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De redactie is blij Jeroen Carelse
in haar midden te verwelkomen.
Jeroen heeft een design studio in
Hattula. Hij is expert op het gebied
moderne communciatiemiddelen.
In het paradigma dat zijn bedrijf
hanteert is het maken van een layout meer dan slechts één stapje
terug. De moderne wereld vraagt
immers meer toeters en bellen dan
voor een clubblaadje in een gekleurd
papiertje nodig is!! Jeroen heeft
voor ons nieuwe stijlen ontworpen
en advies gegeven bij de toepassing
daarvan. Het een en ander is door
tijdgebrek nog niet klaar maar wij
hopen snel een vaste vorm gevonden
te hebben.
Verder heeft Jeroen zich bereid
verklaard in de toekomst exclusief
voor ons de layout te gaan doen.
Daarmee krijgt noorderlicht weer
een professioneel tintje en kunnen
andere redactieleden weer stukjes
gaan schrijven.
Informatief en onderhoudend is
ons devies. Informatief naar onze
lezers toe voor dingen die voor hen
in Finland van belang kunnen zijn.
Daarbij maken we
geen verschil tussen lichte of zware
onderwerpen. Beiden moeten a a n
bod kunnen komen. Onderhoudend in de zin dat
we het gezellig proberen te houden. De vrolijke noot
van het verenigingsleven zal in geen
enkel noorderlicht ontbreken.
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mingen en Nederlanders aan de
brouwerij van Plevna.
De soap “in het grote dierenbos”
is weer terug met onze heldin Annelies IJstheeheuvel. De laatste tijd
heeft de Finse politieke situatie weer
extra inspiratie voor de schrijver in
kwestie opgeleverd. Tijd voor een
nieuw verhaal dus. De tekening is
van Maraah. Helaas is zij ermee gestopt, dus U moet niet vreemd opkijken als volgende keer de tekenstijl
iets is veranderd.
Ond e r he t
k opje i n f ormatief een ingezonden brief
van een Finse Nederlander (of was het
Ne derl a nd s e
Fin?) over de
Finse bureaucratie die niet altijd
marcheert zoals wij zouden willen
en altijd goed is voor nog een sappig verhaal. Daarnaast is er nog een
artikel over de extra barrieres die
de Nederlandse wetgevers voor ongehuwde Nederlandse aanstaande
vaders hebben
bedacht. Niet
a lle nieuwe
wetgeving is
namelijk een
vooruitgang.
De ambassade
k rijg t steeds
meer v ra gen
van mannen die in deze situatie
verzeild zijn geraakt vandaar dat wij
er nu een ludiek, edoch informatief
stukje aan wijden.

En verder een artikel over PCbescherming dat ontstaan is uit een
frustatie over feit dat afgelopen jaar
verscheidene redactie- en bestuursleden zich onvoldoende tegen de gevaren van het internet beschermden.
Chatten en mailen op het net is echt
geweldig, maar
a ls je computer daarna overhoop ligt wordt
het toch wat
m i nder. Va nd a a r nog w at
extra aandacht
schen ken a a n
iets wat eigenlijk algemeen bekend zou moeten
zijn.

Salla sponsort
een nummer van
het Noorderlicht

Informatief
en
onderhoudend

Onder het kopje onderhoudend
komen de onder andere verslagen
van de afgelopen activiteiten. WK
aquajoggen, de barbecue in Hopeaniemi, en een bezoek van Vla-

leren van Nederlands in de thuissituatie. Wie in het nieuwe leerjaar geen school of faciliteit heeft
weten te vinden om zijn kinderen
Nederlands te leren kan hier zijn
baat mee doen.

Verder aandacht voor de verschillende percepties die talen hebben over tonen. Een epistel van een
verenigingslid uit Oulu over het

Volgend nummer komen we met
een special over Salla. Bart Braafhart die als toeristme-coördinator
veel voor Salla heeft betekent en
daar zelfs Lap van het jaar 2003 mee
geworden is, heeft namelijk mensen bereid gevonden een nummer
van het noorderlicht te betalen. Wij
vinden dit een prachtig initiatief en
hopen natuurlijk dat er nog meer
mensen hun bedrijf bereid vinden
eenmalig de kosten van een noorderlicht te betalen. Voordeel voor
het bedrijf in kwestie is een gerichte
reclame op een speciﬁeke doelgroep.
De kosten zijn niet hoog. Ongeveer
200 euro per nummer.
Rest ons nog U een prettige herfst
te wensen.
De Redactie
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Of eigenlijk is het nog dag als om
16.00 de eerste barbeque gasten zich
aanmelden op Hopeaniemi. Bart
Venema met zijn Russiche vriendin kwamen als eerste. De afspraak
was om bij ons huis te verzamelen
en daarna met de hele groep samen
naar de kota te verhuizen om de eigenlijke barbeque te beginnen. In
de nogal kleine woning stond een
welkomstdrankje te wachten om de
gasten welkom te heten. De papieren
wegwijzers waren blijkbaar ietsjes onduidelijk opgehangen en er kwamen
meestal groepjes mensen aan die bij
elkaar hulp hadden gevonden bij de
zoektocht naar ons huis. Was het
misschien de bedoeling dat ons huis
niet zo makkelijk te vinden was..?
Kota
Uiteindelijk had dan toch iedereen de weg gevonden tot ons huis en
konden we met meer dan twentig (!)
mensen én met de lekkernijen richting kota. In ieder geval werd deze
rust- en etensplek meteen zeer gewaardeerd. Een laps aandoende kota
met een warm vuur in het midden
en banken met rendier vellen om het

Finse bureaucratie

Jyväskylä, 22.06 2004
Hallo allemaal,
Vandaag de hele dag bezig geweest
met mijn persoonsregistratie.
Nu zit ik pas echt in de molen...
Aanvraag Fins staatsburgerschap
Ik moest vanochtend naar het Politiebureau komen (het Politiebureau
is hier tegelijk het Gemeentehuis).
De formulieren voor het aanvragen
van het Finse staatsburgerschap waren weer naar hen teruggestuurd. De
instantie die daar over gaat is de UVI
en de UVI is het ‘Bureau voor Immigratie’. Ik sta vanaf mijn geboorte
al geregistreerd in het Finse bevolkingsregister (Väestörekisteri) maar
dat zegt verder nog niks. Want in dit
register staat dat ik nog in Nederland
woon. Volgens de wet moet ik dus nu
eerst een verblijfsvergunning hebben
en dàn pas mijn verhuizing doorgeven of anders mijn aanvraag voor het
staatsburgerschap indienen bij de
Finse Ambassade in Den Haag, alsof
ik nog in Nederland woon...
Politie wil niet helpen
Op het Politiebureau aangekomen
wil de agent die hier over gaat en
hierover van alles ‘weet’ mij niet hel-

vuur heen. Fijn dat we binnen zaten
want buiten was het inmiddels begonnen met regenen en het was ook
een beetje fris weer die dag. Jammer
voor Stephan Vermeulen die wat later
kwam en een stukje in de stromende
regen moest lopen.. Er was ook weinig animo om te gaan zwemmen die
dag, iets dat gepland stond op het
programma.

zag. Wat raar eigenlijk dat Nederlanders toch vrij lang voor elkaar verborgen kunnen blijven in een relatief
kleine omgeving. Misschien heeft
deze dag aanleiding gehad tot het
nemen van meer contact met elkaar?
In ieder geval werd er aan het einde
van die dag met een kleiner groepje
achtergebleven verenigingsleden een
datum en plaats afgesproken voor een
nieuwe ontmoeting voor mensen uit
de buurt.

Een beetje fris

Nieuwe afspraak
Dit betekend dat iedereen welkom
is op 28 augustus op Lohjan saari
waar Bart Venema zijn woonplaats
heeft. (Zie agenda en kort nieuws) Ik
moet zeggen dat ik zelf deze dag erg
heb genoten van al het Nederlandse
volk met bijpassende aanhang. Bedankt voor de geweldige opkomst!
Nog een bedankje voor de Nederlandse Vereniging voor de ﬁnanciele
bijdrage voor de huur van de kota.

