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" UROTIEK"
E
( of de wel een Euro-visie op toekomstig taalgebruik)
Toen ik begin januari mijn eerste bankafrekening ontving schrok ik . Ik wist zeker dat er een veel hoger bedrag op mijn
rekening moest staan. Maar natuurlijk, mijn vluchtige blik had de voor het eerst geintroduceerde EURO gemist. De
nieuwe monetaire eenheid leidt ook een geheel nieuwe daarmee samenhangende terminilogie in., zoals b.v.Euroland ,
naam voor deelnemend land aan Euro ,waarover Anton van Hooff in de weekeditie van het NRC zich , overigens in een
aardig stukje, druk maakt. Vooral het te pas en te onpas gebruikte euro als voorvoegsel en de naam "Euro" ziet hij niet
zitten,zoals uit zijn artikel blijkt.
Persoonlijk ben ik van mening dat we hier terwille van de eenheid niet te lang over moeten kibbelen. Het lijkt
onvermijdelijk dat onze moedertaal (net als alle andere Euroland talen) met de nodige Euro - woorden verrijkt zal worden.
We hoeven ons daarover niet op te winden. Immers we zijn al lang gewend aan Europoort, Euromast, Eurovisie en
Eurosongfestival ?
Misschien zouden we deze trend van taalverrijking wel onder het hoofd (N) Eurose kunnen onderbrengen, hoewel
Euro-dynamica het ook niet slecht zou doen.
Maar laten we eens even stilstaan bij de kleurrijke uitdrukkingen in onze taal die door die invoering van de Euro
verdwijnen.!
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Wat denkt U van de volgende zegswijzen die ineens overbodig worden?



geen cent op zak hebben ( of geen plakker- 2 1/2 centstuk-al eerder in onbruik geraakt). Als het goed is heeft
niemand echter nog een cent op zak!



een duit (1 /8 stuiver) in het zakje doen. Doen we ook al lang niet meer!



stuivertje verwisselen -



het was een dubbeltje op zijn kant- Zal altijd we zo blijven!



voor een dubbeltje op de eerste rang zitten - Zie ik ook niet zitten, rangen en standen bestaan eigenlijk niet meer, of
worden genegeerd.



een heitje voor een karwijtje - Daar krijg je geen mens meer voor!



op de markt is Uw gulden een daalder (fl. 1.50- )waard - (het sprinkhanenpaar dat wekelijks een uitspraak doet in
het NRC, had hier overigens wat op gevonden-" op de markt is uw euro 3,305565 euro waard ! "

Wat te denken van het verlies van de rijksdaalder ? Geen gewone daalder maar een van het Rijk! Toonbeeld van de harde
munt. En kunnen we wel ongestraft blijven "vergulden" ? " Vereurojen " klinkt immers niet goed.
Vooral Amsterdammers hebben te lijden, nu ze in het vervolg zonder "een piek , geeltje of een rooie" moeten doen. Niet
jofel !
Op de penning zijn wordt ook bedenkelijk. Zelfs penningmeester verdient een nadere beschouwing. En op de kleintjes
letten zal zich kunnen handhaven, omdat het hier om een andere betekenis gaat als vroeger (vader thuis-moeder werkt).
Wel verheugend is dat men nu veel gemakkelijker anderen met gelijke munt kan betalen als vroeger.
Harry Maat.

