar arrivals had been deeply 
influenced by the ideas of Dutch politician and theologian 
Abraham Kuyper (1837-1920), who argued that Chris-
tians should engage society by creating faith-based or-
ganizations of all kinds - churches, schools, universities, 
labour unions, farmer’s associations, and the like.  King’s 
is a direct outgrowth of that impulse.

Thus the genealogy of King’s is rooted in a particular 
strain of the postwar Dutch immigrant experience.  Our 
vision for a Dutch Canadian research collection is there-
fore in part an expression of gratitude to our founders.  
Much work needs to be done, but we also see a need and 
an opportunity:  every year at King’s we receive requests 
from Dutch immigrants or the families of Dutch immi-
grants as to whether we’d be interested in donations of 
books, personal papers, and other archival materials.  

Until now, we’ve usually declined, but we’d like to be able to accept those donations 
for research and preservation purposes.  As far as we know, there is no Canadian re-
search collection or archive devoted exclusively to the subject of Dutch immigration 
or the Dutch experience in Canada. 

I’m grateful to Mary Eggermont-Molenaar for the opportunity to share this vision with 
readers of the CAANS Newsletter.  If you have any ideas or advice, or simply wish 
to learn more about this project as it develops, feel free to contact me at william.
vanarragon@kingsu.ca. To learn more about King’s see www.kingsu.ca.

Abraham Kuyper

mailto:william.vanarragon@kingsu.ca
mailto:william.vanarragon@kingsu.ca
http://www.kingsu.ca/
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Nederlands tweetaligheidonderzoek in Toronto en London (ON)
door Bregtje Seton

Als Nederlanders worden we vaak overal ter wereld aangesproken met de vraag 
hoeveel talen we kunnen spreken. Voor iemand die in Nederland opgroeit is het vaak 
vanzelfsprekend dat we Engels, Frans, Duits leren op school. In andere landen wordt 
hier vaak met verbazing op gereageerd, maar wist u eigenlijk dat meer dan de helft 
van de wereldbevolking twee of meer talen spreekt? 

Binnen de Taalwetenschappen voerde eentaligheid in de twin-
tigste eeuw de boventoon, en werd twee- of meertaligheid 
vaak zelfs gezien als iets negatiefs. Langzamerhand verscheen 
er meer onderzoek naar meertaligheid en tegenwoordig is er 
vrij veel bewijs dat mensen die meer dan één taal spreken 
cognitieve voordelen hebben ten opzichte van eentalige 
mensen. Er is zelfs onderzoek waaruit blijkt dat tweetaligheid 
de symptomen van Alzheimer met een paar jaar kan vertra-
gen. 

Toch weten we nog lang niet genoeg over hoe de hersenen 
nou omgaan met verschillende talen en hoe die omgang er-
voor kan zorgen dat we weten in welke taal we tegen wie gaan 
spreken. Wat zijn de beste condities om een taal te leren en 
hoe zorgen we ervoor dat mensen hun talen niet door elkaar 
gaan halen als ze ouder en vergeetachtig worden? Wat voor 
processen in de hersenen zorgen er precies voor dat tweetalige mensen voordelen 
halen uit het spreken van verschillende talen?

Vanuit de Rijksuniversiteit Groningen zijn we begonnen met een grootschalig tweeta-
ligheidonderzoek waarvoor we onder andere in Toronto en London (ON) deelnemers 
zoeken die in Nederland geboren zijn. We zoeken mensen die:

 - rechtshandig zijn
 - tussen de 18 en 65 jaar zijn
 - na hun 7e zijn geëmigreerd naar Noord-Amerika
 - minstens 5 jaar in Noord-Amerika wonen (liefst langer).

We zijn een paar maanden geleden gestart met ons onderzoek. Zo langzaamaan 
beginnen we steeds meer deelnemers te krijgen, maar het liefst zouden we nog veel 
meer mensen testen. Het is vooral moeilijk om mensen te vinden die geëmigreerd 
zijn tussen hun 7e en 17e en al langere tijd in Noord-Amerika wonen. 

