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n dit nummer veel verslagen
van het bestuur, waarin verantwoording wordt afgelegd over
de dingen die het afgelopen jaar
gebeurd zijn. Ik heb als hoofdredacteur even overwogen er een van
mij bij te voegen, maar later besloten dat toch maar niet te doen.
Verantwoording aﬂeggen doe ik al
genoeg op deze plek. Elk nummer
weer. Ik weet dat is nieuw. Het is
even wennen, en voor mij is het ook
niet altijd makkelijk maar de praktijk leert dat dit toch uiteindelijk
het beste is.
Zo ook het afgelopen twee nummers waarin de vraag aan de orde
kwam wie Noorderlicht nou eigenlijk bedacht had. De meningen
blijken hier ver over uiteen te lopen.
Navraag bij mensen die toentertijd
de vereniging bestierden leidt niet
tot genoeg duidelijkheid. Men kan
zich het niet scherp genoeg herinneren om voldoende zeker te zijn.
Hun archieven, ergens op een stoﬃg
zoldertje in een doos die al veel verhuizingen doorstaan heeft, kunnen
ook geen uitsluitsel bieden. In zo'n
situatie dreigt zoiets op een wellesnietes gedoetje uit te lopen waarbij
allerlei oude koeien uit de sloot worden gehaald. Het hoeft daarom geen
betoog dat de voltallige redactie en
het voltallige bestuur aangegeven
heeft daar geen zin in te hebben. De
Nederlandse Vereniging in Finland
is in de eerste en de laatste plaats een
gezelligheidsvereniging, daarom
zetten we bij deze een punt achter
deze discussie.
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In dit nummer komt ook de kinderhoek weer terug na lang afwezig
te zijn geweest. Dat hebben we nu
ingevuld door een aantal oud-Nederlandse kinderliedjes weer boven
water te halen, maar in de toekomst
zijn inzendingen van kinderen (zowel tekst als tekeningen) ook van
harte welkom. Die kinderliedjes zijn
overigens een verhaal apart. Vele
liedjes zijn op zijn zachtst gezegd
ondeugend en sommige ronduit
cru. Zo ben je in al die willen te
kaperen varen geen echte man wanneer je geen walrus dood kan maken. En daar was laatst een meisje
loos eindigt ook al niet goed voor
het betrokken meisje. Dan begin je
te begrijpen dat je ouders sommige
coupletten gewoon oversloegen.
In dit nummer veel cultureels.
Daarbij is veel geschreven door Peter Starmans. Oud-voorzitter van de
Nederlandse Vereniging in Finland
en huidig vice-voorzitter van de
Fins Nederlandse Vereniging. Wij
hebben hem nu oﬃcieel weten te
strikken als redactielid. Vanaf deze
plek van harte welkom Peter! Met
zijn toetreding hebben we nu een
acht man/vrouw sterk team. Dat
lijkt voorlopig wel voldoende om
het voortbestaan van Noorderlicht
mee te garanderen.
Het culturele van dit nummer
zit hem in vele dingen. Zo is er een
kunstenares die bezig is met een
project over zondagse jurken in
Europa. Een seminarium over de

beslommeringen die Nederland op
dit moment treﬀen aan de universiteit van Helsinki. Verder zijn er
de Taalhoek, de boekbespreking
en last but not least een bespreking
van de muziek die het koor voix
jolies 9 juni in Helsinki (de datum
dat ze in Mikkeli zijn is nog niet
bekend) ten gehore zal brengen. In
het volgende nummer van Noorderlicht zal het koor zelf nog eens aan
bod komen.
Ook weer terug is de computerhoek die Michiel Visser voor
ons verzorgd heeft. Vorig nummer
moesten we dat nog schrappen vanwege ruimtegebrek maar gelukkig is
dat verleden tijd!! Enkele redactie
en bestuursleden hebben onlangs
uitgerekend dat de meerkosten van
een extra pagina niet zodanig groot
zijn dat daar tegenop gezien moet
worden zolang het maar onder de
9 A3’s blijft. Dat is goed nieuws.
Het maakt het makkelijker Noorderlicht aan te passen aan de hoeveelheid kopij i.p.v. andersom. De
kleurtjes waar we vorig jaar mee
geëxperimenteerd hebben komen
niet terug. Dat geld word besteed
aan meer kopij. Het blijkt n.l. mogelijk een extra Noorderlicht te verzorgen zodat de lezer op de hoogte
blijft van een actuele agenda. We
gaan dus naar vijf Noorderlichten
per jaar. Ze zullen niet allen even
dik zijn, maar we doen ons best ze
voor u te vullen.
Namens de redactie
Jos Helmich
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Baten en Lasten rekening 1.1.2004-31.12.2004 (euro)
Inkomsten
Contributieheﬃngen

4.653,00

Contributie individueel

1.841,00

Contributie gezin

2.812,00

Creditrente

12,48

Entreebetalingen

605,00

Entree bbq Oulu
Entree Leids ontzet

43,00
Gratis dit jaar

Entree sauvusauna
Inleg EK 2004
Aanbetaling WK Fin-Ned

0,00
171,00
15,00
376,00

Subsidies

0,00

Sponsoring

950,00

Contributie bedrijf

150,00

Sponsoring

800,00

Overigen

4,00

TOTAAL INKOMSTEN

6.224,48

Uitgaven
Bestuurskosten

612,68

Bankkosten

79,28

Secretariaat

227,20

Reiskosten

261,90

Bestuursvergaderingen

44,30

Evenementen

2.668,62

7.1 Nieuwjaarsreceptie, afscheid Ambassadeur

80,90

7.2 Poﬀertjesavond Jos Helmich

93,47

13.3 Snertavond Adriaan Perrels

109,37

27.3 Suomenlinna + ALV

231,80

22.5 Hopeaniemi BBQ + tupa

64,05

11.6 EK 2004 Voetbalpoule (quitte)

15,00

14.8 Barbecue Oulu

59,81

21.8 Klaukkala Kanoen (afgelast)

0,00

13.9 Spelletjesavond + eten

53,27

2.10 Leidens ontzet + ALV

614,22

23.10 Poﬀertjesavond Mieke Suokas

61,28

10.11 Poﬀertjesavond Turku

41,74

13.11 Savusauna

618,00

13.11 Gourmetavond

155,08

4.12 Sinterklaasfeest Helsinki
4.12 Sinterklaasfeest Oulu
WK Fin-Ned 8.6.2005

46,90
47,73
376,00

Informatie & Publicaties
Noorderlicht (incl. extra kosten jubileumuitgave)

1.980,89
1.623,39

Nieuwsbrief

253,50

Internet

104,00

Overigen
Onvoorzien
TOTAAL UITGAVEN

365,07
365,07
5.627,26

Samenvatting
Totaal uitgaven

5.627,26

Totaal inkomsten

6.224,48

Toename saldo

597,22

Overzicht financiën 2004 (in euro’s ) Nederlandse Vereniging in Finland
Inkomsten 2004
Contributies

Ontvangen

Begroot

Verschil

4.653

4.600

+53

Entree

214

300

-86

Sponsoring

950

1.000

-50

WK-tickets

391

0

+391

Overigen

16

150

-134

Subtotaal

6.224

6.050

+174

Toelichting inkomsten
• Per 1 januari 2005 heeft de vereniging 97 individuele leden en 87 gezinsleden. Dit is een toename van +2 resp. +7.
In het loopjaar 2004 hebben zich in totaal 20 nieuwe individuele leden en 11 nieuwe gezinsleden aangemeld. Een aantal
leden hebben zich lid af gemeld en helaas is het noodzakelijk gebleken een aantal te royeren vanwege het ondanks 4
oproepen niet betalen van de contributie.
• Entree-inkomsten zijn minder dan begroot, omdat het Leidens Ontzet gratis was gegeven de gezonde ﬁnanciële
situatie van de Nederlandse Vereniging.
• WK-tickets zijn schijninkomen. De uitgaven zijn identiek. De vereniging koopt georganiseerd tickets, nadat de leden
eerst de tickets betaald hebben.
• Overige inkomsten waren beduidend lager, hoofdzakelijk creditrente

Uitgaven 2004

Uitgegeven

Begroot

Verschil

Bestuurskosten

613

900

-287

2.277

2.950

-673

391

0

+391

1.981

2.000

-19

365

200

+165

5.627

6.050

-423

Evenementen
WK-tickets
Informatie & publicaties
Onvoorzien & overigen
Subtotaal

Evenementen nader bekeken
Nieuwjaarsreceptie
Leids Ontzet
Overige evenementen

81

700

-619

614

900

-286

1.582

1.350

+232

Toelichting uitgaven

• Bestuurskosten vielen lager uit aangezien er veel minder reiskosten zijn gemaakt dan voorzien.
• Veel dank aan de ambassade, die de nieuwjaarsreceptie aanbood mede naar aanleiding van de geboorte van Prinses
Catharina-Amalia en het vertrek van ambassadeur Van Zutphen, bleven de kosten voor de nieuwjaarsborrel zeer beperkt.
De kosten van de viering van het Leidens Ontzet bleven eveneens beperkt dankzij de verzorging van de haringen vanuit
Nederland door de ambassade. Voor de overige activiteiten kon derhalve meer uitgegeven worden. Helaas moest de kanoen bbq-dag in Klaukkala afgelast worden in verband met de overstromingen afgelopen nazomer. In totaal zijn 6 van de
16 activiteiten buiten de regio Helsinki georganiseerd.
• De kosten voor informatie & publicaties waren conform begroting inclusief, de extra begrote kosten voor de
jubileumuitgave van het Noorderlicht.
• Onvoorziene kosten vielen hoger uit in verband met een 6 maanden vertraagde rekening van 300 euro voor de
haringen van het Leidens Ontzet van 2003.
Overschot jaarrekening

(+174) - (-423) = 597

31 December 2004, Guido Nuijten
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Nederlandse Vereniging in Finland, Balans 31.12.2004 (euro)
Activa
Merita 200138-476383
Kas

Passiva
5280,62
0,00
5280,62

openstaande verrekeningen

0,00

besteedbaar saldo 1.1.2004

3683,40

onafgeboekte reservering

1000,00

toename saldo
besteedbaar saldo 31.12.2004

5280,62

597,22
5280,62
5280,62

Vantaa 11 januari 2005. Guido Nuijten, Penningmeester Nederlandse Vereniging in Finland

B

elangrijke taak van de Nederlandse Vereniging in
Finland (NVIF) blijft het organiseren van activiteiten voor haar leden. De doelstelling is om naast de regionale borrelavonden iedere maand minimaal één activiteit
te organiseren. Doordat een groot deel van de leden in
het hoofdstedelijk gebied woont vindt hier het gros van de
activiteiten plaats. Uiteraard worden er echter ook activiteiten georganiseerd in andere delen van het land. Hierbij
is inbreng en initiatief van de leden onontbeerlijk. Ook in
2005 moet benadrukt blijven worden dat de vereniging
mogelijk kan assisteren en/of voor ﬁnanciële ondersteuning zorgen bij het organiseren van een activiteit. De leden
moeten weten dat men hiervoor contact op kan nemen met
de contactpersoon voor de regio of het bestuurslid activiteiten. Voor een subsidieaanvraag kan voorafgaand aan
de activiteit ook contact op worden genomen met de penningmeester. De vereniging juicht initiatief zeer toe!

2004
In 2004 zijn de volgende activiteiten georganiseerd onder
de vlag van de NVIF:
07.02 Poﬀertjesavond bij Jos Helmich in Forssa
13.03 Snert-avond bij Adriaan Perrels in Helsinki
27.03 Rondleiding en ALV op Suomenlinna
22.05 Barbecue bij Hetty Bosgoed in Nummela
10.06 Bezoek bierbrouwerij Koskipanimo in Tampere
11.06 EK2004 voetbalpoule door Guido Nuijten
14.08 Barbecue bij Marina Nijhuis in Oulu
21.08 Kanoën in Klaukkala; afgelast in verband met de
waterstand in Vantaanjoki
28.08 Appel en wijnproeverij bij Bart Venema in Lohja
11.09 Spelletjesavond bij Guido Nuijten in Vantaa
02.10 Leidens Ontzet en ALV in Helsinki
23.10 Poﬀertjesavond bij Mieke Suokas in Forssa
10.11 Poﬀertjesavond in Turku
13.11 Rooksauna en gourmetavond in Nuuksio, Espoo
04.12 Sinterklaasfeest in Helsinki
05.12 Sinterklaasfeest in Oulu
Tevens vond op 7 januari op de ambassade de nieuwjaarsreceptie plaats, waarbij afscheid werd genomen van

ambassadeur Niek van Zutphen. Op uitnodiging van de
ambassade werd op 29 april Koninginnedag gevierd op de
residentie.
Tenslotte zijn er lokaal nog diverse andere bijeenkomsten
georganiseerd door leden van de NVIF, echter zonder directe
ondersteuning van, of promotie door, de vereniging. Deze
activiteiten zijn derhalve niet opgenomen in dit overzicht.

2005
Op 14 Januari 2005 heeft de nieuwjaarsreceptie plaatsgevonden, deze keer in Hirvenpäämaja te Helsinki. Op 11
februari was er een Catanavond in Oulu bij Sandra van der
Veen, en op de 12e kon er geschaatst worden op Mustikkamaa in Helsinki.
Verder laat de agenda voor 2005 op dit moment, onder
voorbehoud, de volgende activiteiten zien:
19.03 Rondleiding en ALV in het Sinebrychoﬀ museum in
Helsinki
29.04 Koninginnedag (i.s.m. Ambassade)
01 – 03.07 Contactpersonenweekend in Petäjävesi, waarbij
alle leden zeer welkom zijn
08.06 WK kwaliﬁcatiewedstrijd Finland – Nederland in
Helsinki
09 – 11.06 25-jarig jubileum Koningin Beatrix, concert kamerkoor in Helsinki en Mikkeli
20.08 Kanoën en barbecue in Klaukkala
01.10 ALV + Leidens ontzet in Helsinki
11.11 Sauna avond in Espoo
03.12 Sinterklaasviering (i.s.m. zaterdagschool) in Helsinki
en Oulu
Streven is in 2005 een begin te maken met een jongerentak
binnen de NVIF. Deze tak kan zich bezig gaan houden met
activiteiten voor jongeren, en een eigen stukje op de website,
het forum en in Noorderlicht verzorgen.
Bas Nieuwenhuis
Activiteitencommissaris

Het aantal gezinslidmaatschappen is het afgelopen jaar met 10%
gegroeid van 79 (4.4.2004) naar
88 (1.3.2005), terwijl het aantal
gewone leden vrijwel gelijk bleef
tot iets boven de 100. Het aantal
discussieforumleden steeg van 83
tot boven de psychologische grens
van 100. Dit betekent dat ruim de
helft van de leden zich inmiddels bij
het forum heeft aangemeld (http://
w w w.star ware.nl/nedverﬁn /for u m).
Zo’n 15-20%
van de forumleden is daadwerkelijk actief op het forum.

bezocht, boden deze informatiebronnen niet de gehoopte hulp.
Voor de kanotocht, het Leidens
Ontzet, de savusauna-avond en de
nieuwjaarsborrel kwamen enkele
aanmeldingen binnen via het algemene emailadres en het forum.
Helaas werd er maar door weinig leden van deze mogelijkheid gebruikt
gemaakt, wat het inschatten van
verwachte bezoekersaantallen en daarmee
de organisatie
van de activiteiten noga l
bemoeilijkte. Voor de voetbalwedstrijd Finland-Nederland kwamen
daarentegen maar liefst 24 aanmeldingen binnen. In oktober zijn er 10
kaartjes gekocht; Helaas moesten de
14 latere aanmeldingen in januari
teleurgesteld worden, omdat de tent
al helemaal uitverkocht was.

