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Editorial 
Mary Eggermont-Molenaar 

In het Guido Gezelle-archief in 
Brugge is een website gecreëerd 
om het werk van de 19de eeuwse 
Gezelle onder de aandacht te 
brengen, in het Engels. Mede-
werkers van de universiteiten van 
Leuven, Gent, Antwerpen, de 
KNTL en nog meer universiteiten 
werkten hieraan mee. Ik keek 
eerst eens naar de Gezelle-web-
site in het Nederlands. Meer dan 
kostelijk, de verhalen de illus-
traties, de moeite waard. Bijvoor-
beeld, Gezelle vertaalde het indi-
anenepos The Song of Hiawatha, 
hoe kwam Gezelle daarbij?  
Welnu, zie www.gezelle.be. 

Els Depuydt, wetenschappelijk medewerkster van dit archief over dit project: 
  

We would like to draw your attention to this new website of Guido Gezelle which 
is also available in English gezelle.be/en/. The purpose is to make this important 
canonical author known outside Belgium. We have English promotional material 
(see attachment). We can also send you posters and cards for distribution (con-
tact els.depuydt@brugge.be). 

Voor wie klaar is met Gezelle, en zich afvraagt Wat Nu?  
De thuisblijvers onder ons kunnen virtueel museumbezoek afleggen: https://artsandcul-

ture.google.com/partner?tab=pop (Ik 
vraag me af of iemand die deze news-
letter over honderd jaar leest, begrijpt wat 
er met ‘thuisblijvers” bedoeld wordt. Ik zie 
het al tijdens een les in tekstverklaring. 
Leerling schrijft dat het synonym is met 
couch potatoes. Fout, niet iedere thuisbli-
jver is een aardappel op de divan. 

Tot slot in het kader van dingen om te 
doen, de NRC publiceerde onlangs een 
Grote Thuisblijfgids. Succes ermee: 
HIER (Deze link geeft je alleen toegang als 
je NRC abonnee bent of word!) 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Vrienden die pas terug uit Nederland kwamen, gaven ons deze lijstjes boodschappen: 

Zij zijn niet de enigen die het van vrienden of familie moeten 
hebben. Loes’ voorraadjes raakten ook al op: HIER 

En een bericht van de Stichting Nederlanders in het Buitenland voor Nederlanders die 
on het buitenland gestrand zijn:  
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Loes

- 6 Bananas 
- 6 Bosc pears 
- Unsweetened soy milk 
- Plastic container with 
  mixed greens 
- 2 lemons 
- 1 mango

- kale (zo’n plastic bakje met jonge boerenkool)
- frozen blueberries (zak, doos, maakt niet uit)
- frozen strawberries ( ,, )
- spinazie (gewassen in een zak)
- havermout (plain old rolled oats, not precooked
  or quick-cooking or instant ajb)

https://www.youtube.com/watch?v=mAGb1mFdiq8&feature=youtu.be&app=desktop
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Jaarvergadering te London-Ontario AFGELAST 

Bovenvermelde tips brengen de mogelijkheden van huiselijk gedoe in de kijker. Het is 
nog even wennen om dit allemaal met een roze bril te zien. Nu even terug naar preco-
wereld (die van precovid-19). Uit eten, op bezoek, reizen en confereren. De “Annual 
Meeting Program 30-31 May / Mai 2020 Western University London, Ontario Coordina-
tor / Organisatrice: Tanja Collet (University of Windsor), is afgelast. CAANS-voorzitster 
Tanja had het programma voor deze jaarlijkse conferentie al helemaal in elkaar gezet 
en opgestuurd. Hopelijk verlicht alle werk van dit jaar dat van 2021. 

Om een beetje idee te krijgen wat er niet door gaat, onze nieuwe CAANS Journal, Edi-
tor Krystyna Henke, had in London (Ontario) zullen praten over de Nederlandse 
Courant van Thea Schryer. Jarenlang waren Thea en haar echtgenoot Frans in Toronto 
ook gastgezin voor CAANS-reizigers. Zelf heb ik ook een paar maal van hun gastvrij-
heid genoten in hun 24-kamige huis. In een bouwsel in hun achtertuin heb ik ook eens 
een aantal vriendinnen van Thea de Courant zien inpakken. Een paar jaar geleden be-
zocht ik haar met Marja Moens, ooit ook gastvrouw in Toronto, in Christian Homes er-
gens buiten Toronto. Marja reed, maar omdat allerlei wegen waren afgezet vanwege 
een wielerronde, raakte ze de weg kwijt. Uiteindelijk arriveerden we bij Theo. Die had 
binnen de kortste keren een aantal vriendinnen in dat Home bij elkaar, de een had 
zoutjes, de andere wijn of sherry of worstjes (waar ik niet van houd). De dames daar 
wisten iets van hun en ons leven te maken! Op de terugweg verdwaalden we weer. 

Lorri Busch zou het gehad hebben over het Dutch van Prince Edward County. Hopelijk 
horen we volgend jaar waar dat Dutch naar toe is gegaan, of vervloog het? 

Volgende spreekster zou Ena Jansen uit Kaapstad zijn. Ze is vastbesloten volgend jaar 
te komen, dat helpt! Alle beetjes helpen!  ik beperk me hier tot de laatste spreker van 
de afgelaste conferentie, David Bebelaar zou spreken over Time to Love, Time for War, 
Time to Heal.  Achteraf gezien een zeer passende titel voor deze tijd, hoewel die 
waarschijnlijk niet zo bedoeld was. Hopelijk weten we volgend jaar wat hoe oorlog en 
liefde ons door een periode van sociale isolatie hielpen en hoever we met de healing 
daarvan zijn. 

CAANS-sprekers en -leden in het nieuws 

Jacqueline Bel, onze CAANS-spreekster van 
vorig jaar, bekleedt sinds kort de onlangs in-
gestelde Multatull-leerstoel.  Afgelopen 3 
maart, net op tijd, hield ze haar inaugurele 
rede, getiteld Ik wil gelezen worden. Multatuli, 
het pak van Sjaalman en de moderne Neder-
landse literatuur. Een samenvatting is te vin-
den HIER: (Deze link geeft je alleen toegang als 
je NRC abonnee bent of word!) 

