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Editorial 
Mary Eggermont-Molenaar 

Op 27 en 27 mei 2018 wordt de jaarlijkse bijeenkomst van CAANS/ACAEN gehouden 
in Regina, aan de University of Regina. Zoals ieder jaar valt dit samen met het Con-
gress of the Social Sciences and Humanities. Dientengevolge roept CAANS-voorzit-
ster Tanja Colet op een voorstel voor een voordracht  in te dienen.  1

 
Sinds Serpentina’s Petticoat (1961) en al helemaal sinds het uitkomen van Turks Fruit, 
dat tien vertalingen en een film opleverde, en zelfs sinds zijn dood op 19 oktober in 
2007 is Jan Wolkers, schrijver en beeldhouwer, niet meer weg te denken uit het li-
teraire leven en niet alleen in Nederland. Afgelopen 19 oktober verdedigde Onno Blom  
zijn proefschrift, tevens Wolkers-biografie.  Het deed me denken aan vroeger. 

 
In 1964 werkte ik op een 
afdeling Urologie van het 
Academisch Ziekenhuis 
in Leiden. Daar lag een 
patient met wiens uro 
iets niet logisch was. Het 
was een eigenaardige 
man met een eigen-
aardige stem en een 
zeer eigenaardig uiterlijk. 
Niet te beschrijven. Al-
thans niet door mij. Hij 
zei dat hij Jan Wolkers 
een proces ging aan-
doen vanwege diens 
beschrijving van hem in 
De hond met de Blauwe 
Tong (1964). In dat boek-
je wordt deze heer, 

achteraf gezien, als met een in MRI-inkt gedoopte pen beschreven. De man was een 
van Wolkers beeldhouwersmodellen, eentje die vanwege lekkage van hem op een kar-
tonnetje moest staan.  In één interview zegt Wolkers dat veel schrijvers niet voldoende 2

waarnemen.  Misschien moeten creatief-schrijven-cursussen met beeldhouwles 3

aangevuld worden. 

 English - French - Dutch1

 Fictie dus en non-fictie dit verhaal: meer over deze heer in een scholierenrecensie: 2

https://www.scholieren.com/boekverslag/47880

 Hoor: https://npofocus.nl/artikel/7532/wie-was-jan-wolkers3
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Overigens, het werk van Wolters werd nogal 
eens met gedoe ontvangen en nu ook al 
Bloms proefschrift over hem, zie: HIER 

SERIEUZE NOOT: Binnenkort breekt jaar 2018 
aan. Goede voornemens om ook voor dit jaar 
op tijd de CAANS-contributie over te maken 
naar penningmeester Peter Tijssen worden 
vergemakkelijkt door de aanwijzingen daar-
voor op blz. 15 van deze newsletter. 

CAANS-sprekers in het nieuws 

Hans van Acker (spreker in 2000), redacteur van het 
Franstalige blad Septentrion, zat de laatste zeventien 
jaar niet stil en publiceerde inmiddels vier kinderboeken 
waarvan zijn laatste in 2015 verscheen.  

Ludo Jongen (spreker in 2002) verrast met Het spel 
van het Sacrament van Niervaert, Een laat-middeleeuws 
toneelstuk over een wonderbaarlijke hostie. Het gaat 
over een hostie die op gezag van Jan IV van Nassau en 
zijn echtgenote Maria van Loon-Heinsberg van Niervaert 
(nu Klundert) naar Breda liet overbrengen. Jan Smeker 
(ca. 1450-1517) stadsdichter van Brussel, schreef er een 
toneelstuk over en samen met Willem Kuiper vertaalde 
Ludo dit stuk in modern Nederlands. 
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Hugo de Schepper (spreker in 2004) gaf een inter-
view aan het rechtshistorische blad Pro Memorie. On-
der andere lezen we waarom Schepper, Belg van ge-
boorte, Nederlander werd. 
  
Piet van Sterkenburg (spreker in 2008) publiceerde 
een boek Leienaars. Het is een dik boek waarin zo’n 
30.000 achternamen 
staan en achter som-
mige namen staat wat 
die persoon heeft 
gedaan of betekend 
voor Leiden. Veel na-
men laten zien dat Lei-
den ooit overstroomd 
werd met godsdienstige 
en economische 
vluchtelingen. Namen 

van recente vluchtelin-
gen staan er niet in. Hopelijk gaat Van Sterkenburg zich 
daarin ook nog in verdiepen. Om de tien jaar zo’n boek 
bijhouden zou mooi kunnen afspiegelen van wat 
mensen buiten de Leidse poorten naar binnen brengt. 