1 Extra noorderlicht per jaar!

Vrijwel alle correspondentie met
het secretariaat verliep via email
(nedver@kolumbus.ﬁ), de invulformulieren op de website en af en toe
per telefoon. Gewone post kwam
er dit jaar maar een enkele keer.
Aanmeldingen voor lidmaatschap
werden meestal gedaan via de invulformulieren van de website, wat
het bijwerken van de ledenlijst makkelijk en snel maakte. Aankomend
jaar zullen gelijksoortige formulieren voor adreswijzigingen en het
beëindigen van lidmaatschap op de
website verschijnen. Het voorkomen
van foute adressen bespaart veel tijd
en postzegels.
Naast vier Noorderlichten werden
er in 2004 drie nieuwsbrieven uitgegeven. Nieuwsbrieven werden waar
mogelijk verstuurd per email (zo’n
80%), de rest per reguliere post.
Emails die
onbestemd
terugkwamen
werden alsnog
per post verst uu rd . He laas bleek dat
de per email
verzonden
brieven niet altijd gelezen of ontvangen werden. Dit komt wellicht
doordat oude, vergeten emailadressen in het ledenbestand zijn blijven
staan, of door de grote dosis roskapostit en ﬁlters waarin de nieuwsbrief makkelijk spoorloos raakt.

Om de leden beter op de hoogte
te houden, is voor het aankomende
jaar besloten een extra Noorderlicht
uit te geven, die iedereen per post
ontvangt. Informatie over plaatselijke activiteiten wordt net
als in 2004 zoveel mogelijk
door contactpersonen doorgegeven, die beschikken over
de meest recente emailadressenlijsten. Getracht zal worden de website en het forum
in de toekomst meer onder de
aandacht van de leden te brengen;
de websitecommissie o.l.v. Maaike
Beenen heeft voor dit doel een enquête opgezet,
om het gebruik
en de wen sen
van leden te
peilen (http://
w w w. k o l u m bu s.ﬁ /nedver/
enquete.htm).

Bovengenoemde vragen proberen
we zoveel mogelijk te beantwoorden via de algemene informatie
op de website van de vereniging
(http://www.kolumbus.ﬁ/nedver).
Niet alle antwoorden zijn nog even
goed te vinden, maar er wordt aan
gewerkt.
De culturele Fins Nederlandse
Vereniging verzocht ons meerdere
malen uitnodigingen voor door
hen georganiseerde activiteiten op
de website te plaatsen. Het uitwisselen van gegevens hielp mee in de
opbouw van een prettige samenwerking tussen de twee verenigingen.
Een Nederlands koor uit Den Haag
dat in het voorjaar in Helsinki en
Mikkeli komt optreden, wordt bijvoorbeeld nu door beide verenigingen ondersteund.

Veel vragen over
emig ratie naar
Finland

Blĳf up -to - date
met email en website!

De nieuwsbrieven en andere actuele informatie waren tevens te lezen
via de website (http://www.kolumbus.ﬁ/nedver) en het forum. Daar
maar een klein deel van de leden
(8-10%) daadwerkelijk van het forum gebruik maakte en de website
voornamelijk door niet-leden werd

leren in Nederland, Nederlands leren in Finland (zaterdagschool in
Espoo, zelfstudieboeken), als mede
het zoeken van een Nederlands
sprekende gids in Finland. Rogier
Nieuweboer, docent Nederlands
aan de Universiteit van Helsinki
was hierbij een grote steun.

Het gros van de gestelde vragen
aan het secretariaat ging over emigreren naar Finland. Het vinden
van een baan en de voorwaarden
voor het opstarten van een eigen
bedrijf (met name in Lapland)
waren daarbij de voornaamste onderwerpen. Ook de regels voor het
invoeren van een eigen auto, het
zoeken van woonruimte en het verhuizen van spullen van Nederland
naar Finland kwamen wederom
aan bod.
Daarnaast stelden zowel Nederlanders als Finnen vragen over Fins

Een vraag van de Fins/Nederlandse jongerenafdeling Kieppis
uit Nederland (http://www.bozoslivehere.com/suomi/) resulteerde in
de aanstelling van een jongerencoordinator binnen de Nederlandse
Vereniging in Finland.
De Nederlandse Vereniging in
Finland bleek redelijk populair bij
de Nederlandse media. Tot vijf maal
toe kwamen er verzoeken om leden
op te roepen voor medewerking aan
radioprogramma’s (Wereldomroep
en NCRV), TV-programma’s (EO)
en krantenartikels (Dagblad Twente
Vandaag).
Ook studenten wisten ons te
vinden. Nederlandse studenten
probeerde ons vooral te strikken
voor (markt-)onderzoeken over o.a.
Finse gevelbekleding, tijdschriften,
expats en cultuurverschillen in de
zakenwereld. Finse studenten waren meer geïnteresseerd in sponsoring van hun studentenuitwisseling.

Jaarververslag secretariaat 2004
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Twee studieverenigingen en ook een
aannemersbedrijf zochten naar tips
voor de organisatie van excursies
in Finland.
Toeristische vragen kwamen
maar sporadisch binnen, eenmaal
een vraag over het huren van
zomerhuisjes en eenmaal
van een groep jongeren
die wilden kanoën over
de ruige wateren va n
Lapland.
Zes maal werd er een
verzoek gedaan te helpen bij het zoeken naar
oude Finse penvrienden
of fa milieleden. Hoe
goed bedoeld ook, helaas
kunnen we als vereniging
met het oog op de privacy
voor deze mensen maar
weinig doen.

Agenda

Daarnaast waren er grappige

verzoeken voor het vertalen van
zinnetjes als: ”Hartelijk welkom op ons jaarlijkse tuinfeest!”, ”Tot ziens in onze
winkel!” en ”Welterusten!”
voor op de slaapkamermuur.
Fantasiapelit uit Oulu bood
spontaan twee Nederlandstalige bordspelen aan, die
per ongeluk bij hen in de
winkel waren terechtgekomen.

jaarspuzzel van Trouw (King William's Test) over Vondel en Turku (al
is de uitslag al bekend, de forumleden zijn er nog steeds niet over
uitgepraat!); Iemand op zoek naar
een bedrijf dat in de jaren zestig
naar-zijn-zeggen de eerste sauna in
Nederland aan zijn vader leverde;
Een kunstenares op jacht naar Lapse
zondagse jurken en iemand die graag
wilde weten waar de SF-autoregistratiebordjes uit 1974 zijn gebleven.

De leukste vragen tot
slot zijn die vragen die
nergens onder vallen; Een
gehandicaptenvereniging
op zoek naar een ”echte”
gebruikte rendierenslee;
Een gepensioneerde verwoede vrachtwagenverzamelaar op zoek naar Finse
Sisu- en Vanaja-goeroes; Een
noodkreet voor het oplossen
van een vraag uit de einde-

Grote dank aan alle forumleden
die vaak met groot enthousiasme de
niet altijd even makkelijke vragen
hielpen beantwoorden. Zonder jullie steun, waren vele vragen onbeantwoord gebleven!
Sandra van der Veen
Secretaris

Agenda - Agenda - Agenda
Donderdag 17 Maart 2005, 18-20, Auditorium XIV, University of Helsinki Main Building,
Unioninkatu 34, Helsinki. Seminar: fundamentalism and xenophobia: has European multiculturalism failed? The Netherlands as a test case. (Zie elders in dit nummer onder het kopje seminarium)
Zaterdag 19 Maart - De Nederlandse Vereniging nodigt u allen uit bij de komende Algemene Ledenvergadering in het
Sinebrychoﬀ kunstmuseum. Het programma van die dag ziet er als volgt uit:
13.30 Bezoek aan het museum o.l.v. engels sprekende gids
15.00 Begin algemene ledenvergadering incl. koﬃe/thee/fris en een broodje/hapje verzorgd door kahvila Fanny
16.30 Afsluitende borrel in Hietalahden kauppahalli
17.30 Vrij avondprogramma in de stad
Adres: Bulevardi 40, 00120 Helsinki vlak aan Hietalahdentori. Tramlijn 6 stopt voor de deur.
Het kunstmuseum van Sinebrychoﬀ is Finland’s enige museum speciﬁek gericht op de Europese kunsthistorie. De dynastie van Sinebrychoﬀ, van 1750 tot 1944, is een van Helsinki’s meest bekendere en invloedrijke. Zakenman en brouwerijeigenaar Paul Sinebrychoﬀ en zijn vrouw Fanny Grahn hebben in hun leven een voor Finse begrippen ongekend grote
kunstverzameling opgebouwd. Na het overlijden van Paul in 1921 heeft Fanny de hele verzameling aan de Finse staat
geschonken. De verzameling bevat met name oude meesterwerken uit de Italiaanse, Zweedse en Nederlandse/Vlaamse
kunsthistorie.
Deelname is voor leden gratis (m.u.v. het vrije avondprogramma) en voor niet-leden 18 euro. Vriendelijk doch ook met
klem het verzoek uiterlijk maandag 14 maart aan te melden i.v.m. de reservering van de benodigde versnaperingen. Indien men nog agendapunten heeft voor de ALV, ook die uiterlijk 14 maart aan ons door te geven (nedver@kolumbus.ﬁ
of telefonisch op 050 - 5498734).
Vrijdag 29 april: Viering koninginnedag van 18.00 – 19.30 uur in Villa Kleineh, Itäinen Puistotie 7 te Helsinki. Voor
nadere informatie bel de Nederlandse Ambassade tel.09-228920.
Tip 1: Mensen die iets willen organiseren (BBQ, oliebollenavond, poﬀertjesavond, Catan etc.) kunnen altijd bij contactpersonen en bestuur terecht voor ﬁnanciële en fysieke ondersteuning.
Tip 2: Ook leuk. Organiseer een lenkki-ilta. Skieen en/of stokwandelen met daarna een worstje op de grill of op het
gourmet stel.

augustus de functie contactpersoon
in Turku overgenomen van Anita
Bloed. Het organiseren van bijeen-

In Helsinki, Turku, Tampere, Oulu en Jyväskylä zijn
regelmatig borrelavonden of
etentjes gehouden. In bijna
alle andere steden waar contactpersonen zijn, worden
informele bijeenkomsten of
andere activiteiten georganiseerd.

In april heeft Adriaan Perrels de
functie contactpersoon in Helsinki
overgenomen van John Bekema.
Aschwin van der Woude heeft vanaf

Een streven voor 2005 is dat
er meer gebruik wordt gemaakt
van het discussieforum door de
contactpersonen om informatie
uit te wisselen of om even 'bij
te praten'. Een ander streven
is contactpersonen te vinden
in de regio’s waar we nog geen
contactpersoon hebben.
Ten slotte staat er van 1 t/m
3 juli een weekend voor de contactpersonen op het programma, waarin de contactpersonen
ideeën kunnen uitwisselen en
bespreken wat het betekent om
contactpersoon te zijn. Dit zal
worden gehouden in Petäjävesi
(bij Jyväskylä). Doelstellingen
zijn: bevordering van de samenwerking en teamspirit van
de contactpersonen en verbetering of uitbreiding van taken/
activiteiten van de contactpersonen door middel va n
evaluatie en discussie van het
afgelopen jaar. Dit zijn ook de
doelstellingen voor 2005.

De meeste leden van de
Nederlandse Vereniging in
Finland wonen in de volgende regio's: Uusimaa (Helsinki) 60,6%, Varsinais-Suomi
(Turku) 6,5% en Pohjois-Pohjanmaa (Oulu) 4,5%.

In 2004 is er voor de contactpersonen een speciaal gedeelte
op het discussieforum gekomen
waar de contactpersonen informatie aan elkaar kunnen uitwisselen.
Hiernaast is voor het overbrengen
van informatie gebruik gemaakt
van e-mails.

kelijk van het aantal Nederlanders
en het animo hiervoor.

komsten doet Aschwin samen met
Anna Junkkaala en Marc Scheﬀers.
De overige contactpersonen zijn
hetzelfde gebleven.

2005:

Ook in 2005
worden de borrelavonden danwel etentjes voortgezet
in Helsinki, Turku, Tampere, Oulu
en Jyväskylä. Misschien dat dit jaar
ook in andere regio’s iets dergelijks
wordt opgezet, maar dat is afhan-

Groningse kruidkoek
250 gr. Zelfrijzend bakmeel (vehnajauho)
175 gr. Bruine basterdsuiker (fariinisokeri)
3 eetlepels stroop (siirappi)
1 mespunt zout (suola)
2 Theelepels kaneel (kanelli)
½ Theelepel gemalen foelie (kelmu)
½ Theelepel gemalen kruidnagels (neilikkajauhe)
½ Theelepel nootmuskaat (muskotti)
1½ deciliter melk (maito)

Bent u geïnteresseerd in een
bijeenkomst of wilt u informatie? Neem dan contact op met
de dichtstbijzijnde contactpersoon. U vindt de namen van de
contactpersonen achterin het Noorderlicht. De agenda is elders in dit
blad. Overige actuele informatie
kunt u vinden op de website of op
het discussieforum.
Maaike Beenen
Coördinator Contactpersonen

Voorverwarm de oven op 175ºC. Zeef de bakmeel met
de bastardsuiker boven een kom en maak in het midden een kuiltje. Doe daar de stroop, het zout, de kaneel,
de foelie, de kruidnagels en de nootmuskaat in. Giet er
vervolgens, scheutje voor scheutje, de melk bij en maak
vanuit het midden met een houten lepel een mooi beslag.
Beboter de cakevorm en doe daarin het beslag. Doe de
kruidkoek in de oven en laat hem in 1½ uur gaar worden. Stort de koek uit op een rooster en laat hem goed
afkoelen.
Dit is een basisrecept je kunt ook andere kruiden zoals koriander, gemberpoeder of kardemom toevoegen in
verschillende hoeveelheden.
JH

Jaarververslag coördinator contactpersonen 2004

Het is nu alweer
een aantal jaren
dat contactpersonen door het hele
land bijeenkomsten en activiteiten organiseren en vragen betreﬀende hun regio
beantwoorden. De hoeveelheid bijeenkomsten die het
afgelopen jaar georganiseerd
zijn laat zien dat contactpersonen een belangrijk onderdeel zijn geworden voor
de Nederlandse Vereniging
in Finland en gewaardeerd
worden door leden in het
hele land.

