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Veel mensen hebben ons na de
afgelopen ALV gevraagd waarom
wij geen melding hebben gemaakt
van het feit dat Peter Starmans
erelid zou worden. De verklaring
hierover is simpel. Het moest tot
op het laatste moment geheim blijven, anders was het immers geen
verrassing meer! Daarom is zelfs in
de redactie van Noorderlicht nooit
over gesproken, hoewel degenen
die als bestuurslid dubbelen het
natuurlijk wel wisten. Misschien
fout tegenover de leden die bij deze
ALV verstek lieten gaan, maar ondanks de zeer hoge opkomst aldaar
hebben we daar geen proteststem
gehoord. Peter Starmans heeft het
namelijk echt verdiend. Maar goed,
daar ik ga niet verder over uitweiden. Dat kan onze voorzitter bijv.
beter dan ik.
De bedoeling was om dit nummer een dubbel-interview te hebben met Peter Starmans en Robert
de Caluwé. Twee ereleden die tegelijkertijd hun verhaal kunnen doen
in Noorderlicht en ons iets vertellen over de historie van de vereniging. Het leek een goed idee, maar
het heeft niet zo mogen zijn. We
hebben Robert de Caluwé voor het
laatst op het feest ter ere van Peter
Starmans in de residentie gezien.
Daarna is Robert de Caluwé na
een kort ziekbed overleden. Zowel
bestuur als de redactie van Noorderlicht willen hen die Robert de
Caluwé na stonden vanaf deze plek
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sterkte wensen en condoleren met
hun verlies. Robert de Caluwé was
een goed mens en een markante persoonlijkheid. Volgens velen heeft hij
wel een plekje in de hemel verdiend.
Hoe bijzonder Robert de Caluwé
was kunt u in dit Noorderlicht lezen, want een groot deel ervan is
aan hem gewijd.
Een ander item in Noorderlicht
gaat over innovatie. De ruim gehanteerde kaasschaaf die sinds
bestek ’81 mode is in de politiek
heeft niet alleen voor een crisis in
de gezondheidszorg en de veiligheid
op straat gezorgd, maar ook het
kennisniveau van de Nederlander
omlaag gebracht. Dat eﬀect begint
langzaam voelbaar te worden en er
is een algemeen gevoel bij beleidsmakers ontstaan dat er iets aan moeten gebeuren. Toch worden er nog
weinig maatregelen genomen want
het gaat hier om een lange termijn
eﬀect. Plannen op lange termijn,
dat laat het klimaatverdrag wel zien,
zijn moeilijk te realiseren. Een van
de mensen die het hardste roept dat
er weer in kennis geïnvesteerd moet
worden is Frans Nauta. Momenteel
werkt hij aan een breed gedragen
innovatie-akkoord dat Nederland
weer concurrerend moet maken.
Hij is de goeroe van de kenniseconomie en innovatief Nederland. In
Noorderlicht vertelt hij waarom hij
iets met Finland heeft.
Dan nog nieuws van onze sponsor

Oosterom. Oosterom is dit jaar omgedoopt tot Cargo Connexion Oy.
Jan van den Wildenberg, nu voorzitter van de raad van bestuur, vertelt daar op pagina 8 wat meer over.
Ze hebben beloofd ons te blijven
steunen en daar zijn we echt heel blij
mee. Zo blij zelfs dat Maaike Beenen voor hen een advertentie, gebaseerd op hun nieuwe huistijl, heeft
ontworpen. Deze advertentie zal op
de achterkant blijven prijken.
Natuurlijk zijn we culturele insteek bij dit Noorderlicht niet vergeten. We brengen nieuws over het
koor Voix Jolies, dat op 9 juni in
Helsinki en 11 juni in Mikkeli optreedt. Peter Starmans wijdt nog een
bijzonder artikel aan hen. Guido
Nuijten vertelt ons iets in de taalhoek over Irmaa en Thailanti. Van
Peter Starmans krijgen we weer
een uitgebreide boekbespreking, en
kunstenaarsgroep PESÄ schreef iets
over hun komende expositie (10 juli
t/m 7 augustus) in Hartola. Dan
schrijft Michiel Visser nog iets over
bellen via het internet (Skype). Een
techniek waar wij bij het interview
met Frans Nauta driftig gebruik
van hebben gemaakt. Adriaan Perrels heeft verder nog een artikel over
de Europese grondwet en Marina
Nijhuis heeft haar column over, jawel, Oulu. Daar is namelijk altijd
wel wat te doen. We wensen u veel
leesplezier.
Jos Helmich
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R

ede benoeming Petrus Starmans tot erelid van de Nederlandse Vereniging in Finland.
Gehouden op 18 maart 2005 in Villa
Kleineh, Helsinki
Beste Peter, Kaisa, hooggeëerde
Robert, mijnheer de Ambassadeur
en mevrouw Engels, zeergewaardeerde vrienden, medebestuurders
en partners.
Het is voor mij als voorzitter een
eer om hier een bijzondere rede te
houden. Naar mijn weten is dit de
eerste keer dat we op deze wijze zo
oﬃcieel de erelidbenoeming van
een lid mogen vieren. De vereniging
kende echter al vele ereleden, maar
het begrip “erelid” had toen een andere deﬁnitie dan dat we nu gebruiken. Voor ons is een erelid iemand
die zich veel en gedurende lange
periode voor de vereniging ingezet
en buitengewoon verdienstelijk gemaakt heeft.
Alvorens ik terug in de tijd ga wil
ik eerst onze gastheer en gastvrouw
hartelijk danken voor de uitnodiging
dit feest in de residentie te vieren.
Het is een duidelijk teken van een
zeer goede samenwerking tussen de
Ambassade en de Nederlandse Vereniging in Finland. We hopen deze
samenwerking tot ver in de toekomst
door te mogen zetten. Ook ben ik
blij dat u, erelid Robert de Caluwé,
hier, ondanks uw hoge leeftijd aanwezig kunt zijn bij dit feest in besloten kring. U allen hoort tot de
kleine kring van personen die op de
hoogte zijn van deze installatie. Het
is lang geheim gehouden om Peter
te kunnen verrassen. Morgen - in
de Algemene ledenvergadering
- zullen de leden
op de hoogte gesteld worden.
Pe t e r, je z e i
gisteren “tot zaterdag”; ik wist
beter: “tot zaterdag én tot morgen”. Deze avond
wijden we a a n
jou. Het bestuur
heeft besloten je
het erelidmaatschap toe te kennen. We hebben
daar alle redenen
toe. Ten eerste
door onze waar-

dering en erkentelijkheid uit te
spreken voor alles wat je voor
de vereniging
hebt gedaan.
Ten tweede: een
v o or b e e l d d a t
grote inzet ook
beloond wordt.
Ten derde: een
vereniging zónder e en ere l id
geeft aan dat
niemand kennelijk zich op uitzonderlijke wijze
he e f t i n g e z e t .
Dat geeft dan te
denken. En tenslotte een Petrus
of een “rots” als
erelid te hebben
geeft de verenig i ng een goed
f unda ment om
door te gaan.
Je kent jouw geschiedenis met de
vereniging beter dan wie dan ook.
Toch is het nodig om een aantal zaken uit het verleden op te rakelen
om ook naar de nieuwere leden toe
wat achtergrond informatie te geven. Ik heb enig onderzoek moeten
doen in de oudere archieven van de
vereniging.
Op 18 maart 1976, precies 29 jaar
geleden is een overgangsvergadering
gehouden waar de Delta-Club ten
grave wordt gedragen, het bestuur
treed voltallig af, en initiatieven ten
aanzien van de nieuw op te richten

Nederlandse Vereniging in Finland,
zoals we die nu kennen, vindt dan
plaats. Een herstart van de Vereniging met minder vrijblijvende regels.
Je zit níet in het interim bestuur,
doch in notulen van de interim vergadering van 26 mei 1976 wordt jouw
naam al genoemd: Stermans als de
persoon die iets in Januari 1977 zou
moeten organiseren. Later werd dat
Starremans.
Je liet je stem al horen bij de eerste
discussies over de statuten. Ik citeer:
“bindende factor is niet de nationaliteit, maar de taal en de cultuur”.
Het “Belgen-voorstel” blijkt een heet
hangijzer te zijn geworden in het
oprichtingsproces. De herstart heeft
langer op zich moeten laten wachten
dan oorspronkelijk gedacht. Maar
na een rommelige
e n ve r mo e ie nd e
voorspel begint in
1977 een nieuwe
herstart en Peter
wordt voorgesteld
a ls v ic e-voor zitter. Paul van Dam
is voorzitter en als
hij terugkeert naar
Nederland neemt
Peter in 1986 de
voorzitters hamer
over, en je hebt
het voortgezet tot
1996. Welgeteld
kom ik tot 19 jaar
bestuurslid. In de
jaren waarin ik je

Echter na 1996 heb je niet stil
gezeten. Je bent doorgegaan met
het organiseren van tentoonstellingen. Je schreef kwaliteitsartikelen
voor het toen inmiddels opgerichte
krantje Noorderlicht. Alles onbezoldigd. Veel leden hebben het niet
zo lang volgehouden lid te zijn,
laat staan actief voor de vereniging
te zijn.
Zou dit genoeg zijn om je tot
erelid te benoemen? Het lijkt mij
wel. Het bestuur heeft vorig jaar
in oktober besloten je tot erelid te
benoemen.
Het lijkt mij nu het juiste moment
de benoeming te gaan bevestigen.

O

p zaterdag 19 maart jl. hield
de Nederlandse Vereniging
in Finland haar algemene ledenvergadering. Het bestuur had bedacht
dat een 'kale' vergadering op een
mooie voorjaarszaterdag zou kunnen leiden tot een nogal schamele
opkomst. Derhalve was de vergadering omzoomd met cultuur en
gelag, Van de vergadering vindt u
elders in dit blad een verslag. Over
het gelag wil ik slechts zeggen
dat het genoeglijk was en zonder memorabele
u it spat t ingen.
De culturele dis
werd geserveerd
in de vorm van
een rondleiding
in het Synebrychoﬀ museum.
Het museum herbergt de
kunstverzameling, die door
de familie Synbrychoﬀ is opgebouwd in de 19e
eeuw. De Synebrychoﬀs waren
Russische kooplieden, waarvan
een zoon, Niko-

Peter/Petrus, het is mij een genoegen je namens het bestuur jou het
erelidmaatschap aan te bieden en ik
heb begrepen dat je dit met plezier
accepteert. Om dit te bevestigen
zou ik daar nu graag een glas op
willen heﬀen.
Proﬁciat Peter.
Alleen bij een dronk willen we
het niet laten. We willen je het
erelidmaatschap, dat voor het leven is, laten vergezellen met een
zilveren spelt met de logo en een
oorkonde.
Nu zou dit deel afgelopen zijn
ware het niet dat we nog een kleine
verrassing in petto hebben. Sinds
1997 hebben we een ander erelid.
Robert. Hij heeft het verdiend, als
hij niets had gedaan zou hij het al
kunnen krijgen wegens langstlevend
lid. Ik kom uw naam al tegen in
de documenten van 1941. In 1946
was u Sinterklaas. Sinds dien hebt
u vaak een leidende rol gespeeld en
bent u van grote invloed geweest in

lai, naar Helsinki verhuisde toen
Finland geheel onder Russisch
bestuur kwam. Het Russische garnizoen in Helsinki was een belangrijke afnemer van het bier van de
nieuwe brouwer. Zijn vader had
eerder een soortgelijke rol gehad in
Oost-Finland toen alleen dat onder
Russisch bestuur viel. Nikolai bleef
ongehuwd. Na diens dood nam zijn
broer Paul de leiding van de succesvolle brouwerij over. Zijn zoon, ook

de ontwikkeling en het voortzetten
van de vereniging. Ik zal niet op al
die zaken ingaan om mijn rede niet
te lang te maken. Een prominente
rol hebt u gespeeld in het opzetten
van de Nederlandse Vereniging in
Finland zoals wij die nu kennen.
1976-1978 is een drukke periode
voor u geweest. Voorzover ik weet,
en ik heb niets in de notulen kunnen vinden bent u in 1997 al erelid
geworden. U hebt sindsdien geen
contributie meer betaald wegens
erelidmaatschap. Jaren te laat willen we echter dit toch een beetje
vieren en ook voor u hebben wij
daarom een zilveren erelidspeld en
een Oorkonde.
Wederom verzoek ik opnieuw
het glas te heﬀen. Dit keer voor
Robert.
Dank Robert voor uw inzet voor
de vereniging.
Nu heb ik genoeg gezegd en ik
dank u voor uw aandacht.
Laten we dit feest voortzetten.

