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Editorial 
Mary Eggermont-Molenaar 

Ditmaal veel micro-leedachtignieuws: 

Vandaag met de buren op straat in de zon gezeten en met elke voorbijganger een 
gesprek aangeknoopt: van een zwarte krantenbezorger uit donker Afrika, tot een leuke 
Russische student, de postbode, een bouwvakker en een sjieke mijnheer van de 
overzijde. Iedereen verveelt zich en heeft veel tijd om te praten. 
Lucia in Den Haag 

We zijn de zolder aan het opruimen. 
Korrie in Leiden 

Ik moest 21 dagen in mijn appartement in de seniorenflat blijven. 
Peter in Montreal 

I've spent part of almost every day during the last four weeks mucking out the study. 
Michiel in Toronto 

En zo ging dat dit voorjaar door. Con-
gress 2020 werd afgelast, We mochten 
nergens meer naar toe, maar sommige 
instanties bieden verlichting. Van Inge 
Genee hoorde ik dat de inhoud het  
Tijdschrift voor Geschiedenis voortaan 
open access is. Voor degenen die 
willen weten over het wanneer, wat, 
wie en hoe van deze stap van dit tijd-
schrift, zie: 
https://tijdschriftvoorgeschiedenis.org/
2020/05/01/tijdschrift-voor-geschiede-
nis-gaat-open-access/#more-2307 

Tom Christiaens, redacteur van Ons 
Erfdeel, liet via Basil Kingston nog 
eens weten dat www.the-low-coun-
tries.com geen letterlijke vertaling is 
van de Nederlandstalige of Franstalige 
website en dat er vaak andere artikelen 
in staan dan op www.de-lage-landen.-
com en www.les-plats-pays.com, 
vooral artikelen die gericht zijn op de 
wederzijdse beïnvloeding tussen de 

Nederlanden en de Engelstalige wereld. En, bijna alle verhalen op The low countries 
zijn gratis raadpleegbaar. 
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In Leiden en in Oegstgeest 
bezocht en besprak Tweede 
Wereldoorlogarcheoloog    
Ruurd Kok sporen van de oor-
log, wat resulteerde in een 
fraai geïllustreerd boekje Bang 
voor mooi weer. De video 
erover laat je mee wandelen 
door Leidse en Oegstgeestse 
dreven:  https://www.youtube.-
com/watch?v=AzLjaBwhRIg 
 

Van de zangeres Elly Ameling kregen we video’s 
waarin ze haar gesproken lessen over zingen gepaard 
laat gaan met zang, met voorbeelden hoe je moet zin-
gen: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_VpUMquG-
G62aN05nEfQIdNtVWGJmIV6Y 

Wat te doen als je niet naar buiten of nergens heen 
mag, maar je moet wel je kinderen of je kleinkinderen 
bezighouden? Vanwege mijn werk aan een tweede 
druk van het boekje over 
Eva Biesheuvel kwam ik 
in contact met prof. dr. 
Jan van de Craats. 

Vroeger zong hij met Maarten Biesheuvel en zat hij in een 
platenclubje met Maarten ’t Hart. Men zegt dat musi-
caliteit en aanleg voor wiskunde vaak samengaan. Van 
de Craats carrière en publicaties geven er blijk van. Voor 
wie kinderen of kleinkinderen wil of moet helpen met 
huiswerk, zie de link naar Van de Craats Sommenfabiek: 
http://www.sommenfabriek.nl/. De mondelinge uitleg erbij 
over rekenen en wiskunde kan denk ik ook heel goed 
worden gebruikt om wie dan ook te helpen met het leren 
spreken van de Nederlandse taal. 
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CAANS-sprekers en -leden in het nieuws 
 
Mensje van Keulen, CAANS-spreekster 2004, publiceerde Ik 
moet u echt iets zeggen. Voor recensies en een interview met 
haar, zie:  
http://www.mensje-
vankeulen.nl/etc.htm 

Joke van Leeuwen, 
CAANS-spreekster 
2018, wordt gastschrij-
ver van de Rijksuniver-

siteit Groningen in 2020-2021 over historische 
passie en seks.  

Ton Broos, CAANS-lid woonachtig in Amerika, publiceerde Dutch is Beautiful” Fifty 
Years of Dutch and Flemish Studies at the Universty of Michigan, dat digitaal te lezen 
is. Dat is niet alles, dit jaar bestaat de vakgroep Nederlandse en Vlaamse aan de Uni-
versity of Michigan vijftig jaar. Meer hier-over: 
https://taalunie.org/actueel/152/nederlandse-taal-en-cul-
tuur-in-michigan-van-70-naar-190-studenten?ut-
m_medium=email 

Inmiddels werd hier en daar, thuis en voor de buis, aandacht 
geschonken aan het feit dat Nederland en België zo’n 75 jaar 
geleden bevrijd werden. Luc Devoldere, hoofdredacteur van 
Ons Erfdeel wijdde een boek over het al of niet kunnen 
samengaan van poëzie, drinken en hoereren tijdens de 
bevrijdingsdagen, zie: https://www.the-low-countries.com/ar-
ticle/the-world-was-drinking-and-whoring. 
 

Wim Blockmans, CAANS-
spreker 2012, publiceerde 
Medenzeggenschap. Hierin be-
spreekt hij de geschiedenis van Europese staten vanuit 
opvolgende emancipatiebewegingen en kijkt hij waarom 
die steeds weer vastliepen. Block-
mans zocht naar verklaringen en 
naar indicaties van continuïteit, wat 
helpt, aldus de tekst van de achter-
flap van zijn boek, “om de huidige 
malaise te begrijpen.”  

