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Editorial 
Mary Eggermont-Molenaar 

Nog even en we hebben weer de CAANS-jaarvergadering, ditmaal eind mei in Regina. 
In 1882 suggereerde koningin Victoria’s dochter, prinses Louise, echtgenote van de 
Marquis of Lorne, ofwel Hertog van Argyll, in 1882 gouverneur-generaal van Canada, 
deze naam. Eerder heette deze stad Wascana, in Cree ‘Buffalo Bones’ of ‘Piles of 
Bones.’ Of prinses Louise een standbeeld heeft in Regina, weet ik niet. Wel dat de 
stad in 1912 nog door een cycloon werd weggeblazen. Nu staat alles weer overeind 
en hopen we daar veel CAANS-leden te ontmoeten. Meer hierover in het programma 
hiervan op blz. 3

                                                              
Met heel veel plezier kan ik vast aankondigen dat dit jaar de CAANS-ronde van Cana-
da via Montreal–Ottawa–Toronto–Vancouver–Calgary door Joke van Leeuwen, een 
Nederlandse die in Antwerpen woont, zal worden afgelegd. Haar trip eindigt op de 
jaarvergadering in Regina waar zij onze keynote speaker zal zijn.


Voor meer over Joke van Leeuwen, zie:  
https://www.jokevanleeuwen.com/Joke_van_Leeuwen/
Home.html


De Taalunie (honorarium Joke) en het Nederlandse 
Fonds voor de Letteren (vliegkosten) maakten dit mo-
gelijk waarvoor we hier onze welgemeende dank uit-
spreken. 
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CAANS-sprekers in het nieuws 

Piet Meeuse (spreker in 2012) heeft zichzelf een website bezorgd, pietmeeuse.nl. en 
nu maar hopen dat wij even snel kunnen lezen als hij schrijft.


CAANS-of Cleveringa-sprekers Olf Praamstra, Peter 
van Zonneveld, Korrie Korevaart en haar echtgenoot 
Willen van der Molen waren onlangs in het nieuws, 
liever gezegd, in een boek, Lezen in de Lage Landen: 
Studies over tien eeuwen leescultuur, te vinden. De 38 
bijdragen in dit boek over lezers, leeslijsten en lees-
gezelschappen, ook in Ned. Indië, worden passend 
besloten met eentje van Korrie K. over graven die 
gedecoreerd zijn met boeken.


In dit nummer 

De zomer zit er-
aan te komen en 
met de zomer 
komen Neder-
landse en Vlaam-
se vrienden en 

familie onze kant op: er zijn mensen, zaken en 
dieren waar je altijd op kunt rekenen. Voor wie 
zelf naar Nederland gaat heeft Peter van Zon-
neveld een goede tip, zie ‘In dit nummer.’


Degenen die het dagboek van Willy Uhlenbeck-
Melchior hebben gelezen, ze hield het bij toen 
ze in 1911 drie maanden lang met haar echt-
genoot op het Blackfeet Reservaat in Montana 
bivakkeerde, meer erover in het Uhlenbeck-
nummer van CAANS Journal, weten dat 

zij ‘kiekjes' maakte via of met glasplaten.


Ik heb dat dagboek, dat in 2015 door Uit-
geverij Ginko in het Nederlands werd 
gepubliceerd, uitgebreid van voetnoten 
voorzien, maar had bij het woord glas-
platen een blanco moment. Wat is een 
glasplaat? Een plaat van glas waar je 
foto’s mee maakt. Duidelijk toch? 


