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Editorial

Mary Eggermont-Molenaar
Blauwe of groene fietsbanden, gympies (of worden die in Nederland ook runners genoemd?) met hele dikke plateauzolen, menigten pizza-koeriers, klachten over files,
overvolle terrassen, fietspaden, stranden, het ‘dichtslibben’ van Nederland. Dit terwijl
toch zoveel Nederlanders en Vlamingen hun land hebben verlaten, al helemaal in de
jaren vijftig. Emigratie uit de Lage Landen druppelt door. In dit verband staat verderop
in dit nummer iets over een pas gestart onderzoek naar het Nederlands van Nederlanders en Vlamingen die zich buitenslands hebben gevestigd. We kunnen allemaal meedoen aan dit onderzoek! Zie ook: Historische taalkunde voor de 21e eeuw.

CAANS-sprekers in het nieuws
Hier een berichtje via de nieuwsdienst van de
University of Windsor. Adrian van den Hoven en
Basil Kingstone, beiden emeritus hoogleraar
aan de University of Windsor en oud-redacteur
van het CAANS/ACAEN Journal hebben samen
On a raison de se révolter van Philippe Gavi,
Jean Paul Sartre & Pierre Victore vertaald als It is
right to rebel.
Joke van Leeuwen
moest nog CAANSspreekster worden
toen op 12 april van
dit jaar haar laatste
roman, HIER uitAdrian van den Hoven
kwam. In den beginne denk je dat het boek aan de grens met België speelt,
dan Hongarije en op het moment dat ik dit schrijf, zou het
ook wel aan de grens Amerika en Mexico kunnen spelen.
Hier gaat over hier en over daar en dan zie je dan dat wat
hier en daar gebeurt, zowat overal voorvalt. Aanraaier!
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Op dezelfde dag, op 12 april, werd
in de Faculty Club van Universiteit
Leiden Veldwerkers en vrouwen in
en om Baskenland gepresenteerd.
Volgens het Leids Dagblad een
merkwaardig boek.
Voor meer over de totstandkoming
van dit boek, waaraan ik met drie
heren, Peter Bakker, Wim Jansen
en Jan Noordegraaf, heb gewerkt,
zie: http://www.lingoblog.dk/nl/

nederlandse-taalkundigen-inbaskenland/.
In dit nummer
Zoals hierboven al aangekondigd, op 1 juli is een groep onderzoekers van het Meertens Instituut te Amsterdam in samenwerking met de Nederlandse Taalunie begonnen met een grootschalig
pilotonderzoek getiteld ‘Vertrokken Nederlands.’ Het doel is de
Nederlandse taal en cultuur van geëmigreerde Nederlanders en
Vlamingen te onderzoeken, en vragen te beantwoorden als: Welke
veranderingen maakt de Nederlandse moedertaal van Nederlandse en Vlaamse emigranten door? Of blijft hun taal juist stilstaan ten opzichte van die in de Lage Landen? Op mijn verzoek
geeft Nicoline van der Sijs, hoogleraar Historische Taalkunde van
het Nederlands | Radboud Universiteit en senior onderzoeker taalNicoline van der Sijs
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Omdat Van Leeuwen aan het eind
van de dag waarop haar lezing viel
alweer terug naar Antwerpen moest
vanwege afspraken die met de viering van Leeuwarden, in 2018 culturele hoofdstad van Europa, te
maken hadden, vroeg ik haar om
daar ook iets over te schrijven. En
dat deed ze! Leuk verslag en omdat
ze met echtgenoot Jos en mij van Calgary naar Regina reed, leek haar Friesland niet
meer zo ver weg.
In 2015 publiceerde Gerrit Gerrits zijn boek getiteld
Immigration, Settlement, and the Origins of the
Christian Reformed Church in the Maritime Provinces of Canada, c. 1950-c. 1965. Tot nu toe wist hij
dat geheim te houden, maar nu heb ik hem weten
te overtuigen om in een paar woorden aan te geven
waar dit boek over gaat.
Tot slot, samenvattingen van de voordrachten die
tijdens Congress 2018 te Regina werden gehouden
en een blik op de CAANS-jaarvergadering die Adrian van den Hoven zo vriendelijk was te notuleren.

Montreal
door Peter Lowensteyn
Op donderdag 19 april gaf Onno
Kruller een voordracht over de verwantschap van de Nederlandse taal
met andere Germaanse talen voornamelijk de spraken in omliggende
landen en streken. Zijn uiteenzetting
liet zien hoe deze talen en dialecten al
voor maar vooral sinds het begin van
de jaartelling uit elkaar gegroeid zijn
maar elkaar ook weer hebben beïnvloed. Geprojecteerde illustraties
toonden hoe Germaanse stammen
door Europa trokken om, uiteindelijk in
hun huidige standplaats gekomen,
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hun dialect door o.a. geografische isolatie en zelfs klimatologische invloeden steeds
sterker te diﬀerentiëren tot erkende aparte talen.
Desalniettemin bleven de verschillen tussen deze talen voor een aanzienlijk deel dialectisch het geen met behulp van voorbeelden tot enige verbazing van de aanwezigen
werd aangetoond.
Op dinsdag 8 mei sprak Joke van Leeuwen over
haar boek De Onervarenen en over nog meer.

Over De Onervarenen: Hoe kom je van je klasse
en je geboortegrond los? Joke van Leeuwen behandelt het klassieke thema in een weinig spectaculaire maar fijne roman. Tientallen miljoenen
Europeanen emigreerden in de negentiende eeuw:
op de vlucht voor werkloosheid, armoede en
honger vertrokken zij naar het 'nieuwe land', zonder te weten waar ze terecht zouden komen. De
tussenpersonen werden er rijk van en lieten hen,
eenmaal de oceaan overgestoken, meestal aan
hun lot over.
Joke van Leeuwen, Johanna Rutgera (Joke) van
Leeuwen, Nederlands auteur voor kinderen en volwassenen, dichter, illustrator en cabaretière, woont
sinds 2002 in Antwerpen en werd geboren in Den
Haag. Haar vader was theoloog en het grote gezin
verhuisde regelmatig. Ze woonde onder meer in Amsterdam, Brussel, Zetten en Maastricht. In haar ouderlijk huis werd veel gelezen, muziek
gemaakt en toneel gespeeld.
Van Leeuwen studeerde grafische kunsten aan de Koninklijke Academie voor Schone
Kunsten van Antwerpen en de Hogeschool Sint-Lukas Brussel in Schaarbeek. Daarna
studeerde ze geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel.
In 1978 debuteerde ze als kinderboekenauteur met De
Appelmoesstraat is anders. In hetzelfde jaar won ze ook alle prijzen
op het Camerettenfestival en kwam
daarmee terecht in het oﬃciële
cabaretcircuit. Vanaf 1984 stond ze
minder frequent op de planken,
maar kwam in 2004 oﬃcieel terug
met een combinatie van cabaret,
literatuur en beeld.