Het artikel komt neer op Jacquelines pleidooi 
voor leesvaardigheid. Een van de com-
mentaren op dit artikel wil ik u niet onthouden: 
“De vraag is alleen, hoe krijg je mensen aan 
het lezen in een tijd waarin er een overvloed 
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Annette Dorrepaal, Jacqueline Bel

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/01/multatuli-of-het-belang-van-literatuurlezen-a3992269
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aan keuzes is om vrije tijd in te vullen. Reizen, feesten, computeren, activiteiten die 
pakweg vijftig jaar geleden bij lange na niet voor iedereen binnen handbereik waren.”  

Ach arm, reizen, snik! Misschien is het tijd om Maarten Biesheuvels Reis door mijn 
kamer nog eens door te lezen: HIER. Kijk eens in je eigen kamer, maak zelf zo’n ver-
haal, voor de mensheid of voor je kleinkinderen. 

Madzy’s Brandis à Brenders uitgever schreef erover: 
The diary begins five days after Madzy had given 
birth to a baby boy and three days after her husband 
Wim, a demobilized cavalry officer, was suddenly 
taken captive and sent to a prisoner-of-war camp in 
Germany.  
Dit boek is door Marianne, dochter van Madzy Bren-
der à Brendis, vertaald in het Engels en geredigeerd: 
http://mariannebrandis.ca/this-faithful-book.   

In dit nummer 

Jeroen Stil, CAANS-lid en 
associate-professor Astro-
nomie aan de Universiteit 
van Calgary, en zijn studen-
ten, Russell Shanahan en 
Stephen Lemmer die een magnetisch veld in de kosmos ont-
dekten, waren onlangs in het nieuws: https://globalnews.ca/
news/6396892/calgary-students-cosmic-discover-magnetic-
field-milk-way/   Jeroen vertelt over zijn werk en dat van zijn 
studenten.  

Om de moet, ik bedoel de moed erin te houden, neem ik aan, 
begon iemand een poézie-kettingbrief, wat maakte dat ik van 
Kees Snoeck, in 1990 CAANS-spreker (alleen in Calgary), 
een verzoek kreeg een gedicht op te sturen aan nummer een 
op de lijst en dan dit en dan dat. Ingewikkeld. Gaddarrie. 
Evengoed besloot ik een ongedesemd kraaltje, aan deze ket-
ting te worden. Nu kende ik degene aan wie ik een gedicht 

moest sturen en wist ik dat ik met deze persoon gemeen heb “niet zo’n goede relatie 
met moeder’ gehad te hebben. Misschien daarom schoot de regel “Mijn moeder is mijn 
naam vergeten,” van Neeltje Maria Min (1963) me te binnen. Christa Fontein, neer-
landica in Leiden, hoorde hiervan en stuurde me een link terug:  

Dat link-lezen gaat ook weleens vervelen, ik vroeg de auteur van de link, dichter  
Remco Ekkers uit Bergen, toestemming om zijn interpretatie in deze link over de on-
min tussen Neeltje Min en Maaike Meijer in de newsletter te mogen plaatsen. Dat 
mocht en daarnaast  stuurde Ekkers een van zijn gedichten. Het beschrijft de wereld 
zoals we die tot aan maart dit jaar gekend hebben als een huis dat we verlaten 
hebben. De nieuwe wereld ligt voor ons open, begrijp ik. 
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Jeroen Stil

https://www.dbnl.org/tekst/bies004reis02_01/bies004reis02_01_0001.php
http://mariannebrandis.ca/this-faithful-book
https://globalnews.ca/news/6396892/calgary-students-cosmic-discover-magnetic-field-milk-way/
https://globalnews.ca/news/6396892/calgary-students-cosmic-discover-magnetic-field-milk-way/
https://globalnews.ca/news/6396892/calgary-students-cosmic-discover-magnetic-field-milk-way/
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Montreal 
door Peter Lowensteyn 

Op donderdag 16 januari presenteerden we twee video’s, een getiteld Lodewijk 
Napoleon, koning van Holland, de andere Samuel Sarphati: Amsterdam, een kol-
erestad;  

LODEWIJK NAPOLEON: 
In 1813 begon de Nederlandse monarchie en onze 
eerste koning was Willem I, zo leren we het tenminste. 
Maar wat doen we dan met koning Lodewijk Napoleon? 
Hij regeerde van 1806 tot 1810 over ons land. Hij was 
een Corsicaanse Fransman, hier geparachuteerd door 
zijn machtige broer keizer Napoleon. Die telt dus niet. 
Maar in die korte tijdspanne van vier jaar ontpopt 
Lodewijk zich tot een beschermer van de belangen van 
de noordelijke Nederlanden en tot een vorst die ons 
land identiteit gaf. Zonder Lodewijk geen Rijksmuseum, 
geen Academie van Wetenschappen, geen Nationale 
Bibliotheek. Terwijl de Oranjestadhouders vóór hem 
een grote afstand tot het volk hielden, reisde Lodewijk 
als een verlicht vorst door het land om de noden te 
lenigen, of het nu om rampen gaat als de buskruitont-

ploffing in Leiden of de overstroming van het rivierengebied. Ook Lodewijks ver-
bouwing van het Paleis op de Dam, Lodewijks grootse plannen voor Assen en zijn afs-
tand van de troon en vlucht in de nacht werden behandeld. 

SAMUEL SARPHATI: AMSTERDAM, EEN KOLE-
RESTAD 
Bijna iedereen heeft wel eens gehoord van het 
Sarphatipark en de Sarphatistraat in Amsterdam. Maar 
bijna niemand weet meer wie Samuel Sarphati was. De 
arts, die in de 19e eeuw niet kon aanzien dat zijn 
patiënten stierven door smerig drinkwater en ziektes als 
cholera. Sarphati bedenkt de strontkar en de vuil-
nisophaaldienst, start een bakkerij voor de armen in de 
stad en werkt hard voor de verbetering van het drinkwa-
ter. 