Wim, zo liet hij me weten, heeft het 
hier over politieke malaises. Nu is dit 
boek in januari 2020 uitgekomen. 
Op het Amerikaanse continent zijn 

politieke en andere malaises niet meer goed uit elkaar te 
houden.  
Recensie Medezeggenschap 
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Dick de Boer, CAANS-spreker in 2002, maar hij 
was vaker in Calgary omdat je hier behoorlijk kunt 
schaatsen, ruilde een paar jaar geleden zijn leer-
stoel in Groningen in voor een flat in Leiderdorp 
en daar schaatste hij terug naar de tachtigjarige 
oorlog. Daar hielden de Spanjaarden dus ook al 
huis. 

In dit nummer 

Henri Schogt, een van de allereerste enthousiastelingen en actieve medewerkers 
voor CAANS is onlangs overleden. Gus Diericx schrijft over 
zijn herinneringen aan hem en zijn verdiensten voor CAANS. 

CAANS-penningmeester, Peter Tijssen, draagt een ont-
roerend verhaal bij over een jongeman uit zijn gemeente, 
Pointe-Claire, die zich in 1940 moest melden voor de dienst-
plicht. Hij is nu een van de duizenden Canadezen die in 
Nederland begraven liggen. 

Nadat de sopraan Elly Ameling had bijgedragen aan de 
tweede, uitgebreidere druk van Eva Biesheuvel organiseert 
en doet, liet ze me enthousiast weten vele malen in Canada 
te hebben opgetreden. Desgevraagd gaf ze een overzicht 
van haar optredens hier. 

Deze zomer misten we de voordrachten die Ena Jansen uit 
Kaapstad zou houden. Ena was zo vriendelijk ons te laten 

weten hoe haar zomer daar verliep. Ze vindt het zelf te lang geworden, maar daar 
waren we het niet over eens. Waar zeuren wij nog over? En, nu hebben we wel een 
dubbeldik zomernummer! 

Normaal besluit de newsletter met het overzicht van extramurale bladen over Neder-
landse en Vlaamse cultuur door Basil Kingston, maar niets is normaal tegenwoordig. 
Ditmaal besluiten we het met een bericht van Eelco Key  van de Stichting Nederlan-
ders buiten Nederland. Het bevat zeer nuttige informatie over reizen naar Nederland, 
wat daar tegenwoordig, behalve een koffer pakken, bij komt kijken. 
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Montreal 
door Peter Lowensteyn  

In Montreal ligt alles volkomen stil. Door verschillende omstandigheden werd Quebec 
nogal zwaar getroffen door het Corona virus en werden alle bijeenkomsten voor lange 
tijd verboden en ook nu nog zijn er veel belemmeringen. Gezien de leeftijd van onze 
leden is het onverantwoordelijk om bijeen te komen, special omdat "afstand houden" in 
Pieter Sijpkes zijn tempel onmogelijk is. Wie zien dus wel. 

Ottawa 
door Hans Blokpoel 

Nagekomen bericht: 
Op 25 Februari gaf Jean Thie een voordracht over het gebruik 
van remote sensing voor de bestudering van drie onderwerpen: 
het optreden van natuurlijke vuren, het smelten van permafrost, 
en de uitbreiding van bever habitat. Aan de hand van luchtfoto’s 
en satellite-images nam Jean zijn toehoorders mee op een een 
zeer interessante tocht door de wereld van remote sensing door 
die drie onderwerpen afzonderlijk te bespreken. Hij gaf met veel 
enthousiasme uitleg over wat er te zien viel op de geprojecteerde 
beelden. Al doende verschafte hij zijn toehoorders in korte tijd een 
aardig inzicht over de mogelijkheden en het belang van remote 
sensing. Na afloop was er dan ook geanimeerde discussie. 

Over nu: 
In verband met het Covid-19 virus zijn alle geplande voordrachten uitgesteld tot nader 
order. 
Het bestuur denkt aan de mogelijkheid een Picknick in the Park met muziek te organ-
iseren in september. 
Afhankelijk van de virus-situatie in oktober en daarna, denken we aan mogelijke voor-
drachten op onze gebruikelijke plek van samenkomen, de Faculty Room in het Minto-
gebouw van Carleton University. Ook gaan we onderzoeken of er één voordracht/
rondleiding in de National Gallery of Canada zou kunnen plaats vinden.  

Calgary 
door Mary Eggermont 

Nee, hier hebben we niets anders gedaan dan af en toe voorzichtig bij elkaar, en op 
afstand, in de tuin zitten en bespreken wat we gedaan zouden hebben. Bij wijze van 
vakantie heb ik een ligstoel gekocht. Zijg ik erop achteruit, dan val ik gelijk in slaap, dus 
ben ik gauw over die stoel uitgepraat.  
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Voor degenen die bekend zijn met de Hutterites in Alberta en Saskatchewan, die 
hebben het niet best met het virus. Eetzalen voor ongeveer honderd mensen, be-
grafenissen die gemiddeld door tussen de honderd en vierhonderd mensen bezocht 
worden. Het is kommer en kwel.  

En leuk dat onze spreekster van dit jaar, Ena Jansen, zo vriendelijk was ons te laten 
weten hoe zij haar zomer in Kaapstad heeft doorgebracht. Zie hieronder, even door-
scrollen. Haar berichtgeving over de gang van zaken in Zuid-Afrika laat het leed dat het 
virus ons aandoet, in huis, in de tuin of op het balkon – inmiddels is de zolder geschil-
derd, het fotoboek bijgewerkt, het jubileum per zoom gevierd, paar maskertjes zelf 
genaaid – wat nu? verbleken. 

Van Karel Loman uit Ede, zwager van Maarten 
Biesheuvel, kreeg ik een artikel uit het kwartaalblad 
van de Beroepsvereniging van Beeldende Kunste-
naars. Platform Edese Kunstenaars (PEK) en een 
groep uit Calgary, The Burns Visual Arts Society, 
hielden tentoonstelling “Vrijheid.”  