Joke (tweede van links) als Louise van Zuylen

In 1993 acteerde Joke met haar zus
Marieke in de film Belle van Zuylen
– Madame de Charrière van regisseur Digna Sinke. Joke van
Leeuwen speelde de rol van Louise,
schoonzus van Belle van Zuylen.
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Ottawa
door Frank Mourits
Op 10 mei gaf de Nederlandse, in Antwerpen woonachtige schrijfster Joke van
Leeuwen een lezing over een van haar recente boeken, waaronder De Onervarenen
en andere inspiraties (Zie hierboven en onder Vancouver).

Lunch Belgische ambassade v.l.n.r. Hans Blokpoel, Patrick Deboeck - afgevaardigde Belgische
Ambassade, Anna Cuylits, Joke van Leeuwen, Odile Waslander, Frank Mourits.

Ter gelegenheid van Jokes bezoek bood de heer Patrick Deboeck, afgevaardigde van
de Ambassade van België, Joke en de bestuursleden van CAANS-Ottawa een lekkere
en gezellige lunch aan.
Op 20 juni gaf Sien Volders een voordracht over haar debuutroman Noord. Sien is onder andere op het programma VPRO Boeken geïnterviewd en wordt in een recensie
erkend om haar volstrekt eigen, nieuwe stem.
Over Noord: In de vroege jaren tachtig trekt Sarah, een jonge zilversmid, op een kantelpunt in haar leven, voor een tijd naar het noorden. Ze komt in een afgelegen goudzoekersstadje terecht en ontmoet er Mary, die de enige winkel en het postkantoor uitbaat.
Het pad van beide vrouwen kruist dat van twee mannen: mannen die leven voor muziek,
vrijheid en het ongetemde bestaan. Gaandeweg leert Sarah hoe Mary's leven een voorafspiegeling is geweest van het hare en wat het betekent vrij te zijn.
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Toronto
door Marianne Verheyen
Op 14 mei sprak Joke van Leeuwen in Toronto over haar poëzie. Dit werd mogelijk
gemaakt door sponsoring van het Nederlands Letterenfonds en de Taalunie. Joke
sprak over haar schrijven, haar gedichten en zong zelfs een liedje.
Zij vertelde ook over het project De Eenzame
Uitvaart, een project waar dichters de uitvaart van
in eenzaamheid gestorvenen opluisteren. Aanjager van dit project is de dit jaar overleden
dichter Frank Starik.
De studenten Nederlands die aanwezig waren
konden de inhoud van het gedicht 'Durf' wel
waarderen. Het is een ode aan de studenten en
docenten Nederlands als vreemde taal op vele
plaatsen ter wereld. Andere aanwezigen genoten
van een gedicht uit de bundel 'Het moet nog ergens liggen' die de vaderlandse geschiedenis in
een notendop weergeeft. Er was voor ieder wat
wils en het was een zeer bijzondere avond.

Frank Starik
Op 22 juni presenteerde de uit Gent
afkomstige Sien Volders haar debuutroman Noord. Zij gaf een fraaie
powerpoint-presentatie over de facetten die belangrijk waren voor de totstandkoming van het verhaal, onder
andere over de locatie (Dawson City in
de Yukon, Athabasca muziek en zilversmeedkunst.
De aanwezige dames waren onder de
indruk van het feit dat Sien freelance
voor een aannemer werkt en onder het
werk haar schrijven in haar hoofd vorm
geeft. Het was een geanimeerde
avond als afsluiting van het CAANSjaar in Toronto.
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Vancouver
door Annette Dorrepaal
Op donderdag 17 mei a.s. om
19:30 uur sprak de Belgische
schrijfster Joke van Leeuwen
onder andere over haar boek
‘De Onervarenen,' een roman
over migratie

Aankomst emigranten in Brazilië

Joke sprak in het bijzonder
over De Onervarenen over
Europeanen die in de 19de
eeuw de oceaan overstaken
om hun geluk te beproeven.
Zij baseerde haar verhaal op
research over Nederlanders die naar Brazilië en Suriname gingen en Belgen naar
Guatemala, en maakte er een fictief verhaal van.
Op donderdag 21 juni a.s. om 19:30 uur gaf prof. dr. Joost Schokkenbroek een
voordracht getiteld Overstag; Een nieuwe koers voor het Vancouver Maritime Museum
Prof. dr. Joost Schokkenbroek is sinds vorig jaar aangesteld als de
nieuwe executive director van het Vancouver Maritime Museum.
Hij werkte 26 jaar bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam,
waarvan hij sinds 2011 de hoofdconservator was. Hij was tevens
bijzonder hoogleraar maritieme geschiedenis en maritiem erfgoed
aan de Vrije Universiteit.
Voor meer over dr. Joost Schokkenbroek, zie: http://vancouver-

Joost Schokkenbroek

sun.com/opinion/columnists/joost-schokkenbroek-embarkson-a-challenging-maritime-adventure

Calgary
door Mary Eggermont-Molenaar
Op 22 mei sprak Joke van Leeuwen over
haar poëzie, las voor uit haar bundels en
vertelde over poëzie in een special context:
in 2008 en 2009 was ik stadsdichter van mijn
woonplaats Antwerpen. Bewoners werden
betrokken en gedichten of regels doken op
allerlei plaatsen (tijdelijk) op. Ook was ik
Dichter der Nederlanden, een nogal ronkende titel, maar als Nederbelg kon ik er wel wat
mee. En ik ben betrokken bij de Eenzame
Uitvaart: dichters begeleiden eenzaam gestorven stadgenoten naar hun laatste rustplaats. (En als ik het niet laten kan zing ik
ook nog even.)
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Een avond over gedichten. Een van de Calgarianen belde me van te voren op, hij had
zich al opgegeven en zei dat hij niet zou komen, want hij hield niet van gedichten.
Twee weken later kwam ik hem weer tegen, al declamerend een gedicht van Herman
Gorter kwam hij binnen. Hoewel het juni was, las hij het gedicht Mei voor. Om kort te
gaan, ik overtuigde hem Jokes lezing bij te wonen en Joke haalde hem over tot gedichten. Bijzondere en geanimeerde en productieve avond!