In dit nummer 

Wie op Neerlandistiek, het 
online tijdschrift voor taal- en 
letterkundig onderzoek is 
geabonneerd (kost niets) ziet 
daarin geregeld een bijdrage 
van Peter van Zonneveld. 

Onlangs ook eentje over zijn relatie met Adriaan van Dis. De heren vierden onlangs 
hun 50-jarige vriendschap. Verslag en foto’s ervan in dit nummer. 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Vancouver 
door Annette Dorrepaal 

Op donderdag 26 oktober 2017 sprak Aart Schuurman Hesse over "The Greater 
Vancouver Foodbank - A new approach." 

Als CEO van de 'Greater Vancouver Food Bank Society' (GVFBS) overziet Aart de ad-
ministratie, operaties en programmalevering en hij is ook verantwoordelijk voor het 
vastleggen en het uitvoeren van de nieuwe visie en het vijfjarige strategische plan voor 
de organisatie. 

Aart brengt veel ervaring met zich mee als CEO van verschillende organisaties, zowel 
van privé als openbare sectoren, o.a. de airline food service en food manufacturing in-
dustries. Met succes startte hij ‘s werelds grootste airline food catering kitchen. Ook is 
hij de chair van Food Secure Canada. Schuurman heeft gewerkt in Nederland, Thai-
land, de UK, de US en in Spanje. 

Op woensdag 29 november hielden we onze vierde Cle-
veringa-herdenking. In dit verband sprak prof dr. em. Olf 
Praamstra, emeritus-hoogleraar Nederlandse koloniale en 
postkoloniale literatuur aan Universiteit Leiden over "De 
nederlandse literatuur in internationaal verband:” 

Vanuit internationaal perspectief is de Nederlandse letterkunde 
een onbekende literatuur. Dat maakt het voor Nederlandse schrij-
vers moeilijk om een rol te spelen in de wereldliteratuur. Maar 
soms lukt het. Een aanprijzing van een gezaghebbend criticus 
kan hierin een doorslaggevende rol vervullen, een Nederlands 
auteur kan in een andere literatuur iets nieuws introduceren, en 
de reputatie van de vertaler kan verantwoordelijk zijn voor het 
succes. Maar in bijna alle gevallen is het een verrassende keuze, 
omdat in tegenstelling tot wereldliteraturen als de Engelse en 

Franse elke kennis van de Nederlandse ontbreekt. Dat leidt ertoe dat in Nederland toon-
aangevende auteurs in het buitenland totaal onbekend 
zijn, waardoor vergeten en tweederangs auteurs de 
reputatie van de Nederlandse letteren hoog moeten 
houden. 

Prof. dr. Praamstra was de laatste tien jaar bijzon-
der hoogleraar met als leeropdracht ‘Nederlandse 
literatuur in contact met andere culturen’ aan Uni-
versiteit Leiden. Tevens was hij gastdocent aan 
vele universiteiten, onder andere in Hongarije, 
Tsjechië, Japan, China, Zuid Korea, en Polen. 

Op 30 november om 8:30 pm werd in The Cine-
matheque de nederlandse film The Fury (De 
Helleveeg) vertoond. 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Calgary
door Mary Eggermont-Molenaar 

In Leiden, waar sinds 1970 Cleveringa-hoogleraren 
worden benoemd sprak Marjan Schwegman over Cle-
veringa en Eduard Meijers, de laatste was na de oorlog 
grondlegger van een groot gedeelte van het nieuwe 
Nederlands Burgerlijk Wetboek. Schwegman was ook 
directeur van het NIOD voor oorlogs-, holocaust- en 
genociedestudies. Vandaar dat ze in haar Cleveringa-
lezing in Leiden onder andere aandacht schonk aan 
hoe Meijers de oorlog door kwam en de kampen Wes-
terbork en Theresienstadt overleefde.  
   
In Calgary hield Olf Praamstra op 26 november de 
32e Cleveringa-lezing, dezelfde lezing als in Vancou-
ver. Schot in de roos omdat mensen die in het buiten-
land wonen meestal grote belangstelling tonen voor 
wat dan ook Nederlands buiten Nederland. Deze lezing 
was onder andere ook onderwerp van Praamstra’s 
oratie in 2008 zag ik en is op het internet na te lezen.  4

Op het internet staan de foto’s die 
werden genomen toen Praamstra 
op 29 april afscheid nam van de 
universiteit. Het is een kleine 
wereld. We zien er Gerard Ter-
morshuizen die in 2003 de 
CAANS-ronde deed en in 2007 
in Calgary de Cleveringa-rede 
hield en foto’s van Praamstra’s 
boeken zoals de biografie van Busken Huet, Omstreden paradijs. Met Peter van Zon-
neveld en met Rick Honigs was Praamstra redacteur van een stapel artikelen die in 
2013 in een vriendenboek getiteld Ellendige Levens voor Van Zonneveld uitmondde. 