Zie ook: In memoriam Eva Biesheuvel-Gütlich door 
Mary Eggermont-Molenaar in het laatste nummer 
van het CAANS Journal. 

Op 30 juli stierf ook Maarten Biesheuvel.  

Vancouver  
door Annette Dorrepaal 

(bericht aan familie in Nederland) 

Hier hebben we op 4 mei via Zoom, een korte video opgenomen van een virtuele Do-
denherdenking met een paar mensen in hun eigen omgeving en op de residentie van 
de consul-generaal. Ik was gevraagd om een krans te leggen voor alle nederlandse 
verenigingen in Vancouver en ook Dona Nobis Pacem bij te dragen, wat ik zelf op de 
iPad heb opgenomen, en wat andere jaren door een schoolkoor werd gezongen 
(https://youtu.be/CQpiA9e4PZU) 

Er was hier in Vancouver ook veel gepland voor de herdenking van de bevrijding 75 
jaar geleden. Ik was lid van een speciaal daarvoor opgericht comité, the Dutch Libera-
tion 2020 Canadian Society dat er al twee jaar mee bezig was. Eén van de projecten 
was Faces to Graves, om aan iedere gevallen Canadese soldaat in Nederland een 
face te geven. We zochten dus naar achtergrondinformatie bij nabestaanden over die 
persoon. 

Alle geplande ceremonies op de begraafplaatsen in heel British Columbia werden 
afgezegd. De duizenden tulpen die daarvoor bedoeld waren werden nu uitgedeeld aan 
de care homes en zorgverleners in Vancouver en omgeving. 
Ook in Groesbeek werden de tulpen gebracht door ons comité en op de graven 
geplaatst door mensen van Faces to Graves die daar eraan werkten. 

Voor meer over deze initiatieven, zie: HIER en HIER 
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In memoriam Henry Schogt 
door Gus Dierick 

It is with great sadness that we announce the 
passing of Henry Schogt, Emeritus Professor of 
French, Russian and Linguistics in the University 
of Toronto. Henry was a member of CAANS al-
most from its beginnings, and was active both at 
the local level in Toronto and at the national lev-
el, where he presented papers, contributed arti-
cles to the Journal, and was active as a member 
of the Editorial Board. In the latter capacity, Hen-
ry was especially appreciated for his keen judg-
ment combined with gentle manner and his sub-
tle sense of humour.     

Henry was born in Amsterdam on 24 May 1927 
and died peacefully at Kensington Gardens in 
Toronto on 12 April 2020. After completing his 
studies of Russian and French in post-war Hol-
land, Henry taught at Utrecht, Groningen, the 
Sorbonne and Princeton before beginning his 
long career at the University of Toronto. In addi-
tion to many academic publications, Henry wrote 
The Curtain: Witness and Memory in Wartime 
Holland, which it was my privilege to review in 
our Journal. 
  
Henry kept close contact with his contemporaries in Holland as well as his peers in his 
discipline, frequently opening his house to visiting scholars and writers, including a 
number of Dutch writers. On these occasions Corrie, Henry’s wife of 65 years, helped 
to provide a warm and welcoming ambiance.  

Until in his advanced years Henry maintained an interest in a wide variety of subjects 
and was courageous enough even to undertake the study of Chinese. Basil Kingstone 
reports that he advanced beyond the elementary textbook, and when ordering the fol-
low-up text was told by the bookseller that he was the only person ever to order it. 
Language, in all its richness, was obviously what made Henry tick; though in his schol-
arship he went well beyond linguistics, as evidenced by the title of 1988 book, Linguis-
tics, Literary Analysis, and Literary Translation. I know that he was also interested in 
17th Century Dutch literature, since he borrowed some of my dictionaries on the sub-
ject.  

Those of us who knew Henry personally will miss him; all of CAANS owes him a debt 
of gratitude.  

7



CAANS NEWSLETTER - August 2020                                                 BULLETIN DE L’ACAEN - août 2020              

Toevoeging van Basil Kingston, Emeritus Editor of the CAANS Journal 

Henry was on the editorial board, and a wonderful sensible mind he was. I can recall a 
paper he gave at one of our conferences, the title being something about "pure lan-
guage." In it he spoke of his grandfather, who would correct him if he used the simple 
past instead of the compound past to denote an action, e.g. he once said "gisteren ging 
ik de stad in" and grandfather replied "Oh ja, en wat is dan gebeurd?” 

See also article by David Smith in the Current Journal: From wartime Amsterdam to 
Toronto academe • In memoriam Henry Gilius Schogt  

Pointe-Claire residents serving in World War II  
door Peter Tijssen 

Fifty years ago, when I came to the Université de Montréal to do my Ph.D. in Virology, I 
met several veterans who remembered time served in Europe and the Netherlands 
such as the employee of its post office who served in the Battle of the Schelde. A few 
years later, after I got my doctorate, I was hired at the Université de Montréal and my 
wife Trics and I decided not to return tot he Netherland and instead bought a house in 
the suburbs, in his case: Pointe-Claire. Except for Remembrance Day, WWII became 
anonymous and a thing of the past. As a member of the board of the local Heritage So-
ciety, I investigated the impact of this period on this township. 

According to the 1940 Canadian Census 4536 people lived in the parish of Pointe-
Claire. In August of 1940, all residents of the town over sixteen years (90% French) 
were required to present themselves at the town hall to answer an 18-item question-
naire, be registered and received an identification card which, among other things, 
made them eligible to be drafted. Of the several hundred men from Pointe-Claire, who 
served in the Royal Canadian Air Force, the Royal Canadian Army, and the Royal 
Canadian Navy, twelve made the ultimate sacrifice. Most of their graves are in Europe 
(e.g. Cassino, Normandy) or “Unknown” (North Sea?). An illustrated PDF of these war 
heroes is available from the secretary of CAANS. 