Vertrokken uit Nederland: hulp gevraagd
Door Nicoline van der Sijs
Op 1 juli is een groep onderzoekers van het Meertens Instituut te Amsterdam in
samenwerking met de Nederlandse Taalunie begonnen met een grootschalig pilotonderzoek getiteld ‘Vertrokken Nederlands’. Het doel is de Nederlandse taal en cultuur
van geëmigreerde Nederlanders en Vlamingen te onderzoeken, en vragen te beantwoorden als: Welke veranderingen maakt de Nederlandse moedertaal van Nederlandse
en Vlaamse emigranten door? Of blijft hun taal juist stilstaan ten opzichte van die in de
Lage Landen? Dat laatste wordt vaak beweerd door geëmigreerden. Ook willen we
weten wat de houding van emigranten is tegenover de Nederlandse taal en de taal of
talen van hun immigratieland. Er wordt vaak gezegd dat geëmigreerde Nederlandstaligen hun taal snel opgeven; is dat zo en geldt dat voor alle migratiegebieden? Als emigranten hun taal opgeven, hoe behouden ze dan een Nederlandse of Vlaamse identiteit? Gaat dat via Nederlandstalige schibbolets, bijvoorbeeld door het drukken van
een Nederlandse slogan op T-shirts en mokken? Of gaat het via culturele gewoonten
als het vieren van Nederlandse feestdagen en het consumeren van typisch Neder-
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landse producten (drop, stroopwafels, oranjebitter)? Voorts willen we achterhalen of
en hoe Nederlanders en Vlamingen hun (Nederlandse, Vlaamse, Friese, Limburgse,
Brabantse, etc.) moedertaal doorgeven aan de volgende generatie: gebeurt dit in
gezinsverband, of wordt er Nederlandstalig onderwijs georganiseerd voor kinderen
van emigranten, en wie bekostigt dat? Lezen emigranten Nederlandstalige literatuur of
jeugdboeken, en zo ja welke? Tot slot zijn we benieuwd of geëmigreerden in de 21e
eeuw meer dan vroeger contact houden met het thuisland, nu dat technisch gezien via
internet en sociale media heel gemakkelijk is geworden, en of dat gevolgen heeft voor
het behoud van de Nederlandse taal en cultuur.
Antwoorden op deze en andere vragen leveren voor het eerst informatie over de lotgevallen van de Nederlandse taal en cultuur over de hele wereld. Op basis daarvan
kunnen we bijvoorbeeld de situatie in traditionele overzeese immigratiegebieden, zoals
Canada, vergelijken met die in Europese migratielanden als Duitsland, Frankrijk of de
Scandinavische landen, waar momenteel de meeste Nederlanders naartoe trekken. Bij
het onderzoek willen we zowel mogelijk generaties betrekken uit zowel jonge als oudere Nederlandstalige gemeenschappen. Op die manier wordt, zo hopen we, duidelijk
of er verschillen bestaan in behoud of verlies van de Nederlandse taal en cultuur
tussen landen, continenten, generaties of herkomstgebieden. KORTOM:
Beste geëmigreerde Nederlanders en Vlamingen,

Zoals velen van jullie al weten: wetenschappers van het Amsterdamse Meertens Instituut hebben, in samenwerking met de Nederlandse Taalunie, een enquête opgesteld voor alle geëmigreerde Nederlanders en Vlamingen, en voor iedereen die afstamt
van Nederlandse of Vlaamse emigranten. Het doel van de enquête is om in kaart te
brengen waar moedertaalsprekers van het Nederlands of een in Nederland of Vlaanderen gesproken dialect dan wel regionale taal verspreid over de wereld wonen; in
welke situaties zij hun moedertaal gebruiken; en of en hoe ze hun moedertaal doorgeven aan de volgende generatie.
Meer informatie over het project is te vinden op de projectwebsite Vertrokken Nederlands – Emigrant Dutch (http://www.meertens.knaw.nl/vertrokken-nederlands/) en via
de Facebookgroep Vertrokken Nederlands, waarvoor iedereen zich kan
aanmelden: https://www.facebook.com/groups/373691686482941/.
Wij stellen het zeer op prijs stellen als u de enquête invult; zie de link naar de enquête
onderaan dit bericht. Wij zijn tevens op zoek naar medewerkers die bereid zijn om de
rol van ‘burgerwetenschapper’ of ‘citizen scientist’ op zich te nemen en namens ons in
het buitenland een netwerk van emigranten aan te leggen waarbinnen de enquête kan
worden verspreid, bijvoorbeeld onder ouderen die niet gemakkelijk toegang hebben
tot internet, of onder jongeren die slechts weinig of helemaal geen Nederlands spreken. Als u samen met ons als burgerwetenschapper het onderzoek vorm wilt geven,
stuur dan een berichtje aan projectleider Nicoline van der Sijs,
emailadres: post@nicolinevdsijs.nl. Dit e-mailadres kan ook gebruikt worden voor
overige vragen en opmerkingen.
Link naar de enquête: https://www.meertens.knaw.nl/surveys/index.php/179127/
lang-nl
Met vriendelijke groeten,
Nicoline van der Sijs, projectleider Vertrokken Nederlands
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VERSLAGJE VAN MIJN REIS NAAR CANADA VOOR CAANS
Door Joke van Leeuwen, Antwerpen