Op woensdag 20 februari zagen we twee korte films 
over Nederland 

Op 19 maart zou Leo Heistek spreken over de Nederlandse Kleinkunst, maar gezien 
de Covid-19 virus maatregelen ging de lezing niet door. 
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Ottawa 
door Hans Blokpoel  

Poëzieavond op 14 januari: Odile Waslander opende met twee gedichten van Vondel 
nadat zij eerst een historische context had geschetst, Tineke Kossen droeg het gedicht 
"Vriend" van Vasalis voor en plaatste haar werk in historisch verband, Margot Grimes 

zong met verve een paar liedjes van Jules de Corte.  Bert Was-
landers bijdrage ging ook over Jules de Corte: Bert zong een 
zelf-geschreven, moderne versie op het welbekende lied "Ik 
zou wel eens willen weten." Hans Blokpoel las gedichten voor 
van Ivo de Wijs en Annie M. G. Schmidt. Tot slot, zong Leo 
Heistek (zich zelf begeleidend op zijn gitaar) het lied "De 
gezusters Karamazov" van H. H. Polzer (Drs P.) en Louise 
Varagnolo bracht met élan een Franse vertaling daarvan ten 
gehore. 

Op 24 maart sprak Mary Nash … nee, dat ging ook niet door. 

Vancouver 
door Annette Dorrepaal 

Op donderdag 19 maart zou drs. Kathrina Höner-Snoeken spreken over "Cannabis 
als medicijn, - in Nederland en in Canada," maar dat is ook niet doorgegaan. Verder liet 
Annette de leden van haar chapter iets weten over de vele vieringen van 75 Years of 
Freedom: deze waarschijnlijk afgezegde activiteiten zijn misschien nog te zien op: 
www.dutchcanada2020.com 
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Vasalis

Planting Tulips to Thank Canada

http://www.dutchcanada2020.com
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Magnetisch veld  
door Jeroen Stil, Calgary 

"Wat doe je eigenlijk voor werk?” 

"Ik ben sterrenkundige.” 

"Oh ..., wat apart!"  

Meestal staakt het gesprek hier. 
In mijn beroep denken we na over 
abstracte dingen, ver weg in de 
cosmos zonder direct 
maatschappelijk belang. Ster-
renkunde is een vorm van funda-
menteel wetenschappelijk onder-
zoek. Het onderzoek schrijdt 
meestal voort in kleine stapjes die 
we publiceren in technische ar-
tikelen. Af en toe kom je iets 

tegen waarvan je denkt: dat zou wel eens interessant kunnen zijn voor een groter pub-
liek. Er moet dan een invalshoek zijn die het droge wetenschappelijke verhaal tot een 
smakelijk nieuwtje maakt. 

Zo ook vorig jaar, toen we een opmerkelijke ontdekking deden over het magneetveld 
van de Melkweg, voldoende om een aantal toon-aangevende studies van de laatste 
twintig jaar opnieuw te evalueren. Dit kwam voort uit een internationaal project met de 
naam THOR (sterrenkundigen zijn dol op acroniemen), waarvan ik het deel leid dat 
zich richt op kosmische magneetvelden. THOR brengt radiostraling van een deel van 
ons Melkwegstelsel in kaart in meer detail dan ooit tevoren. 

Het begon zo. In februari 2019 stuurde BSc honors student Stephen Lemmer triomfan-
telijk een e-mail over een uitschieter in de 
metingen. Vier maal hoger dan de hoogste 
waarde tot nu toe in dit deel van de Melkweg. 
Als begeleider reageerde ik natuurlijk sceptisch. 
Ik had hem gevraagd uit te kijken naar hogere 
meetwaarden, maar niet zo hoog. Natuurlijk 
vond hij dan iets enorms, vooral omdat het type 
metingen dat we doen nogal gevoelig is voor 
beginnersfouten, gezien de complexe wiskundi-
ge analysemethode (Faraday Rotation Measure 
Synthesis - her-uitgevonden door nederlandse 
radiosterrenkundigen in 2005). Maar de uitschi-
eter bleek geen beginnersfout te zijn. 

Al snel vonden we meer metingen met een ex-
treme waarde, met een kleine foutenmarge. Al 
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Magnetisch veld, foto Jeroen Stil

Sterrenbeeld Adelaar
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die superhoge metingen kwamen uit een klein stukje van de Melkweg, ergens in het 
sterrenbeeld Adelaar (Aquila). In die richting kijken we precies langs een van de spiraal 
armen van de Melkweg. Dat kon geen toeval zijn, temeer omdat er toch al veel te doen 
is over het magneetveld in de spiraal armen van melkwegstelsels. Maar het effect was 
dramatisch. Tot vorig jaar wezen beschikbare metingen erop dat de spiraal arm zelf 
nauwelijks effect had op metingen. Nu weten we dat zij de metingen domineert, en dat 
we tot nu toe een belangrijke structuur in het magnetisme van de Melkweg gemist 
hadden. 

Hoe kan dat dan? Andere wetenschappers hadden dit deel van de Melkweg eerder 
bestudeerd. Ikzelf ook. In de laatste grote studie (2011) wisten we dat de gekozen on-
derzoeksmethode in principe kon leiden tot het missen van hogere meetwaarden. Maar 
de consensus was dat zulke hoge waarden slechts incidenteel zouden voorkomen in 
gebieden die we kennen als kleurrijke nevels in de sterrenhemel. De enige manier om 
die uitschieters te vinden was systematisch de hele Melkweg uit te kammen. Dat was 
destijds niet te verantwoorden. Dankzij een nieuw, veel breder onderzoek van de 
Melkweg (THOR), en een kolossale upgrade van de radio telescoop (de Jansky Very 
Large Array in New Mexico), kunnen we nu wel dit deel van de Melkweg systematisch 
bestuderen met metingen van ongekende kwaliteit. 