Kookrubriek

2004:
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I

k ben gek op de NRC-rubriek
Woordhoek van Ewoud Sanders,
een taalkundig collega van me aan de
UvA. Hij is wat je noemt een echte
taalfreak en als een bezetene op zoek
naar nieuwe woorden, naar hun geschiedenis en sociale kontekst, maar
vooral ook naar hun ontwikkeling tot
nu toe en de toekomst ervan.
Woorden die nieuw zijn in het Nederlands en daarom vaak heel moeilijk te vertalen zijn, zullen zeker wel
vergelijkbare begrippen in het Fins
hebben, want de moderne wereld
die erachter staat, is ook in Finland
zonder meer aanwezig. Het zou dus
een interessante vraag zijn, hoe ze
actuele verschijnselen in Finland
met woorden benaderen? Zover ben
ik zelf nog niet echt gekomen, maar
als iemand hier verdere voorstellen
heeft, heel graag!
Hulp via krant, tijdschrift of internet is er zeker wel te vinden, maar
toch vaak niet zo duidelijk op de taal
gericht als in Nederland. Een voorbeeld echter van iets wat bij ons in
de randstad wel speelt en in Finland
veel minder, zijn bijv. woorden in
verband met het verkeer. Nederland
is nu eenmaal overbevolkt, Finland
grotendeels onderbevolkt, dus de
verkeerssituatie en de woorden die
daarop reageren zijn niet identiek.
Druktetarief – een soort extra-belasting die je moet betalen als je
tijdens de spits op zgn. ﬁlegevoelige
trajecten rijdt, zoals Sanders dat zo
mooi omschrijft - geef ik nu maar als
voorbeeld. Of een woord als bereikbaarheidsoﬀensief (Randstad).

Het domein van de economie,
het terrein van producent, koper en consument.
Je kent misschien B2B, business to
business, een belangrijke ontwikkeling van handeldrijven via moderne
kanalen van internet of gsm. Vraagje:
wat is B2C, B2E, C2C en i2i? Een
troostkoper (ﬁ. lohdotus + ostaja) is
iemand die - om zijn onbevredigde
lusten te bevredigen - in supermarkten of waar dan ook producten koopt
omwille van het kopen. Een luxeverschijnsel wel, maar veel – overigens
niet alle! - moderne mensen in het
Westen staat vaak veel vrij geld ter
beschikking. Wellicht was het vroeger (en nu?) wel zo, dat mensen hun
frustraties met chocola of andere zoetigheden probeerden te verdringen
of bevredigen, wat uiteraard vrijwel
nooit lukte.

Emotiemarketing(ﬁ. tunne + markkinointi, Tunne Productions Oy bestaat!) gaat in dezelfde richting, Je
gaat een groot winkelcentrum in en
koopt impulsief wat je ziet of je aanstaat, alleen maar om het te kopen en
niet omdat je het nodig hebt: “Kijk
es, ja hoor, dat wil ik ook hebben!”.
Het koopplan (kooplijstje) van te
voren maken, zoals die Nederlanders
dat vroeger zo graag deden, valt nu
wel eens weg. (Hollanders slapen
graag ergens nog een nachtje over!)
Beleveniseconomie (ﬁ. elämys + talous/tapahtuma) is ook zo'n nieuw
woord. Ons worden dag in dag uit
via reclame toekomstige belevenissen
voorgetoverd en dat alleen, maar om
ons tot kopen te stimuleren of manipuleren – en denk hierbij ook en
vooral aan tv-reclame.

Onze technologische wereld
De moderne techniek is voor mij
vooral interessant i.v.m. het woordje
NA NO (ﬁ. Nanoteknologia): de
nanorobot (ﬁ. Nanorobotti), de nanocopter (ﬁ. “nanokopteri”) - minieme, zich als helicoptertjes rond
bewegende machientjes, die bijv. in
het lichaam naar iets zoeken. Andere woorden uit deze technische
wonderwereld zijn er bij hopen, sommige algemener bekend en gebruikt
dan andere.

e-woorden (fi. e-sanat).
Veel wat met de industrie voor
electronica van nu samenhangt, is
in onze woordenschat in opmars.
Vanzelfsprekend zou ik zo zeggen,
de electronica zelf is toch in opmars!
En dat zeer zeker ook in Finland met
als boegbeeld van de Finse industrie
het wereldwijde NOKIA! Denken we
hierbij eens aan woorden als e-commerce (ﬁ. e-business => e-bisnes),
e-government (ﬁ. e-hallinto), e-post
(ﬁ. s-posti) ; m-business (m=mobile),
gsm-shopping, sms-en (ﬁ. viesti +
kirjoittaa); dotcom, puntnl (ﬁ. pisteﬁ); domein (ﬁ. webbiosoite, ?reviiri?)
etc. Hiermee zitten we dus helemaal
in de wereld van de pc en de gsm. Het
is ons wel duidelijk, waarom en dat
zulke woorden in opmars zijn. Jammer is het wel, dat er zo vreselijk veel
Engels aan te pas moet komen. Soms
wordt dan later wel geprobeerd, een
Nederlands (of Fins) woord ervoor in
de plaats te stellen Dat lukt af en toe
wel maar heel vaak ook niet. Gemakkelijk is het overigens niet, met succes Nederlandse (of Finse) woorden

voor internationaal al in het Engels
ingeburgerde, algemeen goed geworden technologische begrippen te
lanceren. Bedenken kun je een woord
natuurlijk wel, maar of het dan ook
gebruikt wordt is een tweede.
Een paar andere voorbeeldjes: email => e-post ; dotcom => puntnl
(niet helemaal hetzelfde, maar oké);
gsm-shopping => ?mobiel kopen?
(?kännykkä + ostos?) (dat is echter
nogal dubbelzinnig: je kunt een mobiele telefoon kopen, je kunt via een
mobiele telefoon kopen, je kunt op
een mobiele manier iets kopen etc.
Dus misschien toch maar beter het
Engelse begrip aanhouden?). De/het
weblog = blog (ﬁ. nettipäiväkirja)
betekent: een samenvatting van iets
interessants uit de chaos van internet, en dat kort en geordend, zoals
bij een logboek of dagboek. Het
web-aanbod is groot, voor menigeen
te groot en wie brengt daar nu eens
wat structuur in, wie biedt me daarvoor een handleiding? Google bijv. al
een beetje, belangrijke sites met hun
eigen linkverzameling al meer. En
natuurlijk ik zelf, de pc-privégebruiker, sorry privésurfer, maar dan niet
iemand die alleen maar privésurft op
kosten van de ﬁrma (dit is de nieuwe
betekenis: privésurfen = internetten
in de tijd van de baas!). We willen
in onze eigen pc toch proberen dat
wat ons in het web interesseert te ordenen en er eventueel wat persoonlijk commentaar bij te leveren? En
dat dan voor eigen gebruik of voor
eventueel verderleiden via e-post of
een privédomeinsite (ﬁ. oma webbiosoite). Dat ordenen voor eigen
gebruik doe ik overigens al dagelijks,
om later niet telkens weer het web te
hoeven doorzoeken en tijdrovend het
geboden materiaal opnieuw te hoeven schiften.

Gezondheid
Gezondheid is toch altijd al belangrijk voor ons geweest. Hier wat
nieuw woorden erover: de muisarm
(“hiiri-käsi”, mouse arm) => de
pinarm. De deukdij (of de ribbeldij,
ﬁ. “lommoreisi”) wordt veroorzaakt
door pc-straling en een slechtgeleidend bureaublad en is ook een mooie.
Een andere, meer psychische ziekte
is bijv. beleidsporno (blabla-papieren
van de bureaucratie, ﬁ.?politiikan
porno?) of overhypen (overdreven
aanprijzen en opblazen - via reclame
meestal - van producten die echt zo
goed niet zijn als ze zich presenteren;
komt ook wel in Finland voor, maar

veel minder). Nee nee, geef mij dan
maar de contentleverancier! Immers
.. als ik contént (tevreden) ben met de
cóntent (de inhoud) van het gekochte
product, ben ik dus heel tevreden
met het gebodene! Zo'n leverancier
probeert z'n klanten contént (= tevreden) te maken met een goede inhoud (= cóntent) van zijn product.
OK, wat willen we nog meer? O ja,
wat het eten betreft nog een mooie:
een soepshop (ﬁ. keittobaari), een
cafeteria met allerhand soorten soep,
misschien dus ook wel biersoep. Een
zeldzaam goede idee, die zal ons zeker van onze dikte af helpen! Die
soep bedoel ik, niet de biersoep. En
zo kun je wel doorgaan, mijn beste
vrienden. Woorden komen en woorden gaan, maar toch ... de taal is en
blijft zichzelf en heeft als versiering
of variatie soms een nieuwe uitdrukking die het kortere of langere tijd
doet en de zaak levend houdt en
modern! Dat moet ook, want zou dit
niet zo zijn, dan sterft een taal aan
bloedarmoede!
Met vriendelijke groet,
Peter Starmans, lehtori
P.S. 1: Nu nog wat bijkomend
huiswerk voor de liefhebber: Ewoud
Sanders neemt regelmatig nogal pikante zgn. taboezaken bij de hand.
Mij best hoor, maar ... raakt onze
denk-, schrijf- en spreekwereld niet
steeds meer minder vol met taboes?
Hoho, hoor ik je zeggen, er zijn heus
nog zat taboes: drugs, euthanasie etc.
Accoord, maar seks is tegenwoordig
toch wel vrijgegeven. Wat jammer
eigenlijk, want van iets moois wordt
nu een gemeengoed gemaakt, tamelijk genivelleerd tot nogal plat. Het
zij zo!
Een volgende keer geef ik wel een
oplossing over de juiste betekenis van
de hier volgende woorden en mijn
vraag nu is, wat betekenen de volgende woorden?: moparm, viagragraﬁek,
internettippelen, sexchatten of SMSseks = seks-sms-je. Nou, zo moeilijk
is dat nou ook weer niet, maar deze
woorden zijn wel nieuw! Ja ja, je moet
ze maar bedenken. Nee nee, het is
al voor ons door anderen bedacht
en deze woorden werden o.a. op een
verantwoorde manier door Sanders
in zijn ongelofelijk uitgebreide materiaal geregistreerd en genoteerd.
Dus uit de duim gezogen zijn deze
woorden niet! Wel bijvoorbeeld zo'n
onzinnige naam als 'peppoeperd'!
Nee, dan schrijf ik maar liever Peter
of Petrus of Pietu, niet Pepi, Peppi en

vandaar natuurlijk peppu!
P.S. 2: Voor de lief hebbers van
een komende taalhoek. Op het
boek van Leila White “From Start
to Finnish” kom ik zoals beloofd
een volgende keer terug, nu bied ik
twee korte Finse teksten aan, waarvan ik later een vertaling in het Nederlands zou willen bespreken. Als
je mij een eigen vertaling op wilt
sturen, ga je gang hoor! Als ik tijd
heb, zal ik erop antwoorden maar
nogmaals, een volgende keer kom
ik er in de taalhoek op terug, omdat
hier nogal wat punten van verschil
tussen het Nederlands en het Fins
naar voren gehaald kunnen worden!
Met groet. Peter.
Tekst 1: (uit Henri J.M.Nouwen ja
Walter J.Gaﬀney, Elämän pyörä)
“Vanhenemisen pelko johtuu
länsimailla useimmiten siitä pelosta, ettei enää pystytä täyttämään
ympäristön odotuksia, ympäristön
jossa olet vain sitä mitä tuotat, mitä
ansaitset, mitä omistat ja talletat.
Siksi ne, joiden on pakko eläkkeelle
jäämisen takia luopua haaveistaan
hankkia yhä lisää omaisuutta ja
vaikutusvaltaa, joutuvat yleisen
mielipiteen silmissä pois kehältä,
tuottavuuden pyörästä. Heitä siedetään, mutta ei enää oteta vakavasti. Yhteiskunnassa, jossa keskeisenä
päämääränä on taloudellinen hyöty,
vanhuutta ei ylipäätään voida pitää
kunniassa, koska vanhuuden aito
kunniottaminen merkitsisi sen arvojärjestelmän horjuttamista, joka
pitää tätä yhteiskuntaa pystyssä.”
(denk nu niet, dat ik deze tekst
op mezelf betrek, misschien ook
wel, maar de 'vanhuus' waar hier
over gesproken wordt zou ook wel
eens de 'buitenlander' kunnen zijn
die in dit land werk en een bestaan
zoekt!)
Tekst 2: (uit hetzelfde boek)
“Humoori on tietämistä, johon
kuuluu pehmeä hymy. Se ottaa
etäisyyttä, mutta ei kyynisesti, se
näkee asiat suhteellisina, mutta ei
naurettavina, se luo tilaa, mutta ei
jätä toista yksin. Vanhat ihmiset
täyttävät talonsa usein hyvällä humoorilla, he saaavat jopa vakavat
liikemiehetkin, jotka ovat kokonaan uppoutuneita suuriin projekteihinsa, istahtamaan ja nauramaan.
Tietäminen, johon kuuluu pehmeä
hymy, on suuri lahja.”