Veel lekkers
Gelukkig bleek er genoeg, zelf iets
te veel, eten en drinken aanwezig te
zijn om de groep binnen tevreden te
houden. Er kwamen broden, salades,
sauzen, vlees en worsten tevoorschijn
en frisdrank om alles weg te spoelen.
Een eigen gebakken appeltaart met
ander lekkers en koﬃe kwamen als
toetje uit de doos. Er heerste meteen
een goede stemming en er werden
veel verhalen en ervaringen uitgewisseld. Erg leuk die dag was het feit dat
iedereen wel wat nieuwe gezichten

pen. Geen tijd bij nader inzien, laat
hij weten via de secretaresse. Zij verklapt mij dat zij dat raar vindt, want
gisteren had hij gezegd dat hij juist
vanochtend daar wel tijd voor zou
hebben. Bovendien gaat hij morgen
op vakantie dus nu zal het allemaal
nog veel langer gaan duren...
De Maistraatti
Ik besluit maar weer naar de Magistraat te gaan. De Maistraatti is
de instantie die gaat over het Finse
bevolkingsregister. Dus, ik ga weer
eens vragen om mijn verhuizing naar
Finland nu wèl op te nemen in het
register, want ik woon hier toch al?
Dat lijkt mij
een slimme
actie. (Het is
al de derde of
vierde keer dat
ik da a r kom,
dus daar kennen zij mij ondertussen ook al...). Ze leggen mij
geduldig uit dat zij mijn verhuizing
echt niet kunnen opnemen, want ik
heb nog geen verblijfsvergunning.
Daarom kunnen zij nu echt niets
voor me doen. De dienstdoende secretaresse besluit het Politiebureau
op te bellen. Dat is een goede zet
want daarna wil de politieman wèl

Tot ziens!
Hetty Bosgoed

mijn zaak bekijken. Ik ga weer terug
naar Poliisi. Daar word ik gedropt
in het kale kantoortje van de politieman. Op zijn tafel liggen tal van
dossiers verspreid en de mijne is er
zojuist bovenop gelegd. Hij hoort
mijn verhaal aan en gaat vervolgens
bellen met de UVI. Er wordt niet opgenomen. ‘Lunch’, zegt de man zonder mij aan te kijken. Bij het vijfde
nummer dat hij kiest wordt er wel
opgenomen.
Dienstplicht ontlopen
De stoel waar ik op moet zitten
zit zeer oncomfortabel. Hoe ik ook
zit, het ding zit voor geen meter.
‘Zouden ze dat expres
doen’, vraag ik mij af?
Op een goed moment
vraagt de politieman
waarom ik ooit afstand heb gedaan van
de Finse nationaliteit.
Ik leg hem uit dat ik
anders in mijn 19de levensjaar de
Finse militaire dienst in had gemoeten. Vervolgens leg ik hem uit, dat
mijn oudste broer wel in Finse dienst
is geweest. Toen hij na zijn diensttijd
weer thuis kwam in Nederland, was
hij enorm veranderd. Hij was gaan
roken en dronk enorm veel alcohol.
En mijn moeder wilde niet dat dat

Van het kastje
naar de muur

ook met mij zou gaan gebeuren.
De politieman, met nog steeds de
hoorn aan zijn oor waar kennelijk
geen geluid uitkomt, kijkt mij diep
fronsend aan. Ik kijk de politieman
ongemakkelijk terug. Het is nu
wel erg stil in het kantoortje. ‘Misschien had ik dit beter niet kunnen
vertellen’, denk ik. Langzaam aan
verschijnt er een vage glimlach op
zijn gezicht die steeds groter wordt.
Ik heb dan pas zelf door dat ik via
mijn broer over een bekende Finse
gewoonte heb verteld; het nuttigen
van alcohol. De politieman begrijpt
het zichtbaar èn met plezier maar al
te goed. Hoe dan ook, ik blijk eindelijk het ijs gebroken te hebben.
Ik lach knullig terug en maak een
‘mannen onder elkaar’ gebaar. Na
een lange tijd en ook nog een langdurig telefoontje ertussendoor over
een andere kwestie, is het de politieman duidelijk welke procedure gevolgd dient te worden: ‘U moet eerst
een verblijfsvergunning aanvragen’,
zegt hij resoluut. ‘Goed zo’, denk ik
met een onhoorbare zucht.
Verblijfsvergunning
Hij print vervolgens een formuliertje uit en vraagt mij dat in te
vullen en de verblijfsvergunning is
rond. Dat wil zeggen: daarvoor moet
ik eerst naar huis om wat kopieën te
maken van wat oﬃciële documenten en ik heb mijn woordenboek nodig om het formulier in te kunnen
vullen. Hoewel ik in de afgelopen
weken al aardig wat formulieren
heb ingevuld en elk formulier om
dezelfde informatie vraagt, kom ik
toch steeds weer andere Finse woorden tegen op de formulieren. Na
een uurtje ben ik
weer terug. Fijn,
alles is in
orde. De
ve r we rking van
het formulier duurt zeker een half
uur dus ik mag even gaan winkelen.
Voor de zekerheid blijf ik langer dan
een half uurtje weg. Als ik weer terug ben moet ik nog wachten op 3
andere buitenlanders die nog ruim
een half uur bezig zijn met waarschijnlijk hetzelfde. Eindelijk ben ik
aan de beurt. En daar ligt het oﬃciele A4-tje dan: een printje met een
stempel dat dan een verblijfsvergunning voorstelt. Daarmee moet ik
vervolgens naar de Maistraatti. En
als ik dat formulier daar heb afgeleverd moet ik weer terugkomen.

Verhuizing
Weer bij de Maistraatti aangekomen kunnen ze mijn verhuizing
eindelijk in behandeling nemen. Ik
moet wel nòg een formulier invullen. Op dat formulier kan ik gelukkig ook vermelden dat ik kinderen
heb en hoe ze heten. Wanneer en
waar zij zijn geboren in Nederland
en wie de moeder is. En dat zij niet
naar Finland zijn mee verhuist. Gelukkig heeft dat formulier ook een
Engelse vertaling... Daarna is het
dan echt klaar. Alleen, het zal nog
1 à 2 weken duren voordat alle info
in de database van het bevolkingsregister staat bijgeschreven. ‘Ok’. Ik
vind het best.
KELA
Nu kan ik dan ook naar de KELA.
En die instantie is te vergelijken
met het Ziekenfonds. Hienoa! Dat
het nu allemaal zo
‘snel’ gaat
komt omd at mijn
persoonsinformatie
al ‘bekend’
is bij de
UVI. Dat wil zeggen, omdat ik
een Finse vader heb en vroeger een
Fins paspoort had, sta ik al geregistreerd... Dat scheelt héél véél toestanden. Want daardoor kan ik bij
dié aanvraag het Bureau voor Immigratie (UVI) overslaan. ‘Oeps.
Gelukkig. Dat is ﬁjn... Dank je wel
hoor...’, denk ik. En ik mag mijn
Henkilötunnus (soort Soﬁ-nummer) alvast gebruiken. Dat deed ik
a l i n de
winkels,
m a a r
dat zeg
ik maar
n i e t .
En dat
nu mmer
opent alle poorten van elke overheidsdienst die er maar bestaat. En
je kunt het zo gek niet bedenken
waar je die Henkilötunnus óók voor
nodig hebt. Kippis (proost)!

En oﬃcieel moeten zij dat doen en
ze willen geen risico nemen dat het
formulier wéér terugkomt. Want de
mensen van de UVI kijken ook in de
database van de Maistraatti. Ik vind
het allemaal niet erg. ‘Dan wachten
we toch gewoon nog 10 dagen?’ Dat
is dan goed. Zij zullen gaan wachten totdat mijn bijgewerkte info te
zien is in de Maistraatti-database en
dan zullen ze de aanvraag opsturen
naar UVI. Oikein hyvä! En ze denken met me mee want ik hoef daar
niet voor terug te komen. Ze sturen
mij dan een SMS-je of een e-mail
wanneer zij het daadwerkelijk gaan
opsturen. Hyvin menee!
Staatsburgerschap
Ze delen nog mee dat de oﬃciële
toekenning van het staatsburgerschap waarschijnlijk een half jaar
zal duren. ‘Dat is dus héél snel’,
zeggen ze, ‘want het was voorheen 3

Geen staatsburgerschap
Wel een verblijfsvergunning

Het maistraa�i nummer opent alle poorten

UVI
Ik ben weer terug bij Poliisi. Daar
word ik nu geholpen door de agent
èn de secretaresse. ‘Ai’, daar weten
ze niets van, dat die registratie bij
de Maistraatti zolang duurt. Dat
betekent dat ik de aanvraag voor
het staatsburgerschap beter nog
niet kan laten opsturen naar UVI.

jaar...’ ‘Waarom dat dan’, denk ik?
Dat is niet zo belangrijk voor mij
want ik heb nu toch een verblijfsvergunning, leggen ze uit. ‘Is mijn
verblijfsvergunning van onbepaalde
tijd dan’, vraag ik mij af? Maar dat
vraag ik maar niet meer hardop. Ik
bedank ze allebei hartelijk en gemeend voor alle tijd die ze hierin
gestoken hebben vandaag. Ik ben
tevreden over wat er is bereikt. En
ik ben hoe dan ook toch ècht blij
om nu ècht deel uit te maken van
de Finse bureaucratische molen...
Het is al laat in de middag.
Geen ontbijt
Zo, dat was mijn dagje wel weer.
Ik heb vanochtend in de haast om
op tijd te zijn bij het Politiebureau,
vergeten te ontbijten. Dus ik heb
nu een knagende honger. Ik ga
maar eens ﬂink genieten van een
lekkere dikke boterham. Het is
een soort stevig lichtbruinbrood
dat ik zelf moet snijden. Lekker!
En ik heb ook nog zelfgerookte
zalm liggen. Hyvä! Daarna ga ik
maar eens een ﬁjne DVD bekijken. Hum... Of in slaap vallen...
Peter-John Mäki
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Stel je bent een respectabel burger
in twee staten. Altijd keurig netjes je
belasting betaalt. Nooit iets gedaan
waarvoor je in de gevangenis moest al
was het maar voor even. Je hebt drie
nadelen: “je bent een Nederlandse
man, je bent niet getrouwd, en je
hebt toch een kind bij je vriendin
verwekt”. Fout, fout, fout. Dit zal
je bezuren!!

Drie keer fout
Je eerste fout. Je bent een man. Dat
betekent dat het moeilijk te bewijzen
is dat een kind jouw kind is. Vrouwen hebben het gemakkelijk in die
zin. Dat een kind van hen is is bij de
geboorte al duidelijk.
Je tweede fout. Je bent niet getrouwd met de vrouw van je dromen.
Nu kan die vrouw ook wel eens buitenshuis eten, maar over het algemeen wordt er toch vanuit gegaan dat
een kind van haar ook jouw kind is.
In dat geval geen probleem.