Met de nieuwe metingen kunnen we niet alleen de uitschieters in een klein deel van de 
Melkweg vinden, maar vinden we ook dat die uitschieters passen in een subtieler uit-
gebreid patroon dat de associatie met de betreffende spiraal arm van de Melkweg 
verder bevestigt. Die associatie is belangrijk. De meeste nieuwe sterren in de Melkweg 
worden gevormd in de spiraal armen. De rol van magnetische velden in de vorming 
van nieuwe sterren is een belangrijke reden waarom we nog steeds geen goede theo-
rie van stervorming hebben. Onze nieuwe metingen wijzen erop dat het magneetveld 
sterk wordt samengeperst op het moment dat vers gas de spiral arm instroomt. Er is 
sprake van een soort schokgolf die het gas en het magneetveld verandert, en dus ook 
de begincondities voor het stervormings proces. 

In juni deelden we dit in Berlijn met het hele THOR team. De theoretici waren enthou-
siast. Er is ondertussen een theoretisch artikel in de maak dat onze interpretatie on-
dersteunt. Ook is er vervolgonderzoek begonnen met aanvullende waarnemingen.  

Opmerkelijk is dat deze ontdekking gedaan is door een BSc student die werkte met 
radiobeelden van de Melkweg geprepareerd door mijn promovendus, Russell Shana-
han. De meeste projecten verlopen min of meer volgens de verwachtingen van de 
begeleider. Dit kwam letterlijk als een donderslag bij heldere hemel. Een fraai resultaat 
van THOR, dat nu gepubliceerd is in The Astrophysical Journal Letters (Shanahan, 
Lemmer, Stil et al., december 2019). Voor de Universiteit van Calgary was dit een 
goede gelegenheid om naar buiten te treden over de mogelijkheid om als student deel 
te nemen aan baanbrekend onderzoek.  
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Melkweg, 
Foto Jeroen Stil
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Ontdek alles over Guido Gezelle, een schrijver van Europees formaat.  
Openbare Bibliotheek Brugge (België) presenteert gezelle.be 
door Els Depuydt 

Guido Gezelle is een bekende Vlaamse 
dichter. Hij had een grote invloed op de 
Vlaamse cultuur en literatuur. In de 
tweede helft van de negentiende eeuw 
verhief hij de katholieke volkscultuur tot 
een ongekende esthetische hoogte. Na 
zijn dagtaak als priester en leraar was hij 
actief als journalist, taalgeleerde en ver-
taler. Bekende gedichten zijn Dien 
Avond en die Rooze, ‘t Schrijverke en 
Boerke Naas. Gezelles leefwereld lijkt 
soms ver van de onze te staan. Wie de 
moeite doet om hem wat beter te leren 
kennen, ontdekt een grappige, ontroe-

rende en virtuoze schrijver van Europees formaat. De gloednieuwe website gezelle.be 
zet je op weg. 
  
De nieuwe website is een initiatief van de Openbare Bibliotheek Brugge, die ook een 
erfgoedbibliotheek is. Het Guido Gezellearchief van de bibliotheek bewaart en onder-
zoekt originele poëziehandschriften, correspondentie, werken van en over Gezelle, 
Gezelles eigen bibliotheek, enz. De rijke en gevarieerde inhoud van het archief vormt 
de basis voor de nieuwe website. 

Brieffragmenten, fotoalbums, citaten, tekst en audio worden afgewisseld om de be-
zoeker kennis te laten maken met de figuur, het leven en het werk van Gezelle. 
Verwacht dus geen lange teksten of droge inventarissen, maar een toegankelijke web-
site voor een ruim publiek. De website is vaak speels en verrassend. Zo ontdek je met 
artificiële intelligentie hoe Gezelle er als kind moet hebben uitgezien. Tegelijk blijft ook 
de Gezellekenner of vorser niet op zijn honger zitten door tal van wetenschappelijke 
bijdragen en linken naar de gedigitaliseerde originele archiefstukken in de catalogus. 
Een postkaartencampagne met tal van wist-je-datjes over Gezelle, leidt je naar op-
merkelijke verhalen op de website. Zo ontdek je dat Gezelle stiekem woorden noteerde 
in de biechtstoel, dat hij als indianenspecialist een tomahawk in huis had, en dat er in 
het negentiende-eeuwse Brugge flink geroddeld werd over zijn nauwe band met zijn 
Engelse buurvrouw Lady Smith. Dat Gezelle een uitzonderlijk groot hoofd had wist je 
misschien, maar wist je ook dat zijn hersenen in de Brugse bibliotheek bewaard wor-
den? 

Gezelle had een uitgesproken voorliefde voor Engeland. Zijn droom was om missio-
naris in Engeland te worden. Zijn oversten hielden hem liever hier. Hij kon zich wel in-
leven in de Engelse gewoontes en cultuur door contact met de Engelse studenten aan 
het kleinseminarie, de leden van de Oxford Movement en de Engelse kolonisten in 
Brugge. Hij vertaalde ook Hiawatha, het indianenepos van Longfellow. 

De Nederlandstalige versie van de site bevat ook een educatief luik. Hoe kan je 
kinderen en jongeren nog warm maken voor Gezelle? Samen met de Katholieke Uni-
versiteit Leuven en de lerarenopleidingen van Brugse Hoge Scholen Vives en Howest, 
het Poëziecentrum en dichteres Lies Van Gasse ging het educatief team van de biblio-
theek op zoek naar originele invalshoeken en werkvormen om Guido Gezelle aan te 
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Guido Gezelle-bibliotheek

http://gezelle.be
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brengen in het secundair onderwijs. Onder ‘Gezelle in de klas’ op de website, vind je 
de lespakketten die hieruit voortvloeiden. En die zijn erg verrassend en gevarieerd. Van 
‘yoga met Gezelle’ tot het verfilmen van een gedicht. We experimenteerden ook met 
Gezelles poëzie en kleuters. De kleuterklas van meester Henk (Heilig Hartschool) 
kreeg het bezoek van een levende “averulle” (meikever) en schilderde spinnen, 
meikevers en bloemen. Het klankrijke gedicht sprak de kindjes erg aan, wat de biblio-
theek deed beslissen om rond het gedicht De Averulle en de Blomme ook een voor-
leesmoment (Tussen d’oortjes) te organiseren.  