The last Pointe-Claire casualty, Maxime Joseph Gamelin, was 
born on 27 November 1919 in Kingston (ON) and lived at 233 
Lakeshore Road In Pointe-Claire. He was a driver in civil life 
and after he joined the RCA in June 1940, twenty-years old 
and before the draft, he became a member of RCA Service 
Corps (“transporttroepen”) (2 Corps Car Coy). 

Maxime’s unit got involved in Operation Veritable (known as 
the Battle of the Reichs-wald from early February to the mid-
dle of March 1945 to breach the Rhine defences just across 
the border from Nijmegen) as part of the First Canadian Army 
under Lieutenant-General Harry Crerar, together with the XXX 
Corps under command of Lieutenant-General Brian Horrocks. 
Together this was the Anglo-Canadian 21st Army Group under 
Field Marshall Bernard Montgomery and included 200,000 
men, 20,000 vehicles and 1,100 guns and with the help of 
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heavy bombardments.  After the war, Eisenhower commented this "was some of the 1

fiercest fighting of the whole war" and "a bitter slugging match in which the enemy had 
to be forced back yard by yard". Montgomery wrote "the enemy parachute troops 
fought with a fanaticism un-excelled at any time in the war" and "the volume of fire from 
enemy weapons was the heaviest which had so far been met by British troops in the 
campaign."https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Veritable - cite_note-19 Maxime was 
one of 15,635 casualties from the Allied side but the German side, who started with 
only 90,000 men lost half of them while the rest were captured. Words cannot describe 
the ferocity of the tree-to-tree fights, attrition and heroism with a total of more than 
50,000 casualties over less than ten kilometers. A detailed description from the British 
point of view is found in the internet: https://warfarehistorynetwork.com/2018/12/06/bat-
tle-of-the-reichswald-allies-surge-toward-the-rhine/  

Maxime was killed in action at the end of 
this offensive on March 12 on strength 
from adversary forces. He was originally 
buried in the Canadian Military Cemetery 
of Bedburg, Germany. His remains were 
later moved to the Canadian War Ceme-
tery at Groesbeek. On the Groesbeek 
Memorial are inscribed the following 
words: Pro amicis mortui amicis vivimus. 
We live in the hearts of friends for whom 
we died. The Heritage Society of Pointe-
Claire makes sure that Maxime is not for-
gotten and, via my brother, lays flowers at 
his grave on the remembrance days in 
November and May. Last year was special 
because he would have become 100 
years old. Children put lights at all the 
graves on Christmas Eve (see Google: 
Candles at war cemeteries).  

The names of the Canadian casualties are 
inscribed in the “Second World War Book 
of Remembrance.” Each day another 
page is displayed in the Memorial Chamber of the Peace Tower in Ottawa. Maxime’s 
name is on page 517 and displayed on November 2. 

How was life in Pointe-Claire during the war? Pointe-Claire was always a summer 
“playground” for people from Montreal but the absence of young men ended or re-
duced the sailing season and regattas, dances, movies played to half-empty rooms 
since people preferred to listen to the radio, etc. Social clubs turned to fundraising 
events and selling of Victory Bonds to support the war effort. Civil defence became a 
serious undertaking and groups went twice weekly to the city for training. The idea that 
war could traverse to Canada was taken seriously. Signals at 9 p.m. for curfew remind-
ed people also of the situation. Conservation efforts of gasoline resulted in the cancel-
lation of bus services. 

 Zie: https://www.gettyimages.ca/detail/news-photo/lieutenant-general-brian-horrocks-1

the-commander-of-the-xxx-news-photo/451595676
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Engagements in Canada 
by Elly Ameling 
  
Over the years my engagements always took place in a combined tour of many con-
certs all over the USA and Canada, which in total lasted from three to five weeks. What 
I remember vividly is the development of Toronto. I think the main street was and still is 
Younge Street, and every time I walked there new offices and shops were ready, and 
the street plus neighbourhood developed a totally new and pleasant view.  

I think our concert in Roy Thompson Hall 
was one of the first in that new building, and 
in spite of its grand size, the perfect 
acoustics carried the sound easily to the far-
thest corner. And that is what makes a singer 
happy!  
  
Zowel in Toronto als in Vancouver kreeg ik 
twee heel goede vriendinnen voor het leven. 
In Toronto woont Françoise Sutton, geboren 
in Parijs, die ik daar en in Toronto met haar 
man vaak heb mogen ontmoeten bij en na 
mijn concerten. 

In Vancouver is dat Martha Hazevoet, oorspronkelijk uit 
Schiedam, zij was jarenlang directie secretaresse van 
UBC. En zelf een hoogbegaafd koorzangeres.  
  
Maar wat klets ik: het is uit vreugde over al die jaren met 
hartelijk publiek in dat mooie land van jullie. Wat mij wel 
altijd opviel: de sandwiches waren er niet zo overdreven 
dik als in de VS.  Maar Canada staat dan ook nog 
geheel en al recht overeind, na de woelige laatste 20, 
30 jaren . . .en nog steeds . . .  De wijsheid van een 
sandwich . . .? 