Paul geheten, was evenals zijn vader
een kunstverzamelaar. Ook de echtgenotes verzamelden, onder andere
zilverwerk en porcelein.
De oudere Paul verzamelde aanvankelijk vooral portretten van
Zweedse schilders, veelal Zweedse
hoogwaardigheidsbekleders tonende. Na afsluiting van de rondleiding
bevestigde de intendant mijn vermoeden dat hier ook zakelijke motieven achter zaten.
Het was voor de
uitdijende brouwerij va n groot
belang goedgunstigheid te tonen
a a n Zwe den en
diegenen die zich
verbonden achten
aan de Zweedse
cu lt uu r. In een
latere fase werd
met name kunst
va n 17e eeuw se
Hollandse meesters verzameld. In
meer recente tijden blijkt menig
schilderij evenwel
niet geschilderd
door meester zelf,
maar door een soms ook bekende

Rondleiding Synebrychoff museum

gekend heb, heb je altijd je uiterste
best gedaan de leden thuis te laten
voelen. En er werd veel gelachen
en de bestuursvergaderingen liepen
goed. Intussen heb je veel Finse studenten, die interesse in het Nederlands en de Nederlanders hadden,
overgehaald om lid te worden van
de vereniging. En velen kennen je
nog.

Peter Starmans erelid
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- assistent. Er is ook één authentieke
Rembrandt, te weten 'de Monnik'.
Dat schilderij wordt evenwel vaak
uitgeleend aan tentoonstellingen elders in de wereld.
Het museum is gevestigd in de
residentie van de Synebrychoﬀs,
een patriciërshuis gebouwd voor de
brouwerij-familie in 1843. Het museum beoogt een indruk te geven
op welke wijze het huis was ingericht. De inrichting van de zalen,
die weer in de oorspronkelijk staat
zijn teruggebracht, is evenwel voor
een deel een natuurgetrouwe reconstructie van de voorwerpen die men
op af beeldingen herkend heeft. Als
museum bestaat het gebouw namelijk nog niet zo lang. Ofschoon de
Synebrychoﬀ familie het huis en de
kunstverzameling naliet aan de staat
onder het beding dat een en ander
werd getoond zoals het er bij leven
van Paul Synebrychoﬀ uitzag, gooiden de oorlog 1939-1944 en de noden
van de wederopbouw de boel nogal
overhoop. Het gebouw liep geen oor-

logsschade op, terwijl de verzameling
veilig elders ondergebracht werd. Na
de oorlog werd het gebouw gebruikt
voor scheikundelessen van de technische hogeschool, met inbegrip van
laboratoria.
Later werd het weliswaar weer als
museum ingericht, maar was het
slechts beperkt toegankelijk voor
bezoekers. In de jaren negentig werd
een grondige renovatie uitgevoerd
waarbij de inrichting van een aantal
voormalige privé-vertrekken zoveel
mogelijk in de oorspronkelijke staat
van zo’n 100 jaar teruggebracht is.
Zowel wat betreft wanden, vloeren,
e.d., als het meubilair. Oude zwartwit foto’s en een enkel schilderij
dienden daarbij als hulp. In Zwitserland werd zelfs een aantal gordijnen opnieuw geweefd in volgens het
oorspronkelijke patroonontwerp dat
de Zwitserse fabrikant nog in zijn archief had. In zijn huidige vorm heeft
het museum een bovenverdieping
met voormalige privé-vertrekken
alsmede enkele toonzalen. Ook in

de privé-vertekken hangen een nogal
wat schilderijen uit de verzameling
van de Synebrychoﬀ ’s. Op de begane
grond is een museumwinkel en in de
kelderverdieping een ruimte voor kleine bezoekende exposities alsmede een
verhuurbare ruimte voor festiviteiten
en vergaderingen.
Adriaan Perrels
Adres: Bulevardi 40 (tram 6 stopt vrijwel voor de deur; tram 3 en bus 14
stoppen op zo'n 200m).
Openingstijden: dinsdag en vrijdag
10h-18h; woensdag en donderdag 10h20h; zaterdag en zondag:11h-17h;
maandags gesloten
Toegang: 4~7 euro; onder de 18 jaar
gratis.
Het museum biedt ook de mogelijkheid
voor zaalhuur voor bijeenkomsten en
feestelijkheden.

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum:
19 maart 2005
Plaats:
Sinebrychoﬀ kunstmuseum, Helsinki
Aanwezig: 35 leden (incl. 4 bestuursleden): Arie Oudman (voorzitter), Bas Nieuwenhuis (bestuurslid), Maaike Beenen (bestuurslid, notulist) en Petri Miinalainen (en Hugo), Guido Nuijten (bestuurslid) en Elina Seppänen (en Eveliina),
de heer en mevrouw Jean Blankert, Bert Hoeppener en Daphne Hoeppener, Ramon en Sari Dibbets, Iris Hilgersom, Peter
Starmans, Ambassadeur R. Engels, Stephan Vermeulen, Rudy de Casseres, Willem Miske, Adriaan Perrels, Joop Nieuwland,
Mirjam Bilker, Nosje Heybroek, Henk Vink, Wierd Folkersma, Cees Kieft, De heer en mevrouw Arjen Raateland, Stephan
van Look, Radboud Kuypers, Rogier Nieuweboer, Stephan Rook, Richard Cerfontaine, Marina Nijhuis.

1. Opening:

goed zonder wijzigingen.

De vergadering wordt geopend
door de voorzitter van de Nederlandse Vereniging in Finland, Arie
Oudman.

5. Mededelingen van het bestuur:

2. Verkiezing voorzitter en notulist van de vergadering:
De vergadering kiest Arie Oudman
als voorzitter en Maaike Beenen als
notulist van de vergadering.

3. Verkiezing 2 controleurs
van de notulen en stemmentellers:
De vergadering kiest Mirjam Bilker en Adriaan Perrels als controleurs
van de notulen, alsmede stemmentellers.

4. Vaststellen van de agenda:
De vergadering keurt de agenda

Peter Starmans is het erelidmaatschap toegekend, omdat hij zich
zo verdienstelijk heeft ingezet voor
het bestaan en de toekomst van de
vereniging. Peter is langdurig buitengewoon actief geweest binnen de
vereniging. In het Noorderlicht zal
hieraan binnenkort meer aandacht
besteed worden.
Op basis van documenten uit 1937
is gevonden dat de Nederlandse Vereniging in Finland in 2007 70 jaar
bestaat. Ook hierover binnenkort
meer .
Bestuursleden Sandra van der Veen
en Jos Helmich zijn afwezig.

6. Jaarverslag 2004:

Arie bedankt eerst de vele vrijwilligers die hebben bijgedragen aan een actief en geslaagd jaar. Daarna bespreekt
hij het jaarverslag. Het jaarverslag is te
vinden in het Noorderlicht (Jaargang
11, Nr. 2, Maart 2005).
Peter Starmans vraagt om 9 juni (in
Helsinki) en 11 juni (in Mikkeli) naar
concerten van Voix Jolies te komen. Er
wordt geprobeerd om nog iets om de
concerten heen te organiseren.
Het Helsinki Erasmus Orkest is bezig met een europees project en heeft
Peter gevraagd melding te maken van
hun optredens. De muziekstijl is jazz.
Optredens zijn op zaterdag 9 april in de
Arabiahal (Helsinki), zondag 10 april
in de Sibelius academie (Helsinki) en
maandag 11 april in de Järvenpää hal
(Helsinki). Zij vroegen ook om sponsoring, maar dat is geen zaak voor de
Nederlandse Vereniging in Finland.
Cees Kieft antwoordt dat het goed

is éénduidig te communiceren naar
zulke sponsorverzoeken. De ambassade heeft namelijk hetzelfde
verzoek gekregen. Ook moeten de
Nederlandse vereniging in Finland,
de Nederlandse ambassade en de
Fins-Nederlandse Vereniging onderling weten wie deze communicatie verzorgd.

gespaard gaan worden. Echter, een
zekere mate van buﬀer is verstandig. Een sponsor kan bijvoorbeeld
wegvallen.

8. Rapport kascommissie
2004:

genomineerd: Stephan Arts. Jan
Thewissen is momenteel op vakantie, maar zal bij terugkomst ook
gevraagd worden als reservelid.
(Jan Thewissen heeft toegezegd als
reservelid van de kascommissie) De
vergadering accepteert de kascommissieleden en –reserveleden.

12.

Arie antwoordt dat het
inderdaad belangrijk is
dit kort te sluiten, zodat
dit soort verzoeken als
het ware niet geld van drie
kanten krijgen.

Stephan Vermeulen vraagt
hoe het nu zit met de website.
Arie Oudman antwoordt dat dit
besproken gaat worden door de
websitecommissie.

7. Financieel verslag
2004:
Guido Nuijten bespreekt
het ﬁnancieel jaarverslag.
Het ﬁnancieel jaarverslag
met toelichting is te vinden in het Noorderlicht
(Jaargang 11, Nr. 2, Maart
2005).
Al met al is 174€ meer ontvangen dan begroot. Er is 423€ minder uitgegeven dan begroot. Dit is
voor een groot deel te danken aan
de ambassade, die de kosten van
de nieuwjaarsreceptie volledig op
zich nam, alsmede de haringen uit
Nederland tijdens het Leidens Ontzet. Dit jaar is het eigen vermogen
5280€, wat zo’n 80% van het jaarbudget van 2005 is.
Stephan Vermeulen zegt dat dit
geld niet gespaard moet worden,
maar dit moet gebruikt worden.
Zo is er bijvoorbeeld budget voor
een kleureneditie van het Noorderlicht. Guido antwoordt dat het geld
inderdaad niet gespaard moet worden, maar dit jaar waren er onverwacht minder kosten dan begroot.
Ook is het niet mogelijk om meer
dan 1 activiteit per maand naast
de maandelijkse borrelavond te organiseren. Cees Klieft zegt dat het
hebben van een reserve in het algemeen niet slecht is. Maar er zou een
bestemming aan gegeven kunnen
worden, bijvoorbeeld het komende
70-jarige bestaan van de vereniging.
Guido noemt dit een goed punt.
Richard Cerfontaine zegt dat het
goed is om wat in de pot te hebben
bij ledengroei. Guido antwoordt
dat de groei van de reserve niet gebeurd zou zijn zonder hulp van de
ambassade. Adriaan Perrels zegt dat
er geen jaarlijks surplus nodig is
van 2000€, want dan zou er enorm

Rondvraag

Bert Hoeppener deelt mede dat de
kascommissie het ﬁnancieel verslag
heeft goedgekeurd. Er zijn geen opof aanmerkingen.

9. Ontheffing verantwoorde-lijkheid van het bestuur
2004:
Het oude bestuur wordt van zijn
verant woordelijk heid ontheven
met unanieme instemming van het
bestuur.

10. Verkiezing voorzitter en
overige bestuursleden 2005:
Genomineerd voor het nieuwe bestuur zijn: Arie Oudman,
He l s i n k i (vo or z it t e r) M a a i k e
Beenen, Jy väskylä (bestuurslid)
Jos Helmich, Forssa (bestuurslid) Bas
Nieuwenhuis, Helsinki (bestuurslid)
Guido Nuijten, Vantaa (bestuurslid) Richard Cerfontaine, Helsinki
(bestuurslid) Marina Nijhuis, Oulu
(bestuurslid)
De stemmentellers Mirjam Bilkers en Adriaan Perrels concluderen
dat de vergadering het nieuwe bestuur voltallig accepteert. Ook per
e-mail zijn 3 geldige stemmen binnengekomen die het voorgestelde
bestuur accepteren.