Van Rik Wouters tot Klaas Verplancke, van Marec tot Brigitte Minne, van Willem Ver-
mandere tot ’t Hof van Commerce: Gezelle inspireerde en blijft inspireren. Dat ontdek 
je op de website onder ‘Atelier Gezelle’. Docenten van de Academie Brugge bezochten 
het Gezellearchief en werkten creatieve projecten uit. De kunstwerken die hieruit 
voortvloeiden, bewijzen dat Gezelle ook vandaag nog een bron van inspiratie is. 

We would like to draw your attention to this new website of Guido Gezelle which 
is also available in English gezelle.be/en/. The purpose is to make this important 
canonical author known outside Belgium. We have English promotional material 
(see attachment). We can also send you posters and cards for distribution (con-
tact els.depuydt@brugge.be). 

Iets leuks over nu! 
Peter Lowensteyn, Montreal 

Nou dat is me een opdracht! 

Kleinkinderen zijn allemaal thuis van school, zelfs die in Toronto studeerde, en in min-
der dan een week is iedereen het nu al zat! Dat zal me wat worden. 

Hier in m’n Residence zuchten alle oudjes in hun holen, afgesloten van de buiten-
wacht. Mocht m’n dochter toezwaaien door twee glazen deuren toen ze de bood-
schappen kwam afleveren, want zelf naar de kruidenier mag 
niet meer! De garage zit op slot en als je met je auto van het 
parkeerterrein af zou rijden hoef je niet meer terug te komen! 
Bezoek aan de eetzaal is nu helemaal geregeld volgens 
regeringsdictaat: niet meer dan 25 tegelijk en maximaal 3 per 
tafel! Alle activiteiten zijn afgelast. We mogen nog wel naar 
buiten, zolang we maar op het terrein van de Residence blijven. 
Er is een mooie tuin met een pad dat vanaf het staff parkeerter-
rein aan de ene kant, achter the residence om, naar het grote 
parkeerterrein aan de andere kant loopt. We hopen hier een F1 
circuit rollator race te kunnen houden met een maximum 
snelheid van 1km/uur en 2 meter afstand! 

De nurse is in haar element want ze kan nu echt de 
scepter zwaaien: „Hou afstand!” 

Ik heb nu wat afleiding door het in elkaar zetten van deze Newsletter.  

Ach, het kan erger! 
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De minterpretatie van Meijer 
door Remco Ekkers (2014), Bergen 

Met veel interesse en met toenemende bewondering heb 
ik Carl Destrijckers dissertatie ‘Celan auseinanderge-
schrieben’ (Garant, Antwerpen-Apeldoorn, 2012) gelezen. 
Daardoor geïnspireerd heb ik Maaike Meijer  en N. M. Min 1

herlezen.  Hoewel ik haar lezing overtuigend vond, net als 2

hij, vroeg ik me toch af, gezien Mins woedende ontkenning 
of er een andere lezing mogelijk was, de tekst lezen als 
tamelijk geëxalteerde adolescentie-gedichten, geschreven 
door iemand met poëtisch talent. Het levensgevoel van 
een gevoelige adolescent kan herkend worden; een 
moeizame verhouding met ouders is geen zeldzaamheid. 
Als de dichteres schrijft: ‘neem mijn vader, die mij pratende 
vreemd is;/ aan zijn zwijgen herken ik hem. / zijn huid heeft 
zijn lach strak getrokken, / zijn voeten lijken op een twee. / 
ik zou hem willen noemen maar ik kan / het woord niet 
vormen dat hij kennen zal. / het is daarom dat ik van vader 

spreek.’, dan kan menig lezer de dochter-vader relatie herkennen en hoeft er geen 
sprake te zijn van ‘dochterverkrachting’. 
Het cruciale gedicht voor Maaike Meijer was het volgende: 

vanuit mijn bed kan ‘k door ‘t raam 
vader zien gaan. 
de zwarte nacht 
ligt op zijn schouders als een last 
en van het mes, dat in zijn hand ligt, 
springt een roos 
in duizend kleuren naar de hemelboog. 
zijn schaduw schuifelt als een spook. 
hij noemt een naam, die ik niet ken 
en spreekt een taal waar ik te klein voor ben. 
en nu, de dekens om mij heen getrokken, 
zo bang ben ik en zo bezeerd, 
zo diep van deze vlucht geschrokken, 
weet ik alleen: er is geen schuilplaats meer. 

Maaike Meijer werd door de twintig jaar later verschenen, volgende bundel van Neeltje 
Maria Min, ‘Een vrouw bezoeken’, op het spoor gezet. Zij refereert aan de zo ge-
noemde doughnut-theorie van de literatuurtheoreticus Riffaterre, die uitlegt dat het mo-
gelijk is dat een dichter zijn onderwerp verzwijgt, het onderwerp is een gat waar hij of 
zij omheen schrijft. 
Het gedicht kan ook gelezen worden als de waarneming van een kind die haar vader in 
de nacht ziet weggaan. We weten niet waar naar toe. Misschien wel naar een 
nachtelijke vispartij. Misschien wordt een konijn geslacht. In zijn hand een mes, dat 
licht van een lamp opvangt. Vader heeft het over iets dat het kind niet begrijpt. De 
wereld van de volwassenen is vreemd en beangstigend. Het kind weet dat zij ook ooit 
volwassen zal worden en moet binnentreden in die vreemde, gevaarlijke wereld. 