WK Aquajoggen Petäjävesi

Je derde fout. Je hebt een kind bij
een buitenlandse vrouw verwekt. Op

P E TÄ J ÄV E S I – H e t l e e k o f
het strand van Petäjävesi de enige
plaats in Finland was waar tussen
2 en 4 juli de zon scheen. Hoewel
het watertemperatuur nog niet boven de 20 graden uitkwam en hierdoor de marathon ingekort moest
worden, drukte dat de pret niet. In
totaal bezochten meer dan 3000 toeschouwers de eerste Wereldkampioenschappen Aquajoggen. Er waren
bijna 150 deelnemers waarmee het
evenement erg geslaagd genoemd
kan worden.
Vrijdag werden de Wereldkampioenschappen Aquajogggen begonnen in Jämsänvesi, het meer dat bijna
tegen het centrum van Petäjävesi
aan ligt, met een warming-up ronde.
Wie wilde kon vrijblijvend het water
in en het aquajoggen uitproberen.
Heikki Puhakka, de man achter het
idee van deze wereldkampioenschappen grapte al dat het een magisch
moment zou zijn om ’s avonds bij
maanlicht te gaan aquajoggen. Iedereen die ook maar een beetje wat
van Finland weet, weet dat er begin
juli lang gewacht kan worden op
maneschijn!

zich geen probleem. Maar nu krijg de
bureaucratie van twee landen over
je heen.

optieverklaring invullen om de Nederlandse nationaliteit voor het kind
aanvragen.

Daar is allereerst de Nederlandse
bureaucratie. Op 1 april 2003 is n.l.
de Rijkswet op het Nederlanderschap
veranderd. Dat houdt o.m. in dat
het erkennen van een kind door een
Nederlandse vader niet meer automatisch leidt tot toekenning van het
Nederlanderschap voor dit kind door
de Staat der Nederlanden. Men heeft
dit gedaan om schijnerkenningen
te voorkomen. Jij ongetrouwde Nederlandse aanstaande vader betaalt
de prijs daarvoor! Als je wilt dat je
kind ook de Nederlandse nationaliteit krijgt kun je kunt drie dingen
doen:

A ls snel trouwen geen optie is
lijkt het erkennen van de ongeboren
vrucht nog de beste weg. Probleem
hiermee is is dat dit niet overal kan.
In Finland krijg je van de maistraatti
te horen dat men niets doet voordat
het kind geboren is!! In plaats daarvan kun je naar de Nederlandse ambassade gaan. Hiervoor is nodig, dat
beide toekomstige ouders in persoon
verschijnen, kopie van paspoort moet
mee en een engelstalige uittreksel uit
het bevolkingsregister (virkatodistus), waaruit persoonlijke gegevens,
woonplaats e.d. blijkt en vooral ook
dat je ongehuwd bent.

•
Je principes opzij zetten en
snel trouwen voordat het kind geboren wordt.
•
De ongeboren vrucht erkennen en zo zorgen dat het kind vanaf
de eerste minuut Nederlander is.
•
Na de geboorte het kind erkennen, drie jaar aantoonbaar voor
het kind verzorgen (als niet-getrouwde vader moet je ook voor de Finse
wet regelen, dat je recht hebt het
kind op te voeden), en dan de een

Kijk op: http://www.buza.nl
(kies voor: Reizen en landen / Nederlanders in het buitenland / Nederlanderschap / Ik ben een Nederlandse
man en ik wil….. )

Hoewel er interesse vanuit Spanje, Amerika en ook Nederland was,
lieten de meeste buitenlandse deelnemers het afweten door de koude
temperatuur van het water. Gelukkig
waren de Finnen reuze enthousiast

en hadden velen bovendien erg komische outfits aan. De deelnemers
waren van alle leeftijden, soorten
en maten.
Zaterdag werden de wereldkampioenschappen voor teams en kinderen gehouden en zondag was het tijd
voor de marathon en de kampioen-

Met dank aan Guido Nuijten,
onze penningmeester, die het allemaal aan den lijve mee heeft mogen
maken en het een en ander op forum
aankaartte.

schappen voor individuen. Hoewel
er bij de teams geen verschillende
klassen voor mannen of vrouwen
was, was dit bij de individuele kampioenschappen wel het geval. Naast
de algemene klasse voor mannen en
vrouwen, was er ook een klasse voor
vrouwen boven de 50 (2 deelnemers) en boven de 60 (3
deelnemers). De mannen zaten allemaal in de algemene
klasse… verlegen over hun
leeftijd of sporten vrouwen
meer op hogere leeftijd?
Voor deelnemers èn toeschouwers waren deze eerste
Wereldkampioenschappen
een erg positieve ervaring.
Volgend jaar wordt dit evenement weer herhaald in
Petäjävesi. Voor meer informatie: www.vesijuoksu.fi.
Hoewel ik deze keer waarschijnlijk
de enige Nederlandse (toeschouwer)
was, hoop ik dat Nederland volgend
jaar als team vertegenwoordigd is!
Ik doe dan in ieder geval mee…
Wie ook?
Maaike Beenen

Ik hoor de laatste tijd teveel
verhalen die gaan zoals “ja, mijn
computer lag overhoop”, “ik had
een virusje opgelopen”, “mijn computer gaat een beetje traag, ik snap
ook niet waarom”. Wekt bij mij een
beetje irratie op want de mogelijkheden om schade op je PC te verkomen zijn er tegenwoordig te over.
Virussen en virusscanners
In de eerste plaats zijn de virusscanners tegenwoordig redelijk goedkoop. Je
kunt ze vaak gratis
downloaden en na
een uitprobeer periode kun je jezelf
op hun diensten
abonneren. Ik ga geen reclame maken, maar de bekende namen zijn
met reden bekend. Je kunt er vanuit
gaan dat ze iets goeds leveren. Veel
mensen laten de anti-virus software
na de evaluatie gewoon op hun PC,
maar hoewel die vaak wel werkzaam
blijft wordt het minder eﬀectief omdat de virus database verouderd. De
beste garantie dat je PC geen verkoudheid oploopt als er weer een
nieuw virus rondwaard is daarmee
verdwenen. Dat ene stomme feit
heeft er bij mij voor gezorgd dat ik
vorig jaar voor eerst van mijn leven
voor een programma betaald heb!
De investering kwam er al gelijk
uit toen ik thuis mijn mail ging bekijken. Bekend email adres stuurt
mij een screensaver (extensie scr).
Ik voelde aan mijn water dat dat
niet goed kon zijn, maar mijn mail
programma was al aan het downloaden. Scan van het programma
geeft me zekerheid. Ik heb een virus.
Gelijk verwijderen die hap. Harddisk scannen. Dat duurt even. De
harddisks worden groter en groter.
Geen virussen meer. Mooi zo!! Paar
weken later komt blaster op bezoek,
dat is een worm, daarvoor hoef je
niet eens je mail te openen of op het
attachment te klikken. Die komt
vanzelf als een onuitgenodigde en
onwelkome gast terwijl je lekker op
het internet aan het browsen bent.
Geluk kig slaat de virusscanner
alarm. De beloning voor regelmatig updaten van de virus deﬁnities
en de software!! Met de indringer
wordt vlug afgerekend.

ches?? Wat zijn dat? Tja, het valt me
moeilijk om te erkennen maar programmeurs zijn ook maar mensen.
Ze maken fouten. Als een fout gecorrigeerd wordt heeft de gebruiker
een of meerdere nieuwe bestanden
nodig. Dat heet een patch, ofwel
op z’n goed Nederlands een doekje
voor het bloeden. Als er voldoende
patches zijn, worden die in de regel
bij elkaar gegooid en gecombineerd
tot een servicepack.

Bij installatie al patchen

Blaster
Blaster had zelfs geen schade bij
mij kunnen aanrichten want nog
voor het bezoek had ik windows
patches geinstalleerd. Ik hoor de
vraagtekens nu opborrelen. Pat-