Nog een paar losse taalopmerkingen 2005! Guido - onze eerste Taalhoekschrijver! - schreef me vandaag,
dat sms’en in het Fins tekstata heet.
Goed dit te weten. Hij schreef me ook,
dat een van de - zelfs internationale
- topwoorden 2004 het woord ‘geitenneuker’ was.
Het woord lag inderdaad bestorven
in de mond van de vermoorde en nogal provocerende Theo van Gogh, die
veel mensen die hij niet kon uitstaan
zo benoemde - o.a. islamieten, en dat
is wel jammer en ook wel wat tot erg
ongenuanceerd gezegd en dus gevaarlijk! Vaak wordt ‘kuisjes’ gezegd:
mierenpuntjespuntjes - (mieren...,
geiten...) een verdekte krachtterm als
gedverderrie en jessus! - zogezegd om
eigenlijk voluit en direct op de man af
te zeggen: mierenneuker of bijv. geitenneuker, woordneuker etc. Dit zijn
overigens als woorden geen nieuwkomers, zulk soort woorden zijn al jaren
aan het komen en aan het gaan. Overigens ... over zulke vloek- en krachttermen zou nog heel wat te zeggen zijn.
Misschien een andere keer.
Leuke woorden 2004 zijn bijvoorbeeld de nogal actuele ‘billenknijpaffaire’, waardoor ons aller Ruud - nog
wel een klasgenoot van me op het
Canisiuscollege te Nijmegen - op z’n
hoge post gesneuveld is. Het zij zo.
Eén zin uit de Van Dalesite over Taal
2004 kan ik u niet onthouden: “Doorgewinterde cyberdaters bleken wat af
te cyberﬂirten in on-linerelaties die in
het gunstigste geval uitmondden in
een oﬀ-linerelatie.” Ik zou nu alleen
maar onze singles, die liever double
zouden willen worden, aanraden het
zo eens te proberen. Een moderne
vorm van paren. Nog zo gek niet, lijkt
me. Maar ik moet eerlijk bekennen
dat ik er geen ervaring mee heb.
Nu een laatste leuke vraag van
Guido aan mij was: “Hebben Finnen
trouwens ooit wel eens van een ‘kukkakaalikorva’ gehoord?” Een heel
leuk woord hoor, zoek maar eens via
google, dan kom je erachter, dat het
een soort koptelefoon is met gevaarlijke oorschelp-bijwerkingen. Overigens
geeft google bij de combinatie ‘koptelefoon’ en ‘bloemkool’ ook leuke
links, om echt van te genieten. Maar
het woord ‘bloemkooloor’ is er voorzover ik weet nog niet. Ons beroemde
oor is nog steeds gereserveerd het verbonden linkeroor van de oeroudoom
van Theo van Gogh, van onze grote
schilder Vincent van Gogh.
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Nieuwjaarsreceptie 2005

12

M

ijn eerste kennismaking met
de Nederlandse Vereniging
was een nieuwjaarsreceptie in - als ik
me niet vergis – 1986. Dat werd toen
in het KLM kantoor in de binnenstad gehouden. Dat was een zeer goede ervaring. Vele keren daarna, maar
niet ieder jaar, heb ik daarvan kunnen genieten. Een aantal jaren stond
het helaas niet op het programma.,
maar gelukkig is het nu weer een vast
onderdeel van de activiteiten van de
vereniging geworden. Na een daverend succes van vorig jaar, toen hadden we drie feestjes in één receptie,
hadden we ook dit jaar weer een zeer
gezellige receptie. Het verveelt nooit.
De top drukte van vorig jaar hebben
we niet kunnen herhalen. Enerzijds
gelukkig maar, want anders zou
het wel boordevol zijn in de houten
blokhut Hirvenpäämaja. Alhoewel
14 januari 18.00 uur op de uitnodiging stond kwamen de eerste gasten
ruimschoots eerder. Dat was vanzelfsprekend geen enkel probleem en wat
extra handen bij de voorbereiding is
nooit weg. Langzamerhand kwamen
er meer en om 18.15 hield ik als voorzitter een korte welkomsttoespraak,
wenste de leden een goed jaar toe en
sloot af met een korte aanwijzing ten
aanzien van de hapjes en de drankjes. Rond 45 leden en gasten hebben
van de borrel, wijn, bier, hapjes en
koﬃe kunnen genieten. De gezellig-

heid was weer van het zelfde kaliber.
Nieuwe leden en oude leden konden
kennis met elkaar maken. Alhoewel velen elkaar nog op het Leidens
Ontzet of op de maandelijkse borrel
hadden gesproken was er kennelijk
geen gebrek aan gespreksstof. Achter
de balie werd gezorgd dat alles goed
“gesmeerd” verliep en niemand behoefde lang droog te staan. Wierd,
Bas en Iris hebben op een uitstekende
wijze de praktische zaken georgani-

seerd opdat van alles voldoende zou
zijn. Hoe lang men blijft wordt niet
bepaald of het een staande receptie is
of dat er voldoende zitplaatsen zijn:
men blijft zolang mogelijk. Dit jaar
gemist? Volgend jaar weer herkansing. Maar hopelijk zien we elkaar
éérder op een ander evenement.
Uw voorzitter
Arie Oudman

Koninginnedag 2005
Aan alle Nederlanders (en hun partners)
verblijvend in Finland
Ambassadeur Robert J.H. Engels
nodigt u uit voor de viering van
Koninginnedag 2005
op vrijdag 29 april van 18.00 – 19.30 uur
Villa Kleineh, Itäinen Puistotie 7 te Helsinki
Voor nadere informatie:
Nederlandse Ambassade tel.09-228920

Je zondagse jurk

13

Stelt u zich eens voor...
Een vrouw; mooi en veelzijdig...
Met vele gezichten.
Haar naam? Europa!!!
Om zich van haar beste kant te laten zien trekt ze haar
‘zondagse jurk’ aan. Helaas, ze heeft er slechts één. Te
weinig om zich in al haar facetten te vertonen.
Anke den Duyn, beeldend kunstenaar uit Nederland
heeft besloten de garderobe van Europa uit te breiden
en is daarvoor op zoek naar deelnemers.

Plaatsen in Europa
Plaatsen met een eigen karakter, waar de opvatting
over ‘zondagse jurk’ waarschijnlijk af zal wijken van de
standaard Europese outﬁt. Gevormd door tradities of levensomstandigheden. Kleurrijker en met een verhaal.

Nieuwe garderobe
Een garderobe gevuld met zondagse jurken. Jurken
gemaakt van foto’s. Portretten van inwoners in hun ‘zondagse jurk’. Voor het voetlicht gebracht in een modeshow
en te bewonderen op verschillende plaatsen in Europa.
Een kijkje in de reizende klerenkast van Europa. Een
kennismaking met de ander. Woont u in een streek die
interessant kan zijn voor mijn project of kent u iemand
die mij verder kan helpen. Neem contact met mij op. Ik
stuur u graag nadere informatie.
De eerste jurk, een nieuwe jurk voor Diever kunt u
bekijken op mijn website: www.ankedenduyn.nl
Anke den Duyn
Diever, Nederland, wardrobeontour@ankedenduyn.nl

Sponsor BB&L Car Rental

En ik ben .... Willem Zeeman
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M

ijn naam is Willem Zeeman
een geboren en getogen westlander. Geboren op 09-05-1969 en
dus nu 35 lentes jong. In Nederland
jaren lang een eigen kwekerij gehad
in groente en later bloemen. Toen
dit niet meer rendabel was ben ik
er vrijwillig mee gestopt en op de
vrachtauto gestapt.
Ik kwam op een lijndienst Nederland-Rovaniemi te rijden. Wij laden
in die tijd groente/vlees en ijs en dergelijke voor Moermansk in Rusland,
maar loste dit in Rovaniemi, waarna
we in Zweden terug laden voor de
scania fabriek in Zwolle. Toen een
aantal jaren geleden de Russische
economie in elkaar zakte, stopte dat
werk dus ook. De Finse partner waar
we destijds mee samenwerkte is toen
groente, bloemen, vlees en al het andere nodige uit Nederland gaan invoeren naar Finland. Hier hebben wij
ook nog een tijdje voor gereden, maar
toen mijn Nederlandse werkgever dat
niet meer rendabel vond is hij daar
mee gestopt. Ik vond het wel mooi
werk, en ben toen bij de Fin gaan
rijden. Drie jaar geleden heb ik Ritva
ontmoet, en ik ben daarmee gaan

samenwonen. Twee jaar geleden heb
ik mijn eigen huis gekocht in Rovaniemi. De laatste tijd kom ik echter
niet veel meer in Nederland, maar
toch nog wel 1 keer per maand.

en ligt dus op maandag vers in de
Nederlandse winkels. Wel nu, veel
groente/fruit voor Finland word
OOK op vrijdag geladen in Nederland. We nemen dan vrijdagnacht de
boot van Duitsland naar Zweden en
zaterdagavond de boot van Zweden
naar Finland. We lossen de lading
dan zondagmorgenvroeg in Helsinki!
Alwaar alles klaar gezet gaat worden
voor de Finse klanten. Rond 12 uur
laden we dan weer in Helsinki, en
lossen dan ‘s nachts in Oulu bij een
transportbedrijf, die 's morgens de
winkels in Oulu bevoorraad. Daarna
lossen we in Kemi, en rijden door
naar Rovaniemi. Daar worden we
geacht 's morgens voor 6 uur te lossen (het is dan dus maandagmorgen)
daar staan ook weer kleinere auto's
te wachten die de groenten en fruit
verder lapland in brengen.

Wat ik nu doe is ongeveer dit. Mijn
auto komt geladen met vis uit NoordNoorwegen, en ik vertrek vanuit
Rovaniemi, naar een bestemming
in Europa. In 80% van de gevallen
is dat Denemarken. Dan nemen we
een lading weer terug voor Finland.
Dit is in 50% van de gevallen Helsinki. Daar krijg ik dan weer een
lading voor iets naar het noorden
toe. Terug in Rovaniemi ga ik naar
huis, en ga mijn collega naar NoordNoorwegen om te lossen/laden. Als
hij weer terug komt in Rovaniemi, ga
ik weer aan het werk. Dit is dus wat
ik doe en hoe ik in Finland terecht
ben gekomen.

Conclusie van dit verhaal? Handel
die vrijdags op de veiling in Nederland verhandeld is, ligt op maandag vers in de winkels in Nederland
en Finland!! Dus ook rond 8-9uur
maandagmorgen ook vers in Salla
(meestal ook de tijd dat de winkels
opengaan).

Toen ik Ritva ontmoette zei ze altijd dat de groente in Finland/Lapland niet vers is (import) nu weet ze
beter. Dit is het verhaal: de groente/
fruit verhandeld op de veiling in Nederland op vrijdag! Word op vrijdag
dus ook op de vrachtwagen geladen,
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Ik heb de afgelopen tijd verscheidene
krantenartikelen aangeboden gekregen om te plaatsen in Noorderlicht.
Dat gaat zo vaak van, “he is dit niet interessant. Is dat
n ie t w at vo or
Noorderlicht.“.
Mijn eerste reactie is vaak “ja,
i n t e r e s s a n t ”,
maar de t weede is “nee, niks
voor Noorderlicht”. Althans niet in die vorm. Botweg het krantenartikel overnemen is
nl niet mijn bedoeling. Wie geïnteresseerd is leest het zelf wel op het web.
Op het web word, naar mijn mening,
al teveel gekopieerd. Ok, het is goed
dat kennis zich verspreid. Daar is het
web ook voor bedoeld, maar het begint er ook op te lijken dat het aantal
sites dat daadwerkelijk iets toevoegt
aan bestaande kennis met een lampje
is te zoeken. Dat geldt ook respectabele bladen als zeg de Volkskrant die
helaas steeds meer en meer artikelen
van bijv. de Guardian overnemen.
Het hanteren van de knip en plak
benadering is voor menig blad verleidelijk. Zo ook voor ons eigen blaadje
Noorderlicht.

de actie kon vertellen. Helaas, blijkt
dan weer dat Nederlandse studenten
een goed voorbeeld zijn van veel geschreeuw en weinig wol. Van zowel de
secretaris als de
voorzitter van
de LSVB kreeg
ik weinig meer
dan de link
h t t p : / / w w w.
wegmetstudenten.nl/. Vragen
over hoeveel
studenten er naar Finland gaan, hoe
het in zijn werk gaat etc, blijven onbeantwoord. In een cynische bui denk
ik dan dat het is om dat ze stomweg
het antwoord niet weten. In ieder
geval lijkt het erop dat studenten die
serieus Finland als studieplaats overwegen beter even op http://w w w.
wilweg.nl/ kunnen kijken. Studeren
in het buitenland is meer een zaak
van goede studiebegeleiders dan van
actievoerders.

Weinig websites
voegen iets toe.

Is de knip-en-plak benadering nog
gerechtvaardigd als een korte termijn
oplossing om bij gebrek aan kopij het
blad te vullen of een onderbemande
redactie op stoom te houden, op de
lange termijn is het de dood in pot.
Vandaar dat we als Noorderlicht redactie proberen de inhoud zelf te
verzorgen. Dat maakt het leuk en interessant voor de lezer en ons minder lui
en gemakzuchtig. Betekent niet dat
we nooit meer een krant zullen citeren
of er stukje uit zullen overnemen maar
botweg kopieren is er niet bij.
Als klein voorbeeld wil ik graag vertellen over een artikel in de Telegraaf.
In dat artikel stond dat Nederlandse
studenten naar Finland gingen om het
hoge collegegeld in Nederland te ontlopen. Curieus bericht. Ik had het hier
kunnen plaatsen, maar zoals gebruikelijk met de Telegraaf was het bericht
niet veel nieuwswaardiger dan de kop.
Dan ga je toch automatisch denken
kan ik de mensen die organiseren niet
eens vragen voor een interview of op
zijn minst vragen om een toelichting
(ze zullen toch wel ergens materiaal
hebben liggen). Dus ging een email
naar het secretariaat van de LSVB
(Landelijke Studentenvakbond Red.)
met een verzoek om meer informatie
en een contactpersoon die meer over

Dat het uiteindelijk gewoon een actie
is om Staatsecretaris Rutten van het
leerrechtenplan af te houden blijkt
later wel als weer eens het maagdenhuis bezet wordt (weinig originele actie). Het eindresultaat van die actie: "
studenten opgepakt en met een boete
naar huis gestuurd". Degene die hun
naam niet willen geven of geen ID
bij zich hebben (toch leuk die nieuwe
wet) krijgen nog een extra hoge boete. Zo gaan universiteit en politiek
met studenten om. Nou was er wel
een tijd dat men daar een prijs voor
moest betalen, maar kennelijk is dit
niet die tijd.
Maar goed, drie emailtjes om een opvallend bericht tot een zeepbel te reduceren is geen slecht resultaat. Soms
leidt zo’n actie
ook nog wel
eens tot andere
dingen. Op de
zoektocht naar
meer informatie
over Nederlandse studenten in
Finland stuitte ik op een verslag van
een blinde studente die in Helsinki
(hartje winter) een half jaar had doorgebracht. Ik kan dat helaas niet plaatsen. Per email heb ik om toestemming
gevraagd maar nooit antwoord gehad.
En omdat alleen spammers email telefoonboeken lijken te hebben zal het
wel niet lukken contact te krijgen ook.
Enﬁn ,er zullen nog wel ander studenten zijn (misschien zelfs studenten die
iets willen schrijven over hun ervaringen voor Noorderlicht).

Een ander resultaat dat het zenden van
dat telegraaf berichtje had was dat ik
eens ging nadenken wie wel in de academische wereld een echte interesse in
Finland had. Duidelijk was inmiddels
dat ik bij de studentenorganisaties niet
aan hoefde komen. Wie wel? Je hersens maken allerlei zijsprongen. Wie
over bleef was Frans Nauta. Voorzitter
van de stichting kennisland en voormalig secretaris van het innovatieplatform. Tegenwoordig verkenner voor
het sluiten van een innovatie-akkoord.
Een echt bewonderaar van Finland als
het gaat om haar innovatiestrategie en
het reguleren van het onderwijs. Met
hem heeft Noorderlicht een interview
gehad. In het volgende nummer publiceren we dat.
Ik zou als hoofdredacteur graag vaker interviews willen doen, maar het
is nogal een arbeidsintensieve manier
om kopij te krijgen. Gelukkig heeft de
hele redactie met dit interview meegedacht met een enthousiasme dat ik
tot voor kort niet voor mogelijk had
gehouden. Het is echt lekker als je met
een team van mensen iets leuks kunt
bedenken. Beloven dat we dit regelmatig zullen doen kan ik echter niet,
maar dat betekent niet dat we er niet
naar kunnen streven om wat vaker een
interview te doen.
Een andere richting die ik zou willen ontwikkelen is de deelname van
oudere jongeren en kinderen binnen
de vereniging te stimuleren. Dit in
de pas met een nieuw te vormen jongerenafdeling die de contouren heeft
van Kieppis in Nederland. Of dat gaat
lukken is natuurlijk de vraag, maar
wie niet waagt die wint. In ieder geval
kunnen enthousiastelingen die zich
bij de jon g e rencoördinator
melden op alle
ondersteuning
va n Noorderlicht rekenen.