OPROEP
Zoals U in de Nieuwsbrief heeft kunnen lezen was het niet mogelijk het
laatste nummer van het vorig jaar te laten verschijnen.Over de oorzaak
hiervan behoeven we niet na te kaarten, wel wil ik er op wijzen dat de
redactie nodig uitbreiding behoeft zodat in het vervolg, ziekte of buitenlands
verblijf van een van de redactie-leden geen reden kan zijn om de krant niet te
doen uitkomen.
Vooral het typen van de artikelen om ze gereed te maken voor de floppy-disc
vergt veel tijd. Voor ingezonden stukken, tot nu toe sporadisch , geldt
hetzelfde.
Indien er 16 bladzijden (inclusief advertenties) volgeschreven zijn, wordt het
materiaal opgestuurd naar Pim van der Heyden in Tampere. Pim vormt de
krant en maakt die klaar voor de drukker, stuurt vervolgens het concept weer
terug naar mij.Ik ga dan zelf naar de drukker in Lahti, terwille van de
tijdwinst. Thuis plak ik de adreslabels erop en dezelfde dag gaat alles op de
post.
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Het is U waarschijnlijk duidelijk waarom het gaat. Het zou fantastisch zijn
indien er onder de lezers mensen zijn die menen, de tijd en de mogelijkheden
te hebben om mij vooral met typen bij te staan, om dan ook in noodgevallen,
die taken geheel te kunnen overnemen.
Artikelen op een floppy , of materiaal dat we kunnen scannen, zijn natuurlijk
uiterst welkom! Dat gaat rechtstreeks naar Pim.
Harry Maat.
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FINS LEREN
Al voordat ik, begin 1992, naar Finland verhuisde had ik mij een zekere basiskennis van de Finse taal eigen gemaakt. Dat
ging als volgt:
Toen Camilla mij voor het eerst bezocht in Groningen, rond Pasen 1990, had ze een verlaat trouwkado bij zich voor Elina,
de dochter voor Camilla's toenmalige chef. Elina woonde ook in Groningen, was getrouwd met Hans en werkte op een
vertaalbureau.
Toen ze hoorde dat ik Fins wilde leren , stelde ze voor een klasje te beginnen voor Hans en mij. Zo gezegd, zo
gedaan.Aanvankelijk een avond per week, later werd het wat minder frequent. Ik stortte mij vol overgave op Finnish for
Foreigners, deel I. 's Avonds maakte ik huiswerk en onderweg naar en van mijn werk luisterde ik naar de bijbehorende
cassettes.Wat Elina 's lessen leuk maakte , was, dat ze regelmatig gebruik maakte van muziek. Ze was een grote fan van
Juice Leskinen, maar had ook veel andere Finse muziek thuis. Zo luisterde ik in Groningen naar Juice, Hector en Olavi
Virta en kreeg songteksten mee als huiswerk.
Toen ik me definitief in Helsinki had gevestigd, heb ik nog twee winters Finse les gevolgd aan de Volkshogeschool
(Työvänopisto) en toen vond ik het wel mooi genoeg.Nog steeds beheers ik de Finse taal niet perfect, maar goed genoeg
om me te redden.
Muziek is trouwens nog steeds belangrijk in mijn verhouding tot Finland. Sinds ruim zes jaar ben ik lid van een gemengd
koor, Puotin Laulu , met als basis Oost-Helsinki, heeft een breed repertoire van kerstliederen via volksmuziek tot
popmuziek en zingt in diverse talen. Behalve dat zingen in een koor een fantastische hobby is, is het voor mij ook een
middel tot een beter begrip van en intregatie in de Finse cultuur en samenleving. Dat klinkt misschien wat bombastisch ;
laat ik het uitleggen: Door de Finstalige teksten breid je je woordenschat uit en leer je over Finse gewoontes en tradities.
Daarnaast is repeteren en optreden met een koor een intensieve bezigheid, je doet gezamenlijk je best om zo goed
mogelijk voor de dag te komen. Dat leidt tot nauwe kontakten met medekoorleden, vriendschappen en daardoor verdere
integratie in de Finse samenleving.
Bij het leren van een vreemde taal zijn er altijd eigenaardigheden die je opvallen. In de Finse taal stuitte ik op een aantal
woorden die sterk op elkaar lijken , maar in betekenis vrijwel tegengesteld zijn. Ik zal er wat voorbeelden van geven:
menetys: verlies
menestys: succes
keskittää: zich concentreren
keskeyttää: onderbreken
hautausmaa: begraafplaats
hautomo: broedplaats
Mogelijk zijn er onder de lezers van Noorderlict mensen die soortgelijke "grappen" hebben ontdekt in de Finse taal. Het
zou leuk zijn daar in een volgend nummer meer over te lezen. De Nederlandse taal heeft ook ongetwijfeld vele
eigenaardigheden. Misschien kan een Fin(se) die Nederlands heeft geleerd daar wat over schrijven.
Bert Slomp
slomp@dlc.fi
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Bert gaf vervolgens de data van twee uitvoeringen van zijn koor, beide in december.
door het niet verschijnen van het Noorderlicht konden we U daarover helaas niet berichten.
Datzelfde gold voor een oproep van pater Jan Aarts voor een internationale kerstliederenavond die op 10 december in de
Maria-kerk plaatsvond.
Jammer, de redactie hoopt echter , dat dit U niet weerhoudt om een volgende keer daar melding van te maken.

Jaargang 5, Nummer 1, Maart 1999

Nederlandse Vereniging in Finland

NOORDERLICHT

Briefing
In de uitzending van de WO van 2 februari werd aandacht besteed aan de oprichting van een Initiatief Groep die zich tot
doel heeft gesteld om Engelstalige woorden uit het Nederlands te mijden.
Mevrouw Ellen Suter ( staan niet in voor correct geschreven naam) te Almere, secretaresse van de Initiatief Groep
Woordenlijst lichtte toe waar mee de Gr oep zich gaat bezighouden. Als voor beeld noemde ze het woor d briefing.
Als je mensen op straat zou vragen wat dit woord betekent , zou het merendeel een antwoord schuldig blijven. Er waren
volgens haar genoeg Nederlandse alternatieven, zoals b.v. informatieve voorbespreking.
Mijn inziens was dit een ongelukkig voorbeeld. Briefing is afgeleid van brief dat kort of beknopt betekent. Met
briefing wordt bedoeld: - kort samengevatte instructies voor een vluchtplan (Luchtvaart) mbt de voorgenomen vliegreis de piloten komen daarvoor naar de briefing room.
Ook waar het om militaire instructies voor een strijdplan gaat gebruikt men briefing.
In de Luchtvaart is het Engels nou eenmaal de gangbare taal, terwille van de veiligheid.
Dat is toch helemaal niet erg dat voor een Engels woord ,op zo'n specifiek terrein, geen Nederlands woord bestaat, dat de
gewone man op straat dat woord niet kent. Mogelijk bestaat er geen behoefte ook dat woord te kennen. Zo wel, dan zijn er
altijd nog woordenboeken. Veel erger is het dat nieuwe woorden aan de woordenlijst worden toegevoegd die een
andere,oneigenlijke betekenis meekrijgen dan de oorspronkelijke.
In de weekeditie van het NRC (22/12/98) verscheen een artikel over suggesties van lezers m.b.t. de Nederlandse vertaling
van veertig Engelse leenwoorden. Er kwamen elfduizend reacties binnen!