CAANS-lid Hans Berkhout gaf onlangs 
voor een aantal CAANS-leden een de 
monstratie van zijn ‘platencamera.’ Voor 
dit nummer vond ik Berkhout bereid een 
en ander over zijn werk in oude fotografie 
op schrift te stellen.
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Colloque annuel / Programme 
26-27 May, 2018 - University of Regina 

Coordinator / Organisatrice: Tanja Collet (University of Windsor) 

Saturday, 26 May, 2018 / Samedi, 26 mai 2018 
Room / Salle Education Building – ED 175.2 

10:00 – 10:30: Opening remarks / Ouverture du colloque 

10:30 – 12:00: Keynote Speaker / Conférencier invité


• Joke van Leeuwen: De onervarenen, een roman over migratie


12:00 – 13:30: Lunch


13:30 – 14:30: The power of women / Le pouvoir des femmes 


• Cecile Wilson (Carleton University): A metaphor for power, religion, and politics:  
  a critical discourse analysis of Coornhert’s (1551) and Galle’s (1569) Power of  
  Women series 
• Marieke Gruwel (Concordia University): Dutch settler women in colonial New    
  York: the case of Ariaantje Coeymans


14:30 – 15:00: Coffee break / Pause-café 

15:30 – 16:30: The Glory of Leiden / La gloire de Leiden 

• Jos Eggermont (University of Calgary): Van kruitschipramp naar Nobel-prijzen in   
  Leiden 
• Michiel Horn (York University): Samuel Goudsmit and the hunt for a German  
  atom bomb


18:30: Conference dinner / Dîner de la conférence


Beer Bros 
1821 Scarth Street 
www.beerbros.ca 

(306) 586 2337 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Sunday, 27 May, 2018 / Dimanche, 27 mai 2018 
Room / Salle Education Building – ED 175.2


9:00 – 9:30: Coffee / Café


9:30 – 10:00: Literary excursions / Excursions littéraires 

• Basil Kingstone (University of Windsor): An introduction to Paul van Ostaijen


10:00 – 11:30: Belgium and the Netherlands during the Great War (1914-1918) / La 
Belgique et les Pays-Bas durant la Grande Guerre (1914-1918)


• Adrian van den Hoven (University of Windsor): Paul van Ostaijen’s Occupied City  
  (Bezette stad) 
• Timothy Nyhof (Center for Christian Social Ethics, CCSE): Rev. Gerard Wisse, a  
  Christian illusionist? Conscientious objection, the Great War and Dutch Orthodox  
  Reformed Theology 
• Tanja Collet (University of Windsor): The War Diary (1914-1919) of Father Ladis-   
  las Segers: Patriotism, Flemish Nationalism and Catholicism


11:30 – 13:00: Lunch


13:00 – 14:00: Annual meeting of CAANS / Réunion annuelle de l’ACAEN


14:00 – 14:15: Concluding remarks / Clôture du colloque 
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Vancouver 
door Annette Dorrepaal 

Op donderdag 11 januari 2017 besprak Diederik van Dijk, in het Engels, "A brief His-
tory of the Cello; a lecture and recital"     


Diederik van Dijk, cellist, geboren in Nederland, heeft 
zijn school- en studiejaren in Vancouver en omgeving 
doorgebracht. Hij studeerde cello bij Ian Hampton, 
Eric Wilson en Marc Destrubé, en de barokcello bij 
Viola De Hoog, waardoor hij weer terugkeerde naar 
Nederland. Hij woont nu in Utrecht, en heeft een druk 
bezet programma van zowel moderne als barokke 
muziek.


Hij is opgetreden met o.a. de Nieuwe Philharmonie 
Utrecht, Amsterdam Baroque Orchestra, Holland 
Opera, Combattimento, Tulipa Consort, en Insomnia. 
Ook is hij de cellist van het Trio de Fusignano en The 
Signs Ensemble. Sedert 2007 brengt hij de zomers 
door in Newfoundland waar hij deel uitmaakt van het 
'ensemble in residence' van het Gros Morne Summer 
Music Festival.


Viola de Hoog op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=tN8-8YAHtws 

Op donderdag 22 maart vond onze jaarvergadering plaats waarna een video, getiteld 
Willem Alexander 50, een interview met Koning Willem-Alexander ter gelegenheid van 
zijn 50ste verjaardag, werd vertoond. 