11. Verkiezing kascommissieleden 2005
Genomineerde leden voor de kascommissie van 2005 zijn: Jan Tintel
en Bert Hoepener. Als reservelid is

Adriaan Perrels vraagt of de
sponsorcommissie al van start
is gegaan. Arie antwoordt dat
de commissie momenteel bestaat uit: Jos Helmich, Bart
Braaf hart, Guido Nuijten en
Arie Oudman. Jan van der Ven
had ook toegezegd, maar hij
heeft zich vanwege zijn werk
teruggetrokken. Arie ziet er graag
nog een ‘zakenman’ als Jan erbij.
Cees Kieft meldt dat op de website
van de Nederlandse Vereniging een
artikel staat van de ambassade betreﬀende het referendum over de
Europese grondwet. Het stemmen is
op 1 juni. Als je niet in Nederland
geregistreerd bent kan je jezelf alsnog registreren. Via de website van
de ambassade kan je een formulier
downloaden.
Ambassadeur Robert Engels roept
op tot deelname aan het referendum. Hij zou dit erg op prijs stellen
en zegt dat de ambassade informatie kan geven. Ook kunnen mensen
hem persoonlijk of via e-mail vragen stellen.
Arjen Raateland vraagt of Nederlanders in Finland, net als de
Nederlanders in Nederland, ook
een informatiepakket krijgen betreﬀende dit referendum. Cees antwoordt dat dit het geval is, indien
men geregistreerd is in Den Haag.
Adriaan zegt dat hij een pdf-bestand over de Europese grondwet
gedownload heeft van de EU-website. Belangstellenden kunnen contact met hem opnemen en hij kan
het doorsturen.

13.

Sluiting

De vergadering wordt gesloten
om 16.30 door de voorzitter Arie
Oudman.

Notulen ALV 19.03.2005
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Oosterom en Zoon Finland
wordt Cargo Connexion Oy
We willen u graag informeren
over zekere veranderingen die de
afgelopen maanden hebben plaatsgevonden.
Sinds de oprichting in 1994 hebben we succesvol gewerkt onder de
naam Oosterom & Zoon Finland
Oy. In die tijd zijn J.Oosterom &
Zoon B.V. Rotterdam Nederland,
en de containerships Group Helsinki
eigenaar geweest. Recentelijk heeft
Containerships Group de aandelen
van J. Oosterom & Zoon overgenomen, en dus zijn wij nu een volledige dochter van Containerships
Group geworden. Daarmee is een
eind gekomen aan een langdurige
relatie met J.Oosterom & Zoon B.V
Rotterdam. We willen hen bij deze
bedanken voor alle ondersteuning in
voorgaande jaren. We denken dat nu

T

oespraa k van onze Nederlandse ambassadeur, de heer
Robert Engels, op onze Koninginnedag, 29 april 2005:
Heden heb ik een telegram gestuurd naar de Koningin met gelukwensen namens de Nederlandse
gemeenschap in Finland.
Het jaar 2005 is voor Nederland
een bijzonder jaar. In dit jaar vindt
het zilveren regeringsjubileum van
Koningin Beatrix plaats. 25 jaar geleden –wie herinnert zich dat nog
- tekende Koningin Juliana de Akte
van Abdicatie.
De festiviteiten die verband houden met het regering sjubi leu m
vinden plaats in Den Haag en in
Amsterdam. Tot en met half december dit jaar zullen deze festiviteiten
worden gevolgd door evenementen
en activiteiten waarbij de Koningin
en Nederland – met een terugblik
op de afgelopen 25 jaar, maar ook
naar de toekomst gericht – centraal
zullen staan.
Wat stond centraal in de afgelopen 25 jaar?
De overgang van een Monarchie
in de oorlog en in de naoorlogse opbouwtijd naar een Monarchie in een
welvaartsstaat. Een Monarchie waarbij Koningschap en maatschappelijke
ontwikkelingen in Nederland steeds
meer verweven raakten.

Containerships Group het volledige
eigendom over onze onderneming
heeft het ons bedrijf zal versterken.
Door de eigendomsverandering zullen we onze bestaande activiteiten
vanaf 28.02,2005 onder een nieuwe
naam voorzetten, te weten Cargo
Connexion Oy.
Per februari 2005 heeft tevens een
verandering van management plaatsgevonden. Mr. René Hooijmaijers is
nu operationeel directeur van Cargo
Connexion Oy. René heeft een economische achtergrond en was eerder
verantwoordelijk voor alle logistieke
activiteiten bij Ahrend Oﬃce Products International. Daarvoor was
hij actief in verkoop, marketing en
business development in verscheidene markten en branches.
Als gevolg van het bovenstaande
zullen we alle communicatieve zaken
die op oosterom betrekking hebben

Koningin Beatrix ging de discussie aan, of het nu ging over de rol
van Nederland in de oorlog of over
de rol van Nederland in een multiculturele samenleving. Zij maakte
keuzes en hield die niet verborgen.
Haar man, wijlen prins Claus, participeerde. Het Koninklijk Huis engageerde zich. Niet alleen een gezicht,
maar een gezicht met uitdrukking.
Koningin Beatrix heeft uitstraling,
zij is een persoonlijkheid.
Dit engagement is niet nieuw. Het
Nederlandse Koningshuis is historisch nauw verbonden met de Nederlandse samenleving. Nederland
verkreeg zijn onafhankelijkheid door
verzet tegen een absolute Koning.
Nederland kreeg een Koning toen

omzetten in Cargo Connexion. Deze
overgang is compleet vanaf 29 maart.
We willen graag benadrukken dat
de strategie en de structuur van ons
bedrijf hetzelfde blijft. Dat geldt ook
voor alle diensten die we aan u leveren. We gaan er van uit dat u ons wilt
blijven vertrouwen in de activiteiten
die we voor u uitvoeren.
Persoonlijk, zou ik graag mijn
oprechte dank aan uw allen willen
uitspreken voor uw ondersteuning
in het verleden. Ik heb het leuk gevonden met uw allen te werken . Ik
zal actief blijven in Cargo Connexion
Oy als voorzitter van de raad van
bestuur. Daardoor zal ik in adviserende rol kunnen blijven vervullen
in het bedrijf.
Hoogachtend
Jan van den Wildenberg

elders in Europa republieken werden
gevestigd.
En nu de toekomst.
Het jubileum biedt een goede gelegenheid stil te staan bij wat ons in
Nederland bindt. Wat we nodig hebben zijn vaste ankers en een intelligent gebruik van ruimte. Ons land is
klein en kwetsbaar ten opzichte van
de zee. We moeten het hebben van
creativiteit.
Die creativiteit hebben we altijd
aangemoedigd. We staan open voor
andere culturen, voor andere opvattingen, voor andere achtergronden.
De verscheidenheid heeft ons sterker
gemaakt. Nederland is een plek voor
ontmoetingen. Niet alleen voor ontmoetingen tussen mensen (oud, jong,
van verschillende huidskleur, rijk,
arm) maar ook voor ontmoetingen
tussen religies, identiteiten, kunstuitingen, tradities en vernieuwend
denken, stad en platteland. Nederlanders vinden het gezellig achter
de dijken, maar kijken ook over de
dijken heen.
De belangstelling voor die verscheidenheid, de problemen, de spanningen en de kansen die dat allemaal
meebrengt. Dat kenmerkt het Koningschap van Koningin Beatrix.
Lang leve de Koningin!

ven hebben aan
de uitnodiging.
Rond de k lok
van 6 heette de
ambassadeur en
zijn vrouw ons
a l len wel kom
in de entreehal,
gelijk gevolgd
door een aangeboden hapje en wijntje of
een koud pilsje
van de tap met
weer een echte
schuimkraag.

T

erwijl men in Nederland naar
de binnensteden van o.a. Rotterdam, Den Haag en Amsterdam
toog om Koninginnenacht te vieren,
waren de Nederlanders in het Finse
land door de ambassadeur Robert
J.H. Engels op de residentie uitgenodigd Koninginnedag te vieren,
al weer de 25e
van Koningin
Beatrix.
Aan de
t rad it ionele
uitnodiging
werd traditieget rouw in r u i me
m at e g e ho or g e geven. Zelfs vanuit
Oulu kwam men overgevlogen. Als ruim meer
d a n 10 0 Nederla nders
aanwezig waren, betekende
dit dat rond 20% van alle Nederlanders in Finland gehoor gege-

Ook in de
woonkamer was het gezellig zo veel
Nederlands om je heen te horen en
b e - kenden te zien en begroeten,
dat je nauwelijks aan toe
kwam een borrel te halen in de achterkamer.
Zelfs het balkon was
ondanks de frisse
lentewind tot het
ra ndje toe gev u ld. A l snel
werden ook
de bitterba l len

binnengedragen en was
het feest compleet.
Halverwege de feestavond
nam de ambassadeur het woord (zie
elders), gevolgd door het zingen van
het 1e en 6e couplet van het Wilhelmus. Direct aansluitend werd door

Karen Uosukainen in vogelvlucht
stilgestaan bij het overleden van
Robert
de Caluwé (zie
elders).
Zonder Rober t’s
ja renlange

toewijding
had onze
vereniging
er zeker
niet zo bijgestaan. Voor
sommigen bleken de gezelligheid en tapjes aan de
bar echter belangrijker dan een paar
minuten aandacht.
Rond de klok van 8 was het hoog
tijd het feest voort te zetten in de
stad. Bij het ontbreken van een echt
Nederlandse tent met Nederlandse
versnaperingen was natuurlijk de
tent van onze zuiderburen Belge het
beste alternatief. In kleine groepjes
zochten we ons een weg richting
Kluuvi. Bij binnenkomt wist de portier al hoe laat het was en werden we
direct doorgestuurd naar de overige
Nederlanders in de bovenbar. Zelf
toch maar besloten die avond de
laatste trein terug te nemen, maar
het was duidelijk dat de gezelligheid
veruit de meeste lui nog tot ver na
twaalven binnen hield.
Geen beter feest dan Koninginnedag om Vappu mee te beginnen.
Een goede zomer toegewenst,
Guido Nuijten

Viering koninginnedag 2005
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V

orige week donderdag 21
april is na een kort ziekbed
overleden Pater Robert de Caluwé,
de alom in Finland, Nederland en
Vlaanderen bekende oecumenische
priester. Robert was Ridder in de
Orde van Oranje Nassau. Robert
de Caluwé heeft met zijn overtuigd
en overtuigend Christendom, maar
ook met zijn vakmanschap op het
gebied van ontwerpen en schilderen van iconen en heraldische wapenschilden velen krachtig aan zich
gebonden. Door zijn onderwijs in
de kunst van het schilderen heeft
hij honderden leerlingen overal in
Europa opgeleid. Deze tolerante en
unieke medemens is op zeer hoge
leeftijd overleden. Velen van ons
zullen hem missen.

Im Memoriam Robert de Caluwé 6.5.1913-21.4.2005

Na de toespraak van de ambassadeur sprak Karen Uosukainen
nog een paar woorden over Robert
de Caluwé:

I

sä Roberti, Pater Robert! Voor
de ouderen onder ons een bekende ﬁguur, die markante kop
met z'n levendige ogen boven de
lange grijze aartspriesterlijke pij,
gul gastheer van het Oecumenisch
Centrum in Espoo bij Myllyjärvi,
de plaats waar vooral in de jaren
tachtig de NViF regelmatig en zo
graag bijeenkwam om bijvoorbeeld
Sinterklaas te vieren of met elkaar
bij te praten bij een kop warme kofﬁe of een bord krachtige soep.
Robert de Caluwé. Voor de jongeren onder ons wellicht wat minder
bekend, meer een legende dus, een
erelid van over de negentig, die ver
weg woonde in Espoo en
die om de een of andere
reden bekend geworden is door zijn werk in
de loop van zijn lange
leven, vanaf 1940 in
Finland.