De jury van *Come in Action* werd gevormd door Liesbeth Koenen (wetenschaps-journaliste); Ewoud Sanders
(taalhistoricus en journalist) en prof.dr. P.G.J.van Sterkenburg, directeur van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie.
Van de veertig woorden noem ik slechts Airbag - Brainstormen - Flashback - Follow up - Headhunten - Hi-tech - Homepage - Junkfood - Lobbyen - Multinational - One night stand - Pin up - Understatement -Website.
Airbag - botsballon (meeste inzendingen)
Brainstormen - ideespuien. (vreemd dat niemand met "breinstormen" aankwam).
Flashback - terugflits kon alleen door de jury worden gehonoreerd.
Follow up - vervolg?
Headhunten - kaderjagen(prachtig gevonden).
Hi-tech - top-tech of top-techniek.
Home-page - Webpagina en webstek.
Junkfood - Vulvoer.
Lobbyen - Meningmakelen en belangelen.
Multinational - meerlandenbedrijf.
One night stand - eennachtslief.
Pin up - behalve het Zuid Afrikaanse "prikkelpopje" geen bevredigende oplossing.
Understatement - onderdrijving.
Website - netplek (de jury wijst op het inburgeren van Internet).
In een andere editie van het NRC (19/01/99) werd de staat opgemaakt van de NIEUW ONSTA NE WOORDEN IN 1998.:

Alcoholslot - Alcomobilist - Antiflitskastje - Apparatenstress - Borstelbaan - Camerahelm - Chiptanken - Dialectpop Docusoap - Doorplassen - Drip - Energiepaal - Flup - Frismelk - Handpalmcomputer - Infostopzuil -Interculturisatie IVF-fiets - Jeukmeter - Kantelsimulator - Kikkerlikken - Klikmof - KruimelofficierLeenuurtje- Lokfiets - Lulleriken - Lijkvinding - Midderdag - Mobiliteitsconsulent - Mollentoeslag - Noos Olifantenkantelaar - Onttuttelen - Oppashulp - Opplussen - Ozoneter - Palenpest - Paneellantaarn - Parkadammertje Penispil -Peuterporno - Pilmoe - Pinauto - Planschade -Privatopia - Pump - Putkast - Randkerkelijke - Ribbelstrip Ritslocatie - Roemzoeker - Schaampruik - Schijndrempel - Shotkit - Showvader - Slaapseks - Slenderen - Sleurtunnel Snelbon - Snuffeldoosje - Snuffelkaart - Snuitvast - Spam - Speciecisme - Spitsstrook - Spuitruimte - Standwipper Straatjuweel - Strowoning - Struinnatuur - Toiletlift - Tubbietaal - Tuteren -Uitstelmoeder - Vanillist - Verkeersassistent Voelbad- Voorschool - Wachtlijstbemiddelaar - Webfoon - Wikker - Winstwaarschuwing - Zalmsnip - Zapcabaret Zonnezeil - Zorgvader .
Met waardering voor de verzamelaars, de bronnen staan vermeld bij de uitleg, lijken het mij toch geen "perennials". Ze
liggen niet lekker in de mond, zo te zeggen.
De Finnen pakken dat toch beter aan. Hoewel er ook veel weerstand is tegen het gebruik van Engelse termen , maken ze
er dan maar door enige letteromzettingen een gauw een Fins woord van !
HNM.
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Van de Bestuurstafel
In de Nieuwsbrief heeft U kunnen lezen wat onze plannen waren, begin van dit jaar.
De Nieuwjaarsinstuif behoort al weer tot het verleden.Ook hier weer een wat tegenvallende opkomst. Jammer voor de
organisatoren en vooral voor de dames, Annelie, Marja en Terttu, die zich weer veel moeite getroost hadden om voor een
natje en een droogje te zorgen. Een ding was zeker , het was uiterst gezellig.
Het volgende om Uw geheugen op te frissen!
Voor de Sauna-avond vrijdag - avond 5 maart a.s.hebben zich een redelijk aantal leden gemeld. Het spijt me dat
de reisbeschrijving en het dienstrooster van de bus niet bijgesloten waren. Ook de naam van de sauna klopte niet. Niet zo
heel erg want U moest zich telefonisch opgeven bij Joop Nieuwland (09 - 341340 ) of Anneli Kettunen (09-1462538). Dit
kan nog steeds! (i.v.m. de Cater ing).
Volledigheidshalve het goede adres:
VERKKOSAARENKATU 4 6 kierros

(ten huize van een daar gevestigde dr ukkerij).

Het verdient aanbeveling om te 17.00 uur aanwezig te zijn. U kunt daarna wel binnenkomen , maar dat is misschien wat
omslachtig. Bij gesloten deur kunt U Tuija Leimula bellen 050- 5659581. Zij zorgt er dan voor dat U binnenkomt.
De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op donderdag 25 maart te 1800 uur in de Hirvenpäämaja. Op de agenda
staan de bestuursverkiezingen centraal. Paul van Santen stelt zich niet herkiesbaar. Ada en Erik Boer gaan in juni , na 5
jaar!, afscheid nemen van Finland. Ook Ada haar plaats in het bestuur komt dus vrij.
U kunt zich nog steeds opgeven als kandidaat!
Hebt U vergeten zich op te geven voor de uitvoering van "Les Miserables " kunt U dat alsnog proberen. Marja
Tuukkanen 040- 5190447. De sluitingsdatum is echter 10 februari , zoals in de brief vermeld.

Ambassade Nieuws
De verhuizing is een feit!

Nieuw adres:
Alankomaiden Suurlähetystö
(post-adres hetzelfde PL 886 - 00101 HKI)
Eteläesplanadi 24 A
00130 Helsinki
(Manner heimtie -zijde)
(boven restaurant El Greco)

6

Ingang voor bezoekers

(konsulaattiosasto/viisumit):
Erottajankatu 19 B
(om de hoek!).
00130 Helsinki

puh.: 358 - (0) 9 661737
Fax : 358 - (0) 9 654734
VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT
Op 10 juni worden de leden van het Europese Parlement gekozen. Als Nederlander in het buitenland kunt U ook aan deze
verkiezingen deelnemen.U moet dan de Nederlandse nationaliteit bezitten, niet staan ingeschreven in de
bevolkingsadministra-tie in Nederland , en op de dag van de verkiezingen de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
(als resident van Finland hebt U waarschijnlijk net als ik een aanvraag voor stem- gerechtigheid ontvangen, biedt echter
alleen de mogelijkheid uw stem uit te brengen op Finse kandidaten).