1970, Jan. 22     First performance in Canada: Toronto: Women’s Musical Club; 
                                  Recital with Irwin Gage (1939-2018), piano,   2

1970, Dec. 9             Ottawa: with orchestra, 
1971, Nov. 9/10      Toronto: with Toronto  
   Symphony Orchestra, Karl   
   Ançerl, conductor,  
1973, Nov. 8              Toronto: Women’s Musical   
   Club: recital met Irwin Gage,   
   piano, 
1974, Nov.10             Vancouver, recital with Dalton  
   Baldwin, piano, 
1975, Nov. 3/4        Toronto: Orchestral Concert;   

 In the recording studio, he [Gage] has made noted recordings with Elly Ameling: 2

https://www.pcmsconcerts.org/artist/irwin-gage-piano/
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Franoise Sutton

with Dalton Baldwin

https://www.pcmsconcerts.org/artist/irwin-gage-piano/
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   cond. Mario Bernardi + Ottawa,  
1976, April 11              Quebec, Club musicale de Quebec, recital with Dalton Baldwin,  
   piano, 
1977, Feb. 19              Halifax; recital with Dalton Baldwin (CBC), 
1977, Mar. 9               Edmonton, University of Alberta; recital with Dalton Baldwin,  
   piano, 
1977, July 9                Orford Festival,  recital with Dalton Baldwin, piano, 3

1979, Mar.17+19/20 Vancouver, Vancouver Symphony Orchestra ; Kazuyoshi  
   Akiyama, conductor,  

1979, Nov.15              Vancouver, recital with Dalton Baldwin, piano, 
1980, Oct.17               Montreal, McGill University; recital with Dalton Baldwin, piano, 
1981, Mar. 5               Toronto, St. Lawrence Centre; recital with Rudolf Jansen,  piano, 4

1981, July 2                Stratford Ont.: Stratford Summer Music; with the Festival Wind  
   Soloists, Elyakim Tausig conductor,  

 This world-class event attracts nearly 25,000 festival goers every summer. Its rich artistic pro3 -
gramming features around 20 professional concerts, 60 family-friendly free activities, a high-
level competition and a visual art exhibition (https://www.quebecoriginal.com/en/listing/
events/festivals-and-special-events/orford-music-festival-1413115).

 As well as being a solo performer, Rudolf Jansen has gradually come to specialize in Lied ac4 -
companiment and chamber music. He travels the world over with concert tours in which he ac-
companies highly reputed artists such as Elly Ameling, Robert Holl, Hanneke Kaasschieter, Han 
de Vries, Peter Schreier, Andreas Schmidt, Olaf Bär, Tom Krause, Brigitte Fassbänder, Barbara 
Bonney, Hans Peter Blochwitz, Edith Wiens, Jean-Pierre Rampal and Abbie de Quant.
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Dalton Baldwin

Mario Bernardi

Kazuyoshi Akiyama

Elyakim Tausig

https://en.wikipedia.org/wiki/Elly_Ameling
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Schreier
https://en.wikipedia.org/wiki/Andreas_Schmidt_(baritone)
https://en.wikipedia.org/wiki/Olaf_B%25C3%25A4r
https://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Krause
https://en.wikipedia.org/wiki/Barbara_Bonney
https://en.wikipedia.org/wiki/Barbara_Bonney
https://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Peter_Blochwitz
https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Rampal
https://en.wikipedia.org/wiki/Abbie_de_Quant
https://www.quebecoriginal.com/en/listing/events/festivals-and-special-events/orford-music-festival-1413115
https://www.quebecoriginal.com/en/listing/events/festivals-and-special-events/orford-music-festival-1413115
https://www.quebecoriginal.com/en/listing/events/festivals-and-special-events/orford-music-festival-1413115
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1982, Mar, 9               Kingston, Ont. Queen’s University; recital with Dalton Baldwin,  
   piano. 
1982, July 10             Stratford Ont.: Stratford Summer Music; recital with Rudolf   
   Jansen, 
1982, July 14/15        Stratford Ont.: Stratford Summer Music; “An hour of cabaret  
   songs,” with Rudolf Jansen, piano, 
1982, Nov. 22             Montreal: Orchestre de Chambre, Mc Gill University; Alexander  
   Brott, conductor. 

1983, Febr.22             Toronto, Roy Thomson Hall, recital with Rudolf Jansen. 
1983, Mar. 5            Vancouver, recital with Rudolf Jansen, 
1983, Mar. 9              Edmonton, University of Alberta, recital with Rudolf Jansen, 
1983, Mar.11              Lethbridge, University of Lethbridge, recital with Rudolf Jansen. 
1984, Mar. 25/26       Hamilton, Ont.: Hamilton Philharmonic Orchestra, Boris Brott,  
   conductor, 
1984, April 8                Hamilton, Ont.: Music at Hamilton, recital with Rudolf Jansen. 
1984, July 27+29        Stratford Ont.: recitals with Rudolf Jansen, 
1985, Mar. 22+24       Toronto, Roy Thomson Hall: Toronto Mendelssohn Choir, Bach  
   Festival Orchestra, Elmer Iseler, conductor, 
1985, Nov. 8              Edmonton, University of Alberta, recital with Rudolf Jansen, 
1986, Oct. 5                Toronto, Roy Thomson Hall; recital with Rudolf Jansen, 
1987, Oct. 18             Toronto, CRJT-Orchestra; Paul Robinson, conductor.  5

1991, May 24             Toronto, Roy Thomson Hall; “The Glory of Mozart festival”  
   opening concert, recital with Rudolf Jansen. 
1995, Nov.12              North York, ON:  Ford Centre, Metro Toronto “Farewell,” Recital  
   with Rudolf Jansen, 
1995, Nov.20              Québec: Commémoration du 50’ anniversaire de la libération des 
   Pays-Bas; recital with Rudolf Jansen. 
  