Karen benadrukte daarin vooral
het intense priesterschap van pater
Robert en vatte in een paar kritische knelpunten zijn eigen christelijke boodschap in een viertal korte
punten samen: 1. Er bestaat in de
Rooms-Katholieke kerk niet alleen

woont hem gezegd had, dat oom
Robert in Finland gestorven was.
Dat kwam voor mij weliswaar niet
als een donderslag bij heldere hemel,
maar eigenlijk wel als een verrassend
en bedroevend bericht. Het is toch
wel erg vlug gegaan, het wegsterven
van deze krachtige, oude en vrome
priester.
Op 18 maart hadden we nog bij de
Nederlandse ambassadeur een heerlijke avond, waarbij Rob weliswaar
vanwege gordelroos in een rolstoel
zat, maar - zoals altijd - levendig en
vrolijk, fris en opgewekt meedeed en
oude herinneringen ad rem en geestig ophaalde. Ik wilde hem daarna

een Romeinse liturgie, maar ook
bestaan er bijvoorbeeld een Syrische,
Koptische en Byzantijnse liturgie.
Van de laatste ritus was Robert aartspriester; 2. Man en vrouw waren voor
hem gelijkgerechtigd en hij stond
zonder meer achter de stelling, dat
de vrouw in het ambt een normale
zaak zou mogen zijn, ook in de RKkerk; 3. Hij was een voorstander van
loskoppeling van celibaat en priesterschap: wie het celibaat omwille van
Christus aankan, het zij zo, wie het
niet zonder meer aankan, ook hij kan
een zeer goede werker in Gods wijngaard zijn; 4. Oecumenische diensten en communio stonden centraal
voor de aartspriester en directeur van
het Oecumenisch Centrum bij het
Myllyjärvi in Espoo, Pater Robert
de Caluwé.
(Deze vier punten van Karen zijn
door Peter Starmans zo samengevat)

weer eens wat nader onder vier ogen
spreken - kenden we elkaar toch al
vanaf de jaren zeventig - maar het
was al te laat. Eerst vertelde hij me
zelf aan de telefoon, dat hij zich wat
moe voelde en een paar dagen later
zei Sirkku me – de lieve Sirkku, die
Rob en het Oecumenisch Centrum
zolang ik me herinner voortreﬀelijk
als een perfecte emäntä verzorgd
heeft! - dat Rob ziek in bed lag en
toen wist ik eigenlijk al genoeg. Een
oude appelboom - altijd zo krachtig,
vruchtdragend en levend rechtop en
oprecht in voorjaar, zomer, herfst en
winter - zo'n oude boom valt wel vaker snel en opeens zo maar om. Op
zondag werd hij naar het ziekenhuis
gebracht en op donderdagmorgen stierf hij. Een mooie en
waardige dood.

Wie was die Robert
de Caluwé, waar ligt
zijn betekenis voor ons
en wat heeft hij bijvoorbeeld met onze Vereniging van doen gehad?
Op donderdagavond
21 april belde mijn zwag er Hen k me op en
vertelde dat een nicht
van pater de Caluwé, 18 maart 2005: Pater de Caluwé en mevrouw Engels bij het inMargriet, die in Oss huldigingsfeestje van Peter Starmans te Villa Kleineh.

Rob de Caluwé is geboren
in Zeeuws-Vlaanderen, in
Sas van Gent, vlak aan de
Belgische grens. Zijn vader
was schoolmeester, geboren
in Sas van Gent op ZeeuwsVlaanderen, en zijn moeder
was een echte Zeeuwse. Ook
oudste zoon Robert werd dus
schoolmeester, maar voelde
in de jaren dertig innerlijk de
behoefte missionaris te worden om de mensen in de ellendige Sowjetunie van Stalin
te kunnen gaan helpen.
Rob vertelde eens dat hij

met zijn pa zat te praten, dat hij in
Rome zou willen gaan studeren.
Zijn vader antwoordde daarop: ‘Als
ik daar maar geld voor heb’. Rob zei
toen: ‘ Dan ga ik met de ﬁets of liftend. Maar ik ga! ‘En daarmee was
de kous af.” En zo gebeurde het.

en symbolische naam voor een club
van vrienden, die oorspronkelijk
uit eenzelfde Delta komen, uit het
land van Schelde, Maas en Waal,
Rijn en IJssel. Door zijn vaderlijke
banden met Vlaanderen en België
en zijn moederlijke met Zeeland,
Holland en Nederland werd Rob z'n
leven lang betoverd door het beeld
en de realiteit van de oude Nederlanden, die lage landen aan de zee
in de noordwesthoek van Europa.
De Nederlanden (Alankomaat) met

en daarom klikte het van 1975 al
tussen Robert en mij – Rob, die zelf
jarenlang Nederlandse les gegeven
had aan de uni en ook daarom al
aan zo'n woord als Deltaclub hing
als aan een hem koesterende moederborst. Heel concreet was dit voelen dus voor ons twee: Rob stamde
uit het land van de Schelde en ik was
geboren en getogen in Nijmegen,
uit het land van Maas en Waal. De
weidse Delta was onze regio, daar
hadden wij onze wortels, allebei.

Hij ging naar het Russisch college
in Rome voor zijn priesterstudie,
leerde daar tevens de taal en cultuur van Oost-Europa kennen, werd
ook in de kunst van het icoonschilderen gedegen
ingewijd door
To e n n u i n
de Russische
1976 een groep
vakman Pimen
mensen de
Sof ronov, en
Delt ac lub w i ltrok - toen hij
de omdopen tot
met zijn stuNederlandse Verdies k laar en
eniging – in natot priester
volging van vele
ge w ijd wa s zustervereniginnaar Finland
gen in het buiom va nd a a rtenland, so what?
uit later ergens
– kwam het jamnaar Rusland,
mergenoeg op een
na a r Oostheel ongelukkige
Karelië of de
ma nier tot een
Oek ra ïne, te
ernstige en pijnkunnen gaan.
lijke gevoelsbotMaar na 1940
sing, omdat de
was dat al niet
tactiek van een
meer mogelijk
echt Hollandse
en daarom is
nieuwkomershij in Finland
groep van toen
gebleven en
niet bepaald erg
heeft hij hier
d iplomat iek of
zijn roeping en
juist gehanteerd
idealen verder
werd. Heel erg
u it g e b ou wd .
j a m me r. M a a r
Op z'n eigen
goed, na verloop
bewust gekovan tijd is de zaak
zen manier, als 18 Maart 2005. Ambassadeur Engels, Peter en Kaisa Stamans, en Robert de rond g e sprok en
rk-priester van Caluwé in geanimeerd gesprek.
en is de “Nederde byzantijnse
l a nd s e Veren iritus en missioging in Finland”
hun rijke cultuur in Zuid en Noord
naris, als iconenkenner en -schilder,
“A
lankomaiden
yhdistys Suo(en Oost en West!), eeuwenlang een
als tolk en helper, als goeddoener en
messa”
hebben
we
toen als Finse
centrum van macht, rijkdom en ciempathisch medemens, als een ware
vertaling
gekozen!
als
verenigingsvilisatie. Rob wilde Noord en Zuid
christen, een miles christi dus!
naam
geaccepteerd
(ook
door Roniet van elkaar gescheiden zien, al
bert!)
en
oﬃcieel
laten
registreren.
was sedert 1830 deze realiteit eigenOver zijn leven verder is al meerIkzelf heb me van toen af aan in
lijk niet meer te ontkennen.
dere malen - bijvoorbeeld in Noorhet bestuur van de NViF graag en
derlicht en Aviisi – geschreven,
ook wel succesvol als link tussen
Als lector voor Nederlandse Taal
zodat ik me nu wat meer kan conde leden van de oude en de nieuwe
en Cultuur aan de UvH heb ook
centreren op opmerkingen die met
garde gevoeld en gehandeld en we
ik aan den lijve ondervonden, hoe
ons en de Nederlandse vereniging
hebben bijvoorbeeld tot in de jaren
moeilijk het is, de twee politiek gete maken hebben gehad.
90 regelmatig ons traditionele sinscheiden maar historisch verbonden
terklaasfeest met Robert als Sint
Nederlanden met elkaar te verbinRob de Caluwé was een actief lid
te paard (ja, echt waar) uitbundig
den en als oﬃcieel universiteitsdovan een al lang bestaande nedergevierd. En uiteraard kwamen we
cent vertegenwoordiger te zijn van
landstalige vereniging. Die heeft
ook op zijn Centrum bijeen, om
zowel Noord als Zuid (en meer!).
bestaan van 1937 tot 1976 en werd
er gezellig samen te zijn en koﬃe
Het begrip en de inhoud van een
in ieder geval al vele jaren lang tot
te leuten (de kinderen kregen taaiwoord als de Nederlanden heeft
1976 Deltaclub genoemd, hoe lang
taai en chocolademelk). We waren
ook mij altijd als centrale en boweet ik eigenlijk niet. Een mooie
er voorts af en toe op bezoek om te
vennationale beeldspraak geboeid
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wandelen naar de molen'vijver', dat
kleine meertje daar boven (het Myllyjärvi dus) en om bij te praten - met
elkaar en met Rob over zijn iconen
en zijn werk. We kunnen en mogen
Robert er als uitbundig gastheer nu
alleen nog maar dankbaar voor zijn.
Dat was heel ﬁjn!
Rob was een gastvrij mens, hij
werd in 1963 de stichter en letterlijk - met vrijwillige hulp van elders
- de jaren erna ook de bouwer van het Oecumenisch
Centrum Espoo. Hij was
een gul mens, die voor
zijn eigen Centrum het
benodigde geld (en niet
meer!) o.a. met cursussen
geven bijeenverdiende, die
met oude brillen, postzegels, kaarsenstompjes en
zo verder geld verzamelde
en ondanks of juist dankzij
de eigen ﬁnanciële krapheid open oog had voor de
noden van anderen, waar
ook ter wereld en dus veel
van wat hij gekregen had
gewoonweg maar doorgaf.
Een inspirerende, sociaal
denkende en werkende pater was hij inderdaad voor
velen. Om een voorbeeld
daar van te geven citeer
ik uit een brief van Rob
aan mij van 23 augustus
1988:

C. Kaarsenstompen (ook gekleurde)
voor de kaarsenfabriek “Fiat Lux” in
Myllyjärvi. De kaarsjes worden verkocht en met 't geld wordt (gedeeltelijk) de verwarming van de kerk
betaald.
Bij voorbaar dank, Rob”
In mijn eigen brief aan de leden

Ik herinner me jaren geleden in die wonderlijke, intiem kapel
van het Oecumenisch Centrum
- een net klaar geschilderde,
heerlijk grote icoon van Ruslands patroon Nicolaas - met
rondom hem het hele levensverhaal van de heilige in kleine
randiconen - te hebben gezien,
een perfecte altaaricoon die voor
een bisschopskerk in Zweden bedoeld was.

“Beste vriend Peter
A. De brillen gaan naar
ontwikkelingslanden via
verschillende organisaties
– die voor de onkosten van
de vracht instaan: MemisaRotterdam, Emmaus-Helsinki etc.
B. Postzegels gaan naar
Rev. Michel Havard (in
Versailles). Met een groepje vrijwilligers maakt hij de postzegels verkoop-klaar, het geld gaat naar
kleinere projecten in de ontwikkelingslanden die vaak door de grotere
steunacties vergeten worden. Bv. invalidenwagentjes voor een ziekenhuisje in Kameroen, aanleggen van
electr. licht in (Ecuador) ziekenhuis,
speelgoed voor kinderen in 'n hospitaaltje in Bangladesh etc.

Nu tot slot nog een paar woorden
over Robert de Caluwé als kenner en
schilder van iconen en heraldische
wapens. Iconenzijn beeldvensters,
- zoals de gebrandschilderde ramen
van een kathedraal – bedoeld voor
de eenvoudige en gelovige christen
en voor de byzantijnse liturgie uiteraard. In vergelijking met de westerse
glazenierskunst is de schildertechniek en de beeldsymboliek van de
iconen heel streng aan vaste regels
en voorschriften gebonden. Maar
Robert heeft tijdens zijn seminariejaren in Rome o.l.v. zijn
leermeester Sofronof en door
dagelijkse oefening de techniek
volkomen leren beheersen en het
resultaat ervan waren honderden
mooie iconen, verspreid en verkocht via tentoonstellingen of
gemaakt op bestelling.

van de NviF schreef ik toen eind
september: “ ... Zondag 9 oktober
houden we dus een wandel-puzzeltocht in de omgeving van het Oecumenisch Centrum van Isä Robert de
Caluwé. Hij is in mei 1988 75 jaar
oud geworden. Voor wie hem kent
moet ik schrijven: 75 jaar jong! Nog
vele jaren Rob. Bij hem, beste vrienden, voel ik me als voorzitter, die
vandaag vijftig geworden is, maar
een broekje.”