Indien U op Nederlandse kandidaten wilt stemmen , moet U zich bij de gemeente Den Haag laten registreren.
Daarvoor moet U dan een kiesregistr atiefor mulier invullen, dat U bij de Ambassade moet aanvragen.
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Expat

info

De Ambassade ontving in oktober het volgende schrijven van Masha Kodden, Marketing Intermediair Online.

Geachte heer, mevrouw,
Steeds meer mensen krijgen en benutten tegenwoordig de kans om voor hun werk naar het buitenland te gaan. Het blijkt
voor de aankomende expatriates echter niet altijd even eenvoudig om zich degelijk voor te bereiden op hun toekomstig
vertrek naar het buitenland.
Om te kunnen voorzien in de grote en groeiende behoefte aan informatie over wonen en werken over de grens, is onlangs
een samenwerkingsverband opgericht tussen Intermediair en het Koninklijk Instituut voor de Tropen ( KIT). Gezamenlijk
ontwikkelen we op dit moment de Expat Infobase , een database waarin alle mogelijke informatie is verzameldvoor
toekomstige expatriates.
Intermediair is binnen het Nederlands bedrijfsleven een belangrijk en toonaangevend weekblad.Niet alleen vanwege de
kwaliteit van de artikelen, maar zeker ook vanwege het uitgebreide vacature- aanbod. De afdeling CMO (Cultuur,
Management en Ontwikkeling) van het KIT houdt zich bezig met cultuurvraagstukken en zorgt er onder meer voor dat
expatriates worden voorbereid op hun verblijf in het buitenland.

Bij het opbouwen van het Expat Infobase wordt uitsluitend gebruik gemaakt van betrouwbare , in de praktijk getoetste
informatie. Deze informatie is bovenal te vinden bij expatriates.Daarom is speciaal voor de Expat Infobase een vragenlijst
ontwikkeld. Expatriates kunnen aan de hand daarvan hun bevindingen over hun verblijf in het buitenland optekenen. Deze
enquette is zowel in gedrukte vorm als op Internet verschenen. Het internet adres van de vragenlijst is :
http:// www.kit.nl/Expats/info.html
of
http://www.intermediair.nl/Expats / info.html.
Voor een betrouwbare uitgebreide database is het van belang dat zoveel mogelijk expatriates de vragenlijst invullen.
Derhalve zouden we personen die in het buitenland werkzaam dan wel in het buitenland werkzaam zijn geweest, op deze
vragenlijst willen attenderen. Daarbij zouden wij graag uw medewerking willen vragen.

Graag zouden wij vernemen of het mogelijk is adressen van verenigingen en organisaties voor Nederlandse Expatriates in
uw land te ontvangen, die eventueel kunnen meewerken aan het verspreiden van de vragenlijst onder de expatriates.
Wellicht is het tevens mogelijk het bovengemelde iniatief in uw publicaties te vermelden.
Gaarne zien we uw reactie hierop tegemoet.
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Met vriendelijke groet,
Masha Kodden
Marketing Intermediair Online.
Adressen:
KIT- Koninklijk Instituut voor de Tropen
Linnaeusstraat 35 F
Postbus 95001
1090 HA Amsterdam
Tel.: + 31 (0) 20 5688 711
Fax: +31 (0)20 5688409
E-mail : cmo@kit.nl
Intermediair Online
Rijnsburgstraat 11
Postbus 9194
1006 CC Amsterdam
Tel: +31 (0)20 4875 653
Fax: +31 (=)20 4875 793
E-mail: info@intermediair.nl
Bent U geinteresseerd dan kunt U rechtstreeks reageren. De vragenlijsten hebben wij niet. (red).
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In de rij voor een haardos
Onder deze titel verscheen precies 50-jaar geleden een artikel in het weekblad "De Spiegel",(1906- 1969):
Niet uit Londen, Parijs of Brisbane komt het bericht, dat het einde van het tijdperk der kaalhoofdigen inluidt! Nee, het
komt uit Een, een dorp , eerder nog een gehucht dat ergens in de kop van Drente ligt, moeilijk te bereiken in zijn
eenzaamheid.
Tussen de school met de Bijbel en de Gereformeerde kerk woont kapper Marienus van Rooyen. Hij is geen Drent,
maar een Hagenaar, die jaren achtereen in zijn stad heeft gewerkt aan zijn vinding: een haargroeimiddel dat de kaalste
schedel overwint. Nu loopt het storm in Een, waar wijde zandvelden aan de smalle dorpsweg grenzen, waar glanzende
auto's af en aan rijden, waar de dorpskapper tijd en handen te kort komt.Glimmende en dun -behaarde hoofden zijn er
genoeg...!
Men wil weten , wat eeuwenlang coiffeurs en kaalhoofdigen heeft beroerd: kan de haargroei terugkeren?
Klas Tolner , aan de Veenhuizerweg , levert het bewijs. Hij was de eerste , die de behandeling onderging in het dorp, waar
van Rooyen nu twee jaar werkt. Het hele dorp grinnikte : zeker een grap van de barbier!
Maar de barbier geloofde in zijn levenswerk. Hij ging zijn weg. Op het hoofd van smid Giese en diens knecht, op de
kruin van Britstra, de sigarenwinkelier, op de hoofden van twee jongkerels, die van hun geboorte af met een kaal hoofd
over de Drentse velden moesten gaan.
Bezoekers uit vele delen van Nederland bukken zich om het lage woonhuis van Tolner, de zoon van de varkenskoopman,
binnen te gaan, om te zien naar , de haargroei van Klaas, naar de pluk haar, die aan zijn voorhoofd grenst. Let wel : nieuw
haar, dat al twee keer geknipt is !
En de anderen in het dorp , die proefkonijn waren , beamen het: een wonder is het, maar het haar keert weer.
De kapper van Een wordt beroemd. Bij tientallen stromen de kaalhoofdigen en de dun -behaarden naar zijn
eenvoudige salon. De post brengt telkens stapels brieven. Honderden willen het middel weten. Maar het figaro van Een
zwijgt.
Des avonds scheert en knipt hij , overdag bewerkt hij de schedels van doktoren, fabrikanten,klerken, soldaten, jongens
en boerenarbeiders. Als de uitvinding van de kapper van Rooyen stand houdt, wordt hij wellicht de rijkste man van
Drente. Begint in Een, gemeente Norg, de victorie in de moeizame en tot dusverre een-zijdige strijd tegen de
kaalhoofdigheid?
Kapper van Rooyen is hiervan overtuigd, de dorpelingen stemmen met hem in, maar ... de toekomst zal het heirleger
dat hoofdhaarlozen het antwoord moeten geven!
De kapper van Een , hij werkt voort!
J.R.