In mijn lezingen leg ik naar keuze de nadruk op mijn proza, en dan vooral De Onervarenen, of mijn poëzie. De Onervarenen is gebaseerd op de arme Europeanen die halverwege de negentiende eeuw hun geluk zochten in Midden- en Zuid-Amerika. Wat mijn
poëzie betreft leg ik mijn vrije gedichten naast de gedichten als Stadsdichter van
Antwerpen, Dichter der Nederlanden en dichter voor de ‘Eenzame Uitvaart’.’ Ook weid
ik als Nederbelg soms uit over het Noordelijke en het Zuidelijke Nederlands. Eén keer
spreek ik ook over de verhouding tussen beeld en tekst.
7 tot 10 mei:

Om een uur of acht ’s avonds plaatselijke tijd kom ik vanuit Parijs aan in
Montreal. Nelleke Nieuwendijk haalt
me op. Ik mag in de ruime logeerunit op de benedenverdieping verblijven. De volgende dag maken we
een mooie autorit door de natuur,
langs meren, heuvels met de laatste
sneeuw, de Mont Tremblant aan de
horizon en de eerste lentebloesem.

’s Avonds geef ik mijn lezing, in het
voormalige bankgebouwtje dat nu
een klein theater en een woning is.
Na een borreluurtje waaraan de meeste leden meedoen komen er nog wat toehoorders binnen. Ik verkies een kring waarin ik staande spreek, in plaats van het podium.
Na afloop is er een geanimeerd gesprek, waarbij de aanwezigen ook over hun persoonlijke migratie-ervaringen vertellen, over het werken op een vrachtschip en herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog.
De volgende avond krijg ik een diner aangeboden in het goede gezelschap van vijf
CAANS-leden.
10 tot 13 mei:
Per Greyhound naar Ottawa, waar ik
weer in zo’n fraaie logeerunit mag
verblijven, bij Anneke Cuylits. We
komen bijeen in de Carleton Universiteit, waar het ook een mooie avond
wordt.
Odile Waslander gidst me professioneel door de binnenstad. Met Patrick
Deboeck van de Belgische ambassade
en een paar CAANS-leden lunchen we
in een restaurant en ook dineren we bij
Odile met een zevental leden. Op zaterdagmorgen bezoek ik de Nederlandse zaterdagschool, waar ik afwisselend in het
Nederlands en Engels spreek en voorlees. In de stad bloeien de tulpen volop.
10
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13 tot 15 mei:
Met de trein naar Toronto. Hier kom ik
terecht in een sfeervol bed&breakfast in
een residentiële wijk. ’s Avonds
geanimeerd Oosters eten met Marianne
Verheyen. De volgende middag brengen
Marianne en ik een bezoek aan de Nederlandse consul, Anne Le Guellec. Daarna
Canadees eten met Micky die eigenlijk
Marijke heet, die me daarna naar de universiteit brengt, waar ik mijn lezing geef.
In het publiek zitten nu ook wat studenten
Nederlands. Zoals overal krijg ik na afloop
een geschenk. Deze keer is het onder
meer een cd van Mariannes zoon Wilson,
met mooie, intieme gitaarmuziek.
15-18 mei:
Dat ik zonder al te veel kennis van het land mijn vliegtickets had geregeld, blijkt wel als
ik naar Vancouver vlieg via Newark. Bovendien breekt in Newark een onweer los,
waardoor mijn vlucht ruim vijf uur vertraging oploopt en ik tegen half drie ‘s nachts in
Vancouver land.
Toch staat Annette Dorrepaal op me te
wachten!
Ze brengt me naar een appartement met
uitzicht op de binnenstad en in de verte
de bergen. De volgende dag toert ze
met me naar mooie parken en gezellige
buurten, en ’s avonds krijg ik bij haar
thuis een maaltijd aangeboden.
De plaatselijk CAANS komt samen in
een buurtgebouw, nadat we met een
deel van de leden in een Italiaans restaurant hebben gegeten. Zoals telkens
het geval is, eindigt mijn lezing met gea-

nimeerde gesprekken.

18 -24 mei:
De vlucht naar Calgary gaat zoals gepland. Ook
bij Mary Eggermont-Molenaar mag ik in een
goed voorziene logeerunit verblijven. Bovendien
is haar man Jos een amateurkok van professioneel niveau. Weer krijg ik de kans om allerlei
moois en bijzonders mee te maken met Mary
als gids: de stad, de bergen, een Hutterietenkolonie…
In de universiteit wordt eerst een maaltijd
geserveerd, waarbij de meeste leden aanwezig
zijn, zittend aan fraai gedekte ronde tafels. Ook
deze avond verloopt fijn, met reacties en
gesprekken na afloop.
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24-26 mei:
Met de auto naar Moose Jaw en de volgende dag door naar Regina waar het
jaarlijks congres plaatsvindt. CAANS
biedt een aantal lezingen aan. Omdat
Regina niet bepaald centraal ligt, is de
opkomst minder groot dan gebruikelijk,
maar wie er is, is er, en na mijn keynote
volgen nog een reeks boeiende en afwisselende lezingen, in het Nederlands
of Engels.
Daarna moet ik weer huiswaarts om op tijd terug te zijn voor een ontmoeting tussen
auteurs en buitenlandse uitgevers van kinderboeken, waaronder een Canadese.
De reis verloopt met fikse vertragingen en
de Franse spoorwegen staken, waardoor
het tussen Parijs en Brussel geen snelle
HST wordt, maar een bus. Hoe dan ook, ik
ben weer in Antwerpen geraakt, met mooie
herinneringen, waarvoor ik CAANS hartelijk
wil danken!