Naast Toronto en London wordt ons onderzoek ook uitgevoerd in Chicago en New 
York City in de VS. Ons onderzoek bestaat uit twee delen die we op twee aparte da-
gen uitvoeren. In het eerste deel doen we naast een aantal vragenlijsten een onder-
zoek waarbij we naar oogbewegingen kijken terwijl u luistert naar taal. In het tweede 
deel meten we uw hersenactiviteit als u naar zinnen luistert. Met al deze taakjes 
proberen we meer te weten te komen over tweetaligheid in de hersenen. Beide delen 
duren twee uur en in totaal krijgt u $60 als dank voor het meedoen aan onze studie.

Aloysius Alzheimer
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Woont u in de buurt van London (ON) of Toronto, voldoet u aan de criteria en lijkt 
het u leuk om mee te doen? Of heeft u een dringende vraag of opmerking over ons 
onderzoek? Neem gerust contact op met Bregtje Seton via big-groningen@rug.
nl. Meer informatie over het onderzoek is ook te lezen op onze website www.rug.
nl/let/big.

FROM THE JOURNALS
by Basil Kingstone

Issue 2012 no. 2 of Septentrion opens with a review by Ludo Beheydt of the state 
of second language teaching in the Netherlands and Belgium. Wallonia is only now 
making an effort to have Flemish taught in schools (with an immersion program), 
and it is very hard to find bilingual people to fill jobs in Brussels. In the Netherlands, 
English is the first foreign language as usual, then French or German, and the third 
may be (inter alia) “Russian, Arabic, Turkish or Frisian.” No comment!

Douwe Draaisma is a professor of psychology who main-
tains we still know nothing about the workings of our 
memory, or whether dreams have anything to do with it. 
He, and not a literary writer as is usual, has the honour of 
being quoted in translated extracts at the beginning of the 
issue. After him come the fine arts. Gerda Dendooven, an 
artist who explores territory off the beaten track, is famous 
for telling tales for children in wild scary comic strips. Ellen 

Kooi has released over the years a limited number of her photographs that she feels 
meet her standards: landscapes typically a metre high and two wide, pictures to get 
lost in, with perhaps one figure in them. They look simple at first, but in fact many 
photos and a great deal of technical preparation and computer work go into them.  
The Belgian coastal resorts have again enriched their towns with art works; govern-
ment support for these initiatives will perhaps not continue, but it has led museums 
to step out into public spaces instead of just waiting for people to 
come in the door. All across the country, renewal of old sites by 
art is suddenly being discussed and done. 

A different kind of activity is recalled in an article by Han van 
der Horst on piracy.  Much romanticized in the 19th century as 
brave fighters for one’s nation, pirates were simply mercenar-
ies commissioned by kings and financiers such as the West India 
Company. But they were rewarded so stingily  (Piet Hein received 
6000 guilders for capturing a silver fleet worth eleven and a half 
million) that crews decided to work freelance, and so the fin-

Douwe Draaisma

Piet Hein

mailto:big-groningen@rug.nl
mailto:big-groningen@rug.nl
http://www.let.rug.nl/big-groningen/
http://www.let.rug.nl/big-groningen/
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anciers lost their income. Some joined the pirates on the North African coast (the 
“Barbary pirates”), who mounted massive raids, once as far as Iceland (and I don’t 
mean Ireland). They liked to capture Europeans, because they could collect ransoms; 
European sailors put money into a fund for this, and so began the insurance industry.  
Compared to these adventures, the bourgeois tea party wittily described by Ivo Vic-
toria in an extract from his novel Gelukkig zijn we machteloos, seems safe but rather 
dull. 

Dutch Crossing has devoted two issues to selected papers from the Interdiscipli-
nary Conference on Netherlandic Studies (ICNS) held in Los Angeles and devoted to 
art history. The theme was “Crossing Boundaries and Transforming Identities.” The 
opening article of the first issue (vol. 35 no. 2), by Lara Yeager-Crasselt (Maryland), 
considers what it means that Michael Sweerts (1618-64) gives a prominent place in 
more than one of his paintings to a torso of Apollo by another Fleming in Rome, the 

sculptor François Duquesnoy (1599-1643). The piece is seen 
among fragments of ancient Roman sculpture, and seems 
thus to signify both Sweerts’ admiration of Duquesnoy, their 
common aspiration to produce work in the classical tradition 
– and also his belief that painting is superior to sculpture be-
cause of the variety of illusions it can create (this discussion 
had been going on ever since Leonardo da Vinci). 