Patches
Patches en servicepacks zijn tegenwoordig bij elke leverancier
van software verkrijgbaar. Bij de
aankoop van een nieuwe PC krijg
je vaak al de software geinstalleerd,
maar een bezoekje op de internetsites van de fabrikant van je printer,
je graﬁsche kaart, je DVD speler, je
graﬁsche programma etc. leert dat
jouw versie van de software niet de
laatste geweest is. Voor je het weet
ben je al die patches aan het downloaden. Je moet wel anders blijven
de fouten in de software je achtervolgen.
Microsoft
Dat geldt zeker voor fouten in
windows en oﬃce programma’s
van microsoft. Voor elke windows
versie zijn enkele tientallen patches
beschikbaar. Vroeger deed microsoft heel geheimzinnig over fouten
in hun software, maar tegenwoordig moeten ze door de concurrentie
gedwongen (onder voorwaarden) de
code van hun programmas publiceren. Zo komen er heel wat fouten
aan het licht. Programmatische
fouten, maar met name ook beveiligingsfouten. Als zo’n beveiligingslek ontdekt is hangt het ervan af wie
sneller is. Microsoft of de virus maker. Door de patch te downloaden
en te installeren voorkom je dat het
virus of de worm schade kan aanrichten d.m.v. het beveiligingslek.
Je PC heeft misschien dan wel een
virus, verkouden wordt hij niet!!
Updaten windows en office
Hoe installeer je de microsoft patches? Lanceer Microsoft Explorer
(het kan ook met netscape, maar
dat ligt stukken moeilijker) en ga
naar http://windowsupdate.microsoft.com/ en klik op “Product updates”. Er wordt nu gekeken wat er

geinstalleerd is op je computer systeem. Click op “Review and install
updates”. Vervolgens staat er onder
“Critical updates and service packs”
de patches die je nodig hebt. Download en installeer ze allemaal als je
een snelle internet verbinding hebt,
of doe het stukje bij beetje als je een
langzame verbinding hebt.
Ben je nu veilig? Nou nee. In de
eerste plaats ben je nog steeds gevoelig voor de nog niet ontdekte veiligheidslekken. In de tweede plaats
kan een nieuw virus in staat zijn de
virusscanners te ontwijken en zich
zo te verspreiden. En ten derde kan
niets je beschermen tegen eigen
stommiteiten!!
Hoax
Een van de subtielere varianten
op het virus is de hoax. Dat gaat zo.
Je krijgt een mail van een bekende.
Ik heb een virus opgelopen! Nu
zend ik iedereen in mijn adresboek
een mail. Verwijder het volgende
bestand (bijv. jdbgmgr.exe, dit is
een legitiem deel van windows) en
herstart je computer!! Fijn, geen
virus dat je schade kan doen. Nu
mag je het zelf doen! Dat kan. Het
formatteren van je harde schijf is
ook volstrekt legitiem iets als je het
zelf doet. Toch valt het meestal niet
aan te raden. Hetzelfde geldt als je
zelf een programma start dat rare
dingen gaat doen op je computer.
Geen enkele beveiliging kan op tegen eigen stommiteiten.
Spyware
Tot slot is er spyware. Dat kan
in kwaadaardigheid nogal varieren. Van checken hoe vaak je een
bepaalde website bezoekt tot een
het lanceren van een verborgen proces op je pc dat alles ziet en analyseert wat je doet en waarmee zelfs
de controle over je PC kan worden
overgenomen. Hoewel nog niet zo
in bij de cybercriminelen is dit een
opkomende tak van sport. Het kan
daarom geen kwaad om eens een
evaluatie-versie van anti-spyware te
installeren. Voor veilig internetten
moet je op je tellen passen.
JH
Tip!! Volgens beveiligingsexperts
nemen virusschrijvers de zomer om
eens rustig hun code te testen. Extra
goede virussen op het internet dus
als het schooljaar weer begint!

PC Perikelen
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Welke noot moet ik spelen?
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Onze vereniging organiseert interessante bijeenkomsten in de regio
Lohja. Over de middag in de Kota
van Hopeaniemi kunnen we alleen
maar praten met superlatieven (dank
je wel Hetty)! Lekker grillen, bijpraten, ervaringen uitwisselen en nieuwe
mensen leren kennen. De discussies
gingen over allerlei onderwerpen
en…..ik kreeg een heel interessante
vraag voorgelegd.
Namen van noten
Wie zowel in Nederland als in
Finland aan muziek doet, kan spannende ervaringen opdoen met de
namen van de noten. Als de Nederlander een B speelt, zal de Fin zeggen
dat hij een H speelt. Waarom wordt
er zo moeilijk gedaan?
Geen EU-standaard
Voor de notatie en de nominatie
van muziek heeft de Europese Unie
nog geen direktieven uitgevonden.
Wat zou de wereld een stuk gemakkelijker zijn als dat wel het geval zou
zijn. Waarschijnlijk zullen de onderhandelingen om een compromis te
zoeken wel erg moeilijk worden. Kijk
maar eens in de tabel hoe dezelfde
noot kan heten. Er zijn nog veel meer
mogelijkheden.
Veel onderscheid
Hoe komt het dat de notennamen
in verschillende landen zo anders
zijn? Er zijn twee groeperingen te onderscheiden: “letters van het alfabet”
en “do(ut)-re-mi-fa-sol-la-si-do”.

zangers aan de heilige Johannes, om
hen voor heesheid te behoeden.
Sancte Johannes
De woorden:
Ut queant laxis,
Resonare ﬁbris,
Mira gestorum,
Famuli tuorum,
Solve pollutis
Labii reatum
Het valt meteen op, dat Guido
maar zes tonen gebruikt in zijn lied.
Deze tonenreeks wordt ”Hexachord”
genoemd. De Ut was de grondtoon
van deze hexachord, die op drie manieren werd gebruikt:
Hexachordum naturale:
c-d-e-f-g-a
Hexachordum durum:
g-a-b-c-d-e
Hexachordum molle:
f-g-a-bes-c-d
In de molle wordt een herstellingsteken gebruikt om de b te verlagen. Het door Guido gebruikte
herstellingsteken is waarschijnlijk
aangezien voor een h. Vandaar de
Duitse benaming h voor b, en b voor
bes. Alle kerkmuziek uit Guido’s
tijd was gebaseerd op reine kwarten. Het interval f-b is een overmatige kwart (tritonus); alles werd
gedaan om dit meest zondige interval te vermijden. Voor de verhoogde
of verlaagde b had men vroeger het
teken s (synemmon). Odo de
C lu g ny (ge s t .
942) gebr uikte
zowel ons teken
voor de mol (rotondum molle),wat lijkt op de b, als
ook ons herstellingsteken (quadratum durum) . De benaming b-durum en b-molle vindt men nog in
de oudere protestantse zangboeken
vermeld. Deze termen mogen niet

do(ut)-re-mi-fa-sol-la-si
Nu gaan we terug ver in de geschiedenis. De Benedictijner monnik
en zangpedagoog Guido van Arezzo
leefde van 995 tot ongeveer 1050. Hij
gebruikte de eerste lettergrepen van
een Latijns lied, een gebed van de

verward worden, met wat nu verstaan onder Dur en moll.
Do
In Frankrijk en Italië bleven de namen ut (naast do), re enz. bestaan;
voor de zevende toon werd de naam
“si” aangenomen. In Italië heet tegenwoordig de eerste noot van deze
reeks altijd do. De “do” is altijd een
c. Daarentegen heeft het in Finland
gebruikte Kodaly-systeem een “do”,
die niet aan plaats gebonden is en de
zevende toon wordt “ti” genoemd.
Pythagoras
Pythagoras (6e eeuw v. Chr) gebruikte in zijn berekeningen voor
zuiverheid en intonatie de letters van
het Griekse alfabet voor de verschillende toonhoogten. Uit de werken
van Odo de Clugny blijkt, dat men
langzamerhand overging van het
Griekse naar het Latijnse alfabet.
Samenvatting
Summa summarum: als je over
gedrukte muziek gaat praten, is het
nuttig om te weten dat elke noot heel
verschillende namen kan hebben.
Het Nederlandse systeem met zijn
korte woorden spaart de muziekleraar. Probeer het eens om de noten
van een kort melodietje in een lastige
toonsoort vlug te zeggen in het juiste
rytme in het Engels, Frans of Italiaans. Of het melodietje om te zetten
in het systeem van de zwevende Do
(Kodaly). Nederlandse musici kunnen ook hele verhalen vertellen over
de verwarring die de b kan geven.
Henriette van der Woude-Rantalaiho
Bronnen: Sem Dresden: Algemene
Muziekleer (Amsterdam, 1931) S.
van Milligen: Ontwikkelingsgang
der Muziek van de oudeid tot onzen
tijd (Groningen, 1912) Otavan iso
musiikki-tietosanakirja (1979) Suuri
Musiikkikirja (1959)

Nederland
asas
as
a
ais
aisis

Finland
asas
as
a
ais
aisis

Zweden
assass
ass
a
aiss
aississ

Duitsland
asas
as
a
ais
aisis

Engeland
a double ﬂat
a ﬂat
a
a sharp
a double sharp

Framkrijk
la double bémol
la double bémol
la
la dièse
la double dièse

Italië
la doppio bemolle
la bemolle
la
la diesis
la doppio diesis

beses
bes
b
bis
bisis

bb
b
h
his
hisis

hessess
b
h
hiss
hississ

heses
b
h
his
hisis

b double ﬂat
b ﬂat
b
b sharp

si double bémol
si bémol
si
si dièse
si double dièse

si doppio bemolle
si bemolle
si
si diesis
si doppio diesis

ceses
ces
c
cis
cisis

ceses
ces
c
cis
cisis

cessess
cess
c
ciss
cississ

ceses
ces
c
cis
cis

c double ﬂat
c ﬂat
c
c sharp
c double sharp

ut(do)double bémol
ut(do) bémol
ut (do)
ut (do) dièse
ut (do) double dièse

do doppio bemolle
do bemolle
do
do diesis
do doppio diesis
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Duitsland
Van 1988 – ’98 woonden mijn
man Rik en ik in Heidelberg in
Duitsland en daar werden ook onze
drie dochters geboren. De kinderen
gingen naar een kleuterschool en later naar de lagere school en leerden
natuurlijk lezen en schrijven in het
Duits. Alles ging goed en Duits is
een belangrijke taal, maar omdat
we thuis voornamelijk Nederlands
spraken, wilden we toch graag, dat
de kinderen die taal ook zouden
leren lezen en schrijven en na enig
zoeken vonden we de Wereldschool
in Lelystad. In ’97 begonnen we met
het moedertaalprogramma.
Wereldschool
De Wereldschool is een onderwijsinstelling voor Nederlandse
kinderen die in het buitenland wonen en biedt allerlei vormen van wat
in Nederland gangbaar basis- en
vervolgonderwijs is. Zie daarvoor
ook www.wereldschool.nl/
Oulu
In 1998 verhuisden we van Duitsland naar Oulu. Omdat de kinderen naar een gewone Finse school
gingen, leerden ze snel Fins. Het
Duits raakte op de achtergrond.
Dat we door wilden gaan met de
Nederlandse lessen was en is voor
ons duidelijk. Niet alleen omdat
Nederlands onze gezinstaal is, maar
ook omdat we denken dat de kansen van de kinderen om in de toekomst werk of een opleidingsplaats
te vinden groter zijn als ze dat in
twee landen kunnen proberen dan
in één. Om dan in Nederland iets
te vinden is meer nodig dan een
Nederlands paspoort.
Een andere bijkomstigheid is, dat
kontakt met oma en andere familie