TINTELTIJD
Door Joke van Leeuwen
Dit jaar is Leeuwarden Europese Culturele
Hoofdstad. De stad houdt die eer niet alleen
voor zichzelf, want heel Friesland mag erin delen. Zo zijn er door elf internationale kunstenaars in elf steden nieuwe fonteinen ontworpen, bijgestaan door een commissie van bewoners. Er is onder meer een vleermuisfontein,
een potvisfontein, een mistfontein met twee
naar elkaar gerichte hoofden en een fontein
waar twee zo uit een wapen weggelopen
leeuwen de dienst uitmaken. Ook de Franse
groep Royal de Luxe zal naar Leeuwarden
komen. Ze waren al meermaals in mijn woonplaats Antwerpen te gast, en vertellen met hun
huizenhoge constructies van mens- en dier-figuren een verhaal in de stad.
De laatste keer stond er op het plein bij mij om de hoek een gigantisch bed, waarin
oma Reus de nacht doorbracht voor ze, aangestuurd door een stel mannen die mannetjes leken, haar wandeling door de stad maakte, op zoek naar de Kleine Reuzin.
12
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Hun bezoek brengt vele duizenden
mensen op de been en verbindt de
bewoners met een warmbloedig en
speels spektakel.
In Leeuwarden zal ik hen niet meemaken, maar ik was wel betrokken bij een
ander evenement. Elk jaar is er in Oranjewoud, bij Heerenveen, een bijzonder
klassieke-muziekfestival op een mooi
landgoed. In grote tenten, in een doorzichtige bubbel of op een podiumponton in een vijver waar jonge eenden
zwemmen, worden concerten gegeven, soms vermengd met dans of woord. Op een
centraal grasveld, dat een gigantisch terras wordt, komen de festivalgangers iets eten
en drinken en naar korte gratis concerten luisteren, waarbij ook jazz een plaats krijgt.
Vanwege dit bijzondere Friese Culturele Jaar duurde het festival ruim twee keer zo
lang als anders. Het project Lân Van Taal, dat de meertaligheid wil vieren, was nu ook
van de partij, met een Relaxerette, een verticaal rad van hangmatten waarin je ontspannen met een koptelefoon op kon luisteren naar gedichten en verhalen.
Wie altijd meedoet is de nu zeventienjarige uiterst begaafde violiste Noa Wildschut. Zij
mocht een paar programma’s bedenken onder de titel ‘Noa’s Choice’, en een van de
wensen die ze had was om met mij samen te werken, omdat ze opgroeide met mijn
kinderboeken. Het moest iets worden voor volwassenen en (niet al te jonge) kinderen.
Dat resulteerde in het programma Tinteltijd. Naast Noa trad ook het accordeonduo
Toeac aan. Ik vroeg hun een vijftal muziekstukken te kiezen - zo tussen de drie en acht
minuten durend - dan zou ik daar tussendoor cabareteske teksten brengen die erop
aansloten. Ze kozen en speelden onder meer Oblivion van Astor Piazzolla en de eerste
scène van Petrushka van Igor Strawinsky. De combinatie van de mooie, afwisselende
muziek en de onverwachte samenhang die ik erin bracht, waarbij het twee keer in groten getale aanwezige publiek heerlijk schaterlachte, en ook nog eens dat samengaan
van jong en oud - dat alles werd dus een feestje. Tegelijkertijd was het een manier om
de aanwezige kinderen en jongeren te laten merken hoe mooi klassieke muziek kan
zijn. Sommigen vertelden Noa na afloop dat zij ook viool speelden, of fagot, of dwarsfluit.
Het Oranjewoudfestival is inmiddels
voorbij. Maar het Culturele Jaar nog
lang niet. Er blijft veel op stapel
staan, in Leeuwarden en in de provincie. Ik hoorde al mensen uit het
Westen zich hardop afvragen waarom ze eigenlijk nooit eerder in Friesland waren geweest. En dat terwijl
de afstanden in Nederland klein zijn,
vergeleken met Canada. Daar kan ik
immers sinds kort (een beetje) over
meepraten…
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Immigration, Settlement, and the Origins of the Christian Reformed
Church in the Maritime Provinces of Canada, c. 1950-c. 1965.
Blurb door Gerrit Gerrits
Before Christian Reformed church groups
first took shape in the Maritimes in 1953,
many, and perhaps most, Dutch Protestant
families who had first settled in the Maritimes
left for Ontario to be near a church of the
aforementioned denomination. This prompted the Christian Reformed Church to send a
fieldman and pastor (home missionary) to the
Maritimes in 1953 to organize the Dutch
Protestants there into church groups, the
forerunners of formal congregations, and six
church groups/congregations had emerged
by 1955: four in Nova Scotia, one on Prince
Edward Island and one in New Brunswick.
These church groups/congregations consisted almost exclusively of farm families, except
for the one in Halifax, and Nova Scotia in
particular was an attractive place for immigrant farm families to settle because of the
Gerrit Gerrits
loans made available by the Nova Scotia
Land Settlement Board. Starting in 1956, the
Dutch government guaranteed part of the loans made by the Board to Dutch citizens
which added to the attractiveness of Nova Scotia as a place to settle. This resulted in
what you might call a reverse migration in that Dutch farm families who had first settled in Ontario now turned to Nova Scotia in particular in search of a farm, and this
was encouraged by the Department of Citizenship and Immigration which financed the
cost of those travelling to Nova Scotia, as well as to New Brunswick and Prince Edward Island, looking to purchase a farm. All of this is described in detail in: Immigration, Settlement, and the Origins of the Christian Reformed Church in the Maritime
Provinces of Canada, c. 1950-c. 1965 (Kentville, N.S.: Vinland Press, 2015 – 310
pages). In the case of Dutch Catholic farm families, a reverse migration also took
place in that a considerable number of them who first settled in Ontario and Québec
now bought farms in eastern Nova Scotia in particular with the financial aid provided
by the Nova Scotia Land Settlement Board and the Diocese of Antigonish (eastern
Nova Scotia) which had its own Land Settlement Oﬃce in the 1950s. This parallel development is not dealt with in the book in question but its history can be found in other publications. For further information on the aforementioned title e-mail the author
at: ggerrits@acadiau.ca
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Samenvattingen van de voordrachten die tijdens de jaarvergadering
in Regina werden gehouden:
The war diary (1914-1919) of father Ladislas Segers: Patriotism, Flemish