Een ander resultaat van Roberts diepgravende kennis van
iconograﬁe is een in de loop van
de jaren vervolmaakte encyclopedie van iconen, de LEXIKON
EIKONIKON, die zelfs via de
internet te bekijken is en die
dit rustig en mediterend bekijken ook zonder meer helemaal
waard is! Hierin wordt de leek
op heldere wijze de geloofssymboliek van de beelden en symbolen uitgelegd en tevens voor zijn
leerlingen de techniek van het
schilderen van iconen. Rob was
verder een uitstekend en inspirerend pedagoog, die honderden
interessenten in de loop van vele,
vele jaren in het Centrum en ook
elders – in Zweden, Duitsland, België
en Nederland bijvoorbeeld – met een
bewonderenswaardig geduld in de
kunst van het iconenmaken met al
zijn technische en gelovige geheimen
heeft ingeleid en daarna stap voor
stap verderop begeleid.
Rob verzamelde immens veel materiaal over iconen en heraldiek, rijen
boordevol met rijkgevulde mappen
stonden in boekenrekken in de gang
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Als gift aan een nieuw medeerelid gaf hij me op 18 maart
2005 een eigen wapenschild mee
naar huis, heerlijk en overtuigend. Ik ben er trots op en dankbaar voor, het was een volmaakte
voltreﬀer, waar ik heel erg blij
mee was en ben. Misschien wel
een van de allerlaatste wapenschilden, dat hij ontworpen,
geschilderd en van commentaar
voorzien heeft, wie weet?
Peter Starmans
lehtori

Concert Helsinki 9.6.2005, 19:00 in Töölön
Kirkko. 5 euro p.p. Kaarten bij de entree.
Programma Voix Jolies o.l.v. Benjamin Bakker
Henk Badings
Daan Manneke
Albert de Klerk
Anton B.H. Verheij
Johan Wagenaar
Alphons Diepenbrock
Herman Strategier
laine

Advent
Psaume 121
Pater noster
Salve Regina
Hymnus de ascencione Domini
Chanson d’automne
Les compagnons de la Marjo-

PAUZE
Jurriaan Andriessen
Herman Strategier
Alphons Diepenbrock
Johannes Verhulst
Aart de Kort (arr.)
Aart de Kort (arr.)
reed
Aart de Kort (arr.)
Kurt Bikkembergs

I.M. Robert de Caluwé

In het westen is heraldiek
te vergelijken met iconograﬁe. Heraldische wapens bijvoorbeeld zijn
ook vol vastgelegde symboliek en
strenge voorschriften en regels op
het gebied van schildertechniek en

kleurkeuze. Vandaar dat het niet
verwonderlijk is, dat Robert ook
op dit terrein zijn sporen heeft
verdiend en menig wapen heeft
ontworpen.

Du hast Diamanten und Perlen
De waterlelie
Wandrers Nachtlied
De nevel dekt ons
Op de grote, stille heide
Een karretje op een zandweg

(alleen de vrouwen)
Jurriaan Andriessen
Herman Strategier
Herman Strategier

Du hast Diamanten und Perlen
Les compagnons de la Marjolaine
Me promenant un matin

PAUZE
Johannes Verhulst
Julius Röntgen
Herman Strategier
Alphons Diepenbrock
Alphons Diepenbrock
Aart de Kort (arr.)
Aart de Kort (arr.)
Aart de Kort (arr.)
Aart de Kort (arr.)
Kurt Bikkembergs

De nevel dekt ons
Rei van Edelingen
De waterlelie
Chanson d’automne
Wandrers Nachtlied
In een blauwgeruiten kiel
Op de grote, stille heide
De Zilvervloot
Een karretje op een zandweg reed
Lieve Magnolia lieveling

De Zilvervloot
Lieve Magnolia lieveling

Tot slot zingen alle drie koren samen:
Felix Mendelssohn-Bartholdy; Richte mich, Gott
o.l.v. Benjamin Bakker (noch niet helemaal zeker of Hanna Remes dit toch dirigeert)

Concert Mikkeli 11.6.2005, 19:00 in Tuomiokirkko, 5 euro p.p. Kaarten bij de entree.
Programma Voix Jolies o.l.v. Benjamin Bakker
Henk Badings
Ton de Leeuw
Daan Manneke
Albert de Klerk
Anton B.H. Verheij
Johan Wagenaar
Hendrik Andriessen

Advent
Priere
Psaume 121
Pater noster
Salve Regina
Hymnus de ascencione Domini
De Nacthegal

Het kamerkoor Voix Jolies. Voix Jolies is 9 juni in
Helsinki en 11 juni in Mikkeli.

Voix Jolies in Finland

van het Centrum, maar toch ... in
de grond van zijn hart was en bleef
voor pater Robert een icoon een
beeld en uitdrukking van zijn innig
en gloeiend geloof - oecumenisch en
algemeen christelijk opgevat, want
hij moest niets hebben van de hokjesgeest van afzonderlijke, onderling ruziemakende kerken, ook al
was en bleef hij zelf wel een gelovig,
bekennend katholiek priester van de
geünieerde, met Rome verzoende
oekraïens-orthodoxe kerk. Dat was
juist zijn kracht en zijn sterkte!

Activiteitenbeleid 2005
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In navolging op hetgeen in het
jaarverslag in het vorige Noorderlicht
is gepubliceerd, en op de ALV is besproken, wil ik hierbij enige toelichting geven op het activiteitenbeleid.
In een streven naar duidelijkheid en
continuïteit willen we binnen de activiteiten een aantal hoofdactiviteiten
aanduiden. Dit betreft activiteiten
die jaarlijks en op een redelijk vast
moment in het jaar georganiseerd
worden. Het gaat hierbij in eerste instantie om:

Onze doelstelling is
een aantrekkelĳke en
gevarieerde agenda!

– rond 7 januari de nieuwjaarsborrel
– eind maart de voorjaars ALV in combinatie met een culturele activiteit.
– rond 30 april Koninginnedag
– rond 3 oktober de viering va n
Leidens Ontzet & de najaars algemene
ledenvergadering
– november een (savu-)sauna avond
(met diner)
– rond 5 december de Sinterklaasviering

Het combineren van de
voorjaars ALV met een culturele activiteit, vorig jaar een
rondleiding op Suomenlinna
en dit jaar in het Sinebrychoﬀ
museum, blijkt een succes.
Deze lijn zal derhalve worden voortgezet. Tevens willen we kijken of het mogelijk
is een voor- en nazomerse activiteit een vaste plaats op de
agenda te geven. Het betreft hier een landelijke activiteit in
samenhang met het
c ont a c t p er s onenweekend (zoals dit
jaar het WK aquajoggen en bezoek aan
het Alvar Aalto-museum in Petäjävesi/
Jy vä sk ylä) en een
buitenactiviteit in
combinatie met een
barbecue.

Het combineren van de
voorjaars ALV met een
culturele activiteit blĳkt
een succes!!

Op dit moment vindt de Koninginnedag viering plaats
onder de vleugels van de ambassade en draagt de zaterdagschool in Helsinki zorg voor de Sinterklaasviering aldaar.
Uiteraard hopen wij dat dit in de toekomst ook zo zal mogen zijn. Deze activiteiten zijn echter in het overzicht opgenomen omdat het belangrijke activiteiten betreft, welke
hoe dan ook georganiseerd dienen te worden.
Sinterklaas heeft Oulu ook al met een bezoek vereerd en
het zou leuk zijn als met name de nieuwjaarsborrel en de
Sinterklaasviering niet alleen in Helsinki, maar ook in de

Agenda

verschillende regio’s gehouden worden. Bijvoorbeeld in
Oulu en Turku.

Omlijst met vers c he ide ne a ndere
activiteiten moet dit al met al een aantrekkelijke en gevarieerde agenda opleveren. De doelstelling is hierbij om,
naast de regionale borrelavonden, iedere maand minimaal
één activiteit te organiseren. Zonder initiatief en ondersteuning van de leden is dit echter niet mogelijk!
Namens het bestuur,
Bas Nieuwenhuis

22.05 Länsi-Uusima bijeenkomst bij Arnold Pieterse in Kirkkonummi
28.05 Spelletjesavond bij Ramon en Sari in Kirkkonummi
08.06 WK kwaliﬁcatiewedstrijd Finland – Nederland in Helsinki
09.06 Concert kamerkoor Voix Jolies in Töölön kirkko Helsinki (19:00).
11.06 Concert kamerkoor Voix Jolies in Tuomiokirkko Mikkeli (19:00)
01 – 03.07 Landelijke activiteit, i.c.m. contactpersonenweekend in Petäjävesi
??.08 Barbecue in Oulu (exacte datum nader te bepalen)
07.08 Kanoën en barbecue in de omgeving van Klaukkala
14.08 Klaverjasmiddag bij Stephan Vermeulen in Lohjanharju
01.10 ALV + Leidens ontzet in Helsinki
11.11 Sauna-avond in Espoo
03.12 Sinterklaasviering (i.s.m. zaterdagschool) in Helsinki en Oulu (en Turku?)

Een avondje
klaverjas!!

Aankondiging voor het kanoën:
Op zondag 7 augustus wordt er een kanotocht georganiseerd in de omgeving van
Klaukkala. Na aﬂoop zal er een barbecue plaatsvinden in de directe omgeving. In verband met de huur van de kano's is er een eigen bijdrage voor deze activiteit, welke rond
de 5 euro per persoon zal liggen.
We hopen op veel deelnemers, en mooi weer natuurlijk. Geïnteresseerden wordt verzocht zich per omgaande op te geven, bij Bas Nieuwenhuis of via nedver@kolumbus.ﬁ

Kanoen en
Barbecuen in
Klaukkala

H

microfoon) of speciaal beschikbare
handsets te gebruiken.

Skype

Buiten de kwaliteit van het gesprek is er nog een reden waarom
Skype zo populair is. Er bestaat
namelijk de mogelijkheid om, behalve direct (en gratis) naar andere
computers, ook naar vaste en mobiele nummers te bellen. Deze gesprekken zijn niet gratis (je dient
vooraf tegoed te kopen via de Skype
website), maar de tarieven zijn zeer
gunstig. Dit komt omdat het grootste gedeelte van een (internationaal)
telefoongesprek “gratis” via internet
plaats vind en er enkel kosten zijn
voor het laatste stuk over de telefoonlijn buiten natuurlijk de winstmarge van Skype, die deze dienst
niet voor niets aanbiedt.

oewel het woord (nog?) niet
is opgenomen in de huidige
Van Dale (http://www.vandale.nl/
opzoeken/woordenboek/), wordt
de uitdrukking “even skypen” al
veelvuldig gebruikt. In dit Noorderlicht heeft Jos Helmich zelfs een
interview afgenomen met behulp
van het programma Skype. Hoog
tijd dus om eens te gaan kijken wat
“Skypen” nu eigenlijk inhoudt.

Ik zal proberen niemand te vermoeien met de technische details
maar gewoon direct ter zake komen. Skype is programma dat je
gratis van internet kan downloaden (http://web.skype.com/home.
nl.html). Het programma stelt je
in staat om gemakkelijk gratis gesprekken te voeren met iedereen die
het programma ook op z’n computer geïnstalleerd heeft staan. Een
voorwaarde hiervoor is wel dat je
allebei je computer aan hebt staan
en tevens de beschikking hebt over
een vaste internet verbinding. In
principe werkt Skype overigens ook
als je via je telefoonlijn bent verbonden met internet, maar dan is
het gesprek niet echt “gratis” meer,
aangezien je al voor je lokale beltikken betaalt.

Telefoneren over het internet is niets nieuws
Een telefoongesprek voeren
via internet is niets nieuws. Al
jaren zijn er diverse programma’s beschikbaar waarmee je dit
kan doen. Waarom is Skype dan
nu zo populair? Ten eerste doet
de kwaliteit van een gesprek via
Skype in veel gevallen niet onder
voor een normaal telefoongesprek.
Afhankelijk van de microfoon en
speakers die je gebruikt kan de kwaliteit zelfs zuiverder zijn. In principe
zijn normale (computer) speakers en
een microfoontje genoeg voor een
Skypegesprek.
Echter
hiermee
loop je
snel de
k a ns d at
je gesprek gaat echo-en (het geluid
uit de speakers wordt opgevangen
door de microfoon en zo weer teruggestuurd naar je gesprekspartner
die zo dus zichzelf hoort). Aangeraden wordt dan ook om een headset (koptelefoon met bijbehorende

Tarieven
Op de website van Skype kan
je alle tarieven (per minuut) zien
(http://www.skype.com/products/
sk y peout/rates /a ll _rates.html).
Voor het gemak heb ik de tarieven
voor Nederland en Finland overgenomen en vergeleken met “lokale”
aanbieders:
Ik ben me er van bewust dat er
vast goedkopere aanbieders dan

Naar Finland vast
Naar Finland mobiel
Naar Nederland vast
Naar Nederland mobiel

Skype
€ 0.033
€ 0.19
€ 0.02
€ 0.31

KPN / Elisa zijn, maar ik hoop hiermee in elk geval aan te geven dat de
kosten in sommige gevallen aanzienlijk goedkoper kunnen zijn met
Skype. Voor wie echt de goedkoopste tarieven van vaste aanbieders wil
zoeken raad ik de website http://
www.bellen.com
aan (A lleen Nederlandse
aanbieders).