Voor een recensie over Praamstra’s biografie over Busken Huet zie de voetnoot.   5

 https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/19579/oratie%20Praam4 -
stra.pdf?sequence=2

 http://www.arnoldheumakers.nl/wp-content/uploads/2017/02/Praamstra.-Busken-5

Huet-biografie.pdf
�5

Prof. dr. Eduard Meijers in 1917. 
Foto Nationaal Archief

Praamstra met Termorshuizen 2017

https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/19579/oratie%20Praamstra.pdf?sequence=2
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/19579/oratie%20Praamstra.pdf?sequence=2
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http://www.arnoldheumakers.nl/wp-content/uploads/2017/02/Praamstra.-Busken-Huet-biografie.pdf
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Toronto
door Marianne Verheyen 

Het is alweer even geleden, maar eind juni dit jaar 
woonden we de boekpresentatie De treastfûgel van 
Hylke Speerstra bij. 

 Voor wie zijn of haar Fries eens wil ophalen of oefe-
nen, hierbij een korte beschrijving van het boek.  

Yn De treastfûgel folget Hylke Speerstra it spoar fan twa 
famyljes út Hichtum. De iene húshâlding stapt yn 1911 op 
de boat nei Amearika en kin yn it stienearme Súd-Dakota 
amper oerlibje. Mar úteinlik wurde se Amerikaan mei de 
Amerikanen. Foar de oare húshâlding wurdt it in swalkjen 
tusken arbeiderswenten yn Fryslân en melkstâlen yn 
Dútslân. De ferhalen fan beide famyljes komme wer byinoar 
as twa neikommelingen út 
de tredde generaasje oan 
it oarlochsfront bedarje: de 
iene as oerwinner, de oare 
as ferliezer. Speerstra 
reizge foar dit ferhaal nei 
noch libjende tsjûgen yn 

Amearika en Dútslân, en kaam werom mei it hiele ferhaal. Mar 
hoe hertferskuorrend de earmoede en ferskrikkingen bytiden 
ek wiene, Speerstra fertelt de stoarje sa't hy dat allinne mar 
kin: fol gefoel, humor en moederaasje. Dat alles yn prachtich 
en lêsber Frysk. Dit boek ferskynde yn oanset as Frysk 
boekewikegeskink 2011. Dizze twadde printinge is in troch de 
skriuwer op 'e nij bewurke en útwreide útjefte.

In Canada verscheen De Treastfûgel, in Engelse verta-
ling van Henry J. Baron, bij Tom Bijvoet, uitgever van De 
Krant en Dutch. 

Ottawa 
door Odile Waslander 

 
Op 24 oktober sprak Hans Moor kort over 
het fietsen in Nederland en in Ottawa 
waarna hij ons tot een conversatie over 
fietsen in Ottawa uitnodigde en hij zich 
afvroeg welke verbeteringen de deelne-
mers verder zouden willen zien. Deze le-
zing werd in het Engels gehouden, omdat 
er veel Engels-sprekende fietsers in Ottawa 
zijn, die we hoopten te benaderen. 
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Op 7 november hield Pauline van der Roest een 
voordracht over de Nederlandse componiste Hen-
riëtte Bosmans (1895-1952) en bracht twee door 
Bosmans gecomponeerde stukken ten gehore. 
Deze voordracht was een goede introductie voor 
het Remembrance Day concert, dat Pauline op 11 
november gaf en waarin zij het werk van Hen-
riëtte Bosmans interpreteerde  

Henriëtte Bosmans was de dochter van Henri 
Bosmans, solocellist bij het Concertgebouw- 
orkest, en pianiste Sara Benedicts. Haar vader 
overleed toen ze één jaar oud was. Haar moeder 
gaf haar pianoles en vanaf haar zeventiende trad 
ze geregeld op in het Amsterdamse Concert-
gebouw. Vanaf 1914 begon ze stukken voor piano 
te componeren en nam ze compositieles. In 1919 
werd voor het eerst een werk van haar, een viool-
sonate, in het openbaar uitgevoerd. Ze schreef 
vooral kamermuziek en liederen, en – na 

orkestratielessen in 1921-22 bij Cornelis Dopper – ook orkestmuziek, veelal met een 
solistische rol voor de cello. 
  
Na de Tweede Wereldoorlog begon Bosmans weer volop te musiceren en te com-
poneren – vrijwel uitsluitend liederen. In 1948 leerde ze de Franse mezzosopraan 
Noëmie Perugia (1903-1992) kennen die haar partner werd. Voor haar schreef ze vele 
liederen, waarmee ze samen optraden. Tien van deze liederen werden tijdens het Re-
membrance Day concert door Pauline gezongen.  
  