3 emailtjes om een
zeepbel door te
prikken!!

Goed, dit zijn
maar wat losse gedachten. Bespiegelingen die men niet te serieus moet
nemen. Ik schrijf dit verhaal op persoonlijke titel. Een ieder die hierover
een polemiek wil aangaan kan hier
een podium vinden.
Jos Helmich

De LSVB en andere dingen
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Kinderhoek
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Een Nederlandse Amerikaan
Een Nederlandse Amerikaan,
die zie je al van verren staan
Een Nederlandse Amerikaan,
die zie je al van verren staan
van voor naar achter van links naar rhts (4x)
Zijn hoofd lijkt wel een varkenskop,
er staat zowat geen haar meer op
Zijn hoofd lijkt wel een varkenskop,
er staat zowat geen haar meer op
van voor naar achter van links naar rhts (4x)
Z'n neus lijkt wel een zure bom,
ik wou dat ik er in haen kon
Z'n neus lijkt wel een zure bom,
ik wou dat ik er in haen kon
van voor naar achter van links naar rhts (4x)
Zijn hemd lijkt wel een prentenboek,
h hangt een mer uit zijn broek
Zijn hemd lijkt wel een prentenboek,
h hangt een mer uit zijn broek

Z'n das lijkt wel een ratelslang,
die is wel zeven mer lang
Z'n das lijkt wel een ratelslang,
die is wel zeven mer lang
van voor naar achter van links naar rhts (4x)
Zijn broek reikt amper tot zijn kuit,
gtreepte sokken er onderuit.
Zijn broek reikt amper tot zijn kuit,
gtreepte sokken er onderuit.
van voor naar achter van links naar rhts 84x)
Zijn buik lijkt wel een lucht ballon,
ik wou dat ik er in prikken kon
Zijn buik lijkt wel een lucht ballon,
ik wou dat ik er in prikken kon
van voor naar achter van links naar rhts (4x)
Maar iemand m een goed verstand,
do zois ni in Nederland!
Maar iemand m een goed verstand,
do zois ni in Nederland!
van voor naar achter van links naar rhts (4x)

van voor naar achter van links naar rhts (4x)

Ik heb m'n wagen volgeladen.

Groen i s gras

Ik heb m'n wagen volgeladen,
vol m oude wijven.
Toen we op de markt kwamen
begonnen zij te kijven
Nu neem ik van mijn levensdagen
geen oude wijven op m’n wagen.

Groen is 't gras
Groen is 't gras
Onder mijne voen
Ik heb verloren m'n bte vriend
Ik zal hem zoeken moen

Hop paardje hop (2x)

Hé daar laatsgemaakt voor de jongedame
En de koekoek op h dak
Zingt z'n lied op zijn gemak
O mijn lieve Augustijn
Deze dame zal h zijn

Ik heb m'n wagen volgeladen,
vol m oude mannen.
Toen we op de markt kwamen
Begonnen ze saam te spannen
Nu neem ik van mijn levensdagen
geen oude mannen op m'n wagen.
Hop paardje hop (2x)
Ik heb m'n wagen volgeladen,
vol m jonge meisj.
Toen we op de markt kwamen
zongen zij als seisj
Nu neem ik van mijn levensdagen<
alleen nog jonge meisj op m'n wagen.
Hop paardje hop (2x)

Groen is 't gras
Groen is 't gras
Onder mijne voen
Ik heb verloren m'n bte vriend
Ik zal hem zoeken moen
Hé daar laatsgemaakt voor de jongedame
En de koekoek op h dak
Zingt z'n lied op zijn gemak
O mijn lieve Augustijn
Deze dame zal h zijn

De Heem schiIderde
Vivat*Oraenge rand 1670. Het
stiIIeven is te beschouwen aIs een
solidariteitsverkIaring aan de Oranjes in een tijd dat de bevolking niet
openlijk blijk kon geven van haar
gezindheid. In 1667 werd het Huis
van Oranje immers door het Eeuwig
Edict uitgesloten van alle openbare
functies en kwam alle macht toe
aan de staten.
Onder bet stilleven staat de tekst
Vivat*Oraenge geschreven. De sinaasappel en de oranjebloesemtak
verwijzen ondubbelzinnig naar bet
Huis van Oranje; daarnaast ook
naar de eeuwigheid, aangezien de
citrus de enige plantenfamilie is die

tegelijkertijd bloemen en vruchten
draagt. De olijftak is bet symbool
van vrede en wijsheid, de lauwerkrans een teken van roem.
De Vereniging Rembrandt ziet in
het schilderij een perfect cadeau aan
bet Nederlands openbaar kunstbezit
ter gelegenheid van het zilveren regeringsjubileum van de Koningin,
temeer daar het Huis van Oranje
sinds de oprichting van de Vereniging in 1883 door bet beschermschap het belang van bet openbaar
kunstbezit ondersteunt.
Een nationaal geschenk is Vivat
Oraenge niet; het Nationaal Comité Zilveren Regeringsjubileum,
dat de festiviteiten coördineert, ondersteunt dit particuliere initiatief
echter van harte. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen
een machtigingscoupon invullen,
waardoor een bedrag van ~ 10,(maar hopelijk meer) kan worden
overgeboekt naar de Vivat-rekening.
Ook is het mogelijk een bijdrage

Fundamentalism and xenophobia: has European
multiculturalism failed? The Netherlands as a test
case.
Europe has recently witnessed a new wave of political and religious radicalism. The development in the
Netherlands before and after the murder of Theo van
Gogh is one example of this. Is ideological polarization and violence the future of Europe? Can we learn
something from the Dutch experience?
Time and place
17 March 2005, 18-20,
Auditorium XIV
University of Helsinki Main Building
Unioninkatu 34, Helsinki.
Key note speakers:
Pasi Saukkonen (University of Helsinki): The Dutch
Tradition in European Context

over te maken op rekeningnummer 24 76 05 956 van
de Stichting Vivat Oraenge
te Den Haag (vanuit het buitenland geldt het IBAN nummer NL 32 FTSB 0247 6059
56) Er is een bedrag van ca.
E 800.000,- nodig voor de
aankoop van het schilderij.
De initiatiefnemers zijn er
van overtuigd dat er brede
steun zal worden gegeven.
Het benodigde bedrag is een
aspect, de handtekeningen
van de deelnemers een ander. De handtekeningen van
al diegenen die een machtigingskaart hebben ingevuld worden uiteindelijk aan de koningin
aangeboden, zodat zij kan zien dat
dit cadeau aan ons nationaal kunstbezit, geïnspireerd door haar ambtsjubileum, breed gedragen wordt. De
actie heeft de volledige instemming
van het Nationaal Comité voor het
Zilveren Regeringsjubileum. Na
Koninginnedag hoopt de Stichting
Vivat*Oraenge te kunnen melden
dat het benodigde bedrag bijeen is.
Het schilderij zal vervolgens in de
zomer in Paleis het Loo gepresenteerd worden. Namens de stichting
Vivat*Oraenge.
Drs. Huub Blankenberg
Adres voor coupon op achterkant:
Stichting Vivat*Oraenge.
Antwoordnummer 25
2501 KB Den Haag

Leena Malkki (University of Helsinki): National and
International Dimensions of Muslim Radicalism in
the Netherlands
Kees van der Veer (Free University, Amsterdam): Coping with Fundamentalism: Lessons from the Netherlands.
Discussion
The seminar is organized by Department of Political
Science (University of Helsinki), Finnish-Dutch Association and Finnish Peace Research Association
For more information:
Pasi Saukkonen
Department of Political Science
University of Helsinki
Pasi.Saukkonen@helsinki.ﬁ
09–19124814

Seminarium

Zoals u wellicht in de Nederlandse dagbladen heeft
gelezen, heeft de Vereniging
Rembrandt het initiatief
genomen om bet stilleven
Vivat*Oraenge van Jan Davidszn de Heem te verwerven ter gelegenheid van het
zilveren ambtsjubileum van
Koningin Beatrix in 2005.
Hiertoe is de Stichting Vivat
Oraenge opgericht die een
aantal acties voert om voor
deze verwerving een brede
publieke steun teverkrijgen.
De namen van alle schenkers worden opgenomen in
een zilveren register dat aan de Koningin zal worden aangeboden. Het
schilderij is uiteindelijk bestemd
Voor het Nationaal Museum Paleis
Het Loo dat de geschiedenis van het
Huis van Oranje binnen de Nederlandse samenleving laat zien.

Vivat Oraenge
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Hollandse meesters uit de twintigste eeuw

18

H

et kamerkoor Voix Jolies zal
op 9 juni 2005 een concert
geven in Helsinki. De beide Nederlands-Finse verenigingen, de NViF
en de FNV, willen hun bijdrage aan
het slagen van dit festijn leveren. U
hopelijk ook, door bijv. het concert te
bezoeken! In de voorlopige aankondiging op internet staat: “Op het
programma staan
vooral a capella
werken– (zonder
begeleiding dus,
alleen koorzang,
pst) - uit de 20ste
eeuw va n Nederlandse componisten.” Het
c o n c e r t k r ij g t
als opschrift
mee: “Hollandse
Meesters”.

Een grote voorganger van en
een lichtgevend voorbeeld voor de
meeste tijdens ons concert uitgevoerde componisten uit de 20ste eeuw
was de muziekleraar en organist in
Utrecht, Johannes Wagenaar (18621941), een zeer invloedrijk componist van o.a. vocale kerkmuziek die
vooral daarom
alom geprezen
en nagevolgd
werd. Zijn invloe d op he t
mu ziek le ven
van Nederland
kon hij later als
directeur van
het Haagse
conser vatorium nog wezenlijk uitbreiden
en verdiepen.
Hij was zonder
twijfel de grote man van de
bekende latere
generatie Nederlandse componisten va n
voora l voca le
Het kamerkoor Voix Jolies. Voix Jolies is van 8 tot 12 juni 2005 in Finland. Er k e r k m u z i e k
in de twintigste
staan inmiddels concerten gepland in Helsinki en Mikkeli.
eeuw.

“M e e s t e r s”:
nee nee, geen
sc h i lder s ma a r
componisten!
“ Ho l l a n d s e ”:
nee nee, niet alleen Hollanders
maar ook andere
Nederlanders, zelfs
componisten met
Vlaams bloed zijn van de partij!
“Hollandse Meesters”: nee nee, niet
die van de zestiende of zeventiende
eeuw, ook niet die van de negentiende eeuw, maar die van de twintigste eeuw!

Om u een beetje wegwijs te maken
in deze voor de meesten van u waarschijnlijk niet zo bekende materie,
heb ik nu een paar van de belangrijkste componistenpersoonlijkheden
kort geschetst. Wellicht helpt dat,
in het Jeruzalem van deze materie
enigszins de weg te vinden en hopelijk maakt het u zo nieuwsgierig en
enthousiast, dat u graag naar het concert komt. Van harte welkom hoor!
Laten we beginnen met een componist met de niet zo Nederlands
k linkende naam Julius Röntgen
(1855-1934). Hij kwam uit Duitsland, was de zoon van een beroemde
- overigens in Deventer geboren! - violist en muziekpedagoog in Leipzig,
maar hij vestigde zich al op jonge
leeftijd in Amsterdam, werkte daar
als pianoleraar en solist en later ook
als docent en directeur van het conservatorium, waarvan hij een van de
peetvaders werd (1884). Als zodanig
was hij zeer invloedrijk in het Neder-

landse muziekleven van rond de vorige eeuwwisseling en zeker ook later
door zijn composities. Hij werd in
zijn muziek vooral geïnspireerd door
Edvard Grieg en Johannes Brahms,
hij componeerde veel en introduceerde Bach in het Nederland van toen.
En ... dat de Bachcultuur nog steeds

in Nederland een grote diepgang
heeft, hoeft hier verder geen betoog.
En inderdaad ... hij is inderdaad familie van de ons allen bekende Wilhelm Conrad Röntgen – die van de
apparaten, jawel! - , de grootvaders
van de twee jongemannen Julius en
Wilhelm waren broers, leuk hè?
Als beroemde eenzaat van het
concertprogramma zou ik Alphons
Diepenbrock (1862-1921) naar voren
willen halen, een erkende classicus en
ﬁloloog en wat later als componist
van vocale muziekwerken wel autodidact maar zeer succesvol. Hij staat
door zijn dubbele begaafdheid - als ﬁlologisch ﬁjnproever van vooral Duitse en later ook Franse dichtkunst en
als musicus van de verheven muziek,
die hem bij het lezen en smaken van
zulke gedichten inviel - wat apart in
het muziekleven van toen, ook wel
door zijn meer wetenschappelijke
en wat afstandelijke benadering via
geleerde muziektheorie van zijn collega's. Zijn grote muzikale voorbeelden waren Wagner en Debussy, maar
toch bezit hij zonder meer een eigen
stijl, dus een slaafs navolger was hij
zeker niet! Groot was hij dus, maar in
de muzikale kringen van zijn tijd niet
zo populair, wel erg hoog geschat.