Koop een headset of
een speciale telefoon!

Hoe bel je een computer?
Nu zijn de mogelijkheden computer->computer, computer->telefoon
al besproken, maar wat als iemand
jou met een normale telefoon wilt
bellen (dus telefoon->computer).

Onlangs maakte Skype bekend te
beginnen met SkypeIn. Hiermee
is het mogelijk om een gewoon telefoonnummer te krijgen. Iedereen
die dat nummer belt, wordt dan
uiteindelijk verbonden met je computer en betaalt dan enkel de kosten naar dat telefoonnummer. Stel
dus dat je een Nederlands nummer
(bijv. 0031-10-123456) aanvraagt
bij Skype ter wijl je in Finland
woont, dan kan iedereen in Nederland je voor nationale kosten bellen (zelf dien je enkel de jaarlijkse
kosten van €30 te betalen). Op dit
moment is de service nog niet in
Nederland beschikbaar. Voor Finland wel, maar het heeft weinig zin
om een Fins nummer aan te vragen
aangezien Nederlandse familie en
vrienden in dat geval nog steeds de
gesprekskosten naar Finland dienen
te betalen.

Instant messaging en de videofoon
Nu is Skype niet het enige programma waarmee je gratis kan
bellen over het internet. Al jaren
worden o.a. Microsoft Messenger
(http://messenger.msn.nl) en Yahoo
Messenger (http://messenger.yahoo.
com) veelvuldig gebruikt. In eerste
instantie worden deze program-

KPN / Elisa
€ 0.1395
€ 0.3894
€ 0.30
€ 0.50
ma's voornamelijk gebruikt om
berichtjes naar vrienden te sturen
(Instant Messaging), maar ze ondersteunen buiten tekst ook audio
en video. Met deze programma's is
het dus mogelijk om, mits jij en/of
de persoon waarmee je belt een webcam heeft, elkaar te kunnen zien
terwijl je praat. De beeldkwaliteit
is over het algemeen niet zo heel
goed (Hoewel, dit kan ook aan de
camera's die ik gebruik liggen) en
voor velen is de geluidskwaliteit
van Skype superieur aan die van
deze programma's. Echter een videoverbinding is in veel gevallen toch
wel een leuke manier om contact te
houden met vrienden en familie in
Nederland.
Michiel Visser
michiel.visser@gmail.com

Goedkoop bellen over het internet
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Taalhoek - Irmaa ja Thailanti?
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N

ee, maar waarom is het dan
Estland Igaunija. De benaming Igwel Irlanti en Thaimaa? Deze
aunija is weer gebaseerd op een van
vraag werd me al een tijdje terug gede zuidelijke provincies van Estland,
steld. Afvragend, waar zit de logica
Viljandimaa (Ugand), aan de grens
tussen maa, het Finse woord voor
met Letland.
land, en “lanti” de verﬁnsing van het
in vele Germaanse talen gebruikte
Roslagen
woord voor land? Parallel daaraan,
hoe komt het dat in Fins aardrijksOp geheel overeenkomstige wijze is
kundige namen gebruikt worden,
Zweden vernoemd naar de provincie
die geen enkele link lijken te hebben
Roslagen. Roslagen is de naam van
met de aardrijk skundige namen in
Fins
Nederlands
Engels
Frans
andere talen?
De meest
Suomi
Finland
Finland
Finlande
herkenba re
Viro
Estland
Estonia
Estonie
voorbeelden
Ruotsi
Zweden
Sweden
Suède
zijn staan in
Venäjä
Rusland
Russia
Russie
nevenstaande tabel met
Saksa
Duitsland
Germany
Allemagne
ter vergelijAlankomaat Nederland
Netherlands
Les Pays-Bas
k ing Fra ns
en Engels.
het kust- en scherengebied, direct
ten noordoosten van Stockholm en
Iedere aardrijkskundige naam is
is daarmee het meest dichtstbijeen reﬂectie van de geschiedenis van
zijnde gebied van Zweden bij Finde relatie tussen beide landen dan
land (m.u.v. Lapland in het uiterste
wel tussen beide volkeren van die
noorden). Roslagen is afgeleid van
landen. Naarmate die relatie intenser
de naam Roden, hetgeen historisch
is geweest, wordt hiervan ook meer
de bredere benaming was van de
in de aardrijkskundige naam terugkustgebieden van de Baltische Zee
gevonden. Indien de talen van beide
(het midden en zuidelijk deel van
volkeren weinig tot geen verwantde Oostzee). De relatie met Zweden
schap hebben, zoals het Fins versus
is gevoeglijk bekend. Finland heeft
het Russisch en Zweeds, is de kans
eeuwen als deel van Zweden bestaan
op grote verschillen navenant groter.
en was zogezegd het slagveld voor de
Een logisch gevolg is dat juist namen
oorlogen tegen de Russen.
van buurlanden nogal eens kunnen
verschillen. Naarmate de relatie minVenäjä
der is, de onderlinge afstand groter,
en de staten jong zijn, worden vaak
Ook de benaming Venäjä voor Rusinternationale namen overgenomen
land is afkomstig van een voorhistoof letterlijk vertaald. Een aantal voorrische Duitse / Slavische volkstam, de
beelden nader bekeken.
Vendieten, die in de middeleeuwen
heersten over een deel van het OostViro
zeegebied. Over de Vendieten bestaat
nog het Vendimuseo bij Salo aan de
Viro oftewel Estland. Volgens de
Kuninkaantie. Rusland als ook de
oﬃciële Finse spelling is het eenduinamen Oekraïne en Wit-Rusland
dig, dat “Virossa virolaiset puhuvat
stammen af van de Latijnse naam
viroa”, vertaald: in Estland spreken
Ruthenia, waarmee de Slavische
de Esten Estisch. In de Finse taal ook
volkeren in het Oosten van Europa
gebruikte Eesti is slechts een oﬃcieumee werden aangeduid. Een naam,
ze benaming. Viro is gebaseerd op de
die tot in de 10e eeuw na Christus
naam van de meest noordelijke prowerd gebruikt. De Finnen hebben
vincies van Estland, genaamd Viru
echter nooit vanuit die richting naar
(Lääne-Virumaa en Ida-Virumaa),
Rusland gekeken, maar wel hebben
beiden ten oosten van Tallinn tegen
ze met de Vendieten van doen gede grens met Rusland. De Finnen
had, waaruit de huidige Finse naam
hebben het hele land van hun zuiderVenäjä volgde. Ergens gehoord, dat
buren naar deze provincies genoemd,
Venäja van het woord Venemaa
waarmee zij in hun geschiedenis de
(Bootland) zou afstammen. Dit is
meest intensieve relatie hebben genergens teruggevonden en lijkt ook
had. Op dezelfde manier noemen de
onwaarschijnlijk, omdat Rusland
zuiderburen van Estland, de Letten
juist het enige buurland is, waar men
met hun eigen geheel andere taal,
zonder boot kan komen.

Saksa
De naam Saksa voor Duitsland is
niet verwonderlijk gehaald van Sachsen in het huidige oosten van Duitsland. Het gebied, dat het huidige
Duitsland omvat, is in de eeuwen altijd een veelzijdige lappendeken van
verschillende volkeren geweest, zoals
de Germanen, de Saksen, de Friezen,
de A llemannen,
etc, etc.
landstaal
Geograﬁsch geSuomi
zien is
Eesti
Sa k sa
Sverige
dus erg
Россия (Rossija)
lo g i s c h,
zoals onDeutschland
geveer ieNederland
dere taal
rondom
het huidige Duitsland een andere
naam aan dit land geeft, maar dit
terzijde.
Hieruit blijkt, dat de Finnen met
de volkeren uit al hun directe buurlanden, Estland, Zweden en Rusland
en de iets verdere buurland over zee
Duitsland een duidelijk andere relatie hadden dan de volkeren uit Midden- en West-Europa met diezelfde
landen hadden. De relatie, die Finland had en heeft met deze landen,
is duidelijk ook veel intensiever dan
Finland met andere en verderaf gelegen landen.
Komen we dus bij de landen, die
wat verderaf gesitueerd zijn. De
namen van deze meestal Europese
landen bestaan al langer dan dat er
sprake was van enige bredere interactie met Finland, waaruit mogelijk
een meer “afwijkende” Finse naam
uit had kunnen ontstaan. Derhalve
zijn de meeste Europese landsnamen
een op een overgenomen en waar
nodig verﬁnst. Enkele voorbeelden:
Norge wordt Norja (één klank verschil), France wordt Ranska (dubbele medeklinker aan het begin van
een woord is te “moeilijk”, F valt dus
weg), Holland wordt Hollanti ( de
Finse “i” erachteraan geplakt voor
de Finse uitgangen). Dit fenomeen
is zeer internationaal. Zo ook in het
Nederlands worden landsnamen vernederlandst.
Van landen op andere continenten
en landen met een zeer afwijkende
taal wordt vaak de internationaal
gehanteerde naam gebruikt en die
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Babi Pangang

1 theelepel gemberpoeder
1 theelepel Ketoembar (Koriander)
1 eetlepel tomatenpuree

500 gr hamlappen
6 eetlepels Ketjap Manis
3 eetlepels olie
2 eetlepels vloeibare tamarinde
(goed in de schappen kijken)
2 tenen knoﬂook uit de knijper
2 theelepels kerriepoeder
1 theelepel Laos (gemalen galanga,
moeilijk aan te komen)

Blijf t over Finla nd / Suomi.
Hierover zijn vele theorieën opgeschreven. Mogelijk, dat ik hierover
een samenvatting maak. Als lezers
menen te weten, waar de namen
Finland en Suomi vandaan komen,
gaarne reactie. Dat maakt het voor
mij interessanter een samenvatting
te maken.

Waar precies de grens ligt, hoe
een landsnaam overgenomen wordt,
is moeilijk te zeggen. Veel hangt
af hoe uitspreekbaar een bepaalde
landsnaam is en wat en hoe oud
en intensief de relatie met dat land
geweest is. Österreich is zowel in
het Nederlands als in het Fins vertaald, maar de Engelsen en Fransen
hebben daarentegen alleen maar de
klank overgenomen en de naam verengelst / verfranst.