Vesna Rodic (Berkeley) shows that Aloysius Bertrand’s Gasp-
ard de la nuit, the first collection of prose poems in French 
(1842), contains a comparison of the etching styles of Rem-
brandt and his contemporary Jacques Callot (and not of 
Rembrandt’s painting and Callot’s etching, as has been sup-
posed).  

Catherine Nutting (Victoria, BC) argues that Maria Sibylla Merian, having herself 
benefited from an “interdisciplinary” upbringing in various artistic and scientific 
households, did her very beautiful and very accurate drawings of flora and fauna in 
Surinam (published 1705) in part to continue her interest in the metamorphosis of 
such creatures as caterpillars – a process that scientists took another hundred years 
to accept.  

Julie Berger Hochstrasser (Iowa) introduces us to a craft that has crossed the border 
into the arts – batik – and specifically the kind produced on the north shore of Java 
by women of part European and part local or other ancestry (who were thus not part 
of colonial administrative society), who combined local and European patterns.  

Donald Haks (Leiden) finds that paintings of the capture of Namur by Louis XIV in 
1692 and its recapture by William III in 1695 (psychological victories both, meaning 
little in a static war of attrition) all serve to glorify the monarch; the destruction and 
bloodshed of war are carefully not shown. The French called on the Brussels painter 
Adam-François van der Meulen to develop this style, and it was spread to the Neth-
erlands and England by a whole network of painters; the history of this movement 
needs to be explored.

François Duquesnoy
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Martha Hollander (Hofstra) looks at the luxurious robes worn by two of Vermeer’s 
subjects, the Astronomer and the Geographer. They are typical of a very rare and 
expensive item brought back by the Dutch East India Company from Deshima; 
they supplied the silk from India and China, and the Japanese dyed and painted the 
material to make the robes, which the Shogun presented to the Company’s repre-
sentatives in an annual ceremony. However, far more robes were made for the VOC 
in India. People wore them over Western clothes, especially to have their portraits 
painted, in order to symbolize their superiority, whether in material wealth or great 
knowledge. 

In Vol. 35 no. 3, Carlo Corsato (Verona) tackles the question of why Cardinal Bor-
romeo, in the 1625 catalogue raisonné of the important art collection which he had 
founded, compares Jan Brueghel the Elder with the Italian painter Jacopo Bassano. 
 
On a similar topic, Samantha Heringuez (Tours) supports the suggestion, which has 
been made that Jan Gossaert was influenced during his stay in Rome in 1509 by Do-
nato Bramante; his misreading of the architectural conventions of antiquity seems to 
follow Bramante’s misreading.

Anita Boyd Morris (UCLA) discusses the early seventeenth-century Dutch fondness 
for paintings of the Prodigal Son, which (unsurprisingly) tend to lose the distinguish-
ing features of the parable and to shade off into scenes of well-to-do young people 
having a good time, or into brothel scenes.

 
Amanda K. Herrin (New York U) tackles the 
question of how a painter shows us the invisible, 
specifically in Rembrandt’s etching Joseph tell-
ing his dreams (1638, the British Museum). Her 
article notably traces the significance of reading 
as a metaphor for interpreting, and the contrast 
between sight of this world and vision of God’s 
revelation (Joseph’s eyes seem sightless).

Marsely L. Kehoe (Madison) looks at the nautilus 
cup, that striking combination of the natural 
and the artificial, the exotic and the domes-
tic (the shells came from the East Indies and 
Dutch craftsmen mounted them using silver 
from America) found in17th-century curiosity 
cabinets, which marked the Netherlands as a 
country of flourishing arts and sciences based on 
international trade. 
Lastly, Nicole N. Conti (Middelburg) does some 
smart detective work, in the absence of any 
documentary evidence, to guess which of the 

hospital monasteries of St. Anthony commissioned Hieronymus Bosch’s Temptation 
of St. Anthony which is now in Lisbon.  The painting was an object of meditation for 
a course of prayer to cure St. Anthony’s fire (ergot poisoning). She feels the evidence 
points to Maastricht.