De vader van de belangrijke
en ons welbekende Andriessen-'clan'
– een familie van uitstekende musici, goede componisten en anderssoortige kunstenaars - was Hendrik
Andriessen (1892-1981), werkzaam
als organist, koorleider en docent in
Utrecht, Amsterdam en Den Haag en
de laatste tien jaren voor zijn zeventigste verjaardag als buitengewoon
hoogleraar werkzaam aan de KUN,
de universiteit van Nijmegen. Hij
richtte zijn eigen belangstelling en
ook die van zijn leerlingen en bewonderaars vooral op de Franse muziek
van zijn dagen, in navolging van de al
genoemde Alphons Diepenbrock, die
hij hogelijk waardeerde en daarom
promootte.
Nu belanden we langzamerhand in de generatie 'muziekmakers',
die in de twintigste eeuw geboren
en getogen is. Ik gebruik het woord
'muziekmaker', omdat vrijwel alle
mensen die ik genoemd heb en nog
verder zal noemen, zelf ook erkende
musici en soms zelfs virtuozen waren op piano, viool of orgel en die
dus vaak wat vocale muziek betreft
vanuit de praktijk naar hun muziek
hebben toegewerkt! Dat kan alleen
maar van voordeel zijn voor uitvoer-

der en toehoorder, vandaar. De eerste van deze 20ste-eeuwse generatie
was Henk Badings (1908-1987), een
op Java geboren Nederlander, die in
Delft mijnbouwkunde studeerde en
later als autodidact - min of meer
op eigen houtje dus – all-round
componist werd. Uit mijn jonge
jaren herinner ik me zelfs, dat hij
via radio en ter plekke een erkende
en beroemde beiaardier was, in
Dordrecht o.a. Hij was dus in tegenstelling tot de meeste anderen
freelance kunstenaar. En juist van
deze Henk Badings wordt de liederencyclus 'Maria' door Voix Jolies
uitgevoerd.
De tweede van deze 20steeeuwse generatie componisten heet
Herman Strategier (1912-1988),
een directe leerling van Herman
Andriessen en vooral werkzaam
als leraar, organist en koordirigent
in Utrecht en Leiden. Hij was o.a.
docent muziektheorie aan de universiteit van Utrecht. Zijn muziek
is als dat van zijn grote leermeester
bewogen, speels en expressief, dus
gematigd modern en ook voor ongeoefende oren heerlijk om van te
genieten.
Nu zijn we gekomen bij
het boegbeeld van de Nederlandse
kerkmuziek, Albert de Klerk (19171998), in Utrecht en Haarlem als
organist en koordirigent werkzaam
maar in heel Nederland bekend, geeerd zo niet vereerd en geliefd nog
bovendien. Ook hij was een leerling
van Hendrik Andriessen en volgde
hem als organist aan de Domkerk
van Utrecht op. Ook hem ken ik
vanaf mijn jonge jaren als beiaardier
van Haarlem, heerlijke parelende
muziek in mijn gretige oren strooiend vanuit onze radio. Zijn vader,
de Vlaming Jos de Klerk, was overigens erkend musicus uit Merksem
bij Antwerpen, hij was gevlucht tijdens de Eerste Wereldoorlog
naar het veilige Nederland
en is daar in Haarlem - als
musicus, echtgenoot en
huisvader - verder gebleven. Hij was een vriend van
Herman Strategier en beide
waren in het verzet tijdens
de Tweede Wereldoorlog
actief als 'tres pueri' samen
met collega Jan Mul.
Nu belanden we bij
de ook internationaal beroemde zoon van Herman,
zoon Juriaan (1925-1996)

uit de alom bekende Haarlemse
kunstenaarsfamilie A ndriessen.
Overigens is zijn broer Louis ook
internationaal, vooral in NoordAmerika, bekend. Juriaan heeft
aan het conservatorium van Utrecht

Benjamin Bakker. De dirigent.
gestudeerd , was later voor verdere
studies in de VS en in Parijs – o.a.
bij de wereldberoemde Olivier Messiaen, een heerlijke oerfranse componist! - en is daarna in Nederland
bekend geworden als all-round
muziekmaker, een man die alle muziekgenres beheerste en gebruikte.
Hij was een van de eerste echt internationaal geschoolde componisten van Nederland. Orkestwerken,
opera's, prachtige blazermuziek en
vocale koorwerken heeft hij gecomponeerd. Opvallend voor mij
is wel, dat hij vooral ook voor de
Oranje's (van Wilhelmina tot en
met Beatrix) oﬃciële muziekwerken
gecomponeerd heeft.
Ton de Leeuw (1926-1996),
was een leerling van o.a. Henk Badings en Olivier Messiaen. Hij doceerde hedendaagse muziek aan de

universiteit en het conservatorium
van Amsterdam, werd via de kennismaking met de ethno-musicoloog
Jaap Kunst later ook geïnteresseerd
in oosterse muziek, met name die
uit India en Japan, wat in zijn muziek en het gedragen, wat mediterende karakter ervan vaak heel
duidelijk te horen is. De betekenis
van Ton de Leeuw voor het Nederlandse muziekleven is niet gemakkelijk te overschatten.
De laatste componist, waar
ik nu iets meer over wil zeggen is
Daan Manneke (geb. 1939) die ik
jaren geleden op de Sibelius academie van Helsinki heb leren kennen
en hogelijk waarderen. Hij schrijft
moderne en serene, bijna Zeeuwsijle muziek – niet voor niks is hij in
Kruiningen geboren! - en hij experimenteert graag met ruimte, klank
en stem. Hij is een grote vriend van
Ton de Leeuw en leerde menig muzikaal ding via hem. Ook Olivier
Messiaen heeft hem onderwezen en
beïnvloed. Daan Manneke is docent
aan het Amsterdamse Sweelinck
conservatorium. Hij is in Nederland
vooral ook bekend geworden als leider van het onvolprezen kamerkoor
Capella Breda, dat veel moderne
muziek – bijvoorbeeld uit het Europa rond de Oostzee, zoals werken
van Arvo Pärt uit Estland - in Nederland uitvoert en bekend maakt.
Hij werkt ook graag samen met de
Vlaming Kurt Bikkembergs (1963)
van wie we in het programma ook
een lied opgenomen vinden. Afgelopen jaar konden we op uitnodiging
van de Nederlandse ambassade in
een magniﬁeke uitvoering van de
Nederlandse zanggroep Quink nog
een schitterend, bijna mystiek stuk
vocale muziek van hem horen in
de Malmi-zaal. Dat was toen een
wonderlijk mooie ervaring bij het
luisteren naar zo'n stukje prachtig
levende, volledig overtuigende kerkmuziek. En ... zoiets wordt
ons in het komende concert
ook beloofd! Muziek, geschreven door hedendaagse
“Hollandse meesters”, die
ons door het kamerkoor Voix
Jolies op 9 juni gepresenteerd
wordt! Nu al van harte welkom, mijn beste vrienden.
Nauwkeuriger gegevens volgen uiteraard later!
Peter Starmans
lehtori
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este Lezers. Bijgaand een bericht dat ik kreeg n.a.v. mijn
vraag over het nieuwe kiestelsel.
Naar mijn mening hadden in het
buitenland wonende Nederlanders
niet dezelfde rechten als andere
Nederlanders. Na het lezen van dit
artikel blijf ik van mening dat wij
niet dezelfde mogelijk heden als
andere Nederlanders hebben de samenstelling van de Tweede Kamer
te bepalen.
Ramon Dibbets,
Geachte heer Dibbets,
In reactie op het doorsturen van
uw vraag naar het ministerie van
BZK, kan ik u nog
het volgende melden.
Op grond van het
wet s voorstel w ijzig i ng k ie sstel sel
kan de kiezer in het
buitenland a lleen
een stem uitbrengen op een landelijke lijst (de eerste
stem). Nederlanders
in het buitenland
hebben dus onder
het nieuwe stelsel
maar één stem. Er
ontsta at hierdoor
inderdaad een zekere ongelijk heid
met Nederlanders
die in Nederla nd
wonen. Dat wordt
door het k abi net
niet als bezwaar gezien: de eerste stem
bepaalt namelijk de
zetelverdeling in de
Tweede Kamer. Nederla nders in het
buitenland hebben dus ook onder
het nieuwe stelsel een wezenlijke
invloed op de samenstelling van de
Tweede Kamer.
Zie stukje uit memorie van toelichting bij wetsvoorstel:
De reden dat door Nederlanders
die hun werkelijke woonplaats hebben buiten Nederland geen districtsstem kan worden uitgebracht, is als
volgt. Het nieuwe stelsel is er op
gericht om een band in het leven te
roepen tussen een kamerlid dat in
een district is gekozen en een aanwijsbare achterban die in een district is verenigd. Nederlanders in

het buitenland wonen nu eenmaal
niet in een district in Nederland. Er
is in het wetsvoorstel ook niet voor
gekozen om voor Nederlanders in het
buitenland een apart district aan te
wijzen. Deze groep kiezers is immers
over de gehele wereld verspreid en er
kan moeilijk van een herkenbaar kiezersforum worden gesproken.
Dat voorgesteld wordt om Nederlanders in het buitenland alleen een
landelijke stem te geven is in de lijn
met het advies van de Kiesraad op
dit punt. De Kiesraad wijst er wel
op dat een nadeel van het toekennen
van uitsluitend een landelijke stem is
dat de uniformiteit wordt doorbroken voor Nederlanders binnen en

buiten Nederland. Met de Kiesraad
is de regering echter gelet op het bovenstaande van oordeel dat voor het
verschil in stemrecht objectieve argumenten bestaan.
Met de Kiesraad is de regering
echter van mening dat het geven van
uitsluitend een landelijke stem aan
de Nederlanders in het buitenland
niet in strijd is met de Grondwet.
Artikel 4 van de Grondwet bepaalt
dat iedere Nederlander gelijkelijk
het recht heeft de leden van algemeen vertegenwoordigende organen
te verkiezen, behoudens bij de wet
gestelde beperkingen en uitzonderingen. De Grondwet voorziet dus
in de mogelijkheid bij de wet te be-

palen dat het kiesrecht voor bepaalde
groepen kiezers beperkter is dan voor
andere groepen kiezers. Dit houdt
in dat voor Nederlanders in het buitenland in principe het kiesrecht
beperkter kan zijn dan het kiesrecht
voor ingezeten Nederlanders, mits
voor dit onderscheid objectieve argumenten zijn aan te voeren. Het
feit dat Nederlanders in het buitenland geen relatie hebben met een
district binnen Nederland, maakt
naar het oordeel van de regering dat
het toekennen van uitsluitend een
landelijke stem aan Nederlanders in
het buitenland een geoorloofd onderscheid tussen Nederlanders binnen
en Nederlanders buiten Nederland
oplevert. Van belang daarbij is dat
het beperken van het kiesrecht tot de landelijke stem
de invloed van Nederlanders in het buitenland op
de samenstelling van de
Tweede Kamer niet wezenlijk aantast. De landelijke
stem is immers bepalend
voor de zetelverdeling in
de Tweede Kamer. Hierdoor gaat de beperking
in de uitoefening van het
actief kiesrecht van Nederlanders in het buitenland ook niet verder dan
objectief gerechtvaardigd
is. De Kiesraad wijst hier
ook op in zijn advies over
de hoofdlijnennotitie.
Vanuit Finland hebben
we een vraag gek regen
over hoe het mogelijk is te
stemmen op een regionale
kandidaat als je in het buitenland woont. Naar mening van de schrijver is het
twee stemmen uitbrengen
voor in het buitenland wonende Nederlanders in de
praktijk onmogelijk. Maar die onmogelijkheid impliceert weer dat in het
buitenland wonende Nederlanders
niet dezelfde stemrechten zouden
hebben als andere Nederlanders. En
dat is een punt waar hij een probleem
mee heeft.
De vraag is dus, hoe is het 2 stemmen-recht geregeld voor 'buitenlandse Nederlanders'?
Hopelijk is het antwoord op uw
vraag voldoende duidelijk.
Met vriedenlijke groet,
Mw. M.J. Willemse, Kiesraad

B

ij de rolverdeling voor de
nieuwe redactie van het Noorderlicht is mij gevraagd een hoekje
over internet/computers invulling te
geven. Het feit dat de hoofdredactie
het stereotype van iemand die in de
technische sector werkt graag wil
bevestigen alsmede dat geen enkele
krant/magazine tegenwoordig meer
voor vol aangezien kan worden zonder zo’n rubriek was voor mij voldoende reden om hiermee akkoord
te gaan. Bij deze dus de eerste aﬂevering die het fenomeen „Spyware“
tracht te belichten.
Waar de afgelopen jaren de gebruiker vooral moest
oppa s sen d at z ijn
computer geen virusinfectie opliep,
duiken de laatste tijd
vooral de term „spyware“ in het nieuws
op.
Spy wa re, of in
a.b.n. spionagesoftware, is software die
gege vens over het
gebruik van een PC
o p s l a a n e n d o orsturen naar derden.
Bijvoorbeeld welke
website je bezoekt
(d a nwel de i n formatie die je op een
website invult, zoals
bijvoorbeeld adres,
bank of credit-card
gegevens). Vaak worden deze programma’s zonder dat je het weet
meegeïnstalleerd met een (veelal
gratis) ander programma en worden
ze, wederom zonder dat je het weet,
automatisch geactiveerd bij het starten van de computer.
Een bekend voorbeeld van een
programma met Spyware is Kazaa, een
populair programma
voor het uitwisselen
van o.a. muziek en
soft ware. Tesamen
met de uit wisselsoftware wordt diverse spyware-software
geinstalleerd, zoals
Gator/Ga in. Deze
programma’s verzamelen o.a. gegevens van je internet gedrag voor
gerichte advertenties die daarna op
je computer verschijnen.

met één of meerdere spyware programma’s. De programma’s starten
onzichtbaar op bij het opstarten
van de computer. Vaak maken ze
je computer langzamer of openen
er meer advertentieschermen tijdens
het internetten dan voorheen.
De beste manier om je computer
te beveiligen tegen dit soort software is natuurlijk preventie. Let
altijd op wat je download van internet; Hoewel niet alle gratis software spyware bevat, loop je vooral
bij deze categorie software een risico. Makers van spyware betalen
namelijk om bij een programma

te worden meeverpakt en hierdoor
kan dit programma dan weer gratis
worden verspreid.
Hieronder volgen een nog aantal
hints alsmede een aantal internetadressen met gratis (in dit geval
zonder spyware) software voor het
beveiligen danwel verwijderen van
spyware:

Een bekend voorbeeld van
een programma met
spyware is KAZAA

De meeste mensen hebben geen
idee dat hun programma is besmet

Er bestaan diverse speciale spyware scanners die je systeem kunnen
controleren op sporen van spyware
en deze kunnen verwijderen (http://
www.lavasoft.com, http://www.javacoolsoftware.com/spywareblaster.html)

De meeste virusscanners herkennen tegenwoordig de meest voorkomende spy ware (http://free.
grisoft.com).
Een ﬁrewall kan software de toegang tot internet blokkeren, waardoor spyware programma’s geen
informatie meer kunnen verzenden
(http://soho.sygate.com/products/
spf_standard.htm).
Gebruik een andere browser dan
Internet Explorer. Gaten in de beveiliging van deze Internet Explorer
worden graag gebruikt door makers
van spyware aangezien deze browser momenteel veruit het meest
wordt gebruikt. Er zijn echter diverse andere browsers
beschikbaar die vaak
zelfs beter in gebruik
zijn (http://www.mozilla.org/ﬁrefox).
Het spy wa re probleem heeft inmiddels
ook Microsoft wa kker geschud. Onlangs
is bekend geworden
dat ze een maker van
anti-spyware producten en internet beveiligings producten,
Giant Company, hebben overgenomen. Of
het een goede zet is van
Microsoft om software
te leveren om zijn eigen
software te beveiligen
( beetje pa radox a a l)
moet nog blijken. Een
veel gehoord probleem van Microsoft is namelijk de betrouwbaardheid van hun software. De ﬁrewall
die kort geleden is toegevoegd aan
Windows XP bleek namelijk ook al
een grote fout te bevatten.
Uit een recent onderzoek van een
anti-virus softwareproduct, Symantic, is gebleken dat driekwart
(!!) van de thuiscomputers is
geïnfecteerd met kwaadaardige software, in de meeste
gevallen spyware. Ik ben dan
ook uitermate geïnteresseerd
naar de situatie onder de lezers
van het Noorderlicht…
Met het verzoek om reacties
sluit ik dit artikel dan ook af.
Zolang het in de context van de rubriek blijft, wil ik in het vervolg ook
best verzoekjes voldoen.
michiel.visser@gmail.com
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erst i n Engela nd, toen i n
Duitsland en daarna in Nederland en Finland is via algemene tvkanalen gestemd bij de kijkers wie
tot de top 10
(0) van bekende Engelsen, Duitsers,
Nederlanders
en Finnen behoren. Of die
dan werkelijk de grootsten zijn, is en
blijft natuurlijk maar de vraag! En of zoiets zinvol is? Niet zonder meer, omdat het
zo verschillende mensen betreft van
vroeger en nu, mensen met volkomen andere achtergronden en erg
uiteenliggende verdiensten, mannen
en vrouwen. Kortom, het betreft zo
veel onderling totaal andere persoonlijkheden dat die eigenlijk niet als in
een wedstrijd met elkaar vergeleken
en in een bepaalde volgorde gezet
kunnen worden. Dat klopt ook wel,
maar toch is het interessant te zien,
wie de gemiddelde actieve tv-kijker
kent en groot vindt, waarom hij dat
zo vindt, en wie van deze gekozen
mensen naar hun mening de tien allergrootsten zijn. En deze 10 worden
dan daarna in een aparte stemming
nog eens onderling met elkaar vergeleken en gerangschikt.

dat ik de Finse uitgekozen top 10
kort van commentaar voorzie en iedere keer de behandelde Fin(se) confronteer met een van de personen, die
in de Nederlandse lijst
voorkomen.
Het ra ngnummer van
deze mensen
wordt uiteraard tussen
haakjes aangegeven.