Guido Nuijten,
gnuijten@welho.com

gewoon niet zoveel tijd hebt. Haal
het vlees uit de marinade en bak het
aan alle kanten bruin. Voeg de knoflook toe en laat deze even meebakken. Roer de tomatenpuree door de
marinade en giet deze bij het vlees.
Zet het vuur laag en laat het vlees
in ca. 30 minuten goed gaar worden. Serveer met rijst of noodles en
wat groente.
JH

Snijd het vlees in repen. Maak de
marinade van ketjap, olie, tamarinde, kerriepoeder, laos, gember en
ketoembar. Laat het vlees minstens
drie uur marineren als je het goed
wil doen of een kwartiertje als je

SNELSTE SCHIPHOL SERVICE � ONLINE RESERVERING
VOORDELIGSTE TARIEVEN � WWW.BBLCARRENTAL.NL
HUURPERIODE / DAGEN

HANDGESCHAKELD / STANDARD SHIFT
A HYUNDAI ATOS
AB RENAULT TWINGO
AC FORD KA
B RENAULT CLIO / FORD FIESTA
C PEUGEOT 307
D TOYOTA AVENSIS, ETC.
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N FORD FOCUS C-MAX
O FORD FOCUS WAGON STATIONCAR
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W RENAULT ESPACE, 7 SEATER
AUTOMATISCHE TRANSMISSIE / AUTOMATIC
L CITROEN C3
DA OPEL ASTRA
S OPEL ZAFIRA MINIVAN 5/7 SEATER
X VOLVO S60 2.4 ECC / CC
� SCHIPHOL / HOOFDDORP HANDLING CHARGES
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naam vertaald naar het Fins of direct verﬁnst. Eire is internationaal
Ireland en wordt dus Irlanti, de
Maygaren staan internationaal bekend als de Hongaren en wordt het
land in het Fins dus ook daarnaar
(Unkari) vernoemd. Wat Thailand
in het Thais is, is mij onbekend,
maar ook voor de Finnen is dat het
land van de Thai, dus Thaimaa.
Concrete woorden (nieuw, west,
oost, verenigd etc) in landsnamen
worden meestal vertaald. Zo ook
doen de Finnen dat.
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EILIN + GÖÖS, V UOSIKIRJA 2005, Suomen ja
Maailman tapahtumat 2004.
Weilin + Göös geeft ieder jaar een
pracht van een jaarboek uit en jawel
hoor, op 1 april was het zover, het
nieuwe deel over 2004 vond ik in
mijn brievenbus.
Het was bepaa ld
geen aprilmop, het
zag er weer als vanouds heel mooi uit
- wat ook wel zijn
mag bij zo'n prijs,
zou een Hollander
zeggen, 62 euro!.
Maar o(o)k ... je
krijgt waar voor je
geld: rond de driehonderd bladzijden
met foto's en bijbehorende tekst op mooi Fins papier,
en afsluitend nog wat interessante
lijsten met statistische gegevens. Heel
geslaagd.
De vraag die ik me nu gesteld heb,
is de volgende: welke rol spelen Nederland en België in dit verantwoorde en betrouwbare Finse ﬁlter van
nationaal en internationaal nieuws?
Het antwoord daarop dat ik u
nu presenteer, was wel enigszins te
verwachten, maar toch, het lijkt me
zonder meer boeiend en de moeite
van deze presentatie en het commentaar van mijn kant meer dan
waard.
In januari 2004 wordt gemeld,
dat Saakasvili tot president van Georgië gekozen is. Een man met een
grote talenkennis, met een open vizier en met goede kontakten naar
Oost en West. En wat werd in de
pers als interessant extra regelmatig opgemerkt? Dat zijn vrouw een
Nederlandse is: “Hänen vaimonsa
on hollantilainen”. Zo'n opmerking
doet het altijd goed in de pers. Dus is
het/hij toch een beetje onze verdienste, deze moderne, goed uitziende en
open president? Wie weet. Uit een
langer bericht van HS op 10.04.05
kunnen we overigens proeven, dat
het leven in het Georgië van nu wel
enigszins, maar toch nog niet zo heel
erg veel verbeterd is. En alarmerende
berichten over vrouwenhandel van
de laatste tijd zijn niet van de lucht.
Hopelijk komt ook daar ooit verbetering in.
En wie hebben we daar?: Tintin, Kuifje, Tintti en zijn Milou of

Bobbie zijn al 75 jaar oud of jong.
Dat is me nogal wat, niet waar? De
vader van de avonturen van Kuifje,
de Brusselaar Hergé, is intussen al
gestorven (in 1983). Bij Anttila zag
ik overigens de herdruk (2004) van
het prachtige jubileumboek van Benoit Peeters 1988 “Tintin juhlakirja”
voor nog geen 20 euro
liggen, een boek dat
zeer zeker ook in het
Frans en Nederlands is
uitgegeven. Ikzelf bezit
de Engelse uitgave uit
1992 “Tintin and the
world of Hergé, an illustrated history” ! In
2004 was Kuifje ook
regelmatig op T V te
zien en België eerde
zijn kleine held met een
10-euro-gedenkmunt,
een eer die in het Finland van 2004
alleen maar aan mensen als Runeberg en Edelfelt en uiteraard Tove
Jansson van Muumi te beurt vielen.
Ons Kuifje met zijn Bobbie behoort
dus tot de heel groten in België! Ik
ben ook zo blij om de erkenning
van Tintti, want altijd is het maar
die Donald Duck – die in juni 2004
overigens 'pas' 70 jaar oud werd, gefeliciteerd hoor! – maar die het grote
geld maakt en het overal wint van Alfred Kwak, Nils Holgersson, Kuifje,
Popeye of Kippari-Kalle (die ook 75
werd) en – last but not least – Tove's
Moem. Waarom eigenlijk altijd Donald Duck voorop? Is die dan zoveel
beter en boeiender dan de collega's?
Mij dunkt - zowel wat inhoud, vorm
en strekking betreft - eerlijk gezegd
NEE!
Hé, kijk eens aan, de sportsvrouwe van de 20ste eeuw, Francina
'Fanny' Blankers-Koen – gestorven
in januari 04 - wordt uitgebreid gevierd als de viervoudige olympisch
kampioene van Londen 1948. Ze was
ook in Berlijn 1936 en Helsinki 1952
mee van de partij. Echt om trots op
te zijn. Onze Fanny!
We schrijven al februari 2004. Bij
de cracks van vrouwelijke tennisprofs
staan twee Belgen op de eerste plaats,
Justine Henin-Hardenne – die hier
als een 'Australian valtias' [veroveraar
van Australië] getoond wordt, geen
kattepis! - en uiteraard Kim Clijsters.
Fijn voor Wallonië en Vlaanderen!
En deze twee waren en zijn ook vaker
op het Finse TV-scherm te zien.
De Nederlanders blijven dan
liever in de zakelijke hoek. “KLM

ja Air France fuusiotuvat”. Uit deze
fusie ontstaat dan 's werelds grootse
luchtvaartonderneming, ja, ja. Is
dit nu een eer voor Nederland of
voor Frankrijk? Het antwoord laat
ik graag aan u over, maar me dunkt
dat Frankrijk eerder de KLM heeft
ingepalmd dan omgekeerd. De traditierijke namen blijven gelukkig
voorlopig wel bestaan. Stel je voor,
Nederland zonder de KLM - onze
bloedeigen Koninklijke Luchtvaart
Maatschappij, de “Kus Lieve Meisjes”-onderneming. Nee, onvoorstelbaar. Dat mag niet verdwijnen.
Het wordt al een beetje voorjaar,
maart 2004. “Maartse buien die beduien dat de zomer aan komt kruien”.
Misschien is dit wel zo, maar somber
was de zwaarbewolkte hemel toen
toch wel. “Belgian vihatuin mies
oikeuden eteen”, [De meest gehate
Belg voor het gerecht]. Eindelijk begint het proces tegen Marc Dutroux,
negen lange jaren nadien, na de
“Witte Mars van Brussel” met meer
dan 300.000 demonstranten contra
het politieapparaat en gerechtsorganisatie in het België van weleer
(!?), corrupt, laks en ineﬀectief. En
dit als een plotselinge uitbarsting
van volkswoede na de ontdekking
van de lijken van de verkrachte en
vermoorde meisjes in de kelders bij
Dutroux. En daarmee samenhangend de klemmende vragen, wat daar
niet alles achter steekt aan internationale organisatie van kinderroof etc.
“Rikosten julmuus ja poliisin saamattomuus saivat ihmiset raivoihinsa.
Belgia kiehui kiukusta, kun selvisi,
mitä kuudelle kadonneelle tytölle
oli tapahtunut”, [De bruutheid van
de misdaden en de laksheid van het
politieapparaat bracht de mensen tot
razernij. België kookte van woede
toen bleek wat er met zes verdwenen
meisjes gebeurd was]. In de Finse
tekst wordt de uiteindelijke, nogal
late en vertraagde berechting vrij objectief beoordeeld en de veroordeling
tot levenslang van MD in juni 2004
als 'punt uit' geregistreerd. Toch
denk ik en hoop ik niet, dat met dit
oordeel het laatste woord over deze
zaak gezegd is.
Uitgebreid wordt er ook ingegaan op het leven en de verdiensten
van onze geliefde overleden Koningin Juliana. Een eenvoudige vrouw,
waar de Nederlander trots op mag
zijn. De ware en oprechte dochter van
een grootse moeder, Koningin Wilhelmina. Ik zie nog - op het prachtige
fregat “Hr.Ms. De Zeven Provin-

ciën” in de haven van Helsinki – in
1974 Juliana en Bernard levendig
voor me (in mijn herinnering zit
Bernard zelfs gezellig pratend op
de hoek van een tafel), beide ontspannen en met een hartelijk woord
voor eenieder daar aanwezig. Heel
ﬁjn, die vrouw, de moeder des vaderlands!
De realiteit en het gevaar
van het terrorisme in onze wereld
wordt ook Europees onderstreept:
“EU:n huippukokousta leimasi
terrorismin vastainen taistelu” [De
Europese topconferentie werd
gestempeld door de strijd tegen
het terrorisme]. De topvergadering in Brussel benoemde de
voormalige europarlementariër
Gijs de Vries tot coördinator van
samenwerking tussen de unieleden in hun strijd tegen het internationale terrorisme. Een zware
taak voor deze Nederlander. In
dezelfde vergadering werd de
voormalige minister-president
Wim Kok tot hoofd van een
commissie benoemd, die de concurrentiekracht van de EU moet
bestuderen en raad ter verbetering ervan moet geven. De vader
van het poldermodel moet dus
het nieuwe Europa economisch
modelleren. Wie weet lukt het
hem wel, maar zo zeker ben ik er
niet van, want er ontstaat meer
en meer tegenstand tegen dat
kennelijk toch niet zo duurzame
Hollandse model.
In april 2004 heb ik maar
één bericht gevonden dat rechtstreeks met ons te maken had.
Maar het verwijst wel naar een
zwarte Nederlandse bladzijde van
onze recente nationale geschiedenis. “Haagin tuomioistuin nimesi
Srebenican kansanmurhaksi.” ,
[Het gerechtshof van Den Haag
betitelde het drama van Srebenica
als volksmoord]. Deze korte “Srebenica”-oorlogsepisode in Bosnië
1996 heeft onze naam geen goed
gedaan. Daar in de Balkan zijn we
waarschijnlijk wel erg tekortgeschoten en is onze faam, een dapper volk
te zijn, wel erg aangeschoten. De
Finse tekst is overigens weer vaag
en dus mild: “Serbit hyökkäsivät
YK-joukoista huolimatta allueelle
ja muslimimiehet ja -pojat koottiin yhteen ja teloitettiin.” ,[De
Serven drongen ondanks de daar
aanwezige EU-troepen het gebied
binnen, dreven de moslimmannen
en -jongens bijeen en executeerden

ze]. 7000 levens werden uitgedoofd
en de Servische generaal Krsic werd
in Den Haag veroordeeld. Wie met
die EU-troepen in de Finse tekst
bedoeld waren, weten wij maar al
te goed. Punt uit.
We schrijven mei 2004, al volop
voorjaar, de velden zijn groen en
er moet gevoetbald worden. Ajax
Amsterdam wordt weer eens Nederlands kampioen. Een van de
helden van het veld is Ibrahimovic,
getooid in het ons allen zo bekende witrode Ajax-shirt met ABN-

dagen. Vandaar de vernoeming van
hen in dit artikel.
“A lankomaalainen turisti
menetti Indonesiasta tuomansa pienet hindupatsaat heti kotimaahan
palattuuaan toukokuussa. Tullissa
paljastui, että patsaat olivat sangen
arvokkaita 1200-luvun taideteoksia. Turistin mukaan kieltämättä
vanhoita näyttäneet esineet oli tarkoituksella tehty vanhan näköisiksi.
Noin 15 000 euro arvoiset patsaat
pääsivät takaisin Indonesiaan museoon.”
[Meteen bij zijn terugkeer naar
het vaderland moest een Nederlands toerist de hindoebeeldjes die
hij uit Indonesië had meegebracht,
afgeven. Bij de douane bleek, dat
het hier uiterst waardevolle kunstwerken uit de dertiende eeuw
betrof. De toerist beweerde, dat
de er ongetwijfeld oud uitziende
voorwerpen er met voorbedachten
rade zo uitziend gemaakt waren.
De beelden die ongeveer 15.000
euro waard zijn, werden naar Indonesië, naar het museum teruggebracht.]
Opmerking: Deze korte anekdote is overigens een goed voorbeeld, hoe moeilijk het is een Finse
tekst in korrekt Nederlands weer
te geven!