Henriëtte Bosmans is een van de weinige vrouwelijke componisten van Nederland die 
naam hebben gemaakt. Ook als pianiste genoot ze in Nederland veel aanzien. Zij trad 
op met bekende dirigenten als Pierre Monteux, Willem Mengelberg, Eduard van 
Beinum, Adrian Boult en George Szell. In verscheidene steden zijn er straten naar haar 
vernoemd en in 1994 werd de Henriëtte Bosmansprijs, een aanmoedigingsprijs voor 
Nederlandse componisten, ingesteld. 
  
Pauline van der Roest heeft haar liefde voor het zingen ontdekt bij zang- en pianolerares 
Diane Schmolka en heeft vervolgens haar studie voortgezet als sopraan bij de professionele 
opera zangeres Maria Knapik. Pauline heeft vanaf april 2013 regelmatig gewerkt met zang-
coach Carmela Altamura in New York, bij wie ze haar 'mezzo-sopraan' stem heeft ontdekt. In 
2015 is ze samen gaan werken met zangpedagoog Jean Desmarais en zangleraar Gary Dahl in 
Ottawa. 
 
Pauline heeft gezongen in een groot aantal concerten in Canada, de Verenigde Staten en haar 
geboorteland Nederland. Ze heeft de eer gehad om op te treden als soliste met assistent-diri-
gent Roger Malouf van de Metropolitan Opera in de Verenigde Staten en als soliste met het 
Orkest van de Koninklijke Nederlandse Luchtmacht in Ottawa. Ze heeft verder opgetreden met 
pianist Jean Desmarais en dirigent Michel Brousseau. Pauline heeft ook vele concerten zelf 
georganiseerd, waarin ze met professionele instrumentalisten en klassieke zangers en zange-
ressen heeft samengewerkt. Pauline geeft al een aantal jaren muziekles op de Manor Park 
Public Elementary School. 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Montreal 
door Peter Lowensteyn en Onno Kruller 
 

Op 19 october  leidde Peter 
Lowensteyn een inter-active 
avond over wanneer geluid muziek 
wordt. Dit is natuurlijk een zeer 
persoonlijke gewaarwording en de 
aanwezigen waren het daarom niet 
altijd met elkaar eens. Mozart en 
een straaljager waren gemakkelijke 

beslissingen, maar het debat ging over de geluiden daar tussen in. Het was een zeer 
geanimeerde bijeenkomst. Hier is een voorbeeld om zelf een oordeel over te kunnen 
vellen: Aeolian Harp on the Irish coast. 

Op 1 november werd hier de Cleveringa-lezing uitgepro-
ken door prof. dr. Marlou Schover, hoogleraar 
Economische en Sociale Geschiedenis aan de Univer-
siteit Leiden. De titel van haar voordracht was Migration 
Governance in a historical perspective. 
 

Nelleke Nieuwendijk gaf 
op 16 november een 
uiteenzetting van de rol 
die windmolens in de 
Nederlandse samenlev-
ing speelden, in de 
eerste plaats voor het 
vermalen van granen tot 
meel en het persen van olie uit zaden, maar later ook 
door het zagen van houten stammen tot planken wat 
voor de zeevaart van groot belang was. Molens wer-
den door de eeuwen 
steeds groter, dus 
krachtiger en konden zo 
ingeschakeld worden 
om overvloedig water 
weg te pompen en pol-
ders droog te leggen. 

De belangrijke bijdrage die molens aan de welvaart van 
het land leverden kan nauwelijks onderschat worden. 
Nelleke liet vele voorbeelden zien van de verschillende 
types van ontwerp en constructie via soms eigen ge-
nomen foto's als ook technische tekeningen. Aan de 
hand daarvan legde ze ook de werking van de belang-
rijke delen van de molen uit en het gebruik van vooral 
de wieken om informatie aan de omliggende bewoners 
mede te delen. Natuurlijk genoot iedereen van het ver-
nuft en de pracht van molens in het Nederlandse land-
schap welke zonder twijfel in de aanwezigen vader-
landse trots aanwakkerden. (Onno Kruller) 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In dit nummer 

Vijftig jaar vriendschap
door Peter van Zonneveld 

 
Op maandag 18 sep-
tember 2017 vierden 
Adriaan van Dis en ik 
onze vijftigjarige vriend-
schap. In september 
1967 gingen we allebei 
Nederlands studeren in 
Amsterdam. Sindsdien 
hebben we elkaar niet uit 
het oog verloren. Ik heb 
veel aan hem te danken. 
Adriaan was een enthou-
siaste student, die goede 
resultaten behaalde. We 
volgden dezelfde werk-
groepen en hoorcolleges.  
In 1970 gingen we op 
zoek naar De Wilden-
borch, Starings kasteel in 
Vorden. Verend als in een 
koets reden wij in Adri-

aans vuurrode Lelijke Eend door de Achterhoek. We wandelden over het landgoed en 
dwaalden om het huis. Later die dag bezochten we de in Zutphen de magistrale Wal-
burgiskerk. Toen de duisternis gevallen was, begon Adriaan tot mijn verbazing aan de 
voet van de kerktoren spontaan met luide stem ter plekke verzonnen negentiende-
eeuwse verzen te declameren. 