 Paul Robinson schreef vier boeken over dirigenten.5
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Alexander Brott

Elmer Iseler
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Teaching 

  
2004, Mar. 9+10     Toronto: master classes University of Toronto, faculty of Music. 
2005, Aug. 9-13     Calgary: master classes “International Festival of Song and  
   Chamber Music” Mountain View, Rozsa Centre University of  
   Calgary, master classes. 
2005, Aug. 15             Vancouver: master classes for “International Conference of Voice 
   Teachers,” 
2013, July 13-20        Toronto Summer Music: master classes, 
2016, April 2-5            Winnipeg, master classes at the university. 
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Elly’s tachtigste verjaardag in 2013 in het Concertgebouw Amsterdam, met 
Eva Biesheuvel



CAANS NEWSLETTER - August 2020                                                 BULLETIN DE L’ACAEN - août 2020              

27 juli 2020 - vier maanden ná de ‘lockdown’ in Zuid-Afrika begon 
door Ena Jansen 

Dat de tijd zo vreemd voorbijgaat is voor mij, en voor vele 
andere met mij, één van de meest onrustbarende aspecten 
van de invloed van Covid-19 op ons dagelijks leven. Dat 
een-derde van 2020 zo voorbij is, is bijna niet te bevatten. In 
andere landen waren er al eerder maatregelen ondernomen 
om de bewegingsvrijheid van burgers te beperken; in Zuid-
Afrika begon dat pas op vrijdag 27 maart. Een eeuwigheid 
geleden. Of was dat pas een week geleden? 

Aanvankelijk overheerste een bijna opwindend gevoel van 
‘wat een uitzonderlijke tijd’, ‘nooit gedacht dat ik zoiets zou 
meemaken’, ‘is dít hoe het gevoeld moest hebben tijdens de 

eerste dagen van de bezetting van Nederland?’ Ik schreef op verzoek een stuk voor 
een online-tijdschrift LitNet. Zie https://www.litnet.co.za/dag-21-kwarantynketting-die-
zombiewereld-van-covid-19-deur-ena-jansen/ Ondertussen zijn we sinds eind-maart 
vier maanden verder. 

Er is veel statistiek beschikbaar. Zie https://sacoronavirus.co.za/ Alles wordt zoveel 
mogelijk bijgehouden en vergeleken. Met een maand geleden, met gister, met andere 
landen. Zuid-Afrika heeft een bevolking van bijna 60 miljoen mensen. Op 27 maart 
waren er 243 gevallen van Covid-19 patiënten bekend; op 27 juli waren het er 452 529 
bevestigde gevallen waarvan bijna 275 000 mensen (61%) ondertussen zijn hersteld. 
Het dodental stond lang op 0; op 27 juli op 7. 067. Zuid-Afrika had aanvankelijk veel 
vertrouwen in President Cyril Ramaphosa. Ondertussen vreest men dat hij onder druk 
staat van een machtsstrijd in zijn eigen partij, het ANC. Er is een uitstekende minister 
van gezondheid, dr. Zwelini Mkhize (http://www.health.gov.za/index.php/component/
content/article?id=158), maar op provinciaal en plaatselijk niveau scheelt er van alles in 
de zorg. 

Sceptici zeggen dat er ieder jaar aan een gewone griep en andere oorzaken meer do-
den vallen dan nu. Waarom dan iedereen in zo een wurggreep van betuttelende maat-
regelen houden die frustreren en economisch-gezien dodelijker zijn dan de virus? Lan-
den als de VS, Rusland en Egypte hebben hogere sterftecijfers per capita. Zelfs    
Nederland met een bevolking van nog geen 16 miljoen heeft verhoudingsgewijs veel 
sterfgevallen: 6 145 doden op 27 juli. Zuid-Afrika is voor eens niet het ergste eraan toe. 
Het grootste probleem in Zuid-Afrika is dat er geen socio-economisch vangnet is. 
Staatshulp werd reeds in maart beloofd en vaak ook gegeven, maar komt meestal niet 
terecht. Corruptie tiert welig. Er is veel te weinig geld, de middelen ontbreken. De 
economie was toch al ellendig; nu staat alles op instorten. Vergeleken bij Europa en 
Noord-Amerika was er reeds lang voor Covid-19 in dit steeds door rassenongelijkheid 
geteisterd land een hoge werkeloosheid en socio-economisch onrecht. De dramatisch 
verslechterende economie maakt alles erger. De ongelijkheid neemt hand over hand 
toe.  

Hoezeer je ook begrijpt dat Covid-19 een wereldwijd probleem is, iedereen in Zuid-
Afrika worstelt met eigen frustraties en persoonlijke problemen. Hoe armer des te des-
perater. Al maandenlang verdienen miljoenen mensen geen geld. In de stedelijke 
townships waarin voornamelijk zwarte mensen wonen, en nog meer zo op het platte-
land, crepeert men van de honger. Alsof de regering niet had kunnen voorzien dat deze 
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problemen zich zouden voordoen vanwege de strenge ‘lockdown’, zijn veel te weinig 
opvangmaatregelen getroffen.  