Calgary
door Mary Eggermont-Molenaar

CAANS-lid Hans Berkhout nodig-
de al zijn medeleden uit voor een 
tentoonstelling van zijn foto’s, 
Fragility of Nature, die te Okotoks 
werd gehouden. Voordat u zich dat 
afvraagt, tot aan zijn pensionering 
was Hans huisarts, vandaar dat hij 
zoveel mensen met problemen op 
zijn werk zag.


As a longtime photographer I find 
myself time and again attracted to 
images offered by nature. I think 
facing many people during my work, 
dealing with their problems, leads to 
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my desire to escape into the outdoors. But hiding under my dark cloth, composing a pho-
tograph on the ground glass, contemplating the effect of light and shape, I also worry: will 
nature as we know it still be here for future generations, will nature survive meddling by us 
humans? A result of my concerns is the title for this exhibition: “Fragility of Nature”


The final outcome is a series of gelatin silver fiber based black and white photographs 
(prints) exploring nature as I see it. These photographs are taken with a 4” x 5” format 
filmcamera, all archivally hand processed by myself, to museum standards.


Een selectie van Berkhouts foto’s kan worden bekeken op: www.gelsilver.blogs-
pot.ca

The exhibit was part of the Art in the Hall program, organised by the Okotoks Art 
Gallery and the Town of Okotoks. 

Ottawa 
door Odile Waslander en Frank Mourits

On January 23 H. David Plunkett gave a presentation 
about trade agreements between Canada and Europe (the 
Canada-European Union Comprehensive Economic and 
Trade Agree-ment, or CETA) as well as with the U.S. and 
Mexico (the North American Free Trade Agreement, 
or NAFTA). As can be seen in his biography below, David 
has extensive experience with trade policies and negotia-
tions and his wealth of practical and behind-the-scenes 
knowledge made this evening very interesting.

 
The talk started with an introduction of what exactly trade 
policy is, using David’s own experience. In this context 
David also addressed some NAFTA-related questions – an 
area where there normally is a lot of interest – before turn-
ing to the CETA with a general overview and some stats. 
David also used this opportunity to flag the Brexit situation, 

given that there is an important link between the CETA and what the UK does. 


H. David Plunkett, BA Political Science, University of British Columbia, 1975; M.A. In-
ternational Relations, University of Nijmegen, 1979, was Ambassador of Canada to the Eu-
ropean Union from 2011 to 2015. 


He joined the Department of Foreign Affairs and International Trade in 1981, first as a Trade 
Policy Officer. From 1987 to 1991, he was Counsellor at the Permanent Mission of Canada to 
the General Agreement on Tariffs and Trade in Geneva.


In his work abroad, he was also Counsellor for Trade Policy at the Embassy of Canada in 
Washington from 1993 to 1997 and Minister-Counsellor (Economic) in London from 2002 to 
2006.


In Ottawa, Plunkett was Deputy Director of the U.S. Trade Policy Division from 1991 to 
1993; Director of the European Union Division from 1998 to 2001; Director General, Bilateral 
and Regional Trade Policy from 2006 to 2009; and, most recently, Associate Assistant Deputy 
Minister (ADM) and Chief Negotiator (Bilateral and Regional), Trade Policy and Negotiations, 
from 2009 to 2011. 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Op 27 february hield Pieter Sijpkes, 
oud-hoogleraar aan de School of Archi-
tecture, Faculty of Engineering, McGill 
University, een lezing over de Neder-
landse kunstbeweging De Stijl uit de 
jaren dertig.  
De Stijl is een Nederlandse kunstbe-
weging, vernoemd naar het in 1917 in 
Leiden opgerichte gelijknamige tijd-
schrift De Stijl. De belangrijkste leden 
van De Stijl waren Theo van Doesburg, 
Piet Mondriaan, Vilmos Huszár, Bart van 
der Leck, Antony Kok, J.J.P. Oud, Jan 
Wils, Robert van 't Hoff, Gerrit Rietveld 
en Georges Vantongerloo. 