Vierhonderdzes en twintig jaar geleden

Ze vliegen over het ijs
Serie : IJs en weder
(Telegraaf van enige jaren terug)
Wij bevinden ons in de winter van 1572. Die was streng. Al op de 28ste oktober viel de vorst in en het begon hard te
sneeuwen. In Holland rebelleerden de Geuzen tegen het katholieke gezag. Hertog Alva, de Spaanse legercommandant,
besloot Haarlem aan te vallen, omdat deze stad de smalle doorgang tussen Noord- en Zuid-Holland beheerste. Zijn troepen
waren stomverbaasd over de flitsende aanvallen die de Hollanders op het ijs uitvoerden.!
Alva had Zutphen genomen en maakte zich klaar om Holland binnen te vallen. De vroege inval van de winter doorkruiste
zijn plannen grondig. Al op 24 november moest bij Zutphen de IJssel opengehakt worden. Het slechte weer maakt de tocht
door het rivierengebied onmogelijk. Alva besloot zijn zoon Don Fadrique op te laten rukken tegen de rebellen in Holland.
Deze trok met 7000 soldaten over de hoge gronden van de Veluwe, moordde Naarden uit en ging via Amsterdam, dat nog
steeds aan de kant van de Spaanse koning stond, naar Haarlem.
De Amsterdamse haven werd geblokkeerd door zeven Geuzenschepen, die vrijwel ingesloten lagen in het ijs op de
Zuiderzee. Don Farique probeerde ze van de wal af te vernietigen, maar zijn kanonnen reikten niet ver genoeg. Toen
stuurde hij er een compagnie van vijftig haakschutters op af onder leiding van Rodrigo Perez. Ze kwamen moeizaam
vooruit op het gladde ijs en bovendien konden ze niets uitrichten, omdat de Geuzen het ijs rond hun schepen hadden
opengehakt.
Toen gebeurde er iets wonderlijks. Er trokken enkele geuzenknechten tegen hen uit , die met reusachtige vaart
aanvallen uitvoerden en dan ijlings weer verdwenen. Zo snel als de wind, en zo dat de verblufte Spanjaarden
niemand konden vangen of verwonden. Alva hoorde er van en schreef onmiddellijk een brief aan de koning ,
waarin hij meldde " dat dit feit mij het wonderbaarlijkste toeschijnt, waarvan men ooit heeft horen spreken".
Bernardino de Mendoca, een kroniekschrijver die de veldtocht meemaakte, noteerde: " Ze hadden een soort sporen
aan, zoals de gewoonte van het land dat meebrengt , met scherpe krammetjes, op een plankje met ijzer beslagen, dat in
het holle en op de zool van de voet sluit, om zich zonder uit te glijden op het ijs te kunnen staande te houden en zo te
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lopen en te vechten. De Hertog heeft er dan ook zeven- duizend aldus besteld. "
Op 11 december verschenen de Spanjaarden voor de poorten van het rebelse Haarlem, dat omgeven was door
onafzienbare ijs- en sneeuwvlakten, doordat men de weilanden rond de stad onder water had gezet. De Haarlemmermeer
was dichtgevroren. Het Leidsche Meer ook, maar de wateren waren nog niet begaanbaar. Een dag eerder had een
compagnie van 300 Geuzen in de buurt van de stad een aanval ondernomen, maar ze werden onder de voet gelopen. Vele
dubbelsoldeniers, de zwaarst bewapenden, verdronken jammerlijk, doordat ze door het ijs zakten bij hun vluchtpoging.
Pas na twee weken van intense belegering bleek het mogelijk over het water te trekken. Vanaf 27 december tot en
met 7 februari werd op die manier de stad bevoorraad vanuit Sassenheim, waar de Prins van Oranje een
legerplaats had ingericht. In totaal gingen er in die periode 800 sleden vaak getrokken door twee paarden heen en
weer , maar voldoende om de 20.000 inwoners van Haarlem in het leven te houden was het niet.
De koude werd zeer streng en Mendoca meldde dat " er op sommige dagen wel dertig tot veertig Walen doodvriezen
of door ontberingen om het leven komen". Op 3 januari werd vlak bij Amsterdam een vrouw onder aan de dijk gevonden.
Ze was doodgevroren, maar had nog een levend kind aan de borst. De belegeraars van Haarlem probeerden tevergeefs het
contact dat over het meer tussen de prinsgezinden werd onderhouden te belemmeren. J.Six van Chandelier meldt in 's
Amsterdammers Winter:
Een vond fie 't geestig Holland vond.
Een wonder in des Spanjerds mond.,
Die dat met bloedge schaade sach,
Wanneer hij Haarlems muur belagh.