Nationalism and Catholicism
Tanja Collet
Associate Professor of Linguistics
French Studies/Department of Languages, Literatures and
Cultures
University of Windsor
Father Ladislas Segers (º1890, Zondereigen, Belgium –
†1961, Chatham, Ontario, Canada) was a young seminarist in the Order of Capuchin Friars Minor when he was
mobilised on August 1, 1914, barely three days before
Germany’s declaration of war on August 4, 1914. As many
other young Flemish theologians and priests who had
heeded the ‘call to arms’, he would serve as a stretcher bearer in the Belgian army. In
the early days of the war, he witnessed, in this capacity, the fall of the cities of Namur
and Antwerp and then the retreat, in October 1914, of the Belgian Army behind the
River Ijzer where it would eﬀectively halt the German Race to the Sea during the Battle
of the Ijzer. Father Ladislas would spend the next few years in the trenches of the Ijzer
Front, where he remained stationed until Armistice Day, November 11, 1918.
Father Ladislas’ ‘war diary’ is not written as a traditional diary. It is not divided up in
sections headed by a specific date and place, and does not give day-to-day summaries of events. Instead, the ‘diary’ is composed of continuous text, devoid of any
type of headings or references to when and where the text was written. It is assumed
that father Ladislas started writing his ‘war diary’ some time during the war, but revised and finalised the text after the war.
The ‘war diary’ bears witness to Father Ladislas’ moral dilemmas at the Ijzer Front: (1)
his love for King and Country and his growing dissatisfaction with the treatment of ordinary Flemish soldiers by their mostly French-speaking superiors in the Belgian Army;
(2) his growing sympathy for the Flemish Movement and his involvement with De Belgische Standaard, a Flemish-language newspaper, widely read at the front, which was
committed to the Flemish cause but choose to remain ‘passivist’ despite increasing
pressure from the more radical ‘activists’; (3) his bewilderment at the ‘hedonistic’ ‘oneday-at-a-time’ approach to life which became more and more widespread at the front
as the war lingered and continued to claim staggering numbers of lives.
The paper will focus on the three identified themes of patriotism, Flemish nationalism
and Catholicism, and analyse selected passages from Father Ladislas’ ‘war diary’. It
will also, when relevant, use excerpts from the articles he published in De Belgische
Standaard.
Following the war, Father Ladislas became the spiritual leader of the Flemish diaspora
in the Great Lakes region, where he continued to have an impact on Flemish national15
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ist thinking at both sides of the Detroit River, as can be concluded from the numerous
articles he published in the pro-Flemish but ‘passivist’ Gazette van Detroit.
Further to the abstract, I should mention that Father Ladislas’ diary is not available in
English translation, and was only recently – in 2003 – donated by the religious establishment to the family, from whom I received a copy in the summer of 2017 in my capacity as President of the Canadian Association for the Advancement of Netherlandic
Studies.
Van kruitschipramp naar Nobel-prijzen in Leiden
Jos J. Eggermont, Ph.D, FRSC
Emeritus Professor University of Calgary
In 1807, tijdens Napoleons bezetting van Nederland, ontplofte een kruitschip dat was gemeerd aan de Steenschuur
in het centrum van Leiden. Op de plaats van de gigantisch
ruïne werd vijftig jaar later een groot universiteitsgebouw
neergezet. Hierin vonden laboratoria voor natuur- en scheikunde, anatomie en fysiologie een plaats. Het natuurkundelaboratorium kreeg vijfjtig jaar wereldbekendheid omdat
Kamerlingh Onnes er in 1908 Helium vloeibaar had
gemaakt bij een temperatuur van – 268.8 graden Celsius. Dat leidde er toe dat Leiden
de titel “de koudste plaats op aarde” kreeg. Het werk in het natuurkunde laboratorium
resulteerde in Nobel- prijzen voor Hendrik Lorentz en Pieter Zeeman; beiden kregen
een Nobel-prijs in 1902; Johannes Van der Waals ontving de Nobel-prijs in 1910 en
Kamerlingh Onnes zelf in 1913). In die tijd was Einthoven directeur van het fysiologisch
laboratorium en ontwierp van de snaargalvanometer waarmee hij de mechanismen
van het electrocardiogram ontdekte. Dat leidde tot zijn Nobel-prijs in 1924. Zo kan een
ontploﬃng leiden tot een wetenschappelijke explosie.
Dutch Settler Women in Colonial New York: The Case of Ariantje Coeymans
Marieke Gruwel, Master's student at Concordia University,
Montreal
In 1672, Ariantje Coeymans was born to Barent Pieterse
Coeymans (c. 1625-1710), a Dutch settler who had arrived
in New Netherland from the Netherlands in 1639. When
Ariantje was only a year old, her father purchased his own
plantation, which had been described as “an immense
tract of land extending ten miles on the [Hudson] Rover to
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Caxsackie Creek and twelve miles into the wilderness.”1 Although Ariantje was born
after Dutch settlers submitted to English Rule in the New York Province, many Dutch
customs and laws were still being practiced. This continuation of Dutch customs benefited Ariantje greatly, as she was able to inherit her father’s property alongside her
brothers following his death. While little is known about Ariantje, she left an impressive
legacy. She was the subject of what scholars have identified as the first full-size, fulllength portrait of a woman in colonial America and was the first owner of a large
Dutch-style house built on her property. This legacy demonstrates that Ariantje held a
certain degree of power and agency during her life. However, a significant question
remains: was Ariantje’s case unique? In order to begin to address this question, this
paper examines how women were treated under Dutch Roman Law and how this law
changed when the English expropriated New Netherland. This paper will then turn to
Fort Orange Court Minutes and Fort Orange Records to argue that Ariantje Coeymans
was part of a tradition of Dutch settler women who, due to their ability to own property, manage aﬀairs, and participate in business, played an integral part in the colonial
project in New York.