De Stijl was vooral een project van kunstenaar en 
publicist Theo van Doesburg, de zelfbenoemde 
oprichter, redacteur en propagandist van De Stijl 
(1917). De leden van De Stijl streefden naar een radi-
cale hervorming van de kunst, die gelijke tred hield 
met de technische, wetenschappelijke en sociale ver-
anderingen in de wereld. Deze hervorming bestond uit 
het gebruik van een minimum aan kleuren (primaire 
kleuren, gecombineerd met zwart, wit en grijs) en een 
zo eenvoudig mogelijke vormgeving – bij voorkeur 
volgens het orthogonaal stelsel. Hoewel er van het 
tijdschrift De Stijl nooit meer dan 300 exemplaren 
verkocht werden, had het een grote invloed op de 
kunst in Nederland en daarbuiten. Internationaal is De 
Stijl beter bekend onder de naam Neoplasticisme of 
Nieuwe Beelding, waarbij het vanaf de jaren '30 een 

centrale rol in de Europese avant-garde speelde.


Op 29 maart hield dr. Geranda Notten, associate professor aan de University of Ot-
tawa, een voordracht getiteld  Bruggen bouwen tussen ivoren torens. 
 
Deze voordracht keek naar wetenschappelijk onderzoek vanuit 
twee perspectieven: één met het doel om een academische vraag 
te beantwoorden, en een tweede met het doel om beleidsmakers 
en andere publieke instanties ervan bewust te maken dat een ver-
andering in beleid kan leiden tot verbetering. Deze lezing bestond 
uit beknopte voordrachten, afgewisseld met discussies. De vol-
gende onderwerpen werden aangekaart.

•  De wereld van het wetenschappelijk onderzoek en wat je be 
   hoort te doen om je staande te houden als wetenschapper;

•  De wereld van het beleid en de politiek, en wat je behoort te  
   doen om je staande te houden als ambtenaar of politicus;

• Wat is wetenschappelijk bewijs, welke rol zou het moeten spelen in het beleid, en  

welke rol speelt het daadwerkelijk?

• De praktijk: wat te doen als je invloed wilt uitoefenen op het beleid?


Notten baseerde zich op literatuur die kijkt naar de kennisoverdracht tussen deze twee 
werelden, haar persoonlijke ervaringen om haar armoede-onderzoek onder aandacht 

�7

Theo van Doesburg. The drie gratiën



CAANS NEWSLETTER - April 2018                                                     BULLETIN DE L’ACAEN - avril 2018               

te brengen van beleidsmakers in Europa en Canada, en hoopte op ervaringen van het 
publiek. 
 


Geranda Notten is an Associate Professor at the Graduate School of Public and In-
ternational Affairs, University of Ottawa. Her fields of interest include public policy, public 
administration and economics. She has a strong interest in poverty and social policy. While 
her research spans both developed and developing countries, her current research focuses 
on jurisdictions in Europe and North America. In ongoing research projects, she studies the 
influence of Poverty Reduction Strategy processes on poverty reduction policies and pover-
ty, the role of skills on poverty, and the effects of income transfers on poverty and material 
deprivation.


 
Geranda has been a visiting researcher at universities and academic institutions in 
Canada, Luxembourg, United States and the Netherlands. She has worked on consul-
tancy projects for the World Bank, European Union and UNICEF in countries such as 
Mauritius, Congo Brazzaville and Russia. Geranda holds a Ph.D. in economics from 
Maastricht University (Netherlands). 

Montreal 
door Peter Lowensteyn 

Op 18 januari presenteerde Peter Lowensteyn een keuze uit videos van Andere Tij-
den en Verborgen Verleden. Voor Andere Tijden viel de keuze op 

1. De slag om Groningen 

Het is midden april 1945, de laat-
ste dagen van de oorlog. De 
Canadese soldaten bevrijden 
steeds meer delen van Nederland: 
achtereenvolgens Limburg, 
Gelderland, Overijssel, Drenthe. 
Maar in april staan Canadese mili-
tairen voor de stad Groningen. De 
Canadese soldaten hebben ge-
noeg van de oorlog, ze zijn moe en 
willen naar huis. Ze vechten nu al 
onophoudelijk sinds hun landing 
op Juno Beach in Normandië en 
de eindstreep is eindelijk in zicht. 
Het is nog maar een klein stukje 
naar de kop van Noord-Nederland. 
Daar ligt de strategisch belangrijke haven Delfzijl. Maar eerst is de stad Groningen aan 
de beurt. De slag om Groningen. Toen de video gemaakt werd was een aantal van de 
Canadese bevrijders nog in leven. Drie van hen vertelden over de strijd en indrukwek-
kende filmbeelden van het Canadese leger vulden hun verhalen aan.