makkelijker gaat als je ook eens een
brief of email terug kunt sturen.
Één van de kinderen had een korrespondentievriendin in Nederland
en dat leidde zelfs tot wederzijds
bezoek. Op deze wijze leren de kinderen een stukje van dat land van
hun ouders kennen, dat land waar
ze zelf nooit gewoond hebben, maar
waarvan thuis de taal gesproken
wordt en waarvan ze de nationaliteit hebben.
kijken naar de toekomst
Natuurlijk is het voor kinderen
niet altijd zo makkelijk om naar de
toekomst te kijken en echt “zin” in
de Nederlandse lessen hebben ze
ook niet zo vaak: de gewone (Finse)
school eist ook veel tijd en als het
daar eens niet zo druk is, is een vrij
weekend ook heerlijk. Aan de andere kant is het ook gewoon leuk
om op een vast moment in de week
iets samen te doen: de lessen worden
individueel gegeven.
Nederlandse jeugdboeken lezen
Alle drie kinderen hebben inmiddels een zodanig nivo, dat ze ook
Nederlandse kinderboeken kunnen
lezen. De boeken van o.a Carrie

Kr uistocht in
spijkerbroek
Slee, Jacques Vriend en Paul Biegel zijn niet in het Fins te vinden,
maar heerlijk om te lezen. En wie
heeft niet zelf van “Kruistocht in
spijkerbroek” of “Koning van Katoren” gesmuld? Informatie over
nieuwe en bestaande boeken die
op de markt zijn halen we vaak uit
internet, b.v. www.bol.com/ of

w w w.kinderboekenpost.nl/

Op deze adressen kunnen ook boeken worden besteld en familileden
die een kadootje willen sturen/geven zijn vaak blij met een konkreet
verlanglijstje.
De lessen
Zoals gezegd worden de lessen
schriftelijk begeleid door een Nederlandse onderwijskracht, in ons
geval een juf. Onze kinderen hebben alle jaren dezelfde leerkracht
gehouden. We hebben haar tijdens
verblijf in Nederland ook al een
paar keer ontmoet. De functie van
de begeleidende leerkracht is m.i.
vooral motiverend, natuurlijk zouden we zelf het werk ook kunnen
nakijken, maar juist door de bege-

leiding groeien de lessen boven het
“schooltje spelen” uit. De lessen
zijn net als voor kinderen in Nederland in schooljaren verdeeld: groep
1 en 2 is bedoeld voor kleuters of
voorschoolkinderen. De taallessen
beginnen in groep 3 en lopen door
t/m groep 8. Daarna gaat kan de
leerling naar de brugklas.
Eens per week les
De lessen zijn zo opgebouwd,
dat er elke dag een les kan worden
gegeven. Omdat wij maar eens per
week een les doen, werken we langzamer. Dat is geen groot bezwaar,
alleen worden de lessen voor een
iets ouder kind dan een beetje “kinderachtig”. Onze kinderen zijn in
de Finse school ongeveer twee jaar
verder dan in de Wereldschool. De
lessen zijn opgebouw uit onderdelen spelling en taal. Voor de ouder
wordt in handleidingen nauwkeurig
beschreven hoe de les wordt opgebouwd en ingedeeld. Het kostte ons
wel wat tijd om met de handleidingen vertrouwd te raken. Regelmatig
zijn er toetsen om te kijken of het
kind de stof heeft onthouden. Aan
het eind van een schooljaar wordt
er een soort (niet oﬃcieel) rapport
gegeven. Één en ander klinkt misschien erg serieus, maar omdat we
dit thuis en vrijwillig doen gaat het
heel ontspannen toe.
En verder...
Inhoudelijk zien wij alleen maar
voordelen en zijn blij dat we er aan
begonnen zijn. Natuurlijk is het niet
altijd makkelijk om de kinderen te
motiveren, soms hebben we het zelf
te druk en zouden in het weekend
meer vrije tijd willen hebben. Dan
vormen de lessen wel een belasting.
Aan één of twee jaartjes les heeft een
kind niet zoveel, het geleerde wordt
dan snel weer vergeten. Daarom zijn
we ons ervan bewust hier nog vele
jaren mee door te moeten gaan. De
prijs van een lespakket moedertaal
voor één schooljaar is aanzienlijk:
1200 € min (onder bep. omstandigheden) subsidie van de Nederlandse
overheid, ong. 350€. De prijs wordt
“verzacht” doordat we een deel van
de pakketten voor een volgend kind
hergebruiken en langer dan één
schooljaar met een pakket werken.
Tenslotte: omdat we al sinds 1988
niet meer in Nederland wonen, frissen de lessen ook onze eigen kennis
van de taal op.
Marina Nijhuis

Nederlandse les thuis

In ons Nederlandse gezin in Oulu
hebben we al jaren de gewoonte eens
per week met de kinderen een uur
aan de Nederlandse taal te besteden. Elke zondagmorgen worden
leerboeken en schriften tevoorschijn
gehaald en worden de Nederlandse
spellingsregels onder de loep genomen. We gebruiken hiervoor het
materiaal van de Wereldschool in
Lelystad. Eens per maand sturen
we toetsen of dictees op en krijgen
die dan nagekeken weer terug, samen met een brief van de juf van de
kinderen. In dit stukje zal ik proberen te vertellen waarom we hiermee
begonnen zijn en hoe dat gaat: thuis
Nederlandse les geven.

Hete bliksem
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Tijdens mijn verblijf in Finland
heb ik herhaaldelijk mogen merken
dat Finnen verzot zijn op aardappelen, vlees in het algemeen en worst
in het bijzonder. Een stevige Nederlandse stamppot gaat er daarom
vaak wel in. Zeker in de wintermaanden als de barbecue even
stilstaat. Een beschrijving van
een goede hutspot doet menig
Fin watertanden. Op fruit wordt
vaak echter neer gekeken. Dat is
niet om te eten! Als ik danvertel
dat in “Hete bliksem” ﬂink wat
appels gebruikt worden wordt
ik even vreemd aangekeken. Ik heb
dan ook moeite om uit te leggen dat
“Hete bliksem” echt de koningin aller stamppotten is. Maar goed, alle
vreemde blikken veranderen in extase na de eerste hap. Het is dan ook
maar beste gewoon de ingrediënten
te kopen, de boel klaar te maken, er
en verder niet over te zeuren.
Combinatie van zoet en zuur
Het is lekker om een combinatie
van zoete en zure appels te gebruiken,

Kort nieuws

Barbecue in Oulu
Hierbij nodigen we iedereen in
Oulu en omgeving uit voor een zomerse barbecue-avond in de tuin
van Marina en Rik, op zaterdag 14
augustus vanaf 17:00.
Wij zullen zorgen voor de nodige
worstjes, vlees, stokbrood en drinken. Het zou leuk zijn als iedereen
verder nog wat hapjes, salades of
bijvoorbeeld iets voor bij de koﬃe
meeneemt. Mocht je speciale wensen
hebben (vegetarisch, laktosevrij etc.)
laat het dan van te voren weten.
Opgeven kan bij Marina Nijhuis of
Sandra van der Veen. Graag horen we
met hoeveel volwassenen en/of kinderen je komt, dan kunnen we daar
rekening mee houden.
Marina Nijhuis, tel. 040-7590703
Sandra van der Veen, tel. 050-5739762.
Of per email: nedver@kolumbus.

ﬁ

De kosten zullen we delen, reken
op ongeveer 5 euro/pp. Leden van
de Nederlandse Vereniging in Finland betalen 2 euro/pp. Nog geen
lid, maar wel interesse? Vul dan het
antwoordformulier in op:
www.kolumbus.ﬁ/nedver/lidmaatschap.htm

maar als je moet kiezen gebruik dan
zure appels zoals goudrenetten, want
deze blijveri het stevigst en geven de
stamppot de meeste structuur. Voor
de aardappels kun je zowel vastkokende als kruimige kiezen.

Hete bliksem is de
koniningin aller
stamppo�en
Voorbereidingen
Schil de aardappels en snijd ze in
dikke plakken. Snijd elke plak in
vieren. Schil de appels. Verwijder
de klokhuizen en snijd de appels in
acht stukken. Doe de bouillon in een
ruime pan. Doe de aardappels in de
pan en leg de appels erbovenop.
Koken
De aardappels moeten nu helemaal
onder staan en de appels net niet.