Suuret Suomalaiset
Otava Oy,
Helsinki, 2004

Algemene informatie over ieder
van deze tien werd ons geleverd
via 10 redelijk informatieve tv-uitzendingen en ook bijvoorbeeld in
het hier besproken boek, een verzameling van een reeks doordachte
artikelen die de gekozen personen
behandelen. En ...al lijkt misschien
dit hele tv-project wat onzinnig,
toch heeft zoiets wel zin omdat het
ons een soort tijdsbeeld van nu geeft
over waardering en inschatting van
bekende personen.
Eerst een korte opmerking vooraf.
Het besproken boek is een mooi uitgegeven, goed geredigeerd en rijk
geïllustreerd boek geworden, van
redelijke prijs en doorgaans goed
leesbaar, ook al betreft het hier
een vrij groot aantal auteurs. Het
boek is ook door zijn open, nuchter informatieve en vrij kritische
samenvattingen voor de opmerkzame lezer een goede inleiding in de
denkachtergrond van het moderne
Finland en in het heersende identiteitsgevoel van de gemiddelde Fin.
Mijn manier van benaderen is zo,

Mannerheim (1), Ry ti (2),
Ehrnrooth (4)
Dat Carl Gustav Emil Mannerheim op de eerste plaats kwam, is
verheugend en zelfs min of meer
vanzelfsprekend. Deze Finse 'maarschalk' is immers degene geweest, die
- tijdens de eerste jaren van de Finse
onafhankelijkheid na 1917 door de
bloedige (onnodig?) overwinning van
de Witten (de 'nationalisten') op de
Roden (de 'Bolsjewieken') in de tragische Finse burgeroorlog - het land
zijn rust heeft teruggegeven en die
voorts tot de verkiezing van de eerste
President van de Finse Republiek in
1920 het land heeft bestuurd. En later - in de voor Finland zo moeilijke
jaren tussen 1939 en 1946 - heeft hij
eerst tijdens de Winteroorlog (1939/
40) en erna tijdens de voortzetting
ervan (1941-1944) het land als generaal eﬀectief verdedigd tegen de
agressieve Sovjets en hij was daarna
korte tijd zelfs President van de Republiek. Ook hier kun je zeggen dat
hij zijn vaderland door zijn kundige
en Rusland-ervaren leiding heeft
gered van een ondergang, die erin
bestaan zou hebben als satellietstaat
- zoals der Baltische landen - verder
te bestaan. Dit laatste gebeurde als
door een wonder niet en Finland is
zelfstandig mogen blijven. Overigens
wordt in het boek zelfs Mannerheim
gezien als een soms nogal eerzuchtig
soldaat die een te felle en te gierige

Helden van de Finse
Winteroorlog
Karelië-politiek voerde en van Rusland meer wilde krijgen dan Finland
ooit bezeten had. Hier was zijn tegenen medespeler President Ryti wellicht
verstandiger.

De politieke leiding tijdens de voor
Finland zeer moeilijke oorlogsjaren
lag dus in de vertrouwde handen
van Risto Ryti (2), een bekwaam
jurist, politicus en diplomaat, die de
soms wat onverstandige en onstuimige soldaat Mannerheim tot rede
moest brengen, wat hem niet altijd
maar wel soms lukte. Velen heeft
Ryti door zijn oprechte, rustige en
nuchtere zekerheid in deze schijnbaar hopeloze oorlogsjaren een hart
onder de riem gestoken. Ik ben blij
dat deze president – die door naoorlogse, ietwat pro-sovjet behandeling
en veroordeling op beschuldiging
van samenwerking met Hitler hard
gestraft werd – vanaf de jaren 90
weer herwaardeerd en op z'n juiste
waarde geschat wordt, ook al heeft
Ryti zeker aan het eind van de Voortzettingsoorlog parlementaire, maar
door de omstandigheden genoodzaakte juridische fouten gemaakt.

Ryti heeft dapper de consequenties
van deze fouten geaccepteerd en is
pas 1949 door president Paasikivi
(23) begenadigd.
Een van de andere helden van de
Finse Winteroorlog en de voortzetting ervan was Adolph Ehrnrooth
(4), een loyale, populaire Finse generaal, streng maar gerecht voor zijn
soldaten, een moedig voorbeeld en
een man die bij zijn mannen aan
het front was en bleef, ook tijdens
het gevecht. Hij was doorgloeid
van vaderlandsliefde en heeft dit
met zijn krachtige stem tot aan zijn
laatste snik kort geleden uitgebazuind. Vooral door de confrontatie
met het na 1990 weer vrijer toegankelijke Karelië rond Wiborg zijn de
Finnen oprecht geschrokken van de

barre realiteit van de sovjetbezetting en hebben beseft welk lot hen
in het huidige Finland bespaard is
gebleven. En dit o.a. met behulp
van deze nog lang levende generaal.
Ehrnrooth werd al tijdens zijn leven
een legende
en die roep
werkt door in
de keuze van
he m tot d e
top 10. Hij
was het tegen
he t O o s ten
gerichte defensieve boegbeeld van
de Finse staat zoals die na de oorlog
als een wonder welvarender dan ooit
uitgegroeid is.

voor velen een kleine tegenvaller
geweest, omdat hij toch tot 1980
wel de verdediger in vredestijd is
geweest van Finland tegenover z'n
grote broer in het Oosten. Hij was
politiek de oersterke en oerﬁnse
opbouwer va n
een stabiel en
modern
Suomi,
waarin
ook he t
groeien van een moderne staat en
moderne welvaart mogelijk werden.
Misschien verrassend voor de lezer
maar ik zou president Kekkonen
graag vergelijken met de naoorlogse
opbouwer van een meer gerecht en
welvarend Nederland, met onze
langjarige, socialistische ministerpresident Willem Drees (3).

Verdediger van
Finland in vredestĳd

Bij Mannerheim moet ik in Nederland altijd denken aan onze
'Vader des Vaderlands' Willem
van Oranje (2), of eerder nog aan
onze Koningin Wilhelmina (20),
de vrouw die door haar moedige
optreden tijdens de oorlog vanuit
Londen de moeder van het verzet is
geworden, misschien zelfs de 'vader',
als de uitspraak van Churchill (in
Engeland de nummer één!) wáár is
dat hij gezegd zou hebben, dat er bij
het Nederlandse kabinet in Londen
maar één man was, en dat was onze
koningin Wilhelmina. Mannerheim
werd de vader van het Finse volk
door zijn heldhaftig gedrag tijdens
de Finse oorlogen tegen Sovjet-Rusland, Wilhelmina werd de moeder
van het Nederlandse volk door haar
manhaftige gedrag in Londen tijdens WO II.
Maar in Londen was er wel nog
een andere man, die door Nederlanders in en buiten het verzet en
tevens door de geallieerden gewaardeerd werd, en dat was Prins Bernard (35), kortgeleden gestorven.
Rond zijn overlijden werd hij vooral
weer in het licht gezet vanwege zijn
moedig gedrag voor, tijdens en vlak
na de oorlog. Want toen was hij samen met de koningin de populaire
steunpilaar van de Nederlanders onder Duitse bezetting, vooral van het
verzet. Daarom zou ik hem naast
generaal Ehrnrooth willen zetten.
De persoon van Ryti is zo uniek in
de Finse geschiedenis, dat ik naast
hem bij de vergelijking van de top
10 tussen onze landen niemand zou
durven te plaatsen.

Kekkonen (3), Halonen (5)
Dat Urho Kekkonen bij de top 10
pas op plaats drie komt, is wellicht

Als enige nog levende persoon
(en vrouw) bij de top 10 is Tarja
Halonen, de zittende president, gekozen. Gelukkig niet als nummer
één, want dan zou ik - misschien

werk aankan en die het goed doet.
Ook bij President Halonen is het
moeilijk een Nederlands pendant te
vinden, maar misschien is het toch
niet gewaagd, haar met Koningin
Beatrix (41) te vergelijken, ondanks
ook grote verschillen. Beide zijn
gerespecteerde vrouwen, beide zijn
all round mensen zonder duidelijke
spitspunten, beide waardig optredend en overtuigd van liefde voor
volk en vaderland.

Arvo Ylppö (6)
Even een paar woorden apart voor
de kleine kinder- en vrouwenarts,
Professor Arvo Ylppö, die meer dan
honderd jaar oud werd en zo'n enorme betekenis heeft gehad voor het
Finse volk. Hij was de grote 'kleine'
man die het Finse gezondheidswezen, de kraamverpleging, de jonge
moeder-zorg, het Groene Kruis, de
kinderklinieken etc. eigenlijk in
het leven heeft geroepen. Door zijn
enorme activiteit zowel wat kennis
als wat praktijk betreft van de medische wetenschap (tieto ja taito)
heeft hij er onnoemelijk veel toe
bijgedragen, de naoorlogse nieuwe
Finse generatie gezond te maken.
En die is gezond geworden en er
wordt zelfs beweerd, dat Finland
nu het gezondste land ter wereld
is. Terecht hoort Arvo Ylppö dus
in Finland bij de top 10. Hij zou
misschien te vergelijken zijn met de
Nederlander Anthoni van Leeuwenhoek (4), die in de zeventiende eeuw
– de eeuw van de staatsopbouw van
Nederland! - ook kennis en praktijk
ten bate van gezond leven zo kundig
met elkaar wist te verbinden. Door
het periodeverschil gaat deze vergelijking uiteraard enigszins mank!

Mikael Agricola (7), Aleksis
Kivi (9), Elias Lönnrot (10)
wat minder dan bij de keus van Pim
Fortuyn (1) - mijn wenkbrauwen
enigszins gefronst hebben vanwege
de kortzichtigheid van de kiezers.
Want al is Halonen terecht populair
en doet ze het goed als eerste vrouwelijke presidente, haar levenswerk
is toch moeilijk al vergelijkbaar met
dat van de boven behandelden, al
zijn dat vrijwel allemaal mannen.
Dus plaats 5, daar kan ik inkomen!
Tarja Halonen is een echt vrouwelijke, maar zeker niet fel feministische
president, die de achting en waardering van de grote meerderheid van
het volk – mannelijk en vrouwelijk
– achter zich heeft. Waarom? Omdat ze een vakpolitica is, die haar

Nu komen we bij een trits, die via
de Finse taal een enorme invloed op
het ontstaan van de Finse identiteit
en cultuur heeft gehad. En die door
het kiezersvolk – weer dus terecht!
- bij de top 10 zijn gekozen.
De leerling van Martin Luther,
Mikael Agricola, die in deze barre
noordelijke streken de Lutherse
(staats)kerk heeft helpen stichten
en die vooral door zijn oorspronkelijke ﬁnstalige bewerkingen van
grote gedeeltes van de bijbel, van de
catechismussen van kerkgezangen
een enorme invloed in het Finland
van toen heeft gehad, een invloed
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die tot nu toe voortduurt.
Elias Lönnrot, de onvermoeibare
taalwetenschapper, verzamelaar en
creatief redacteur van veel oud-Fins
volksgoed - zoals de Kalevala en de
Kanteletar en talloze andere volksliederen - hem is het kiesvolk van nu
nog niet vergeten. Fijn zo.
Een baanbreker van Finse literatuur, Aleksis Kivi, vooral bekend
geworden door zijn “Zeven Broeders”, is de laatste tijden door toneelbewerkingen en ﬁlms ervan en
door andere publiciteit levender als
menig moderne collega. Hij is een
kunstenaar die een nieuwe cultuurtaal uit bestaande volkstalen heeft
helpen ontstaan.
De betekenis van Agricola kun
je eigenlijk ten onzent alleen maar
vergelijken met het belang van onze
Statenbijbel, gemaakt door een redactiecollectief, dus niet door één
persoon. Onze eigen Groningse Agricola was samen met Erasmus (5) een
humanist op Europees niveau, maar
beiden zwoeren bij het Latijn en
de eigen volkstaal, het Nederlands
dus, kwam er bij hen maar bekaaid
van af.
Bij iemand als Lönnrot kan ik alleen maar aan onze dichter Staring
(-) denken, maar qua betekenis zijn
die beiden niet met elkaar te vergelijken. De sociale betekenis van Elias
Lönnrot was veel en veel groter.
Zo'n schepper van cultuurtaal als
Aleksis Kivi is bij ons Multatuli (34)
geweest, maar toch ook weer anders.
Kivi heeft het culturele
Fins echt min of meer
mee in het leven geroepen, terwijl Multatuli
een al lang bestaande
cultuurtaal en literatuur met een schok een
zet naar voren heeft
gegeven, naar het moderne Nederlands zoals
wij het kennen.

Jean Sibelius (8)
Last but not least
de grote Sibelius. Ook
hier geen verrassing,
het kiesvolk wist het zeer goed! Jean
Sibelius samen met Paavo Nurmi (21)
en Mannerheim (1) worden de drie
historisch culturele ambassadeurs
van Finland genoemd. Sibelius is een
groot, wereldwijd bekend en gewaar-

deerd componist van indrukwekkende Finse muziek. Punt uit. Hij
zou wat Nederland betreft vergeleken
kunnen worden met onze Rembrandt
van Rijn (9), die natuurlijk geen
componist maar een schilder was van
wereldwijd formaat. Of ook te vergelijken met die andere zo beroemde
Nederlandse schilder uit de negentiende eeuw, Vincent van Gogh (10),
die beiden dus ook in Nederland de
top 10 gehaald hebben. Qua componist heb ik eigenlijk geen vergelijkend
persoon gevonden. Misschien
Sweelinck,
maar die komt
in de lijst tot en
met 100 zelfs
niet voor.

belangrijk en daarom is het niet
vreemd, dat Johan Cruijﬀ bij de eerste tien behoort. Zijn plaats is naar
mijn smaak wat (te) hoog en ik ben
blij dat Matti Nykänen als sportfenomeen in Finland pas op plaats
11 komt.
Opmerkelijk is het verder, dat
de meeste genoemde Finnen een
Zweedsﬁnse achtergrond hebben:
Mannerheim, Ehrnrooth, Agricola,
Kivi (Stenvall), Lönnrot en Sibelius.