2. Rolling Stones 1964 in het Kurhaus te Scheveningen 
 

Augustus 1964, de piepjonge Rolling Stones landen op Schiphol, volgens de Telegraaf 
een “Import van lelijkerds”. Het is in vergelijking met de Beatles eerder dat jaar een 
rustige aankomst. Ze zien er uit als zeer brave, nette jongens en toch wordt tijdens 
hun eerste concert op het Europese vasteland, de tent afgebroken. Het is een bij  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tijden hilarische documentaire over uitzinnige fans, de eerste stage divers, crowd sur-
fers, trappende beveiligingsbeambten en politieagenten op het podium, vliegende 
stoelleuningen en snoeren trekkende fans. Binnen ging het meubilair van het Kurhaus 
eraan en jaagde de hondenpolitie iedereen naar buiten. 

In Verborgen Verleden keken de leden naar  Jeroen 
Krabbé ontdekt dat hij een Marokkaan is. 

Acteur en schilder Jeroen Krabbé vermoedt dat zijn 
oorsprong bij joodse emigranten uit Zuid-Europa ligt. 
Daar krijgt hij bijna gelijk in, maar zijn familiegeschie-
denis zit toch net even anders in elkaar, vol circusar-
tiesten, koorddansers, waarzeggers en dierenshows. 
Hij kan in ieder geval een Marokaans paspoort aanvra-
gen.


Op 15 februari hield Pieter 
Sijpkes een voordracht getiteld Geen 
Stijl over De Stijl kunstbeweging.

 

Via vele illustraties maakte Pieter Sijp-
kes voor ons duidelijk hoe de voor-
standers van De Stijl pure abstractie 
bepleitten. Zij streefden naar een uni-
versaliteit door een reductie van de 
essenties van vorm en kleur en ze 
vereenvoudigden visuele composities 
tot verticaal en horizontaal, met alleen 
zwarte, witte en primaire kleuren.


Op 4 maart organiseerde Mieke Verboven bij haar thuis een poëziemiddag met als 
thema je geboorteplaats en omgeving. Zoals gewoonlijk was het een zeer geani-
meerde middag met gedichten over Amsterdam (van Johnny Jordaan tot Vondel), Rot-
terdam, Maassluis, Dronrijp, Tilburg, Limburg en andere steden en provincies. Per-
soonlijke herinneringen maakten de middag zeer interessant. 

(„Geef mij maar Amsterdam” on Youtube)
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Het mooiste museum van Nederland 

door Peter van Zonneveld


Teylers Museum in Haarlem is niet alleen het oudste, maar ook het mooiste museum 
van Nederland. Ik kom er al vijftig jaar en ontdek er steeds weer iets nieuws. Het 
pronkstuk is de Ovale Zaal uit 1784, die er nog altijd vrijwel net zo uitziet als toen. Dat 
weten we dankzij het schilderij dat Wybrand Hendriks er begin 19e eeuw van gemaakt 
heeft.

Alleen de grote elektriseermachine is nu verhuisd naar de negentiende-eeuwse uit-
breiding. Tijdens het bezoek van koning Lodewijk Napoleon in 1807 stond hij nog in 
de Ovale Zaal. Hij was vervaardigd op initiatief van Marinus van Marum (1750-1837), 
de drijvende kracht achter de natuurwetenschappelijke collectie van Teylers. Het ver-
haal wil dat de koning het effect van de machine op een van zijn soldaten wenste te 
testen. Van Marum liet toen maar gauw een koe komen, die prompt het loodje legde. 
De geschiedenis leek zich te herhalen toen in 1811 keizer Napoleon op bezoek kwam, 
maar die dag was het gelukkig te vochtig om het experiment uit te kunnen voeren.