Kanotocht in de omgeving van
Klaukkola
Op zaterdag 21 augustus wordt er
door de Nederlandse Vereniging in
Finland een kanotocht georganiseerd
in de omgeving van Klaukkala.
Klaukkala ligt zo’n 20 kilometer
ten noorden van Helsinki, en het idee
is om van Nukari naar Myllykoski in
Nurmijärvi te varen. Na aﬂoop zal
er een barbecue plaatsvinden in de
directe omgeving.
Voor de huur van de kano’s, zal er
een eigen bijdrage gevraagd worden
welke tussen de 5 en 10 euro per lid
van de vereniging zal liggen. Dit
bedrag is inclusief het eten voor de
barbecue. Ook niet-leden zijn welkom, maar zij zullen hun eigen deel
moeten betalen (25 - 30 euro).
We hopen op veel deelnemers, en
mooi weer natuurlijk. In verband
met de huur van de kano’s graag
opgeven voor 15 augustus bij Bas
Nieuwenhuis (050 - 468 2970) of
via nedver@kolumbus.ﬁ.

Ontmoetingsdag in Lohja
De volgende ontmoeting van Länsi-Uusmaalaiset (Lohja, Vihti, Ingå,
Ekenäs, Kirknäs) is op zaterdag 28
augustus om 16.00 u bij Bart Ve-

Kook de aardappels ongeveer 25 minuten in een gesloten pan. HaaI deze
van het fornuis, voeg peper en zout
toe en roer alles ﬂink door elkaar.
Niet stampen, want het is het lekkerst als de appels nog een beetje heel
zijn. Breng op smaak met de boter en
wat zout en peper. Snijd bet spek in
reepjes of dobbelsteentjes en bak het
aan op een hoge stand. Serveer de
hete bliksem bedekt met spek.
Ingredienten
1 /2 kilo aardappels
1 kilo zure appels (goudrenetten)
500 gram zoete appels (golden delicious)
4 dl runderbouillon
40 gram boter
300 gram gerookt spek (Pas op: spek
is in Finland vaak niet gezout)
zout
zwarte peper
JH

nema die op het bedrijf van Soderberg werkt. We gaan appels en wijn
proeven.
Het adres is Pietiläntie 138, 08800
Lohjansaari, Lohja; het webadres is
www.ciderberg.ﬁ en hier staat de
routebeschrijving www.ciderberg.ﬁ/
kartta.htm Gelieve opgeven bij Bart
Venema, tel. 040 - 839 6596.

Leids ontzet en de Algemene
Jaarvergadering
Leidens Ontzet wordt gehouden
op zaterdag 2 oktober vanaf 18.00 in
Hirvenpäämaja. De algemene jaarvergadering is daar ook op zaterdag
2 oktober van 15.00 tot 17.00.

Poffertjes, Pannekoeken en
Piirakka avond
In oktober zal in Forssa weer een
poﬀertjes, pannekoeken en piirakka
avond gehouden worden. Dit keer
bij Mieke van der Bilt Suokas. Meer
info is terzijnertijd te vinden op de
verenigingswebsite.

Check de website regelmatig
We doen ons best actueel te zijn,
maar veel dingen zitten nog in de
pen. Op de website vind u altijd een
actuele agenda.

landen ontstoken werd in 1877.
De brouwerij Koskipanimo is een
huisbrouwerij, in hetzelfde gebouw
als het café-restaurant Plevna. Koskipanimo brouwt ongeveer 150 000
liter bier per jaar, en gebruikt hiervoor 2 ketels in dewelke tot 1000

Plevna is een van de meest
populaire café-restaurants in
Tampere, en is gelegen in het
oude industriecomplex Finlayson in het hart van Tampere.
Plevna ontleent zijn naam aan
de stad in de Balkan, waar
Turken en Russen – inbegrepen
soldaten uit Tampere – tegen elkaar
vochten. Plevna heeft ook een plaats
in de Finse geschiedenis, omdat hier
de eerste gloeilamp in de Noordse

Nederlandstaligen op
bezoek bij de brouwerij
van Plevna

Archeologen zijn vandaag van
mening dat de eerste bewoners van
het huidige Finland er reeds 7000
voor Chr. waren en dat de bevolking
tenminste sinds 3200 voor Chr. permanent kan worden genoemd. Ook
de taalonderzoekers (linguIsten) en
palaeocologisten (met bewijs voor
het uitoefenen van landbouw in het
pollendiagram in het sediment sinds
circa 1400 voor Chr.) zijn vandaag
de dag van mening dat Finland een
continue bevolking heeft gehad tot
tenminste 3000-4000 jaar terug.
Het is nog steeds niet zeker sinds
wanneer het Fins in Finland gesproken wordt.

taalfamilies in Europa, voorzover ze
geen indo-europese talen zijn. Het
grootste deel van de taalverwanten
van de Finnen is te vinden in OostEuropa, maar genetisch gezien zijn
de Finnen meer West- dan OostEuropeanen. Op basis van o.a. de
aanwezigheid van zeldzame merkgenen, zoals transferrin-varianten,
en de frequentie van bepaalde erfelijke ziekten, is geschat dat de genen
van Finnen tot 25-30% een oosterse
oorsprong hebben.

De circa 15 Finoegrische talen (en
de Baskische faal) vormen aparte

liter per keer kan gebrouwen worden. De brouwerij biedt in totaal 11
bieren aan, die verschillende prijzen
gewonnen hebben in Finland, en
daarnaast ook nog cider en schnaps.

Verder is de Finse bevolking de
blondste ter wereld, hetgeen scherp
contrasteert met de sterk gepigmenteerde Oost-Europeanen en Aziafen. Ook de Lappen hebben voor
een deel oosterse karakteristieken

Het bier wordt gebrouwen volgens
het Duitse Reinheitsgebot, en gebruikt alleen Finse mout, Duitse
en Tsjechische hop, gist en zuiver
water. Het meeste bier wordt in Plevna zel gedronken en in een aantal
andere cafés, en het bier is niet in
de handel verkrijgbaar.
Onze relatief kleine groep
bestaande uit Nederlanders,
Vlamingen en Finnen, kreeg
een heel deskundige uitleg van
het personeel van Plevna. Na
het bezoek aan de brouwerij
lieten wij ons het bier smaken,
alsook het eten – waaronder de
bekende “Tamperelainen” (mustamakkara).
Johan Scholliers

(o.a. een veel sterkere pigmen tatie
in haar en ogen) dan andere noordelijke volken, maar genetisch lijkt het
dat Lappen niet veel meer verwant
zijn met Finnen dan met andere
Scandinaviërs. Waarom de Lappen
een Finoegrische faal spreken is nog
een raadsel.
De ﬁguur geeft een schematische
weergave van de Finoegrische talen,
Termen tussen haakjes zijn alternatieve benoemingen en bevolkingsaantal in duizenden.
Aldur Eriksson
Uit Aviisi 2003-5 (In verkorte
vorm overgenomen uit: Circulaire
augustus 1990 van de Vereniging
Nederland-Finland)

De genetische aspecten van de oorsprong der Finnen

De Nederlanders en Vlamingen
in Tampere komen om de twee
weken ‘s donderdagsavonds samen
in Salhojankadun Pubi. Op donderdag 10 juni werd van deze gewoonte afgeweken, en brachten wij
een bezoek aan de huisbrouwerij
van Plevna.

Brouwerij van Plevna
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In het grote dierenbos
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Annelies IJstheeheuvel had een
slechte nacht gehad. In haar dromen werden werd ze door papiersnippers achtervolgd. Ze had nog
geroepen: “ Ik heb geen fax gehad.
Ik heb een fax gehad, maar ik heb
hem niet gelezen. Okay, ik heb hem
gelezen, maar ik wist echt niet waar
die vandaan kwam. Ik wist waar die
vandaan kwam, maar ik heb er niet
om gevraagd. Het kwam zomaar uit
de lucht vallen!!” Badend van het
zweet was ze wakker geworden. Haar
verwarde geest zag in de schaduwen
een drietal uilen die haar streng en
onmeededogend aankeken.
Nu zat A nnelies IJstheeheuvel
naast een kleine grijs olifantje dat wat
treurig zat te kijken. Mannetje noemden ze hem op school. Een type dat
nooit in zijn leven wat gedurft had.
Dromend had hij uit het raam zitten
kijken. Hij had zich een leven lang in
de schaduw van anderen bevonden.
Door hard werken, altijd het met iedereen eens te zijn, precies te doen
wat hem opgedragen werd had hij
zich tot naaste adviseur van de Keizerin weten op te werken. Maar de
laatste tijd werd zijn mening steeds
minder en minder gevraagd. De keizerin vroeg om creativiteit. Niet een
van zijn sterkste punten. Natuurlijk
had hij wel een aantal creatieve dieren als medewerker gehad, maar stuk
voor stuk waren die wat anders gaan
doen. De situatie was desastreus.
Onmiddelijke actie was vereist. Maar
het olifantje was geen actiemannetje.
Nachten woelen over “het probleem”
had niets opgeleverd. Hij was ten
einde raad geweest.
Toen Annelies IJstheeheuvel hem
belde om iets onder twee paar ogen
met hem te bespreken had hij verward gereageerd. Maar toen hij het
geval nog eens goed overdacht begon
zijn bloed sneller te stromen. Een
kop koﬃe onder twee paar ogen. Dat
klonk spannend. Wat zou Annelies
van hem willen?
Toen hij terugkwam van de hoofdstedelijke coﬀeeshop was hij volkomen van de kaart geweest. Trillend
van opwinding had hij zich in zijn
favoriete stoel laten ploﬀen. Hij had
geen kopje thee meer vast kunnen
pakken. In het servies van oma zaliger ontbraken nu enkele kopjes. De
scherven had hij zelf opgeveegd. Te
beschaamd er een bediende voor te
roepen. In zijn stoel had hij zitten
dromen over de mogelijkheden die
het voorstel van bood. Hij zou An-