Hij schreef ook: " Mannen, vrouwen, ja zelfs kinderen, spoedden zich , zoo snel als de wind op hun schaatsen voort en een
ieder leverde zijn bijdrage voor de mondbehoeften in die korte donkere dagen en lange Decembernachten."
Op 29 januari 1573 vertrokken drie mannen naar de prins, en twee dagen later zonden de burgemeesters opnieuw
twee boden met brieven naar Zijne Hoogheid. Ze keerden onmiddellijk terug naar de stad en vingen onderweg een
hoogduitse ruiter die van plan was naar het Spaanse leger in Voorhout te trekken. Dezelfde avond trokken trokken
deze twee boden opnieuw naar het kampement in Sassenheim.
De nood steeg hoog in de belegerde stad. Er was vooral gebrek aan brandhout.Men probeerde de houten crucifixen en
Mariabeelden die buit gemaakt werden bij de bestorming van Beverwijk te verstoken, maar er kon nog geen ketel vlees op
gaar gekookt worden. Er zat dus niet anders op dan net als in Leiden te beginnen met de gedeeltelijk sloop van huizen. Het
eerst verdwenen de gedeeltes, die er in de rijke jaren aan gebouwd waren. Tal van woningen krompen zienderogen in met
het voortduren van de vorstperiode.
De dooi viel begin januari even in, maar in de tweede helft van de maand vroor het weer zwaar. Mannen uit
Amsterdam en Spaarndam kregen bevel de vaarwegen open te hakken "op straffe van verbeurd verklaring van lijf en goed
en verbranding van huis en haard." De Spanjaarden konden hun kanonnen niet over land vervoeren en moesten dat per
schip doen. Haarlem was voor even gered door de nieuwe vorst. De sleden konden weer rijden, maar op 13 februari was
het ijs uit de Haarlemmermeer verdwenen. De Haarlemmers moesten nu beginnen hun paarden, honden en katten te
slachten.
Tot 13 juli hielden ze de ongelijke strijd vol. Toen werd de stad ingenomen door de Spanjaarden.
Redactie: Ron Couwenhoven.

Nederlandse TV programma’s
Frank Abels te Lappeenranta vertelde mij onlangs dat hij ontvangst heeft van Nederland 1- 2- 3 en Veronica.
Geinteresseerden kunnen misschien d.m.v. E-mail contact met hem opnemen.

Gezien:
Op de satelliet TV , kanaal 04 verscheen gisterenavond (9
febr.omstreeks 22.00 uur) de volgende mededeling:
KPN TELECOM BROADCAST
THE NETHERLANDS
FAX FOR INFO
++ 31. 35. 6786081
Insiders weten hier wel raad mee.
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Ontvangen
NR 1 -99 VAN
AVIISI , het contactblad van de
Vereniging Nederland -Finland werd ontvangen.
De komende EDUSKUNTAVAALIT - de oprichting van
een Fins "EXPATRIATE PARLEMENT- FINLAND EN
DE ZIGEUNERS - OODI NAISELLE (Suomalaisen
Naisen Päivät) - en de tentoonstelling "KALEVALAFINS NATINAAL EPOS vormde het belangrijkste van de
inhoud. Wij hopen U er de volgende keer wat meer over
te vertellen.
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Sinterklaasfeest
Het was druk in de Hirvenpäämaja op 5 december.
Sinterklaas en zijn Pieten hebben me verteld dat het
overvol was. Wel honderd kinderen en ouders! Een
overvloed van kado,s en snoep. Paul van Santen had het
feest perfect georganiseerd. Toch hoopt het bestuur
volgend jaar weer beschikking te hebben over een zaal op
een school, om toch een ruimte te hebben die zich beter
voor zo'n traditioneel feest leent.We kunnen ons
voorstellen dat behalve de ouders er ook misschien wel
andere "aanhorigen of belangstellenden" zouden kunnen
zijn. Wie heeft daaromtrent ideeen?
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De Hamvraag
Het was december, enkele weken voor de Kerst. Toen ik terugkwam op mijn kamer in het ziekenhuis lag op het andere
bed een nieuwe patient. Hij was binnengebracht met ademnood, wat ook duidelijk hoorbaar was. Hij werd met veel zorg
omgeven.
De volgende dag was hij er al een stuk beter aan toe.Tot dan toe had ik alleen een spierwitte kuif van hem kunnen zien,
die boven de dekens uitkwam. Maar nu bleek hij een statig oud heertje klein van stuk. Tijdens het bezoek - uur was de
kamer overvol , naar ik begreep met familie die van heinde en verre kwam."Papa" kreeg langzamerhand praats voor tien
en ook zijn telefoon rinkelde vele keren per dag.
De toestand van Papa ging aldoor vooruit. Het leek wel hoe meer mensen hem kwamen bezoeken des te beter hij zich
voelde.
Papa ging toen vertellen. Hij was 82 jaar. Als 30-jarige was hij vanuit Karelie naar Finland gekomen. Hij was boer van
origine maar had ook in de bouw gewerkt, en kennelijk een goed bestaan opgebouwd. Goed geboerd , zo te zeggen.
Zijn vrouw was thuis, wat slecht ter been, samen hadden ze elf kinderen, vijf en twintig kleinkinderen en de nodige
achterkleinkinderen. Het boeren bedrijf , 20 ha akkergrond en 19 ha bos, 30 koeien, 20 varkens ,1600 kippen, was nu in
handen van een van zijn zonen. De andere zonen waren allen in de bouw werkzaam. Alle woningen in de familie werden
zelf gebouwd.
Ik begreep dat de leden van het oorspronkelijke gezin jaarlijks een bezoek aan Karelie brachten . Maar behalve zijn
jongste zoon (in Finland) geboren, verlangde niemand er naar terug!
Papa zelf wijdde al zijn tijd aan houtsnijwerk. Hij "sneed "vooral klokken. Voor de hele familie kado's met de kerst.
Hij maakte zich zorgen, door zijn ademnood kwam hij ook in tijdnood!
Zijn grootste zorg echter was "de kerstham ". Wat te doen? Altijd hadden ze voor Finse hammen gekozen. Maar nu met de
Deense hammen op de markt, voor maar liefst Fmk 14.90 - per kg , terwijl de Finse nog altijd Fmk 29.90 per kg deden,
werd het toch wel een dilemma. Fatsoenshalve zou je weer voor een Finse moeten kiezen, maar als de kwaliteit nou niet
zou verschillen , kon je toch de balans toch naar de Deense kilo's laten doorslaan.
Tot een beslissing is het niet gekomen. Dezelfde dag nog mocht hij naar huis, werd door een van zijn zonen opgehaald en
kon hij bijgestaan door een inhaler doorgaan met het lijmen van zijn kerstklokkenkasten.
H.van Opzalen.