Wybrand Hendriks werd vooral bekend door zijn portretten, maar hij schilderde nog 
veel meer: aardige landschappen, zoals de ruïne van Brederode, huiselijke taferelen, 
kerkinterieurs, het oudste hofje van Nederland (Bakenes), een witte kat, de commissa-
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rissen van de Amsterdamse haven, het Teekencollege van Haarlem en de legendari-
sche uitdeling van Rumfordse soep aan de armen, om slechts een paar van zijn wer-
ken te noemen.

Sommige schilderijen roepen allerhande associaties op. Zo portretteerde hij in 1790 
de dichter, toneelschrijver, boekverkoper, politicus en acteur Jan van Walré 
(1759-1837). Deze bracht veertig jaar nadien nog wel eens een bezoek aan de oude 
Bilderdijk, in diens huis aan de Grote Markt. Omstreeks 1980 was ik bezig met de uit-
gave van het dagboek van de student Nicolaas Beets. Toen ontdekte ik in het manu-
script opmerkelijke informatie over Bilderdijk als druggebruiker. Van Walré vertelde 
Beets namelijk dat Bilderdijk eigenlijk heel beminnelijk was, maar dat het ‘caus-
tique’ [bijtende] van zijn stijl alles met ‘het overmatig gebruik van opium’ te maken 
had:


‘Ik heb hem niet eens, maar meermalen in een zeker soort van delirium gezien, dat ik aan 
niet anders toeschreef. Hij verbeeldde zich dan, in den omtrek der Groote Kerk, waar zijn 
huis op uitzag, lichten, schimmen, en allerlei wonderlijkheden te zien.’


Het is juist deze passage, die Joost Swarte heeft geïnspireerd tot het ontwerp van zijn 
prachtige logo voor het Haarlemse Bilderdijk Genootschap! 
Zo moet ik bij het portret van mevrouw 
Mobachius Quaet uit 1801 onmiddellijk 
denken aan de overspelige echtgenote 
van de Leidse hoogleraar A.H. van de 
Boon Mesch. Haar relatie met de student 
Gerrit van de Linde (als dichter later be-
kend als De Schoolmeester) leidde in 
1834 tot diens overhaaste vlucht naar en 
levenslange ballingschap in Engeland. 
Dat was Jeane Mobachius Quaet (1810-
1848), en zij moet wel familie zijn ge-
weest van de dame die Wybrand Hen-
driks zo voornaam heeft afgebeeld.

Teylers Museum is het mooist in de 
vroege schemering op een winterdag.  
De eerste twee zalen ademen dan dank-
zij het gedempte licht een bijna sprookjesachtige sfeer. Maar het hele jaar door kun je 

genieten van de gevarieerde collectie fossielen, na-
tuurkundige objecten en de uitgebreide kunstverzame-
ling, met bovendien steeds wisselende tentoonstellin-
gen. Wat Van Marum deed voor de natuurwetenschap-
pen, presteerde Hendriks als curator voor de beelden-
de kunst. Zo verwierf hij in 1790 maar liefst 1700 wer-
ken uit de verzameling van Christina I van Zweden, 
waaronder werken van Michelangelo en Raphael, nog 
altijd topstukken van Teylers.


Op 28 januari was het precies 187 jaar geleden dat 
Wybrand Hendriks stierf. Hij overleed in hetzelfde jaar 
als Willem Bilderdijk, in 1831. Beiden liggen begraven 
in de Grote Kerk, dat schitterende bouwwerk, vlakbij 
het mooiste museum van Nederland.