Iedere woensdagavond smeer ik zes broden met pindakaas en jam. Een druppel op 
een gloeiende plaat. Op donderdagochtend worden de broden opgehaald door een 
vriendin die werkt voor ‘Ladles of Love’ en die in haar groen busje langs rijd bij mij en 
andere gevers in de buurt. ‘Ladles’ is uit nood geboren en ondertussen een gigantisch 
project om zo direct mogelijk hulp te verlenen. Zie https://www.ladlesoflove.org.za/?
gclid=EAIaIQobChMI79Pd85jw6gIVlOJ3Ch3eOgFbEAAYASAAEgJMHPD_BwE  
Het IMF heeft op 27 juli een enorme lening van US$4.3 biljoen aan Zuid-Afrika ver-
leend. Mag dat uitkomst bieden? Cynische Zuid-Afrikanen vrezen nu al dat deze lening 
met heel weinig ‘strings attached’ niet efficiënt en toereikend zal worden besteed. 
‘Looters are gonna eat.’ Zie https://ewn.co.za/2020/07/28/looters-are-gonna-eat-cyni-
cal-south-africans-react-to-r70bn-imf-loan 

Als jij zelf en je naasten steeds virus- en schotvrij zijn, waan je je gelukkig. Maar het is 
een onrustige gerustheid. Je blijft de winkels mijden, draagt angstvallig je mondkapje, 
wast voortdurend je handen. Wat er nog staat te gebeuren, weet niemand. Ik maak me 
zorgen over de wereld, over het land, over mijn stad, over mijn vrienden en familie. Zal 
ik ooit weer mijn negentigjarige moeder bij haar bejaardenhuis kunnen ophalen en 
samen met haar voor een ritje gaan? Zij woont 45 kilometer van mij vandaan in Som-
erset-Wes. Gelukkig is haar kamer in het Frail Care-gebouw van ‘Schonenberg gated 
village’ op de begane grond. De afgelopen twee maanden rijd ik iedere week daarnaar 
toe en ga dan voor een klein uurtje op bezoek. Ik sta buiten haar kamer aan het raam. 
We raken elkaar nooit aan. Zij houdt de moed erin en is meestal rustig, maar voor hoe 
lang nog? Ze vraagt steeds vaker: waarom kom ik niet naar binnen? wanneer mag ze 
weer naar buiten? Zal ze ooit weer de zee zien; op de veranda zitten bij mijn twee-
lingzus die maar dertig kilometer van haar vandaan woont in Stellenbosch? Wij verlan-
gen ernaar dat we met onze moeder weer zorgvrij een zondagmiddag zullen doorbren-
gen. O, om gewoon met z’n allen buiten te zitten terwijl mijn zwager barbecuet en de 
achterkleinkinderen in de tuin spelen. 

Over het wel of niet sluiten van crèches, scholen en universiteiten, soms wel, dan weer 
niet, begin ik niet eens uitleg te geven! Iedereen wil wat anders. Steeds heerst onzek-
erheid. De minister heeft zopas beslist, nadat de scholen voor sommige klassen enkele 
dagen open waren, dat ze weer voor vier weken dicht moeten. 

Ik voel me gezond, heb energie en wandel iedere ochtend vroeg in de buurt. De tijd lijkt 
stil te staan en toch voelt het of ik bij de dag ouder word. Ik moet waken tegen pas-
siviteit en moedeloosheid. Wegens de voortslepende onzekerheid, de beknotting van 
dagelijkse ondernemingslust en het feit dat het maken van plannen op langere termijn 
onmogelijk is. Je mag in de ‘lockdown stage 3’ waarin we nu zijn steeds bij niemand op 
bezoek, zelfs niet bij je zus, beste vrienden of collega’s niet. Het absurde is echter dat 
taxibusjes nu 100% vol mogen rijden. Van ‘social distancing’ kan geen sprake zijn. De 
passagiers zijn meestal arme zwarte mensen uit de townships die desperaat zijn om 
weer aan de slag te gaan. 

Er is een enorm verschil tussen de problemen van rijk en arm. De meesten hebben 
bijna niet te eten. Anderen maken zich druk over het feit dat ze te veel eten, te weinig 
mogen drinken. Restaurants, die die niet bankroet zijn, zijn sinds onlangs weer in 
bedrijf, maar mogen geen drank serveren. Na maanden thuis zitten mogen kelners en 
chefs dus weer aan de slag, alhoewel hun werkplekken soms om 7 uur weer dicht 
moeten om het personeel, vanwege de ‘curfew’, genoeg tijd te geven bijtijds thuis te 
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zijn. Tafels zijn meters uit elkaar geplaatst. Zonder mondkapje mag je niet naar binnen; 
het mag wel af terwijl je een hap neemt. Gasten komen mondjesmaat. Men is bang, 
heeft geen geld meer voor buiten de deur eten, zijn gewend geraakt aan zelf koken en 
cappuccino’s maken. 

Ach, wat doet het er eigenlijk toe dat de staat van de ene dag op de andere weer een 
drankverbod heeft ingesteld nadat het voor enkele weken wel toegestaan was op vier 
dagen in de week wijn en ander drank te kopen? Dan maar niet drinken. Je kunt er 
toch weinig aan doen. Wat doet het ertoe dat er een avondklokregeling (curfew) is? Dat 
niemand behalve ‘essentiële werkers’ op straat mogen zijn tussen 9 ’s avonds en 4 uur 
in de morgen? Dat is, behalve de daklozen dan. En hun getal neemt dag na dag toe; 
ondanks tentenkampen aan de buitenranden van de steden. Steeds meer bedelaars 
staan moedeloos bij stoplichten of buiten de supermarkten.  

Het openbare leven ebt weg. De stad is tjoepstil in de nacht. Langzamerhand slibt alles 
dicht, de regering beslist. De sluikhandel in sigaretten is al maandenlang steeds 
krachtiger aan ’t worden; het land verliest biljarden aan accijnsbelasting vanwege de 
handel die in de handen van rampokkers, opportunisten en wanhopige tussengangers 
is. Niemand snapt meer waarom de minister van binnenlandse zaken, Nkosazana 
Dlamini-Zuma, denkt dat de rokers zullen stoppen omdat zíj zegt dat het goed voor hen 
is. 

Ik rook niet, maar houd wel van een glas wijn. Het verbod op de verkoop van drank kan 
nog maanden duren. Je laat via-via de ene of andere contact stiekem wijnflessen zon-
der etiket afleveren in de vroege avond: omdat je, behalve zin hebben, weet hoe be-
langrijk het wijnbedrijf voor Zuid-Afrika is, vooral hier in de West-Kaap. De betutteling 
door de staat is zo arbitrair en rigide dat iedere landsburger ondertussen de ene of an-
dere wet overtreedt. 