Kerstnotities
Enige jaren geleden was er tendens dat in Holland het Kerstfeest het langzamerhand ging winnen van Sinterklaas.Nu las ik
echter dat er een duidelijke verschuiving terug naar de Sinterklaasviering was waar te nemen. Waaruit concludeert men
dat? Louter uit cijfers met betrekking tot de uitgaven natuurlijk.
In Finland maakt men zich er geen zorgen over. Hier bekommert men zich blijkbaar alleen over de uitspreiding van het
Kerstgebeuren over het hele jaar. De Pikku- Joulu feestjes worden steeds vroeger in het jaar gehouden, de Kerstman
resideert het hele jaar, of vertoont zich op allerlei officieele gebeurtenissen, of sportieve evenementen over de gehele
wereld. Het publiek helpt mee. Maanden na Kerstmis kan men overal nog kerstversieringen voor de ramen , of ditto
verlichting in de tuinen bewonderen.
Jammer , we helpen met z'n allen mee, steeds langer en vaster in de dwingende greep van de "commercie" te geraken.
De origineele Kerstsfeer gaat daarbij verloren. De Duitsers, die als in geen andere taal, dat met hun "Heiligenabend " zo
prachtig die sfeer in woord brengen , kerstavond, de avond waarop "die Bescherung" ( ook al zo'n sfeervol woord voor het
geven van Kerst geschenken) plaatsvindt, zullen moeten toegeven, dat het steeds meer op een "Scheinheiligenabend" gaat
lijken. Als meervoudig Kerstman, kan ik getuigen dat die geschenkengeverij hier wel een beetje uit de hand gaat lopen..
Soms wel twee grote vuilniszakken (150 ltr) per kind!
In mijn jeugd werd thuis uitbundig Sinterklaas gevierd. Chocolademelk en tulband, wachten al zingend op bezoek van de
Sint. Twee , drie teilen vol met kadootjes, waarbij altijd voor iedereen rijmpjes,gedichten,grappen,chocolade-letters,
speculaas- en taai-poppen. Sinterklaas kregen we niet te zien, de arm van Piet wel ! (strooigoed) Als er gebeld werd kwam
toevallig vader meestal de trap af.
Toen de kinders het huis uit waren bleven de chocolademelk en speculaas en een mooie sjaal of zo.

Kerst werd volstaan met een boom, waaraan chocolade kerstkansjes hingen en voor iedereen een bord met noten en een
sinaasappel.Dan natuurlijk een Kerstontbijt met Weihnachtstolle en een eitje. Voor het diner gevogelte of wild. Heerlijk
maar niet overdadig. Meestal wel wat over voor de volgende dag , maar niet voor een hele week.
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Voor de kinderen was er Kerstfeest op de zondagschool.Daar kregen we dan kleine geschenken, zoals boekjes met een
Kerstverhaal. Op m'n jongste broertje maakte dat destijds veel indruk. Op de terugweg met zijn kadootjes onder zijn arm
bleef hij aldoor zingen "Prijs Zijn naam"., daarmee uitdrukking gevend van zijn dankbaarheid aan de "Grote Schenker".

Tijdens mijn overpeinzingen ten aanzien van dit onderwerp, viel mij opeens in dat het eigenlijk niet zo gek zou zijn om
het "commercieele" kerstfeest later te vieren. Denk eens in! Wat een klap we dan zouden toebrengen aan de commercie!
Wat een besparing ook! Om met de boom te beginnen. Na tweede Kerstdag liggen ze voor het oprapen bij de
verkooppunten. Belgische en Finse. We kunnen de beste keus maken. Gratis. We hoeven niet meer in de rij te staan bij de
Alko of de supermarket. De dag na Kerstmis begint de "uitverkoop" al. Eenzelfde truitje of paar sokken krijg je gauw voor
de halve prijs! Om van kerstversieringen en speelgoed maar niet te spreken. Het is dan ook beter te bepalen wat er voor
wensen zijn. Kerstmanpakken zijn dan gemakkelijker te huren. En misschien behoeven we niet tegelijk met de meute onze
kerstgeschenken te ruilen. Algehele besparing!
Het kindeke Jezus blijft natuurlijk geboren worden in de Kerstnacht, de nachtmis of kerkdienst kunnen we gewoon bij
blijven wonen, of op de televisie volgen, zonder volgegeten in slaap te vallen. We hoeven ook geen excuus te zoeken om
niet naar de mis te gaan. Zou dat geen vrediger gevoel geven? Het ging toch immers om de "Vrede op Aarde"?
Sinterklaas kan gewoon op de dag , 5 december gevierd blijven worden. Tenslotte zijn we hier niet ons gehele leven aan
verbonden, als de kinderen een bepaalde leeftijd hebben bereikt , kan het eventueel een tijdje pauze zijn, tot de
kleinkinderen de Goede Sint weer gevonden hebben.
Een Ex- Sinterklaas en Joulupukki.