�11

Wybrand Hendriks



CAANS NEWSLETTER - April 2018                                                     BULLETIN DE L’ACAEN - avril 2018               

Over glas- en andere platencamera’s 
door Hans Berkhout 

In 1911 gebruikte Willie Uhlenbeck-Melchior een platencamera waarmee ze zowel op 
statief als “uit de hand” kon fotograferen. In het laatste geval mikte ze het toestel op 
haar onderwerp via een soort vizier. Dit was niet al te nauwkeurig; soms stonden bij-
voorbeeld de hoofden van haar afgebeelden niet op de plaat. Haar grootste frustratie 
was de aanwezigheid van stof in de door dekens donker gemaakte ruimte waarin ze  
‘s avonds haar platencassettes (ont)laadde. Dit stof was dan ongewenst zichtbaar op 
de foto.


Lichtgevoelige emulsie werd vroeger op glazen platen aangebracht en het geheel kon 
dan als “de film” beschouwd worden. Het negatieve beeld bevond zich dus op een 
glazen plaat. De plaat werd in contact gebracht met lichtgevoelig materiaal, en zo kon 
via een paar stappen een positief beeld worden gevormd, van dezelfde afmeting als 
het negatief: een zogenaamde contactafdruk. De platen werden in verschillende afme-
tingen gemaakt, bepaald door de grootte van de te gebruiken camera. De 3 1/4” x 4 
1/4” was zeer popular bij amateurs; 11” x 14” meer voor professionele fotografie; 
natuurlijk wel zwaar en breekbaar.


Dezelfde afmetingen werden gebruikt tijdens de geleidelijke overschakeling naar flexi-
bel modern materiaal. Het gebruik van glasplaten in zowel de amateur-  als de profes-
sionele fotografie begon in het einde van de 19e eeuw en duurde tot in het eerste 
kwart van de 20e eeuw.  In astronomie-fotografie werden de glasplaten pas in de jaren 
zeventig van de vorige eeuw vervangen door CCD’s (digitale beeldvormers). Zelf ge-
bruik ik nu nog steeds 4” x 5”-film; de emulsie niet op glas maar op lichtgewicht syn-
thetisch material.


Dit soort cameras wordt platencamera genoemd, bij uitstek geschikt voor fotografie 
van landschappen en architectuur. Kortom waar scherpte, tonaliteit, en perspectief 
van belang zijn, en vertekening afwezig is.  Zulke foto’s worden nog steeds gemaakt, 
en film is nog altijd verkrijgbaar in verschillende maten. Het geheel bestaat uit een ver-
stelbare voor- en achterkant, waartussen een buigbare balg en een – verwisselbare – 
lens voor, en matglas achter. Beeldvorming door de lens is zichtbaar op het matglas. 
De fotograaf beoordeelt daarop compositie, scherpte verdeling etc. waarna licht- 
dichte film cassette in de camera geschoven kan worden, de plaats innemend van het 
matglas. Een donkere doek over hoofd en camera maken het beeld duidelijker zicht-
baar voor de fotograaf. Niet geschikt voor actie fotografie, best voor statische onder-
werpen, vanaf statief.


	  
Mijn eigen interesse in dit soort “ouderwetse” fotografie begon 
toen ik de geschiedenis leerde kennen van de Deardorff-cam-
era. Tijdens de prohibitie in Chicago was er tegelijkertijd een 
“buildingboom” gaande, en architecten hadden moeite om 
reclamefoto’s voor hun producten te krijgen. Merle Deardorff 
ontwierp een mahoniehouten camera met verstelbare voor- en 
achterkant, waardoor het mogelijk was om gebouwen natuur-
getrouw af te beelden. Dus niet als het ware achterovervallend, 
veroorzaakt door convergerende lijnen die evenwijdig moesten 
zijn.


Goede kwaliteit mahonie was niet makkelijk voor een aantrek-
kelijke prijs te vinden. Merle’s oplossing was een goede relatie 
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met de plaatselijke politie: wanneer agenten een illegale drankgelegenheid binnenvie-
len was Merle erbij.  Hij had dan vooraf gevraagd of er aub niet dichtbij de bar 
geschoten zou worden, zodat hij mooi bejaard mahoniehout zonder kogels erin kon 
verwijderen. De eerste “batch” van zijn camera’s werd van dit soort verkregen hout 
vervaardigd. Of het waar is? 