SAMUEL ABRAHAM GOUDSMIT
The Dutch-American Physicist Who Hunted for Hitler’s Atom Bomb
Michiel Horn, Emeritus professor York University, Toronto
Samuel Abraham Goudsmit (Den Haag 1902 - Reno, NV,
1978) became famous at the age of 23, when he and his
friend and fellow graduate student at Leiden University,
George Uhlenbeck, discovered electron spin. Two years
later, in 1927, both men were recruited by the University of
Michigan to join its Physics Department. In 1943
Goudsmit became the scientific head of the Alsos mission, established by the United States government to determine how far the Germans had progressed towards the
building of an atom bomb.
After teaching at Northwestern University for two years, he
joined the new Brookhaven National Laboratory on Long Island in 1948, serving as
head of its physics department for many years before his retirement in 1974. He also
became the editor of Physical Review and Physical Review Letters, which made him a
gatekeeper in the world of physics.
A biography by Martijn van Calmthout, Sam Goudsmit: Zijn jacht op de atoombom van
Hitler, was published by Meulenhoﬀ, Amsterdam, in 2016; my translation of the book
into English will be published by Prometheus Books, Amherst, NY, later this year or in
2019.
1

As cited in Mary Alice Mackay, “Ariantje Coeymans (Mrs. David) Verplanck (1672-1743),” in
Albany Institute of History and Art: 200 Years of Collecting, ed. Tammis Groft and Mary Alice
Mackay (New York: Hudson Hill Press, 1998), 44

17

CAANS NEWSLETTER - August 2018

BULLETIN DE L’ACAEN - août 2018

An introduction to Paul van Ostaijen
Basil Kingstone, Emeritus professor University of
Windsor
This paper introduces the Flemish poet Paul van Ostaijen
(1896-1928, )who is so to speak the poet of Antwerp. His
life and his theoretical statements are dealt with briefly;
indeed, the latter perhaps were only meant to justify his
moving away from personal emotion (under the combined
stress of turbulent times in Europe and his own declining
health due to tuberculosis) and rediscovering his poetic
forebear Guido Gezelle. My main purpose is to present my
translations of some of his best-known poems.

DE ONERVARENEN
Joke van Leeuwen
De Ik spreek over mijn romans, in het bijzonder De Onervarenen (2015; shortlist Libris prijs 2016), over Europeanen die halverwege de negentiende eeuw de oceaan
overstaken om hun geluk te beproeven. Ik baseerde mijn
verhaal op research over Belgen die naar Guatemala gingen en Nederlanders naar Brazilië en Suriname, en maakte er een fictief verhaal van, dat wordt verteld door een
jonge vrouw, staande tussen enerzijds haar man die vast
wil houden aan de oude gewoontes en van het nieuwe
dorp een enclave maakt, en anderzijds haar tegendraadse
moeder die in het nieuwe land haar eigen weg wil gaan.
A metaphor for Power, Religion, and Politics: A Critical Discourse Analysis of
Coornhert’s (1551) and Galle’s (1569) Power of Women series
Cecile Wilson, PhD Candidate; SSHRC recipient
Institute for Comparative Studies in Literature, Art, and
Culture
Carleton University, Ottawa
The topos of the Power of Women was a favourite topic in
Netherlandish graphic art of the sixteenth century. In short,
the topic argues that no matter how strong, wise, or virtuous a man may be, he will succumb to a woman’s charms.
While the interpretation of these prints has focused primarily on the threat women pose to the presumed ‘natural’
supremacy of men, I argue that representations of the
topos produced in the second half of the sixteenth century
by Dirck Volckertszoon Coornhert (1551) and his engraving pupil Philips Galle (1569)
18
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also provide evidence of the ideological struggles for religious and political dominance
occurring during that period.
Coornhert was a noted proponent of religious toleration and self-determination who
rejected the doctrine of original sin and worked on behalf of Willem van Oranje (Voogt,
2000). Galle focused on his engraving and publishing activities and relocated from
Haarlem to Antwerp around the time his prints were published, just three years after
the Beeldenstorm. He was associated there with the prominent publisher Christoﬀel
Plantijn and the spiritualist sect known as the Family of Love (Sellink, 1997).
Both series depict the same Old Testament stories of men who experience their
demise at the hands of women but vary in the specific ways these events are represented. In this paper I conduct a Critical Discourse Analysis of the salient features
(Machin & Mayr, 2012; van Leeuwen, 2005) of the prints, such as the pose and gaze of
the participants, the choice of setting, and the visual and linguistic (where appropriate)
rhetorical devices used, in order to expose the subtle commentaries embedded in
these prints regarding the imbricated practices of religion and politics in the sixteenthcentury Low Countries.

Sprekersdiner in Regina
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MINUTES OF THE CAANS ANNUAL MEETING / AGM
HELD AT THE UNIVERSITY OF REGINA, MAY 27, 2018
Door Adrian van den Hoven
Nine persons were present and hence there was no quorum and
as a result no items were oﬃcially approved. However, everyone
present agreed to accept the proposals that were put forward.
There were ten presentations at the University of Regina meeting. President Tanja Collet noted that there were twenty participants at the Ryerson University meeting in 2017. In 2019 the
meeting will take place at the University of British Columbia and
it is assumed that there will be many more participants. Our preferred dates are June 1-2, 2019. It was pointed out that accommodation is at a premium at that venue and hence participants
should book their rooms early. For the UBC meeting Tanja will continue to function as
our President and be in charge of the following: the Call for Papers; Programming; Liaison with the Congress; and on-line administration required by the Congress.
Next on the agenda, the 2017 minutes and the business arising from the minutes were
accepted. Vice-President Marianne Verheyen is resigning and we are looking for
someone to assume her position. Annette Dorrepaal was nominated to replace her.
Annette Dorrepaal will also be the local arrangements coordinator (LAC) for the U.B.C.
meeting, look after the reception, invite the Consul-General, and organize the CAANS
dinner.
The Secretary-Treasurer, Peter Tijssen, was absent but his Financial Statement was
submitted and accepted.
Inge Genee, the editor of the Canadian Journal of Netherlandic Studies, provided a
detailed report on the journal’s state of health which was distributed to the members
present. It was agreed that from now on CJNS will publish the Proceedings of each
meeting. (Editor’s Report)
Mary Eggermont-Molenaar pointed out that the Newsletter is published three times a
year with the assistance of Peter Lowensteyn and Paul de Laat. All were thanked for
their hard work.
The speaker’s convenor, Mary Eggermont-Molenaar, proposed Wilt Idema as the keynote speaker for U.B.C. in 2019. A request for funds will be made from the Taalunie
and the Nederlandse Letterenfonds.
A warm thank you was extended to our Webmaster Peter Lowensteyn.
Inge Genee indicated that she will be stepping down in 2019 as editor of CJNS and
that we should be looking for an associate editor who can work with her and take over
her position in the near future. It was suggested that all members circulate this upcoming vacancy so that an associate editor can be found in due time.
Tanja Collet indicated that her mandate will end in 2019 and that those persons Interested in the position should consider stepping forward.
The meeting was adjourned.
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AADAS, the body of scholars on Dutch settlement in the USA,
tells us in its newsletter that the Dutch government has issued
online “a richly illustrated, well-researched white paper,” called
“Shared Cultural Heritage of the United States and the Netherlands.” The President of AADAS comments: “I think we’ll be
hearing in the next few years more about the Dutch government’s interest in Dutch cultural heritage in the U.S. – and also
on its efforts to stimulate exposure of and access to this shared
cultural heritage.” One wonders if the government is as interested in that heritage in Canada.
Septentrion issue 1 for 2018 offers us three pictures by Jan
Steen. One illustrates Luc Devoldere’s editorial, which suggests that the Low Countries must not be the “Jan Steen scene” that conservatives
lament, seeing that people want to emigrate there. Two illustrate religious paintings
Steen made in his later years, which the Mauritshuis has had an exhibition of – but one
shows Lot being made drunk and seduced by his daughters, and his face is Steen’s
own.
Other painters are recalled because they spent time in
Paris between 1789 and 1914, learning the latest
trends in art – and repaying their debt also: Jongkind
was a forerunner of impressionism, while Gérard van
Spaendonck (1746-1822) taught botanical illustration
to a generation of French artists.
Another art, photography, is represented by Sanne de
Wilde. She goes to exotic places, gets to know the
inhabitants, and only then takes pictures. She must
have been especially tactful for her latest expedition,
to Pingelap in Micronesia, the Island of the ColourBlind made famous by Oliver Sacks.2 Among the genres of music, the Yiddish style called klezmer is –
amazingly – alive and well, and as the Amsterdam
Klezmer Band plays it, embraces every other possible
style, notably at present Balkan and Turkish music.