 Meer over Maaike Meijer: http://maaikemeijer.nl (M.E.M)1

 Neeltje Maria Min is hier te beluisteren: https://www.youtube.com/watch?v=xY7zG9Z0Bs4      2

https://svantnoordende.wixsite.com/neeltje-maria-min/gedicht-analyses (M.E.M)      
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Volgens Maaike Meijer was het mes een penis en de springende roos het bloed van de 
verkrachte dochter. Na de daad vlucht de vader weg. 
In het volgende gedicht ‘bood’ ‘de moeder (…) geen tegenstand’. Zie je wel, dacht Mei-
jer, de klassieke situatie. ‘de moeder doodde ondoordacht / de kinderlijke tegenmacht’ 
‘en in de kamers woedde brand / en in de kamers heerste wind / en in het kind verging 
het kind.’ Als je eenmaal op het spoor gezet bent van ‘dochterverkrachting’ zie je overal 
bevestiging van dat idee. Maar je kunt het ook lezen als de opstand van een meisje 
tegen haar moeder. Nogal hyperbolisch ja, eigen aan de leeftijd van de dichteres. Zij 
was gekomen tot het besef dat we al gaan sterven na de geboorte. 

rancune 1 
mijn dagen zijn geteld, 
ik zal teruggaan in de aarde. 
toen jij mij baarde 
was het vonnis al geveld. 
mijn dood 
begon al in jouw schoot. 

Neeltje Maria Min was woedend op Maaike Meijer vanwege haar incest-interpretatie en de im-
pliciete beschuldiging van haar vader, die zich meende te moeten verantwoorden in het dorp 
Bergen.  Overigens maakte Meijer duidelijk dat er een verschil is tussen ik-dichter en ik-per-
soon. 
Ik publiceerde destijds in De Gids een stuk over een droom- of fantasiegedicht van Min, waarin 
ik aangaf dat Meijers lezing overtuigend was. Daar denk ik, zoals gezegd, nu anders over, dat 
wil zeggen, ik denk dat je de gedichten anders kunt lezen. 
Meijer begint met het derde gedicht uit de debuutbundel: 

vader die mij leven liet 
in een onbegrensd gebeid 
en het schelpje dat ik vond 
noemde een versteende vis, 
is, wat nooit een ander is, 
is een warme arm die rond 
mijn vermoeide schouders ligt, 
is een hart tot mij gericht. 

Vooral het tweede deel van het gedicht, dat in de tegenwoordige tijd staat, leidde haar 
tot commentaar dat vooruit lijkt te lopen op haar uiteindelijke interpretatie. 
“‘is wat nooit een ander is’ wijst op een exclusieve relatie met de vader. Niemand kan 
zijn plaats ooit innemen.” Dit zal menige jonge vrouw kunnen meevoelen. 
“In de laatste regels wordt de vader beschreven als een troostende figuur (…) ‘warme 
arm [..] rond mijn [..]schouders’ en ‘hart tot mij gericht’, heeft gewoonlijk een erotische 
connotatie, die in deze context wat overdreven aandoet.” 

Hier wordt Meijers lezer voorbereid tot haar incestueuze interpretatie. Maar de ‘warme 
arm’ hoeft niet erotisch te zijn, evenmin het ‘hart tot mij gericht’. Vader houdt van zijn 
dochter. 
Ook de ‘vermoeide schouders’ vindt Meijer problematisch, maar pubers kunnen de 
vermoeidheid herkennen. 

Een onbevooroordeelde lezer zal dit gedicht toch positief interpreteren. De omringende 
vadergedichten geven volgens Meijer aan “dat de relatie niet voor honderd procent 
idyllisch is. Om te beginnen is er een merkwaardige communicatiestoornis: (2) ‘neem 
mijn vader, die mij pratende vreemd is: / aan zijn zwijgen herken ik hem. […] ik zou 
hem willen noemen maar ik kan / het woord niet vormen dat hij kennen zal’; en (6) ‘hij 
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noemt een naam, die ik niet ken / en spreekt een taal waar ik te klein voor ben’. Ten 
tweede is de interactie tussen ‘ik’ en vader raadselachtig.” 
Dit alles zullen veel meisjes kunnen bevestigen: zij kijken naar hun vader als een 
vreemde. ‘Vader begrijpt mij niet’, is een vaak gehoorde klacht. 
“In (4) zijn ‘ik’ en vader samen in een kamer. Vader ligt in bed. 

[…] 
en slaat de dekens terug want het is lente. 
ik kijk naar hem en groet hem, hij herkent me. 
heel even onderbreekt hij ‘t zingend staren 
en knikt terug en laat voorzichtig varen 
zijn vingers langs zijn voorhoofd door zijn haren. 
hij richt zich op en laat zijn ogen landen 
op iets dat er niet is en ik zie van de 
zacht stamelende man slechts de gespannen handen.  
Min 1966:10 

Meijer suggereert dat de vader kijkt naar iets dat de ik niet wil zien, maar hij kan 
gewoon staren. De vader is geheimzinnig voor zijn dochter. 
Dan komt gedicht 6: ‘vanuit mijn bed kan ‘k door ‘t raam.’ Meijer noemt ‘het mes’ en ‘de 
roos’ in navolging van Riffaterre  ongrammaticaliteiten. Maar kun je ‘het mes’ niet let3 -
terlijk nemen en ‘de roos’ begrijpen als de weerkaatsing van licht? 

Waarom spreekt de ik van een ‘vlucht’? Je kunt gemakkelijk zeggen dat binnen de rea-
listische code dit onbegrijpelijk is, maar in een diepere betekenis wel begrijpelijk. Als de 
vader zich schuldig voelt, vlucht hij weg van de ‘locus delicti’. Maar waarom kan de 
vader in de visie van het kind niet wegvluchten voor iets dat het niet kent of begrijpt? 
Meijer schrijft: ‘Het ontbreken van informatie daar waar we vitale informatie zouden 
verwachten is op zichzelf een teken dat om interpretatie vraagt. Het is een welsprek-
ende stilte. Het is informatie zoals Min die tegelijkertijd wel en niet wenst te geven: Min-
formatie.’ 