Joseph telling his dreams
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Vol. 36 no. 2 is not a theme issue, but some articles have in common the theme 
of records. Dirk Schoenaerts (UC London) discusses the Dutch translation by Gerard 
Potter, of which we have parts, of Froissart’s chronicle of French history (ca.1450). 
He argues that the translation was done for administrators. When Burgundy acquired 
Holland, they brought French administrative methods and terms with them, and Pot-
ter, who was a figure in government circles, seeks Dutch words for them, or borrows 
them. 

Suze Zijlstra (Amsterdam) looks at the correspondence between 17th-century Dutch 
merchants and their agents in Suriname. Their letters are frequent, prompt, formula-
ic and painstakingly detailed, to assure their partners that everything is in order and 
anything that goes wrong is due to circumstances beyond their control. Merchants 
tended to build up a relationship of trust with a few partners. 

Christopher Joby (Leeds Metropolitan U) describes the records in Norwich from the 
settlement in Norfolk of weavers from Holland and Flanders, especially after 1565. 
Some records are in Dutch: trade regulations, household inventories, a travel ac-
count by a Dutch visitor, transcriptions of letters, poems, epigrams.

From records we then turn to individual men. A man called Siras Sill, orphaned in the 
US Civil War and brought to Holland, Michigan, where he remained all his life, was 
the only black in that town. His tale is told by Michael P. Douma (Illinois). The com-
munity seems to have accepted him as the train station porter; certainly he felt se-
cure enough to tease two arriving Dutch immigrants one day, telling them their skins 
would darken here in time till they looked like him!
 

The second man is Hendrik Marsman. Those who were able to 
come to our conference in Waterloo heard this paper by Gus 
Dierick. In an appendix to his 1926 book of critical essays De 
anatomische les, Marsman discusses the relation in poetry 
between life and art, a definition of the work of art, and its ef-
fect on the reader, and this leads to a discussion of poets of the 
preceding decades and the debate as to whether poetry should 
be purely an expression of personal emotions or rather about 
social questions.

Lastly, Phil van Schalkwyk (Northwest U, South Africa) discuss-
es J.M. Coetzee’s translation of selected Dutch poets, Landscape 
with Rowers (2004). Despite what its introduction says, the 
choice is narrow and not strictly contemporary; rather the po-
ems seem chosen for what they have to say to a world shocked 
by the terrorist attack of September 11, 2001.

Two books are reviewed. J. Pollmann’s Catholic identity and the revolt of the Neth-
erlands, 1520-1635 (Oxford UP, 2011, here reviewed by Reingard Esser) adds to the 
picture being built up by various historians of the lives and beliefs of Catholics at 
that time. It seems that in a country torn apart by war, with its concomitant looting, 
rape and murder, the sense of belonging to a community gave way to belonging to a 
church with a set of beliefs. 

Hendrik Marsman
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J. Bloemendal and F.W.Korsten’s Joost van den Vondel (1587-1679): Dutch play-
wright in the Golden Age (Brill 2012, here reviewed by Christopher Joby) is a big 
book of studies of a number of Vondel’s plays. It is in English but not many parallels 
are drawn with English literature. A companion volume of this quality on Vondel’s 
poetry would be welcome.  

No. 31/6 of the Nieuwsbrief of the Orde van den Prince continues the survey 
of Dutch in the world, stopping this time in Africa. There, of course, we find a simpli-
fied version of Dutch, mingled with other languages, called Afrikaans. The struggle to 
have it recognized as a separate language dates back to 1875; a monument to that 
struggle features a female figure given by Britain to replace the one which British 
soldiers beheaded during the Boer War of 1899-1902 - but the original is still there 
too. 