Vanaf de middelbare school was ik bevriend met Boudewijn Büch en het leek me leuk 
als mijn beide vrienden elkaar eens zouden ontmoeten. In datzelfde jaar 1970 vond op 
mijn zolder in de Vondelkerkstraat in Amsterdam de kennismaking plaats. Het liep an-
ders dan ik verwachtte. Niemand had nog van hen gehoord, ze waren nog niet bekend, 
maar het werd een confrontatie tussen twee diva’s, die met opgestoken veren tegen-
over elkaar stonden. Ik was verbijsterd. ‘Weet je nog wat Boudewijn over me zei?’ 
vroeg Adriaan later. ‘Ja, je was een valse Haagse nicht,’ antwoordde ik. Nadien is het 
nog wel goed gekomen tussen die twee. 

Adriaan heeft me geholpen mijn weg te vinden in de wereld van het geschreven woord. 
Na ons kandidaats ging hij Afrikaans studeren, en ik vergelijkende literatuurweten-
schap en biologie. Toen ik in 1975 afstudeerde op een scriptie over Goethe en de Ro-
mantiek, zorgde hij ervoor dat de redactie van De Gids mij vroeg om er voor dit 
gerenommeerde tijdschrift een artikel over te schrijven. Adriaan kreeg een baan bij 
NRC-Handelsblad en nodigde mij uit om bijdragen voor de krant te leveren. Uit mezelf 
had ik dat nooit gedaan. Dat resulteerde in een paar honderd artikelen. Op een dag zei 
hij: ‘Je houdt toch zo van botanische tuinen? Wil je daar niet over schrijven voor de 
Achterpagina?’ Dat deed ik en zo kwam mijn boek Aardse Paradijzen tot stand. Later 
ontstonden langs die weg Behouden Huizen en Romantische reizen. 
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Zijn literaire ontwikkeling volgde ik natuurlijk ook. Vanaf Nathan Sid kreeg ik al zijn 
boeken, met bloemrijke opdrachten. 
Ik ging vaak naar de IJsbreker in 
Amsterdam om de opnamen van zijn 
legendarische programma ‘Hier is…
Adriaan van Dis’ bij te wonen, en 
genoot daarvan. Toen hij in 1996 
gastschrijver werd aan de Leidse 
universiteit, kon ik hem begeleiden. 
Zijn loopbaan aldaar werd geopend 
met een hilarisch vraaggesprek. Ik 
heb hem nadien nog een paar keer 
geïnterviewd, onder meer tijdens een 
bijeenkomst van Indische Letteren, 
over zijn Indische romans Nathan 
Sid, Indische duinen en Familieziek. 
Dat gesprek gaf hij een plekje op zijn 
website. Tot op de dag van vandaag 
lees ik alles wat hij schrijft. 

Zo ging ik die maandag naar Zutphen. Ik wandelde weer rond in dat prachtige stadje, 
tot Adriaan me ophaalde om naar zijn landgoed te gaan, verscholen in het groen. Net 
als Staring woont hij nu zelf in de Achter-
hoek. Hij liet me onder meer een Indone-
sisch schilderij zien van de gunung Gedé, 
dat hij recent verworven had, en vroeg mij 
of ik de schilder kende. Dat was niet het 
geval. Het bleek uiteindelijk om S. Djupri-
jany te gaan, die in 1929 in Bogor werd 
geboren.   
 
Dit jaar is het tweehonderdvijftig jaar gele-
den dat Staring het levenslicht zag. Daar 
gaan we samen een boekje over maken. 
Het verschijnt in december, ter gelegen-
heid van de opening van een Staring-mu-
seum in Almen. Ik beschouw dat als een 
mooie bekroning van onze vriendschap. 