Gerard van Spaendonck

The author featured in this issue is Annelies Verbeke. She
paints characters who run away from a hard existence but don’t
know where they are running to. Dertig dagen (2000) is a variation on this plot. A handyman is the narrator; he is perfectly
happy till the end of the novel; it’s his customers who are dissatisfied with life. Verbeke’s latest collection of short stories,
Hallelujah!, sometimes embraces magic realism; for example a
writer wakes up to find he is a bear, trapped as it were in his
live suit.
No such fantasy occurs in De waren, the latest novel by Daniël
Rovers, which tells us of a reunion after twenty years of three
friends from university days, and their various disappointments.

2

Zie: https://vimeo.com/225809165
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Let us mention two other articles. One describes Leeuwarden, the capital of Friesland,
which in the 18th century was the seat of the stadholders and this year is a European
Capital of Culture. The other shows that Belgium, and to some extent the Netherlands,
have integrated euthanasia into palliative care. In some countries these are felt to be
opposites, but arguably the team of palliative caregivers is well positioned to judge if a
patient’s request for euthanasia is justified.
Issue 2 for the year opens with architecture and street art. Architecture is represented
in the form of a summary of the work of Victor Horta (1861-1947), concentrating on his
early years. It lists six buildings and eight funeral monuments or pedestals for statues –
unfortunately, the buildings have largely disappeared, but the memorials remain, which
is perhaps logical. Street art is flourishing today (to the point where the work of Banksy,
of all people, was the subject of an exhibition which you pay to see…). It has moved
from aerosol spays to painting bright, unexpected and even funny scenes – for example the heads of three British guardsmen whose bearskin hats are real bears – and
even little sculptures of human figures and assemblages of furniture, on blank walls.
These artists usually go by nicknames, but Peter Heirseele is becoming known by his own name, having for
many years been Herr Seele, part of the team which produced the comic strip Cowboy Henk, who “lives in a surrealistic universe marked by drugs, sex and violence.” Now
Heirseele is a serious – “classical,” he says – painter
teaching himself to paint perfectly (he reckons that will take
him ten years). To this end, in 2017 he painted one selfportrait a day all year.
We read also about the Beguinages. There are 13 in Flanders today, all under UNESCO protection as world heritage
sites, but no more beguines in them. Neither married nor
nuns, they lived in little communities and gave people charitable help. Not only their status bothered the masculine
medieval Church,
which hastened
to regularize their
social role; so did their experience of God,
which was deeply personal and mystical.
The most famous of their superiors was the
poet Hadewijch; her poetry will appear in an
excellent new French translation next spring.
Frisian poetry is flourishing today as far as
rate of publication is concerned – 1 new volume of verse in 5 in the Netherlands is in
Frisian, whereas only 1 in 49 Dutch people
speak it. However, it is a small market, suffering at the same time from lack of readers and
the tendency of people to read poetry online
rather than buy the book. One solution is to
publish it in bilingual editions: Frisian-Dutch or
Frisian-English.
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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-advancement-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 Donation, 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.tijssen@ 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 donation 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)
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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 membres 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 encourage des dons supplémentaires.
Les frais d’adhésion ou des dons sont transmises de préférence via le site sécuritaire https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/canadian-association-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 vérification 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 instantané 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 peuvent 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)
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OFFICERS/
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Tanja Collet
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tcollet@uwindsor.ca

Visiting Speakers Convenor/
Newsletter Editor
Mary Eggermont-Molenaar
1416 - 29 St. NW
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Associate Newsletter Editors
Paul de Laat - Communications
Peter Lowensteyn - Layout

Vice-President
Annette Dorrepaal
601 - 1251 Cardero Street
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adorrepaal@gmail.com
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Peter Lowensteyn
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President Emerita
Joan Magee
866 Victor Drive
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Members at Large
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Dept of Soc. and Anthro. MacKinnon 6
University of Guelph
50 Stone Road East
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hbakker@uoguelph.ca

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 néerlandaises, dont les membres le reçoivent
gratuitement.

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

Items for the Newsletter should be sent
to Mary E.M (memo45@shaw.ca) preferrably 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’attachement 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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