There are articles also on Genk, a modern in-
dustrial city in the Kempen (often confused with 
Gent), and on the research of Leonie Cornips 
(Meertens Instituut and University of Maastricht) 
into the question of whether children brought 
up to speak two languages, such as Dutch and 
Arabic, or Dutch and Limburgs, are weaker in 
both languages than a monolingual child. On the 
contrary, she reports, they are stronger, with a 
better grasp of the principles of grammar. Par-
ents should ensure that their children see and 
hear plenty in both languages.

Issue 32/1 contains reports on the present state in Flanders and the Netherlands 
of teaching Latin and Greek (both countries are reducing the number of hours per 
week they are taught). We have the fourth and last part of a survey of the survival of 
Dutch in other countries, concluding with Indonesia. It is not spoken there any more, 
but law students need a reading knowledge of it, in order to consult the shelf-kilome-
tres of old archives. 

And Hans Bennis, the director of the Meertens Instituut, 
reports that more young people are writing than ever before. 
On smartphones and such, to be sure, but they are instinc-
tively using abbreviations which conform to the grammatical 
rules, while at the same time freeing themselves from the 
complexities and illogicalities of standard written Dutch. He 
calls the result Korterlands. 

AADAS
The AADAS bulletin for fall 2012 announces their next con-
ference. It will be held in Pella, Iowa on June 5-8,. 2013, and 
the theme is ‘The Dutch-American involvement in war: US 

and abroad.’ Information can be had from Lisa Zylstra at zylstrabrianlisa@hotmail.
com. There are also brief ads for several books in the Historical Series of the Re-
formed Church in America, largely on Reformed Church missionary activity abroad.

Universiteit van Maastricht

Meertens Instituut

mailto:zylstrabrianlisa@hotmail.com
mailto:zylstrabrianlisa@hotmail.com
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CANADIAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF NETHERLANDIC STUDIES
CAANS

2013 MEMBERSHIP FORM

Please note that membership is from January 1 to December 31

Regular membership of CAANS is thirty-five dollars. Senior membership is thirty dol-
lars.  Student membership is twenty-five dollars.  All membership fees are tax de-
ductible.

CAANS is a not-for-profit charitable educational organization and welcomes additional 
donations.  All members, and all donors over $10.00, will be sent a tax receipt within 
the first few months of the calendar year following .

If you are a member of a local chapter which assesses an additional fee, you may sub-
mit this form with your cheque or money order to the local chapter along with the local 
fee.  If you are not a member of a local chapter or if your local chapter does not collect 
fees for CAANS National, please mail your cheque or money order to:3

Mr. Paul de Laat, Treasurer of CAANS,
613 Huyck’s Point Road, Wellington, ON KOK 3LO.

Europe: €25.00 ABN-AMRO, BIC Code ABNANL2A, IBAN NL90ABNA0, 
Account # 45.85.38.795, t.a.v. Paul de Laat, Dongen, NB

Our Newsletter and our Journal (CJNS/RCEN) are distributed by e-mail, so 
please be sure to give your e-mail address below.  We will not share this e-

mail address with anyone!

Name: _____________________________________________________________

Mailing Address:  _____________________________________________________

Telephone : __________________________  ______________________________
                                           (home)                                                   (work)

E-mail: _____________________________________________________________

Profession: __________________________________________________________

(If academic, please specify discipline)

___________________________________________________________________

◊ This is a membership renewal for 2013          ◊ This is a new membership
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ASSOCIATION CANADIENNE POUR L’AVANCEMENT DES ÉTUDES NÉERLANDAISES 
(ACAEN)

FORMULAIRE D’ADHÉSION 2013

Veuillez noter: on devient membre pour une année civile.

La cotisation à l’ACAEN est de trente-cinq dollars pour les membres réguliers, trente 
dollars pour les personnes du troisième âge, et vingt-cinq dollars pour les étudiants. 
L’ACAEN est une corporation de charité et toute cette somme est un don charitable 
aux fins d’impôt.

 L’ACAEN accepte volontiers aussi des dons supplémentaires. Les membres et les 
donateurs recevront un reçu aux fins d’impôt dans les premiers mois de l’année civile 
suivant.