 
Omdat we echt iets te vieren hadden, 
bood hij me na een uitgebreide borrel 
een luisterrijk diner aan in kasteel En-
gelenburg te Brummen, een fraai gele-
gen landgoed, schitterend in de avond-
zon. Onder het genot van champagne, 
een opmerkelijk menu en heerlijke 
Zuidafrikaanse wijnen bespraken we 
wat er in een halve eeuw zoal had 
plaatsgevonden. Dat was nogal wat. 
Twee jongens van rond de twintig ver-
anderden in twee heren van rond de 
zeventig, maar die vriendschap, die  
duurt nog wel een tijdje voort. 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Schilderij Djuprijany

Van Zonnveld met Van Dis
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Septentrion issue 3 for 2017 features Marguerite Yource-
nar on the thirtieth anniversary of her death. If she has a 
homeland, says Luc Devoldere, it’s not France or Belgium 
or the US, it’s the French language.  
Her aim in life was to accept our limitations and to be use-
ful. And to learn as much as possible about the world – 
knowledge that made her acutely aware of human misuses 
of our environment.  
  
The other author, Fikry el 
Azzouzi, though born in 
Flanders, is acutely aware 
of racism. We have a 
translated extract of his 
latest novel, Alleen zij, on 

the love of a man of Arab background for the owner of 
the restaurant where he washes the dishes. 
 

A number of articles 
concern France. 
Adrienne Nizet 
spoke no Flemish 
untill she was thirty 
years old; now she 
heads Passa Porta, 
an ‘international house of literatures’ in Brussels, and 
is enthusiastic about the translation of literary works 
from all languages; besides, in Brussels at least, the 
population is more and more polyglot.  

A Fleming who loves France is Michiel Hendryckx, 
who has published a book of photos of France, with  

 
captions that run to a page. The 
work is a declaration of love. Anoth-
er visual art, painting, is out of 
favour in art schools today, but the 
canvases of Henk Helmantel, large-
ly still lifes and interiors of churches, 
fulfil two requirements for art: they 
change the place they are hung in, 
and they change our perception of 
the world. Something which Dutch 
film nowadays has trouble doing: 
though there are still several pro-
ducers of original work, the funding 
authorities insist on films which will 
not upset anyone, determine their 
number and length, and look 
askance on “art films.” 

�11

Fikry el Azzouzi

Adrienne Nizet

Henk Helmantel: Still Life
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To conclude this summary as we began, with an anniversary: an article commemorates 
the bicentennial of the universities of Ghent and Liege. Willem I intended them to be 
the two “neutral” universities to ‘balance’ the Catholic one (KU Leuven) and the free-
thinking one (VU Brussel), but Ghent became French-speaking untill 1930 and Liege 
has remained so. Today they seem to be becoming English-speaking. 

Coincidentally, issue 36 of the Nieuwsbrief of the Orde van den Prince offers a his-
tory of the Collegium Trilingue at the University of Louvain. The first five articles set out 
the history of the institution. This university was founded in 1426 so that students from 
the Low Countries didn’t have to go to France, while the foundation of the Collegium in 
1520, by Jeroen van Busleyden, meant that students started coming from other coun-
tries as well. He built the Renaisssance palace which later was the regent Margaret of 
Austria’s seat of government.  
It contains the earliest wall paintings in Flanders to show Italian influence; the subjects, 
which he chose from mythology, ancient history and the Bible, invoke personages who 
can serve as models for rulers to imitate. One detects here the influence of his friends 
Erasmus, Thomas More and the future pope Adrian VI. 

Busleyden specified that the Biblical languages – Latin, Greek and Hebrew – should be 
taught for free. He was unique in inviting the general public to come and listen to lec-
tures, and in having students and professors living under one roof – ‘een uniek human-
istisch microklimaat’ -  and it was highly successful, especially in spreading its philolog-
ical and critical methods to other disciplines. But the subject it was intended to offer 
was originally theology: the goal was a renewal of spirituality by study of the original 
texts of the Bible and the Christian fathers. It was a revolutionary force in theology for 
half a century, untill the time of the Council of Trent.  

In 1607 Erycius Puteanus (van der Putten) 
became the head of the college and made it 
famous for the study of rhetoric and the cen-
tre of Netherlandic literary activity. Modern 
medicine can also trace its roots to the Col-
legium, through Andreas Vesalius the 
anatomist, but here we see a paradox: he 
was not trying to modernize medicine, but to 
take it back to the true teachings of Galen by 
discarding the additions of Arabic writers. 

The remaining articles look at the university 
today. One is about the very idea of anniver-
sary jubilees, which have political dimen-
sions. Today they may take the form of be-
stowing honorary degrees on distinguished 
people (academics but also often politicians, 
which can lead to student protests), or of 
publishing a volume of scholarly essays in-
tended to demonstrate the quantity of re-
search produced by the university for the so-
ciety that pays for it. 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Other articles speak up for the academic staff, for whom the increasing flexibility of 
studies, including periods abroad, means that the task of preparing suitable courses 
and testing and evaluating students involves far more paperwork; among the increas-
ing number of students, many from abroad, are those doing postgraduate degrees, 
who have to be supervised, encouraged, and guided in their future careers; meanwhile 
profs are themselves evaluated, mainly on the volume of their research and where it is 
published. 