De Deardorff-werkplaats werd eind jaren tachtig in de afgelopen eeuw gesloten; mijn 
exemplaar werd nog in 1978 gemaakt. Het aantrekkelijke voor mij is onder andere de 
rust die van het fotograferen met de platencamera uitgaat. Ik sta achter de statief/
camera-combinatie, met de zwarte doek over m’n hoofd en de camera. Ik bekijk het 
beeld dat door de lens op het matglas wordt geprojecteerd, (vgl het LCD-schermpje 
op de digitale camera!) en schuif dan de filmcassette in de camera. Dan de lens wat 
aandacht geven, en de foto kan worden gemaakt. Nadat de film is ontwikkeld, kan het 
negatief worden bewerkt in een scanner, klaargemaakt voor bijvoorbeeld een inkjet-
printer, of het kan op traditionele manier afgedrukt of vergroot worden in de conven-
tionele donkere kamer.


Meer over Deardorff-platencamera’s:  http://deardorffcameras.0catch.com
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Septentrion issue 4 for 2017 
opens with a page by its editor 
Luc Devoldere in praise of trans-
lation. The issue indeed has a 
good ration of translated pieces. 
There are extracts from a novel, 
Lieveling, by Kim van Kooten, 
based on the life of a friend who-
se childhood was marked by her 
mother’s marriage to a pedophi-
le.  

There are extracts from two nov-
els by Herman Koch, Het diner and Zomerhuis met 
piscine, presenting anti-social narrators and their views 

of society. And above all, 
we are offered a selec-
tion of the impressive 
versions of Guido 
Gezelle by Paul Claes, 
who has captured more 
of Gezelle’s verse forms, alliteration and rich West 
Flemish vocabulary than has been done in French be-
fore.  

The last two volumes (of four) of a new history of 
Dutch-language literature, Nederlandse literatuur, een 
geschiedenis, have come out. They are masterly and 
they contain an important innovation: for certain peri-
ods; Dutch and Flemish literature are treated separate-
ly. The reviewer finds only one thing to be remedied in 
any future issue: certain writers are classified solely by 
their position during the Occupation, and the fantastic 
element in their works is not mentioned. 

Two articles are about artists. The photographer Koos 
Breukel seems at first too socially successful to be artistic, but 
in fact he had a profound ability to seize the inner essence of 
his subjects – even when he shoots them not looking at the 
camera. The painter Edgard Tytgat became known, because of 

one picture, as the man in the window, 
observing, but in later years he looked 
inwards at his own fantasies. 

We began with translation as one means 
of seeing into another country; another way to do so is to go there 
and study it, as Catherine Secretan tells us she did to begin her 
academic career, studying the Dutch Golden Age, looking at a po-
litical philosophy different from the French one she was brought up 
in. The communist parties of Belgium and the Netherlands have 
not played a very large part in that, indeed only in the Resistance 
and for a few years after the war did they have influence, mainly in 
labour relations.
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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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mailto:schuhhorn@sympatico.ca
mailto:peter.Tijssen@iaf.inrs.ca
mailto:cjns-editor@caans-acaen.ca
mailto:bkingst@uwindsor.ca
mailto:memo45@shaw.ca
mailto:webmaster@caans-acaen.ca
http://www.caans-acaen.ca
mailto:hbakker@uoguelph.ca
mailto:pgdelaat@gmail.com
mailto:martiendeleeuw@gmail.com
mailto:wseywerd@gmail.com
mailto:tcollet@uwindsor.ca
mailto:marianne.verheyen@utoronto.ca
mailto:schuhhorn@sympatico.ca
mailto:peter.Tijssen@iaf.inrs.ca
mailto:cjns-editor@caans-acaen.ca
mailto:bkingst@uwindsor.ca
mailto:memo45@shaw.ca
mailto:webmaster@caans-acaen.ca
http://www.caans-acaen.ca
mailto:hbakker@uoguelph.ca
mailto:pgdelaat@gmail.com
mailto:martiendeleeuw@gmail.com
mailto: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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