nelies IJstheeheuvel tot koningin maken. Hij zou haar raadgever worden.
Raadgever van de keizerin en de koningin. Een unieke positie in de rijke
historie van het grote dierenbos!! Mr.
X, de macht achter twee tronen. Hij
zag het al helemaal voor zich.
Hoe diep kan een heer van stand
niet vallen! Na maanden van nerveuze spanning was men hem op het
spoor gekomen. Nu zat hij samen
met Annelies IJstheeheuvel in het
beklaagdenbankje. Annelies kwam
er goed van af dankzij de afspraak in
de coﬀeeshop. Voor hem waren alle
dromen van geld en macht over. De
rechters gaven hem een boete maar
wat was dat in vergelijking met de
schande en schaamte die hij voelde.
Een maand later las hij in de krant
dat Annelies IJstheeheuvel met een
overweldigd aantal stemmen voor
een plaats in het grote praathuis was
gekozen. Sterker nog ze kreeg een
hoge functie in het management
van het praathuis, Hoe deed ze het
toch!! Hij schudde zijn hoofd alsof
hij amper kon bevatten wat hij las.
Na een moment diep adem gehaald
te hebben probeerde hij zich voor te
stellen hoe ze te werk ging. Ondanks
zijn persoonlijke ervaringen wilde

het maar niet echt lukken. Hoe bestond het. Zij, die hem aan de rand
van de afgrond had gebracht kon nu
samen met enkele andere uitgebluste
en uitgerangeerde dieren naar Brussel gaan om over het wel en wee van
het land en van de buren te praten.
Boos verscheurde hij de krant en
ruimde de scherven van het zoveelste kopje op.
Ondertussen zat Annelies in Cafe
des Bruxelles aan een Coﬀee Amaretto. Ze had nu ongeveer twee uur
naar de erudiete rechtse praatjes van
Willem Glaswerk zitten luisteren.
Eerst gecharmeerd, toen een beetje
afgeleid, vervolgens hem betrappend
op herhalingen, en nu bijna geeuwend zat ze aan haar koﬃe te nippen. Een nieuwe koﬃe bestellen zou
niet verstandig zijn, Dan zat ze over
twee uur hier nog! Ze was van plan
geweest beleefd te blijven. maar toen
hij over de Europese grondwet en de
Europese Defensie begon haakte ze
af. Ze stond op en ging naar huis.
Toen ze in bed lag herinnerde ze zich
die uilen weer. Ze hadden de afgelopen maanden regelmatig bezocht,
Vannacht hoopte ze van niet.
JH

ken aangegeven regel, dat voor het
object de partitief gebruikt wordt,
indien er sprake is van een proces,
deel of ontkenning, maar dit verklaart meer. Terug naar een aantal
voorbeelden.

aantal niet precies als 1 concreet
iets is te omvatten, blijft dus optie
d over.
De Finse manier van rekenen is
uiteindelijk heel logisch en niet eens
zo vreemd. Het Fins kent eigenlijk
te weinig naamvallen om objecten te determineren (lidwoord of geen lidwoord) en te
bepalen (bepaald of onbepaald
lidwoord) en lost dat op door
het meervoud toe te passen,
met name als er sprake is van
abstracte zaken of van begrippen
die een totaliteit omvatten (meervoudsbegrippen).

Kunnen de Finnen onlogisch rekenen - deel II

Wat zit hier achter? In de Nederlandse taal kennen we de drietrap
in de determinatie van objecten:
bepaald lidwoord, onbepaald lidwoord en geen lidwoord (in het
Frans nog beter herkenbaar als het
delend lidwoord, vgl. “le/la”, “un/
une”, en “de”). Een voorbeeld: ik
eet het brood, ik eet een brood en ik
eet brood. Een ﬁn moet zich eigenlijk behelpen met de 2 naamvallen:
nominatief / accusatief versus partitief, i.e. delend naamval. Voor het
aantal zijn 4 gradaties mogelijk:
a)
0 (pa r t it ief en kelvoud /
meervoud)
b)
precies 1 (nominatief / accusatief enkelvoud)
c)
een zekere hoeveelheid, maar
niet precies 1 (partitief enkelvoud /
meervoud)
d)
alles / de totale hoeveelheid
(nominatief / accusatief meervoud)
Dit sluit aan bij de voor velen
de bekende in de Finse leerboeTijdens een symposium afgelopen
maand in Estland intmoette ik Tarja Väyrynen, een biologe die werkt
bij de ﬁrma Turveruukki in Oulu.
Deze ﬁrma is één van de belangrijkste producenten van turf in Finland
en Tarja houdt zich speciaal bezig
met de eﬀecten van de turfwinning
op het milieu.
Voor mij was het nieuw dat turf
op grote schaal in Finland wordt
gewonnen voor de productie van
energie en ook voor andere toepassingen, zoals o.a. voor de ondergrond in plantenkassen.
Oorspronkelijk bestond ongeveer
een derde deel van Finland uit veenmoerassen. Een groot deel van deze
moerassen ,waarin zich in de loop
van duizenden jaren een veenlaag
heeft ontwikkeld, is gedraineerd

Keitetään kahvia: er wordt
koﬃe gezet. De nadruk in deze zin
ligt volledig op het proces en het
object, de koﬃe, wordt niet nader
gedetermineerd (dus c)
Keitetään kahvit: de koﬃe
wordt gezet. Het object, de koﬃe,
is hier bepaald en de totale te zetten
hoeveelheid koﬃe wordt bedoeld.
Omdat koﬃe een abstract iets is en
dus nooit precies 1, blijft dus optie
d over.
Ostin yhdet kengät: ik kocht
1 paar schoenen. Hier is het object
nauwkeurig gedeﬁnieerd, ook het
aantal ligt vast, niet precies 1 maar
1 paar (dus d)
Oliko hy vät löylyt?: (vrij
vertaald) Was het goed toeven in de
sauna? De löyly, de hete stoom komend door water op de saunakachel
te plenzen, fungeert als beeldspraak
voor het gehele bezoek aan de sauna. Aangezien hiermee dus het totale bezoek bedoeld wordt en het

door middel van sloten die men
door het gebied heeft gegraven.
Deze wateren meestal af op een
nabijgelegen rivier. De reden voor
het draineren was om de grond te
gebruiken voor bosbouw en in mindere mate ook voor landbouw. In
deze gebieden is het milieu dus al
drastisch veranderd onder invloed
van de mens.
Op het ogenblik zijn nog ongeveer 30% van de veengebieden in
Finland in hun oorspronkelijke
staat, 60% is gedraineerd voor de
bosbouw en 7% voor de landbouw.
Ongeveer 0.5% wordt op het ogenblik gebruikt voor het oogsten van
turf, o.a. door Turveruukki, maar
ook andere ﬁrma’s.
Eigenlijk klonk voor mij het branden van turf als iets heel ouderwets.

De leukste opmerking over Finse
meervouden kreeg ik van Marcel
Messing en ik citeer: “De Finnen
zetten leenwoorden, die al meervoud zijn, nóg een keer in het meervoud: sipsit, donutsit, pinsit. De
drang daartoe is blijkbaar zo sterk
dat de klompen die ik als rechtgeaarde Nederlander thuis heb, door
mijn gezin klompenit worden genoemd.”
Op verzoek wordt in de volgende
editie ingegaan op aardrijkskundige
begrippen. Hierover kreeg ik een
bijzonder interessante mail, waarover makkelijk een apart artikel geschreven kan worden. Hierover en
over alle andere zaken altijd welkom
reacties op te sturen.
Guido Nuijten,
gnuijten@welho.com

In Nederland werd turf vroeger
als brandstof gebruikt in kachels
en stoven, maar dit veroorzaakte
veel rook en stank. Toen men ging
beschikken over kolen, werd turf
steeds minder populair. Wel herinneren nog een aantal plassen in
het westen van Nederland, zoals de
Vinkeveense-en de Nieuwkoopse
Plassen aan vroegere turfwinning.
Het ging hier om zogenaamd laagveen, in tegenstelling tot hoogveen
in oosten van Nederland. Het enige
verschil was dat laagveen beneden
de zeespiegel lag en hoogveen erboven. Hoogveen gebieden lagen o.a.
in Drente en de rechte grens tussen
Zuid-Drente en Duitsland is het
gevolg van een lijn die men dwars
door een moerasgebied had getrokken. De Nederlandse hoogveengebieden zijn grotendeels afgegraven
en in cultuur gebracht.

Turfwinning in Finland

In het vorige artikel is zijn een
aantal voorbeelden gegeven hoe in
het Fins met getallen wordt omgegaan en in het bijzonder hoe het
enkelvoud en meervoud door elkaar
gehaald lijken te worden. In reacties
werden nog andere voorbeelden van
“vreemde” gebruiken van het
meervoud mij aangereikt van
meervouden van ontelbare
zaken, zoals keitetään kahvit
/ maidot, käytetään rahat,
huomisiin i.p.v. huomiseen,
mennä elokuviin etc.