De rol van de Nederlands Vereniging in Finland.
Na ruim twee jaar in Finland gewoond te hebben en gedurende die periode met verbazing de matige response van de leden
op de activiteiten georganiseerd door het bestuur van Nederlandse Vereniging in Finland bekeken te hebben voel ik de
behoefte om de discussie over de rol van de Nederlandse Vereniging in Finland door middel van dit stuk in “Het
Noorderlicht” te openen.
In de afgelopen tien jaar hebben wij het voorrecht gehad om gedurende een aantal jaren in Mexico en Brazilië te mogen
wonen.
Naast de typische culturele rijkdom en de schitterende natuur van beide landen hebben wij in die jaren met name genoten
van de activiteiten en de contacten met andere leden van de Nederlandse Vereniging aldaar.
Het zou te ver gaan om Finland met Zuid Amerika te vergelijken, hoewel de sociale, culturele en klimatologische
verschillen tussen Nederland en Finland bijna net zo groot zijn als tussen die van Nederland en bv. Mexico.
Ook het aantal leden van de Nederlandse Vereniging in de drie landen loopt niet zo ver uiteen.
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Je zou dus aan mogen nemen dat er ook bij de leden van de Nederlandse Vereniging in Finland de behoefte bestaat om op
gezette tijden de landgenoten in den vreemde in een gemoedelijke sfeer te ontmoeten om op die manier ervaringen uit te
wisselen, elkaar raad te geven, of zo maar weer eens in het Nederlands met elkaar te kunnen praten en bezig te zijn.
Als de opkomst bij georganiseerde activiteiten een graadmeter zou zijn voor die behoefte kun je alleen maar concluderen
dat hier in Finland niets minder waar is.
Verschillende keren zijn evenementen als: autorally, kaasavond, picknick op Suomenlinna etc. door een totaal gebrek
aan belangstelling geannuleerd.
En het is voor het eerst in mijn verenigingsleven dat ik meemaak dat het aantal bestuursleden tijdens een officiële
jaarvergadering groter is dan het aantal gewone leden.
Dit alles kan volgens mij niet liggen aan de manier waarop het bestuur telkenmale weer probeert om iets te organiseren.
Het enthousiasme waarmee deze mensen ondanks de geringe response van de leden steeds weer proberen om met nieuwe
ideeën de belangstelling te wekken is m.i. bewonderenswaardig.
Het kan natuurlijk zijn dat dit enthousiasme en de energie aangewend wordt om zaken te organiseren die niet of
nauwelijks voorzien in een behoefte van de leden, maar dan rijst de vraag hoe kan het bestuur te weten komen wat dan
wel te organiseren, als de leden zich niet uiten en practisch onzichtbaar zijn.
Ik hoop van ganser harte dat dit verhaal U inspireert om te reageren, of beter nog; U uitdaagt om met een stortvloed van
nieuwe ideeën te komen.
Mijn voorstel is dat u Uw commentaar, suggesties, zelfs opbouwende kritiek in de loop van de komende weken opstuurt
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naar de redactie van “het Noorderlicht”
Gezien de moeite die Harry Maat zich elke keer getroost om het lijfblad weer vol te krijgen met wetenswaardigheden
ben ik er practisch zeker van dat Uw reacties gepubliceerd zullen worden in de volgende uitgave, wat als voordeel heeft
dat ieder lid daarvan kennis kan nemen.
Ik ben er van overtuigd dat het bestuur de conclusies en daaraan verbonden suggesties graag op de agenda van de
eerstvolgende jaarvergadering in maart 1999 zal plaatsen.
Ik kan me geen beter bewijs van Uw betrokkenheid bij de Nederlands Vereniging in Finland voorstellen dan een massale
opkomst bij deze vergadering.
Ik wens U allen een gezond, gelukkig en actief (verenigings) jaar 1999 toe.

Met vriendelijke groeten,
Cees Beije
Risto Rytin tie 3B
00570 Helsinki
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Läh:
Nederlandse Vereniging in Finland
c/a H. Maat
Naalinkatu 2
05460 Hyvinkää
Finland

KOPIJ VOOR 30 MEI IN ONS BEZIT!
t.n.v. H.N.Maat- Naalinkatu 2 - 05460 Hyvinkää.

Programma voor winter - voorjaar 1999
5 maart:

Sauna avond -

VERKKOSAARENKATU 4 6 kierros - Aanvang 1700 uur.

25 maart: - ( Algemene Ledenvergadering )- Hirvenpäämaja van 1800 - 2030 uur.
Hebt U vergeten zich op te geven voor de uitvoering van "Les Miserables” kunt U dat alsnog proberen. Marja
Tuukkanen 040- 5190447. De sluitingsdatum is echter 10 februari , zoals in de brief vermeld.

(advertentie)

16

Jaargang 5, Nummer 1, Maart 1999