Een columniste van een online krant, Vrye Weekblad, schrijft op maandagochtend 27 
juli: ‘Die weeklikse wiel begin weer sy lang draai. Die meedoënlose inmekaarsmelting 
van tyd is uitputtend – die ou ritmes van weke en maande nou verplaas deur ’n einde-
lose inperking en die op-en-af-en-heen-en-weer van die regering se veranderende (en 
soms onverstaanbare) reëls en regulasies.’ Een psychologe legt de wanhoop die veel 
mensen ervaren als volgt uit: ‘Wij ervaren het verlies aan voorspelbaarheid als een ver-
lies aan beheer.’ Haar advies is: ‘Focus op wat je kunt beheren. Vier (‘celebrate’) de 
kleine ritmen van iedere nieuwe dag en creëer rituelen van dankbaarheid. Leef in het 
moment.’ Er wordt naar advies in gedichtvorm gegrepen. Ik citeer, in prozavorm, een 
gedichtje van Martha Postlehwaite, dat de ronde doet.  

‘Do not try to save the whole world or do anything grandiose. Instead create a clearing 
in the dense forest of your life and wait there patiently, until the song that is your life 
falls into your own cupped hands and you recognise and greet it. Only then will you 
know how to give yourself to this world so worthy of rescue.’ 

In Kaapstad hebben we het geluk dat de machtige 1000 meter-hoge en zeer brede 
Tafelberg middenin de uitgestrekte stad ligt. (https://en.wikipedia.org/wiki/Table_Moun-
tain) Ik was al jaren voor ‘lockdown’ een ijverige wandelaar tegen alle kanten van de 
berg op met mijn ‘hiking’-groep, de zogenaamde Wednesday Walkers. Aanvankelijk 
mochten we na ‘lockdown’ bijna drie maanden lang niet de bergpaden of stranden be-
treden. Nu mag je wel, maar alles is voortdurend aan toestemming van de staat onder-
hevig.  
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Morgen komt de zon weer op. Het is woensdag. Mooi weer wordt voorspeld. Ik ont-
moet mijn wandelvrienden om 9 uur. We beklimmen de voorzijde van de Tafelberg: op 
naar Oppelskop en de zogenaamde Saddle. Dan verder naar Duivelspiek en de 
Preekgestoelte. De veldbloemen, proteas en heiden, zullen prachtig zijn.  

FROM THE JOURNALS 
Basil Kingstone 

Basil Kingston, en hij is niet de enige in deze brave nieuwe wereld, was niet toeges-
taan zijn Alma Mater te bezoeken. De bladen die hij normaal bespreekt, liggen nu op 
een stapeltje in zijn postvak. Volgende keer beter zullen we maar hopen. Niet getreurd, 
zoals gezegd, in plaats van nieuws van The Journals een bericht van de Stichting 
Nederlanders buiten Nederland. 

Onduidelijkheid troef bij reizen naar Nederland 
voor (voormalig) Nederlanders in het buitenland 
  
4 juli 2020 – Wie van de Nederlanders die in het buitenland wonen, mogen nu precies 
de EU in, wie mag er nu precies naar Nederland reizen? Nederlanders die buiten 
de EU wonen, en zeker ook Nederlanders buiten de EU met een ‘non-EU’ partner, die 
nu tijdens de (NLse) zomervakantie naar Nederland willen, zien zich geconfronteerd 
met regels die niet helemaal duidelijk zijn. Nederlanders die onvrijwillig het Nederlan-
derschap hebben verloren, lijken helemaal een vergeten categorie. Daarnaast is het 
volstrekt onduidelijk wanneer consulaten en ambassades weer open gaan. 
  
Onduidelijkheid over wat een “noodzakelijke reis” is, onduidelijkheid wanneer consulat-
en en ambassades weer open gaan, verschillende overheidssites die tegenstrijdige 
informatie geven, en een totaal gebrek aan informatie voor de naar schatting duizen-
den oud-Nederlanders die onvrijwillig het Nederlanderschap hebben verloren, maar 
toch naar Nederland willen komen, om bijvoorbeeld voor hun zieke ouders te zorgen: 
dit zijn de klachten die de Stichting Nederlanders buiten Nederland binnenkrijgt 
(SNBN).  
  
“Er is door Buitenlandse Zaken hard en goed werk verzet richting de gestrande Neder-
landers in het buitenland, maar de communicatie richting de Nederlanders die in het 
buitenland wonen, heeft het laten afweten. Terwijl zij, juist nu in vakantietijd, grote be-
hoefte hebben om hun familieleden en oudere naasten te bezoeken, te ondersteunen 
en waar mogelijk te verzorgen. Het lijkt er op dat er geen onderliggend plan is voor de 
heropening van ambassades en consulaten:, zo plots als ze gesloten zijn, kunnen ze 
ook weer open gaan – of niet. Sommigen kunnen überhaupt niet reizen omdat ze hun 
paspoorten niet kunnen verlengen,” aldus SNBN-voorzitter Eelco Keij. 
  

De nieuwsbrief van de SNBN is hier te lezen: 
 https://www.nederlandersbuitennederland.nl/nieuwsbrief-snbn-begin-juli-2020/ 

https://www.nederlandersbuitennederland.nl/cda-verbaast-met-zeer-fel-betoog-
tegen-dubbele-nationaliteit/   

Onderaan deze nieuwsbrief staan zeer relevante vragen en antwoorden. 

Voor verdere vragen: 06-11739078 of info@snbn.nl
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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=
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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)

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

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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