Taalhoek — Kielikulma
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Turfwinning in Finland
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Mijn eerste opwelling , toen ik
over een grootschalig gebruik van
turf voor energieproductie in Finland hoorde , was dat dit toch wel
heel desastreus moet zijn voor het
milieu. Maar Tarja vertelde mij dat
over het algemeen alleen turf wordt
gewonnen in gebieden die al zijn gedraineerd en dus niet meer in oorspronkelijke staat verkeren. Verder
leek mij het verbranden van turf
ook niet erg milieu-vriendelijk, maar
blijkbaar beschikt men in Finland
over installaties die de rook voor een
groot deel wegﬁlteren., en dus de
milieuvervuiling tot een minimum
wordt beperkt. Dit gebeurt in zogenaamde CHP (Combined Heat and
Power generators) centrales, waarbij
behalve het opwekken van elektriciteit en warmte vrijkomt die toegepast
wordt voor onder andere het verwarmen van woningen. Op het gebied
van de gecombineerde elektriciteit en
warmte productie is Finland zelfs één
van de toonaangevende landen in de

wereld. Hierbij is de eﬃciency meer
dan 80%, terwijl bij centrales waar
alleen elektriciteit wordt opgewekt ,
de eﬃciency maar ongeveer 40% is.
De kooldioxide uitstoot van de CHP
centrales per eenheid geproduceerde
energie is relatief laag.

17 mei 2004 heeft de KELA de
Europese KELA kaart ingevoerd.
Het nieuws hierover kwam als in een
ﬂits: Zo gekomen, zo verdwenen. Bovendien was het een en ander uiterst
summier. Op het forum zijn discussies geweest over wat voor waarde
aan de kaart gehecht moet worden.
Daarom in dit artikel een samenvatting van de KELA
info en een kleine
bespreking.

en komt met de post een week (soms
2) na aanvraag. De kaart kan nuttig zijn wanneer men op vakantie
gaat, buiten Finland gaat studeren,
tijdelijk buiten Finland gaat werken
of elders werk gaat zoeken. Voor vakantie is kaart het minst nuttig. Het
dekt immers alleen medische zorg op
ziekenfonds niveau. De kosten van

De Europese K E L A K a a r t
geeft toegang tot
medische zorg
t ij d e n s v e r b l ijf
in een EU/EER
land of in Zwitserland. De kaart
zal de formulieren E111, E119 en
E128 vervangen.
Deze werden tot
nu toe gebruikt
voor teruggave van
gemaakte ziektekosten. E111 formulieren uitgegeven voor Juni 2004
zullen tot eind dit jaar geldig blijven
tenzij deze eerder verlopen.
Aanvraag
Iedereen die in het Finse sociale
stelsel zit en die naar een EU/EER
land of Zwitserland wil reizen kan
de kaart gratis aanvragen. De kaart
wordt in Fins of Zweeds uitgegeven

Het totaal van de energieproductie
in Finland uit turf is ongeveer 5%.
Ter vergelijking: 27% wordt verkregen uit olie, 21% uit hout, 18% uit
atoomenergie, 11% uit kolen, 11%
uit gas, 4% uit waterkracht en 3%
uit andere bronnen.
Een andere economisch belangrijke toepassing van de gewonnen turf
in Finland is het gebruik als ondergrond voor plantenteelt in kassen.
Hiervoor wordt materiaal gebruikt
uit de bovenlaag van het veen, wat
relatief jong is (gevormd tijdens de
laatste 2500 jaar). Een groot deel van
deze turf wordt uitgevoerd naar Midden - Europa, inclusief Nederland.

verlies/diefstal van bagage, een gipsvlucht of rechtsbijstand worden niet
vergoed. Voor zulke gevallen sluit
men het beste een reisverzekering af.
Ga je voor wat langere tijd weg dan
is kaart nuttigst. Je bent immers niet
meer in Nederland verzekerd.
Wat wordt gedekt?
Behandelingen worden gegeven
conform de wetten en regels van het

Tijdens het winnen van turf ontstaat er een afstroom van afvalwater
dat als gevolg van het vrijkomen van
kleine stofdeeltjes, humuszuren en
nutriënten een vervuiling veroorzaakt van water benedenstrooms van
het veengebied. In dit verband zijn
er strenge regels in Finland om deze
watervervuiling tot een minimum
te beperken. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van vijvers waarin de vaste
stoﬀen kunnen precipiteren en een
afvoer via moerassen waarin het water op een natuurlijke wijze wordt
gezuiverd.
Wanneer de turfwinning in een
bepaald gebied is voltooid plant
men meestal bomen of wordt er
een kunstmatig meer gevormd.
Uit Aviisi 2003-5
Arnold Pieterse

land in kwestie. De reiziger krijgt
medische behandeling naar dezelfde
maatstaven als een doorsnee burger
van dat land. De procedure voor behandelingen en betalingen gebeurt
op dezelfde manier als de inwoners
van dat land gewend zijn. Het systeem is er op gericht te voorkomen
dat men voortijdig naar Finland
moet terugkeren in
geval van ziekte. Dit
betekent dat men behandeld kan worden
a ls men toe va l lig
ziek wordt, danwel
een behandeling kan
krijgen voor een al
bestaand probleem.
De kaart kan niet
gebruikt worden
om een beha ndeling in het buitenland te krijgen die
hier niet gedekt is.
De kosten van dokter of ziekenhuis die
niet door het ziekenfonds ter plaatse vergoed worden zijn dan
voor jezelf. Info over de medische
systemen in het buitenland kan men
vinden op de website van de KELA
(deze info wordt in de herfst van
2004 .ververst). De kaart dekt geen
speciaal vervoer naar Finland als men
ziek wordt of gewond raakt buiten de
Noordelijke douane-unie.

Kopy inleveren voor 29 Oktober 2004
Artikelen, tekeningen en fotos dienen verzonden te worden naar de redactie. Teksten met zo min mogelijk layout
aanleveren. Plaatjes liefst in gif of jpg formaat in 150 of 300 dpi. Vergeet niet dat noorderlicht in zwart-wit gedrukt
wordt!! Bekijk de plaatjes daarom eerst in grijsschaal voordat je ze opstuurt. Mensen die tabellen opsturen doen dat in
word of excel! Geen tabellen als plaatjes graag! Grote bestanden kunnen in een yahoo briefcase geplaatst worden. Zend
een email naar Jos Helmich voor het Yahoo ID en Password of kijk op het forum onder de rubriek Noorderlicht.

Verhuisd?
Geeft u tijdig uw adres door aan het secretariaat. Als u email hebt en u wilt dat we u via dat medium berichten sturen, dan vernemen we dat graag. Wist u dat we een forum voor de leden op het internet hebben? Leden jong en oud
kunnen daar in het Nederlands van gedachten wisselen over van alles wat een mens maar bezig houdt. Veel verenigingsactiviteiten worden op dit forum geboren! U kunt zich aanmelden op http://www.starware.nl/nedverﬁn/forum/
. De Forum beheerders geven u vervolgens toegang.

Eens per maand
TURKU
•
Steakhouse & Bar Ribs (Porthaninpuisto)
•
Contactpersoon: Anita Bloed
•
Tel. 044 - 291 0341
JYVÄSKYLÄ
De borrelavonden in Jyväskylä zijn omgedoopt tot etentjes. Voor meer
informatie over de aankomende data neem contact op met Maaike.
•
•

Contactpersoon: Maaike Beenen
Tel. 050 - 599 3116

OULU
In Oulu worden Kolonisten van Catan-avonden bij mensen thuis
gehouden, stuur Sandra een mailtje voor plaats en tijd. Borrelavonden
worden normaal gesproken gehouden in:
•
•
•

Tervahovi (Hallituskatu 13-17)
Contactpersoon: Sandra van der Veen
Tel. 050 - 573 9762

HELSINKI
•
Pullman Bar (centraal station, tweede etage)
•
Contactpersoon: Adriaan Perrels
•
Tel. 050 - 583 8575
ten.

Agenda
Zaterdag 14 augustus
Zaterdag 21 augustus
Zaterdag 28 augustus
Zaterdag 2 oktober
Woensdag 13 oktober

Vanaf 17:00. BBQ avond in Oulu
Kanotocht in de omgeving Vvn Klaukkola
Appels en wijn proeven in Lohja
Algemene Jaarvergadering en Leids ontzet
Voetbalwedstrijd Nederland-Finland in de Arena.

Contactpersonen
Regio

FORSSA
HELSINKI
JYVÄSKYLÄ
LAPLAND
LOHJA
MIKKELI
OULU
TAMPERE
TURKU
VAASA

Contactpersoon

Jos Helmich
Adriaan Perrels
Maaike Beenen
Aty Gerasimoﬀ
Stephan Vermeulen
Marcel de Boer
Sandra van der Veen
Johan Scholliers,
Anita Bloed
Erik Smit

Email

jospeternl@netscape.net
ariepaivi@yahoo.com.uk
maaikebeenen@hotmail.com
atygerasimoﬀ@fotokone.ﬁ
vermeulen@kolumbus.ﬁ
marceldeboer@luukku.com
sandra.vanderveen@luukku.com
johan.scholliers@lid.kviv.be
abloed@hotmail.com
erik.smit@pp.inet.ﬁ

Tel

044 - 331 7766
050 - 583 8575
050 - 599 3116
040 - 822 4790
050 - 322 7144
040 - 572 8084
050 - 573 9762
050 - 599 4359
044 - 291 0341
050 - 373 8310

Actuele Informatie
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Lähettäjä:
H.MAAT
Naalinkatu 2
05460 Hyvinkää