Misschien is er een heel andere verklaring voor de ‘droevige’ en ‘sombere’ liefdes-
gedichten in de bundel en wellicht vindt de dichteres dat wij niet hoeven te weten wat 
precies de oorzaak of reden daarvan is. Schuldgevoel? Onmacht? Frustratie? Iets per-
soonlijks dat ook de dichteres niet duidelijk hoeft te zijn? Min vindt het niet nodig – en 
dat zullen veel dichters met haar eens zijn – dat de lezer op de hoogte komt van privé-
omstandigheden. De sfeer van het gedicht wordt door de woorden voldoende duidelijk 
gemaakt. Iedere lezer mag daar een eigen’ verhaal’ van maken, als hij het maar niet 
gelijkstelt met dat van de dichter. 
Meijer vraagt zich af of we meer te weten komen van de ‘moedergedichten’. 

het was donderdag. 
de moeder bood geen tegenstand 
de moeder doodde ondoordacht 
de kinderlijke tegenmacht. 
de dag ging over in de nacht  
en in de kamers woedde brand  
en in de kamers heerste wind 
en in het kind verging het kind. 

De titels van de vijf gedichten uit de moedercyclus: ‘verwijdering’, rancune 1’, ‘rancune 
2’, ‘toenadering’ en ‘verzoening’ geven in grote lijnen een proces aan, dat eindigt in een 

 https://french.columbia.edu/content/michael-riffaterre-1924-20063
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bittere verzoening: ‘u draag ik op mijn dood’. Meijer betrekt het op de ‘dochter-
verkrachting’ waar de moeder niet optrad. Kun je dit ook lezen als de opstand van een 
dochter tegen een moeder, nogal hyperbolisch, maar niet ongebruikelijk voor een 
kind dat haar eigen zelfstandigheid bevecht, bij voorbeeld in geloofszaken, waarin een 
traditionele moeder absolute gehoorzaamheid eist. De laatste regel kan opgevat wor-
den als het einde van die vanzelfsprekende gehoorzaamheid. Een kind moet zijn 
geestelijke en lichamelijke onafhankelijkheid bevechten; iets dat leidt tot een breuk, die 
overigens later hersteld kan worden. Het kind voelt zich aanvankelijk gespleten: ‘het 
kind waaruit ik ben ontstaan, / kijkt mij verwijtend aan. / het spreekt de taal, die ik toen 
sprak / en hart en ogen spreken mee / maar wat het zegt, versta ik niet, / want wij zijn 
twee.’ 

Wat Meijer met Riffaterre ‘het gat van de ontbrekende betekenaar’, noemt, dat wat de 
dichter niet wil noteren, is volgens haar ‘Minformatie’, een puzzel ‘waarvan het laatste 
stuk ontbreekt’. Dat gat is de ‘dochterverkrachting’, maar het kan ook de (tijdelijke) 
losmaking van het ouderlijk gezag zijn, pijnlijk genoeg, maar niet seksueel. 

Meijer vindt haar antwoord in de tweede bundel van Min, Een vrouw bezoeken 
(1985) en met name in gedicht VII. Ze leest dit gedicht als een verkrachtingsscène: ‘De 
kamer tolt. In haar gezicht / maakt bangheid plaats voor ongeloof / als hij het wapen op 
haar richt. // Na gedempte schot slaat schrik / zijn woede stuk en onverhoopt / stelt 
hem haar aanblik schadeloos. / Haar stille schoonheid biedt hem troost. // Zo: in haar 
witte ondergoed, / als rozen aan het hart geklemd / geronnen bloed waarop haar 
hand / ligt uitgespreid, / is zij toch ook zijn bruid.’ 

Meijer: Het gedicht bevat nog meer verwijzingen naar seksualiteit: de jurk op het bed, 
de fee die alleen maar lichaam is, het meisje in haar witte ondergoed. Op grond daar-
van zou ‘het wapen’ ook als seksuele metafoor gelezen kunnen worden, nl. als de pe-
nis van de man. ‘Gedempte schot’ kan, als voortzetting van die metafoor, gelezen wor-
den als ejaculatie. Het schot is ‘gedempt’ omdat hij in haar schiet. Het bloed kan verwi-
jzen naar het bloed van de ontmaagding.’ 

Het lijkt me echter even goed mogelijk het gedicht te lezen als een gruweldroom, een 
‘Gothic dream’. Een gefantaseerde moord lijkt meer voor de hand te liggen dan een 
verkrachting. Van een vader, laat staan de vader, is geen sprake. 
Meijer: ‘Je kunt alleen maar lezen wat je kunt en wilt bevatten. Wat een lezer zelf ver-
dringt, zal zij moeilijk in een tekst onder ogen kunnen zien. Andersom: de tekst kan 
alleen die betekenissen afleveren, waarvoor de lezer openstaat.’ 

Zou het niet zo kunnen zijn dat Meijer open stond voor een agressief seksuele daad 
van een vader, iets dat in de tijd van lezen in het algemeen de aandacht vroeg?  
Ze schrijft dat haar interpretatie pas mogelijk is geworden ‘door mijn bereidheid Mins 
poëzie serieus te nemen, tegen het vooroordeel in dat Min zo ‘gemakkelijk’ is. Die 
bereidheid komt voort uit een feministische scepsis (eerst zien dan geloven) jegens de 
oordelen van mannelijke critici.’ 
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Hoe je verder moet 
door Remco Ekkers 

Stap opgewekt voort 
al weet je niet zeker 
waar naar toe. Vooruit 

over het glimmende asfalt 
tussen de kale bomen 
hoofd scheef, wuivend 
naar het huis  
dat al is verdwenen  
en straks vergeten. 

Je zet een voet vooruit 
en dan een andere. 
Je kijkt niet naar de spiegeling 
in de plassen, het beeld 
van de takken waar je 
tussen hangt, pats! 
in het water. 

Zo kom je verder 
weg van wat is geweest.  