Een eendagsvlieg kun je niet
tot grootste Nederlander aller tĳden bombarderen!

Tot slot nog
een paar opmerkingen:
Zo zinloos blijkt de lijst van de
top 10 dus eigenlijk niet te zijn. Het
kiesvolk heeft heus wel laten horen,
welke ﬁguren echt betekenis hebben
gehad voor het Finse of het Nederlandse volk. Natuurlijk zou een andere lijst ook mogelijk geweest zijn,
maar vergeten is een van de sterkst
ontwikkelde eigenschappen van het
geheugen, ook van het geheugen van
Finland of Nederland! En ... het geheugen is nooit neutraal, maar tijdsen persoonsgebonden. Een verrassing
bij de eerste tien van Finland was er
eigenlijk niet bij. Bij de top 10 van
Nederland is het kiezen van Fortuyn
een beetje een raadsel, misschien ingegeven door de momentane angst
na de moord op Theo van Gogh
voor Islam en asylanten. Want zo'n
eendagsvlieg kun je toch
niet zonder meer tot de
grootste Nederlander aller tijden bombarderen,
lijkt mij?
Bij referentie aan de Nederlandse lijst van de top
10 heb ik Anne Frank (8)
en Johan Cruyﬀ (6) niet
genoemd.
Bij Anne Frank kun je
zeggen dat ze geen Nederlandse maar een Duitse
was. Maar toch, haar dagboek is in het Nederlands
geschreven en is een van de bekendste
boeken van Nederland in de wereld.
OK dus. Maar een parallel in Finland
heeft ze niet.
Sport is in de moderne wereld

Dat is wel begrijpelijk vanuit de achtergrond, dat de meesten juist enorm
bijgedragen hebben tot de geboorte
van Finland - zijn taal en cultuur ze waren a.h.w. vroedmannen, die
vanuit hun Zweedsﬁnse achtergrond
de onderdrukking van de eigenlijke
Finse identiteit zagen en het vrijmaken ervan wilden bevorderen.
Opmerkelijk is verder, dat bij de
bovenstaande behandeling ook in
grove trekken de historische wording in volkomen andere tijden van
de beide landen naar voren komt.
Logisch eigenlijk.
Jammer is het dat terreinen als
economie en handel en wat daar mee
samenhangt enigszins zijn weggevallen. Anton Philips komt bijvoorbeeld
pas op plaats 17, Anthony Fokker
op plaats 33, nobelprijswinnaar Jan
Tinbergen op plaats 59, Albert Plesman op plaats 68 en Albert Heyn
op plaats 85.
Bij de Nederlandse top 10 is er
maar een wel erg jonge vrouw, Anne
Frank, maar ter verzachting kan worden gemeld, dat Aletta Jacobs – Nederlands eerste vrouwelijke arts en
actief feministe – op plaats 11 staat!
P.S. Als je jezelf wat algemener wilt
oriënteren in deze materie, verwijs ik
hier naar drie web-adressen: http://
www.degrootstenederlander.nl/programma.php, http://www.kennisnet.
nl/special/degrootstenederlander/
index.html, http://www.yle.ﬁ/suuretsuomalaiset/
Tot een volgend keer
Peter Starmans
lehtori

et licht springt op rood,
het licht springt op groen:
in Oulu is altijd wat te doen…”
Op deze wijze bespotte Herman
Finkes in de jaren 80 zijn stad
Almelo. Blijkbaar was het spannendste wat in Almelo gebeurde,
het aan en uitspringen van de verkeerslichten. Toch hield Finkers
van zijn geboortestad en maakte
er sketches over. Zelf begin ik, na
ruim 6 jaar in Oulu te
hebben gewoond ook
dergelijke “gevoelens”
te ontwikkelen en begin ik het rustige, saaie
Oulu een prettige stad
te vinden.

op, dat het in onze ﬂat zo naar uitlaatgassen rook, deze stank kwam
uit de parkeergarage die onder het
gebouw lag, maar was mij niet eerder opgevallen....
Een paar maanden later zijn we
verhuisd en vanaf die tijd hebben
we Oulu leren kennen en uiteindelijk waarderen.
Oulu is naar mijn begrippen een

Dat is niet altijd zo
geweest..... De eerste
keer, dat ik Oulu bezocht was echt een teleurstelling. Met onze
oudste kinderen was
ik eind mei 1998 naar
Oulu gereisd; we wilden o.a. de school zien
waar de kinderen heen
zouden gaan en proberen een woning te huren. In de herfst zouden
we dan echt verhuizen.
De eerste aanblikken
va n Ou lu en omgeving waren helaas zeer
ontmoedigend: er was
geen groen blaadje aan
de bomen en de kleuren grijs en bruin overheersten in de natuur
bij, naar ons begrip,
winterse temperaturen
van rond de 10 graad.
De rustige, onverharde, weg in het
centrum werd ons aangewezen als
de hoofdstraat van Oulu. (Later
begreep ik, dat men toen bezig was
de straat van een nieuw wegdek te
voorzien, maar toen herinnerde het
stadsbeeld mij aan TV-documentaires over de landen achter het “IJzeren Gordijn”.....)
Op de school van de kinderen
werden we als belangrijke gasten
ontvangen en uitgenodigd voor
een feest, maar van wat daar gezegd werd, begrepen we niets. De
cultuurschok was groot en ik was
echt blij, toen we terug waren in
Heidelberg, waar we op dat moment woonden. Ik genoot van het
diepe groen van de bossen en van
het warme weer. Wel viel me opeens

bezoeken aan Nederland moesten
we, om ergens een paar boodschappen te kunnen halen, hele afstanden
rijden. Haast nergens waren kleine
en middelgrote supermarkten te
vinden, ze waren in de concurrentiestrijd ten onder gegaan. Soms
vrees ik, dat het daar hier ook op
uitdraait, maar tot nu toe blijft het
aanbod groot.
In Oulu zijn de seizoenen heel
verschillend, maar zowel
zomers als ‘s winters wordt
ﬂink gesport, binnen en
buiten. Als het voorjaar
aanbreekt, is opeens half
Oulu onderweg op inlineskates en ‘s winters kan
men niet wachten tot de
eerste hiihtolatu klaar is.
Skiën en snowboarden
kan in Iso-Syöte of Ruka.
Ik herinner me mijn skiva kanties van vroeger,
vanuit Drenthe reden we
naar Oostenrijk of Italië:
lange autoritten -’s nachts
natuurlijk - met vooral
heel lange ﬁles. Vanuit
Oulu rijdt een skibus en
in t wee uur ben je op
de skipiste. Onze tienerdochters maken hier vaak
gebruik van. Ze hebben
leren skiën en snowboarden en dat is natuurlijk
voor Nederlandse kinderen iets bijzonders.

overzichtelijke stad, oriëntatiepunt
is de rivier Oulujoki en zijn de vele
bruggen. Alhoewel we niet zeer centraal in de stad wonen, kunnen we
in 15 tot 20 minuten per auto overal
komen, en nog belangrijker zijn de
vele ﬁetspaden: in Oulu wordt in
alle jaargetijden veel geﬁetst.
Oulu breidt zich snel uit: een toename van meer dan 10.000 inwoners in 5 jaar: nu wonen er 127.000
mensen in Oulu. Dit brengt meer
verkeersdrukte (en stoplichten!)
met zich mee, maar ook dat de
infrastructuur verbetert: buslijnen breiden uit en ook neemt het
aantal winkels toe en daarmee de
onderlinge concurrentie. Op loopafstand van ons huis vinden we twee
supermarkten en op ﬁetsafstand
zeker vijf. Op één van onze laatste

Natuurschoon is er ook
in Oulu: het stadscentrum grenst aan zee en er
zijn verschillende kleinere
eilanden met bruggen met
de stad verbonden. Daardoor is
dezelfde stadswandeling elke keer
weer anders.
Bovendien is vanuit Oulu Lapland goed te bereiken en voor mensen die veel vliegen is het handig dat
in Oulu een overzichtelijk, klein
vliegveld is.
Oulu bestaat dit jaar 400 jaar,
er zijn allerlei feestelijke activiteiten georganiseerd “voor elk wat
wils (Meer over Oulu is te lezen op
http://ouka.ﬁ/). In Oulu gebeurt
dus wel meer dan alleen het aan en
uitgaan van de verkeerslichten!
Marina Nijhuis
marina_nijhuis@hotmail.com
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T

anja Struisvogel zat wat sip
te kijken terwijl ze in haar
schommelstoel bij het haardvuur zat.
Het was een bewogen jaartje geweest.
Haar geliefde Zwoel Lindebastje had
het na drie jaar haar vrijer te zijn geweest laten afweten. Hij hield kennelijk meer van geld dan van haar.
Hij was nu bestuurder van het groot
dierebosse ruilhandelskantoor. In
ieder geval ver van het knapperende
haardvuur en het glaasje sherry dat
naast haar op tafel stond. Ze zuchtte
nog eens. Afgelopen week op jaarlijkse jurkengala, dat altijd net na
sinterklaas gehouden werd, was haar
creatie als vanouds weer goed ontvangen maar toch had ze het gevoel
gehad dat er iets aan ontbrak. Ondanks het applaus, was er een zekere
glitter and glamour vervlogen. Gone
with the wind. Ooh, hoe zeer kon ze
zichzelf soms spiegelen aan Scarlett.
Die schoonheidskoningin met haar
domme liefdes. Ze staarde in het
haardvuur. Zij had haar eigen Ashleys en haar eigen Rhetts.
Onlangs haar ze een nieuwe charmeur ontmoet. Zijn naam was Swami
Bhagwani Chandrasipolarikarhu.
Een beer van een vent, maar niettemin een met verstand van vrouwen.
Hij was medewerker van Moeder
Matak lapi di Samaritandamaya.
Een vriendelijk mens die kennelijk
veel naar Big Brother gekeken had,
want ze had het motto “even lekker
knuﬀelen” overduidelijk tot het hare
gemaakt. Moeder Mataklapi en haar
swami waren nu bezig om samen met
een communistische deelregering in
Moessonland een holistisch gezondheidscentrum te stichten. Swami
Bhagwani had er veel enthousiaste
verhalen over gehad. Financieel en
zo waren allemaal al rond. Wat nodig
was waren vrijwilligers die hun tijd
wilden steken in de goede zaak. Of
ze niet eens wou kijken? Misschien
op vakantie met haar kinderen? Ze
konden er ook nog iets van leren
want er waren zat kinderen die het
minder hadden dan zij. Weesjes, die
amper konden lezen en schrijven. De
organisatie van Moeder Mataklapi
zorgde ook voor deze kinderen. Al de
winst van holistische gezondheidscentrum zou aan hen uiteindelijk
ten goede komen aan de kinderen.
En kon zij niet eens haar licht laten
schijnen over een aantal zaken? Met
haar bestuurlijke ervaring moest dat
toch een peuleschil zijn? Daarmee
had hij een gevoelige snaar geraakt,
want Tanja hield veel van kinderen.
Enﬁn, voor ze apenbroodsboom kon

zeggen had ze zich in een werkvakantie naar moessonland laten praten. Nou ja, er waren ook voordelen.
Het holistisch gezondheidscentrum
was breed opgezet met veel kleine
knusse huisjes welgelegen aan zee.
Je kon er ’s avonds lekker zonnen en
zandkastelen bouwen. Zo zat Tanja
wat te mijmeren en langzaam viel ze
in slaap in haar schommelstoel.
Een paar weken later had het dierenbosse avondblad een primeur.
Grote koppen, “Tanja Struisvogel
wordt lid moessonlandse sekte” stond
op de voorpagina. Lees meer morgen
in dit blad stond er in kleine lettertjes
nog bij op pagina 20. Natuurlijk werd
Tanja door haar trouwe medewerkers
gewaarschuwd. Het was nerveuze
dag geweest. Ze had drie theekopjes kapot laten vallen. De eerste was
door achterwaartse zwaai met haar
arm tegen de muur aan gekomen.
De werkster die het moest opruimen
had haar maar half geloofd toen ze
verklaarde dat het een ongelukje was
geweest. En na het derde kopje had ze
zelfs het voordeel van de twijfel niet
meer gehad. Hoofdschuddend en met
een diepe frons op haar gezicht had
de werkster haar aangekeken. Ze had

maar geen thee meer besteld. Helpen
deed het toch niet.
En ja hoor, daar stond het hele verhaal. Al haar zorgvuldig voorbereide
vakantieplannen werden breed over
de kolommen uitgemeten. Natuurlijk
klopte geen hol van het sekte verhaal,
maar zou de gemiddelde dierenbosse
lezer dat snappen? Die keken alleen
naar de knuﬀelmama die ze ging
helpen.
De volgende dag gaf ze een verklaring uit ten eerste haar vakantie een
privézaak was, en ten tweede dat ze
alle religies even lief had. Veel mocht
het haar echter niet baten.
En toen ze na kerstmis het dierenbosse avondblad opensloeg was ze
eigenlijk blij toe dat het allemaal niet
door was gegaan. Ze las in de krant
hoe haar geliefde Zwoel Lindebastje
in een boom had gebungeld. Vergeefs
met zijn reistelefoon de dierenbosse
pinguïns bellend. Die geloofden niet
in hoge golven, want aan de dierenbosse zee stond het water nou eenmaal nimmer zo hoog.

JH & WF

Kopy inleveren voor 18 maart 2005
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! Zend het geheel per email naar noorderlicht_ﬁnland@yahoo.com
of naar de hoofdredacteur.

Verhuisd?
Geef 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. Nieuwsbrieven met het laatste nieuws kunnen zo onmiddelijk worden bezorgd. Noorderlicht doet haar best, maar helaas is de agenda niet altijd up-to-date! Geef daarom uw emailadres aan ons door. We
houden u van het laatste nieuws op de hoogte. Kijk ook regelmatig op de website! Alle actuele informatie vind u daar!
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: Ashwin van der Woude
•
Tel. 044 - 291 0341
JYVÄSKYLÄ
Ongeveer eens per maand een etentje in steeds een ander restaurant.
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
Elke tweede vrijdag van de maand is er een borrel.
•
•
•

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

Contactpersonen
Regio

Contactpersoon

FORSSA
HELSINKI
JYVÄSKYLÄ
LAPLAND
LOHJA
MIKKELI
OULU
TAMPERE
TURKU

Jos Helmich
Adriaan Perrels
Maaike Beenen
Aty Gerasimoﬀ
Stephan Vermeulen
Marcel de Boer
Sandra van der Veen
Johan Scholliers,
Ashwin van der Woude

VAASA

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
aschwin.van.der.woude@
linux-aktivaattori.org
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
050 - 567 6665
050 - 373 8310
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