Another article defends university administrations, who have to handle the increasing 
computerization of everything, scale universities up – in staff and buildings – to meet 
the huge increase in the number of students, and argue for the independence neces-
sary for critical thinking against the pressures of the neo-liberal outside world.  

Another reports that universities are already training graduates to play a vital role in the 
computerized society of today, and that they know research which will shape future so-
ciety will increasingly involve big data and be done by teams. It will also involve knowl-
edge of both Dutch and English, and indeed programs are given in both. And from a 
transcribed conversation between a university rector and an artist, we learn that in fu-
ture we will need a combination of scientific thinking, informed by data, with artistic 
thinking, inspired by human feelings. 

Since our CAANS/ACAEN Journal went online and open access, I have not received 
Dutch Crossing. However, they are now also online and open access, so I can re-
sume reading it. Issue 49, 1 opens with an article by Stijn Bussels and Bram van 
Oostveldt (Leiden), with the provocative title ‘How to find God in the Dutch Golden 
Age.’ It is in fact a study of Vondel’s Lucifer and examines why the playwright would 
choose to make the devil a chief character. His Lucifer does not understand why the 
archangels have been ordered to serve an inferior creature, namely Adam. He is pre-
sented to us, not as evil, but as undone by prideful revolt. Vondel’s message to his au-
dience is not to discard traditional belief but to believe in God even if His intentions are 
unclear.   

Bram de Ridder (Leuven) writes on the ‘Political and Le-
gal Connotation of Tradition, Custom and Common Prac-
tice in the Diplomacy of the Eighty Years’ War.’ He aims to 
correct the conclusion that no peace agreement between 
North and South was possible because of the differences 
in political and religious thinking. In actual fact, the two 
sides referred to the past system whereby King and peo-
ple shared power, each accusing the other of abandoning 
the old understanding. Legal traditions, and therefore 
lawyers, were thus of prime importance in the many nego-
tiations during and after the war. 

Jonas Roelens (Ghent) also has an eye-catching title: 
‘Fornicating Foreigners: Sodomy, Immigration and Urban 
Society in the Southern Low Countries (1400-1700).’ 
Sodomy was universally condemned, being blamed on 
people from elsewhere. Persecution of homosexuals was 
a way for the authorities to assert their local power in 
troubled times and show they were firmly in charge, but 

the wealthy immigrants were usually left alone and only poor ones – the majority – 
were punished, usually executed. 
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Nico Koedam(VU Brussel), Farid 
Dahdouh-Guebas (U Libre de 
Bruxelles), Roberto Lima Barcel-
los (Pernambuco) and Tom van 
der Stocken (VU Brussel) present 
‘Mangroves – Captured by the 
Keen Eye of a 17th-Century Land-
scape Painter,’ namely Frans Post. 
They give several illustrations from 
his work. That he devoted attention 
to these species is all the more 
interesting because mangroves 
have no commercial value to colo-
nizers, but they are certainly unlike 
anything seen in Europe. 

AADAS: The fall 2017 newsletter of the Association for the Advancement of Dutch-
American Studies lists a number of recent books, which I copy for those who may be 
interested: 

Christopher H. Merhan: Growing Pains, how racial struggles changed a church and 
school. The school was the Timothy Christian School (now the Chicago West Side 
Christian School. The book tells the painful struggle to integrate it in the 1960s. Many 
institutions and their members can undoubtedly see themselves reflected in this story. 

Janet Sjaarda Sheeres: For Better for Worse: Stories of the wives of early pastors of 
the Christian Reformed Church. Provides new insights into the early years of this de-
nomination, its tight social networks, and the neglected role played by these women. 

James C. Kennedy: A concise History of the Netherlands:  A “wonderful” history for 
non-specialists.
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Canadian Association for the Advancement of Netherlandic Studies  
2018 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 2018 

Veuillez noter: on devient membre pour une année civile. 

La cotisation à l’ACAEN est de vingt-cinq dollars (vingt dollars pour des mem-
bres d’une section locale). Cette somme est un don charitable aux fins d’impôt et 
les donateurs recevront un reçu aux fins d’impôt (crédit d’impôt de 35-50% selon 
les provinces). ACAEN-National est une organisation éducative charitable et en-
courage des dons supplémentaires. 
 