From the Journals 
By Basil Kingstone 

Septentrion issue 3 for 2019 is, as 
always, worth reading in the Actual-
ités section as well as the main part. 
That way we learn, for example, that 
the Libris Literatuurprijs didn’t go to 
Ilya Leonard Pfeijffer as expected, 
but to Rob van Essen for his 
novel De goede zoon.   4

There is much in this section about 
poetry, while in the main part of the 
issue tribute is paid to the South 
African poet, rebel, painter, philoso-

pher and so much more, Breyten Breytenbach. And also 
to the multi-prizewinning poet, novelist and playwright Peter 
Verhelst, who is interested in all the arts; inspired by Jean 
Genet to become a writer. He constantly strives to get as far 
away from any convention as possible.  And also to the historian Bart van Loo for his 
book  De Bourgondiër. Extracts from it concern the baptism of Clovis and the funeral of 

 In 2015 kreeg Van Essen de Biesheuvel-prijs voor zijn verhalenbundel Hier wonen ook 4

mensen.  
Meer over Van Essen: https://www.dbnl.nl/auteurs/auteur.php?id=esse003
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Charles V, an unusually colourful and spectacular affair and not what Charles would 
have wanted.  

In other arts, Iris Kensmil has painted a series of huge portraits of black feminist 
women on a wall at the Venice Biennale, thereby reminding us that women contribute 
to progressive art and thought just as much as men - indeed, they have more cause 
to. We have praise of the row house, which in the Low Countries is not just housing for 
the poor but for the middle class too. They became common in the 1880s to cope with 
overcrowding in cities, as people flocked to them to work in industry, and they have re-
gained favour since 1970 over the Le Corbusier-type tower set in parkland.  

In the cinema, we enter the strange world of 
Peter Brosens and Jessica Woodworth. Their 
films show us a world of spirits and ”undeveloped” 
peoples, who preserve ancient customs in the face 
of disasters that seem as though nature had decided 
to no longer honour her pact with humanity, because 
of their behaviour. It is an alternative reality marked 
by the absurd. 

 
The sciences are also repre-
sented in this issue. We learn 
how several Belgian universities 
became partners in an ambitious 
plan for biotechnological re-
search, and how the Low Coun-
tries were once covered in warm 
shallow seas. A vast variety of 
fossils from that time, including 
the skull of a mosasaurus (from 
near Maastricht, hence the Latin 
name) have turned up on 
beaches and in farmers’ fields.  

Incidentally, one can now read other articles, not published in the print magazine, 
at www.les-plats-pays.com, in French, and no doubt there is a web site in English as 
well.  
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Opening Women make history. Feminism in the age of 
transnationalism: 
https://iriskensmil.nl/2020/02/opening-women-make-
history-feminism-in-the-age-of-transnationalism/

Mosasaurus

Speelterrein in Maastricht
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Canadian Association for the Advancement of Netherlandic Studies  
2020 MEMBERSHIP 

Please note that membership is from January 1 to December 31 

Membership of CAANS is twenty-five dollars (twenty dollars for those who are 
also member of the local chapter) for which Official Tax Receipts for a tax 
credit (about 35-50%, depending on province) will be remitted. Local chapters 
will not remit Official Tax Receipts. CAANS-National is a charitable educational 
organization and welcomes additional donations. 
 
Membership fees or donations are preferably transmitted via the secure 
https://www.canadahelps.org/en/charities/canadian-association-for-the-ad-
vancement-of-netherlandic-stu/ website since this can be done via credit card, 
debit card or PayPal and therefore allows national and international payments 
without neces- sitating an account in different countries, and an instantaneous 
remittance of the tax receipt. To do this, enter this website and click on Donate 
Now. After  filling out the forms, reviewing and clicking on Complete Dona-
tion, click on Receipt 1 (in red) to download your Official Tax Receipt. You will 
also receive an instant email with your Tax Receipt. 
 
Please contact our treasurer for step-by-step instructions if needed (peter.ti-
jssen@ iaf.inrs.ca) with “CAANS payment instructions” in the subject line. 
 
For those not feeling at ease paying via the internet, cheques can always be 
sent to our treasurer. 
 
Address: Mr. Peter Tijssen, Treasurer of CAANS,  
76 Winston Circle, Pointe-Claire, QC  H9S 4X6 
 
Inter-access-transit 01201 ; account 0246721  
National Bank of Canada, 2800, boulevard St-Charles, Kirkland, QC  H9H 3B6 
 
Our Newsletter and our Journal (CJNS/RCEN) are distributed by email, 
so please be sure to give your email address below. We will not share 
this email address with anyone!  
 
Send an email to peter.tijssen@iaf.inrs.ca when you remit your fees or a dona-
tion with:  
 
1. your name  
2. mailing address 
3. home and any other phone numbers 
4. email address 
5. your profession (If academic, please specify discipline)

https://www.canadahelps.org/en/charities/canadian-association-for-the-advancement-of-netherlandic-stu/
https://www.canadahelps.org/en/charities/canadian-association-for-the-advancement-of-netherlandic-stu/
mailto:peter.tijssen@iaf.inrs.ca?subject=
mailto:peter.tijssen@iaf.inrs.ca?subject=
mailto:peter.tijssen@iaf.inrs.ca
https://www.canadahelps.org/en/charities/canadian-association-for-the-advancement-of-netherlandic-stu/
https://www.canadahelps.org/en/charities/canadian-association-for-the-advancement-of-netherlandic-stu/
mailto:peter.tijssen@iaf.inrs.ca?subject=
mailto:peter.tijssen@iaf.inrs.ca?subject=
mailto:peter.tijssen@iaf.inrs.ca
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Association canadienne pour l’avancement des études néerlandaises  
ADHÉSION 2020 

Veuillez noter: on devient membre pour une année civile. 

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

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

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


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

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

CJNS/RCEN Editor
Krystyna Henke
Joint PhD in Educational Studies 
Program
Faculty of Education
Brock University
St. Catharines, ON L2S 3A1
khenke.cjns@gmail.com

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

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

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
gerrit.gerrits@acadiau.ca  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notice from our Treasurer, Peter Tijssen:  

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