Si vous devenez aussi membre d’une section locale qui perçoit une cotisation locale, 
vous pouvez lui envoyer les deux cotisations à la fois.  Si vous n’êtes pas membre 
d’une section locale, vous enverrez un chèque ou mandat à :

M. Paul de Laat, Trésorier de l’ACAEN, 613 Huyck’s Pt. Rd., Wellington, ON K0K 3L0.

Europe: €25.00 ABN-AMRO, BIC Code ABNANL2A, IBAN NL90ABNA0, 
Account # 45.85.38.795, t.a.v. Paul de Laat, Dongen, NB

Nous distribuons notre Bulletin et notre Journal (CJNS/RCEN) par e-mail 
(courriel). Vous voudrez donc bien donner votre adresse e-mail ci-dessous. 

Nous ne la donnerons à personne!

Nom: ______________________________________________________________

Adresse pour correspondance: __________________________________________

Téléphone: __________________________  ______________________________              
                                   (travail)                                          (domicile)

Courriel (e-mail): ____________________________________________________

Profession: _________________________________________________________

Les universitaires voudront bien préciser leur discipline : 

__________________________________________________________________

◊ Je désire renouveler mon adhésion pour 2013       ◊ Je désire devenir membre.
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OFFICERS/
MEMBRES DU BUREAU

President
Michiel Horn
Professor Emeritus of History
and University Historian
York University, Glendon Campus
Toronto, ON  M4N 3M6
mhorn@glendon.yorku.ca

Vice-President
Tanja Collet
Languages, Literatures and Cultures 
University of Windsor 
Windsor, ON N9B 3P4 
tcollet@uwindsor.ca

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

Past President
Linda Feldman
Dept. of Langs. Lit. and Civ.
University of Windsor
Windsor, ON N9B 3P4
feldman@uwindsor.ca

Secretary-Treasurer/Archivist
Paul de Laat
613 Huyck’s Point Road
Wellington, ON K0K 3L0
pgdelaat@gmail.com

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

Journal Editor Emeritus
Basil D. Kingstone
Department of French
University of Windsor
Windsor,ON N9B 3P4
bkingst@uwindsor.ca

Visiting Speakers Convenor/
Newsletter Editor
Mary Eggermont-Molenaar
1416 - 29 St. NW
Calgary, AB  T2N 2V1
memo45@shaw.ca
Associate Newsletter Editors
Paul de Laat - Communications
Peter Lowensteyn - Layout

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

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

Martien de Leeuw
School of Industrial Design
Carleton University
martiendeleeuw@gmail.com

Willemina Seywerd
265 Scarborough Crescent
Scarborough, ON M1M 2J7
wseywerd@gmail.com

Peter Tijssen
INRS-Institut Armand-Frappier
Laval, Québec, H7V 1B7
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Chapter Secretaries & Contacts

Calgary - Mary Eggermont:
memo45@shaw.ca

Montreal - Peter Lowensteyn:
peter@lowensteyn.com

Ottawa - Martien de Leeuw:
martiendeleeuw@gmail.com

Toronto - Marianne Verheyen:
mverheyen@sympatico.ca

Vancouver - Saskia Stomps:
saskiastomps@telus.net

Winnipeg - Jesse Vorst:
vorst2@Ms.UManitoba.ca

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 néer-
landaises, dont les membres le reçoivent 
gratuitement.

Items for the Newsletter should be sent 
to Mary E.M (memo45@shaw.ca) prefer-
rably as an attachment to an e-mail, in 
WordPerfect or Word.

Pour publier dans le Bulletin, prière 
d’envoyer votre texte à Mary E.M 
(memo45@shaw.ca) sous forme 
d’attachement à un courriel en WordPer-
fect ou Word. Merci!

Notice from our Treasurer, Paul de Laat:

A few of you have not yet paid for this year and we are now December 2012. Why 
not pay for 2012 and 2013 at the same time!

Membership dues for this year are $35.00 for regular members, $30.00 for seniors 
and $25.00 for students.

If you are not sure if you have contributed this year, I encourage you to send a short 
email to pgdelaat@gmail.com.

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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