Les frais d’adhésion ou des dons sont transmises de préférence via le site sécu-
ritaire https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/canadian-as-
sociation-for-the-advancement-of-netherlandic-stu/ car cela peut être fait par 
carte de crédit, carte de débit, Interac ou PayPal et permet donc des paiements 
nationaux et internationaux sans nécessiter un compte dans les différents pays, 
et une remise instantanée du reçu d’impôt. Pour ce faire, entrez dans le site, et 
cliquez sur « Faites un don ». Après avoir rempli les formulaires et une vérifica-
tion et en cliquant sur le « don complet », cliquez sur reçu 1 (en rouge) pour 
télécharger votre reçu d’impôt officiel. Vous recevrez également un courriel in-
stantané avec votre reçu d’impôt. 
 
S’il vous plaît contacter notre trésorier pour les instructions étape-par-étape si 
nécessaire (peter.tijssen@iaf.inrs.ca) avec des «instructions de paiement 
d’ACAEN » dans la ligne objet. 
 
Pour ceux qui ne se sentent pas à l’aise de payer via internet, des chèques peu-
vent toujours être envoyés à notre trésorier. 
 
M. Peter Tijssen , Trésorier de l’ACAEN, 
76 cercle Winston , Pointe-Claire , QC  H9S 4X6 
 
Inter-access-transit 01201  ; account 0246721 ; 
National Bank of Canada, 2800, boulevard St-Charles, Kirkland , QC H9H  3B6 
 
Nous distribuons notre Bulletin et notre Journal (CJNS/RCEN) par email 
(courriel). Vous voudrez donc bien donner votre adresse email ci-dessous. 
Nous ne la donnerons à personne! 
 
Lorsque vous payez, envoyez un courriel à peter.tijssen@iaf.inrs.ca avec : 
 
1. Nom 
2. Adresse pour correspondance 
3. Téléphone: (travail), (domicile) 
4. Courriel (email) 
5. Profession (Les universitaires voudront bien préciser leur discipline)

https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/canadian-association-for-the-advancement-of-netherlandic-stu/
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/canadian-association-for-the-advancement-of-netherlandic-stu/
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/canadian-association-for-the-advancement-of-netherlandic-stu/
mailto:peter.tijssen@iaf.inrs.ca
mailto:peter.tijssen@iaf.inrs.ca
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/canadian-association-for-the-advancement-of-netherlandic-stu/
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/canadian-association-for-the-advancement-of-netherlandic-stu/
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/canadian-association-for-the-advancement-of-netherlandic-stu/
mailto:peter.tijssen@iaf.inrs.ca
mailto:peter.tijssen@iaf.inrs.ca
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OFFICERS/ 
MEMBRES DU BUREAU  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Members at Large
J.I. (Hans) Bakker
Dept of Soc. and Anthro. MacKinnon 6
University of Guelph
50 Stone Road East
Guelph, Ontario Canada N1G 2W1
hbakker@uoguelph.ca

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

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

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

Willemina Seywerd
265 Scarborough Crescent  
Scarborough, ON M1M 2J7  
wseywerd@gmail.com
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Chapter Secretaries & Contacts 

Calgary - Mary Eggermont:  
memo45@shaw.ca 
Montreal - Peter Lowensteyn:  
peter@lowensteyn.com  
Ottawa - Hans Blokpoel:  
hblokpoel@magma.ca 
Toronto - Marianne Verheyen: 
mverheyen@sympatico.ca  
Vancouver - Annette Dorrepaal:  
adorrepaal@gmail.com 

CAANS/ACAEN Archives 1971-2013 
Kings University 
Gerry Segger Heritage Collection  
Dr. William Van Arragon  
1.780.465.3500. Ext. 8074  
Bonita Bjornson, archiviste  
1.780.465.8 04.  
9125-50 Street 
Edmonton, AB., T6B 2H3 

The CAANS Newsletter appears three 
times a year, in April, August and De-
cember. It is a publication of the Cana-
dian Association for the Advancement of 
Netherlandic Studies and free to all the 
Association’s members. 

Le Bulletin de l’ACAEN paraît trois fois 
par an (avril, août, décembre). C’est une 
publication de l’Association canadienne 
pour l’avancement des études néerlan-
daises, dont les membres le reçoivent 
gratuitement. 

Items for the Newsletter should be sent 
to Mary E.M (memo45@shaw.ca) pre-
ferrably as an attachment to an email, in 
WordPerfect or Word. 

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

Notice from our Treasurer, Peter Tijssen:  

A few of you have not yet paid for this year. The good news is that from now 
on membership fee is $25.00 for everyone. 
If you are not sure if you have contributed this year, I encourage you to send a 
short email to peter.Tijssen@iaf.inrs.ca.  
 
Please note that some memberships for CAANS (National) are collected 
through your local chapter. If in doubt, ask the treasurer of your local chapter if 
this is the case.
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