AMRO erop. Maar als schaduw
achter hem staat nog steeds Jari!
“Suomen Jari Litmasen väistyttyä
seuran riveistä, pääosaan nousi Zlatan Ibrahimovic” [Uit de rijen van
de club waaruit Jari Litmanen zich
heeft teruggetrokken, schiet Zlatan
Ibrahimovic naar voren en speelt
de hoofdrol]. Wonderlijk, zo'n gedachtengang
Maar liefst zes maal komt
het idool van het nieuwe ZuidAfrika, Nelson Mandela, in het
jaarboek voor, en terecht. Hij heeft
samen met Frederik de Klerk de
hernieuwde Republiek in het leven
geroepen en is er het boegbeeld
van geworden. Samen kregen ze in
1993 de Nobelprijs voor de vrede.
Nu heeft het Zuid-Afrikaanse parlement oﬃcieel en hartelijk afscheid
van hen wat het politieke toneel betreft genomen. En ... Zuid-Afrika is
en blijft onze dochter, of we het nu
willen of niet. In goede en slechte

Met een blosje van schaamte op de wangen heb ik gelezen,
dat bij het Eurovisie Songfestival
2004 in Istanboel Nederland met
“Without you” pas op de 20ste en
België met “Xandee” zelfs pas op
de 22ste plaats kwamen. Een troost
voor ons was, dat Finland er helemaal niet bij mocht zijn. En dat
heus niet, omdat ze te goed zijn!
Een leuk cultureel bericht vinden we in juni 2004. “Brysselin
hopea-aarre esillä Turun Aboa
Vetus-museossa”, [De zilverschat
van Brussel tentoongesteld in het
Aboa Vetus-museum van Turku].
Het gaat hier over 4000 munten
die in 1908 in Brussel gevonden
werden, die dus uit de begintijd
van de Vlaamse handelshegemonie
in Europa rond 1260 stammen en
daarmee het culturele verleden van
de Nederlanden duidelijk weer eens
in onze herinnering brengen. En
binnen de prachtige entourage van
dit originele Finse museum kwam
zo'n zilverschat werkelijk subliem
tot zijn recht.
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Vooral de Hanzesteden in
Oost-Nederland – steden als Kampen, Groningen en Nijmegen – waren in oude tijden uitermate actief
in de Oostzeehandel. Ook Turku
was lid van de Hanzebond en vierde
feest. “Hansapäivät Turun 775vuotisjuhlien suurtapahtuma”. [Het
hoofdevenement tijdens de viering
van de 775ste verjaardag van Turku:
de Hanzedagen] . Bij stralend zomerweer waren de Nederlandse steden
gegarandeerd prominent vertegenwoordigd.
In Griekenland werden de
Europese kampioenschappen voetbal
gestreden. Ook al bereikte Nederland
'slechts' de halve ﬁnale, toch wordt
ons land hier kennelijk niet gerekend
tot de groten van het voetbal. Die
– Duitsland, Italië, Spanje – werden
een voor een uitgeschakeld. “JALKA-

PALLON SUURMAAT tipahtivat
turnauksen yksi toisensa jälkeen”,
[De grote voetballanden vielen tijdens het toernooi de een na de ander
af ]. Een troost voor ons is natuurlijk,
dat die drie groten het echt niet zo
best deden en wij het toch nog heel
behoorlijk, maar ja ... “Kreikka sensaatiomaisesti jalkapallon Europa
mesta rik si ”, [Griekenla nd werd
sensationeel Europees Kampioen
voetbal 2004]. De naam Ruud van
Nistelrooy als doelpuntmaker wordt
uiteraard in het jaarboek bevestigd,
dat is toch ook wel wat.
Eind juli 2004 gebeurde er
iets vreselijks in centraal België, in
een industriegebied ten zuiden van
Brussel. “18 kuoli kaasuräjähdyksessä Belgiassa”, [18 mensen kwamen
om het leven bij een gasontploﬃng in
België]. Het vernoemen van dit feit

Een muis in een molen in mooi
Amsterdam
Er was eens een muis in mooi Amsterdam
Die zat in een molen heel stiekem verscholen
Hij zong elke morgen: wat is h toch ﬁjn
Een mui s in een molen in Mokum te zijn
Ik zag een muis!
waar? Daar op de trap!
Waar op de trap? Nou daar.
Een kleine muis op klompen
Nee 't is geen grap
't Ging van klip kliedieklap op de trap
Oh, ja?
H mui sje was eenzaam en zocht naar een vrouw
En piep zei een muis in h voorhuis, ik trouw
En dus zongen ze samen: wat is h toch ﬁjn
Een mui s in een molen in Mokum te zijn
Ik zag een muis- waar?
Daar op de trap - Waar op de trap?
Nou daar
Een kleine muis op klompen
Nee 't is geen grap
't Ging van klip kliedieklap op de trap
Oh, ja
Ma mui s kreeg een vijﬂing en allen gezond
Dus aten de muisj bchuitj m muisj
En iedereen zong toen: wat is h toch ﬁjn
Een mui s in een molen in Mokum te zijn
Ik zag een muis - waar?
Daar op de trap- Waar op de trap?
Nou daar
Een kleine muis op klompen

in een Finse jaarboek verwondert me
eigenlijk niet zo, want ik weet uit ervaring, dat er in Finland een bepaald
soort angst voor gas bestond (en nog
bestaat?). Het was immers – herinner
ik me goed - in de jaren 70 een van
die stereotiepe vragen aan mij:”Is het
waar, dat bijna overal in Nederland
op gas gekookt wordt? Is dat niet levensgevaarlijk?” Tja, wat voor antwoord geef je op zo'n vraag? Ik weet
het tot nu toe nog steeds niet.
Jammer dat het laatste bericht wat
in mineur is, maar toch lijkt het me
verstandig nu even wat rust te nemen
en een volgende keer met frisse moed
aan deel twee van het verhaal 2004
verder te gaan. OK?
Peter Starmans
lehtori

Nee 't is geen grap
't Ging van klip kliedieklap op de trap
Oh, ja
De muizenfamilie werd vrelijk groot
De molenaar vluchtte, hij was als de dood
Voor de muizen die zongen: wat is h toch ﬁjn
Een muis in een molen in Mokum te zijn
Ik zag een muis- waar?
Daar op de trap- Waar op de trap?
Nou daar.
Een kleine muis op klompen
Nee 't is geen grap
't Ging van klip kliedieklap op de trap
Oh, ja
De muizen die hebben h ﬁjn naar hun zin
De molen staat leeg want geen vrouw durft erin

e Europese Conventie ofwel
de Europese grondwet wordt
dit jaar in een aantal lidstaten van
de Europese Unie, waaronder Nederland, in een referendum voorgelegd aan de bevolking. In sommige
van die landen is de uitslag van
het referendum niet bindend voor
de stemming in het parlement, in
andere geldt dat wel. De rest van
de lidstaten, waaronder Finland,
bepalen zich tot een parlementaire
stemming. Onder andere in Spanje,
Hongarije, Italië en Bulgarije is de
Europese Conventie al goedgekeurd
door de respectievelijke parlementen van die landen. Hoe dan ook,
wie of hoe er ook gestemd gaat
worden, wat behelst die grondwet
eigenlijk?

Achtergronden en motiveringen
De Europese Gemeenschap, omgedoopt in de Europese Unie (EU),
is groot gegroeid van 6 naar 25 lidstaten, en er volgen nog meer. Verder oefent de EU tegenwoordig op
veel meer beleidsterreinen invloed
uit dan – zeg – 30 jaar geleden.
Echter, de organisatie van de zo geheten ‘Europese Instellingen’ en de
zeggenschapsverhoudingen binnen
die instellingen en tussen de lidstaten waren toe aan stroomlijning,
hervorming en completering. Tot
dusver was er eigenlijk sprake van
een stapeling van regelingen. Verder
telt ook de overweging dat de stem
van de burger meer moet gaan tellen. Dat betekent o.a. dat de positie
van het Europees Parlement beter
gewaarborgd moet worden.
Als het om het maken en uitvoeren van beleid en de daaraan verbonden politieke besluitvorming
gaat zijn de volgende Europese instellingen van belang:
• De Europese Commissie
• Het Europese Parlement
• De Europese Raad van Regeringsleiders
• De Raad (of eigenlijk raden) van
Ministers
• Het Europese Hof van Justitie
De Europese Commissie bestaat
thans uit 25 directoraten, dat aantal zal verminderen na aanname
van de nieuwe grondwet. De directoraten zijn te vergelijken met
ministeries. Echter het verschil

met nationale ministeries is dat de
leiding (de Commissaris) niet gebonden is aan een (partij)politiek
(kabinets)programma. In plaats
daarvan is er een meer technocratisch meerjarenplan van de Commissie. De Commissie is dus meer
te beschouwen als een bureaucratisch-technocratische beleidsmachine waar geen nadrukkelijk politiek
gekleurd stempel op zit. De consequentie van de afwezigheid van
expliciete politieke richtinggeving
en het derhalve resulterende bureaucratisch-technocratische karakter is
dat lobby-organisaties veel invloed
proberen uit te oefenen op de directoraten.
De voorstellen voor zogeheten
‘richtlijnen’ (‘directives’ of ‘direktiivit’) van de Commissie behoeven goedkeuring van het Europees
Parlement en tenslotte van de Raad
van Ministers (en/of de Europese
Raad af hankelijk van het onderwerp). Nationale parlementen stemmen daar niet over, maar kunnen
slechts de ministers van hun land
opdrachten meegeven wat betreft
de onderhandelingen in de betreffende Europese Raad van ministers (van landbouw, milieu, etc.).
Om het gesimpliciﬁceerd samen
te vatten zou je kunnen zeggen dat
in de beleidsvoorbereiding van de
Commissie in de regel de meeste
aandacht uitgaat naar de belangen
van de producenten en de nationale
autoriteiten in een sector. Daarentegen zal bij behandeling in het
Parlement de gebruiker (bedrijf,
burger) nogal eens wat meer aandacht krijgen. Gezien dit laatste,
alsmede gezien de hooguit indirecte
invloed van nationale parlementen
op de goedkeuring van richtlijnen,
verdient het Europees Parlement
meer aandacht van de Europese
burger. Hierbij moet men begrijpen dat grosso modo vele Europese Parlementsleden gaandeweg
de zittingsperiode meer Europees
en conform de internationale partijpolitieke lijnen gaan denken en
het louter nationale belang daarbij
enigszins relativeren.
Tenslotte, de Europese Raad van
regeringsleiders en de ministerraden
geven enerzijds sturing op hoofdlijnen aan de Commissie en anderzijds
spelen ze de rol van hoeders van
nationale belangen. Nu geldt nog
dat in die raden bij veel zaken unanimiteit nodig is (of in ieder geval
geen tegenstem). Onder de nieuwe

grondwet vereist goedkeuring een
gekwaliﬁceerde meerderheid i.p.v.
unanimiteit. Onder een gekwaliﬁceerde meerderheid wordt dan
verstaan: meer dan de helft (en in
sommige gevallen tenminste tweederde) van het aantal lidstaten én
tenminste 60% van het inwonertal
van de Unie.
De nieuwe grondwet geeft complete en duidelijke spelregels over
de besluitvorming in de instellingen. In de praktijk lijken de
nieuwe regels vooral te beogen dat
het ontoetsbaar en/of ongezien verkwanselen van Europese voordelen
ten gunste van nationale belangen
via de ministerraden wordt teruggedrongen.

Aspecten van de grondwet
De grondwet bestaat uit vier delen, welke achtereenvolgens handelen over:
1. De besluitvorming en het mandaat van de Unie in verhouding tot
de lidstaten, de organisatie, en last
but not least de voorwaarden voor
lidmaatschap
2. De grondrechten van de burger
3. De principes en doelstellingen
voor een aantal beleidsterreinen
(veiligheid, internationale betrekkingen, interne markt d.w.z. het
vrije verkeer van arbeid, kapitaal,
producten en diensten, monetair
beleid, sociaal beleid, verkeer, etc.),
alsmede de begroting en begrotingsregels van de instellingen van de
Unie
4. De verstandhouding met nationale wetgevende instellingen
Over het 1e deel is in de voorgaande paragraaf al veel gezegd.
Bemerkenswaardig is nog dat deze
conventie ook artikelen omvat die
uittreding mogelijk maken. Overigens is de conventie niet erg duidelijk over de geograﬁsche grenzen wat
betreft deelname. In Deel I, artikel
1, lid 2 staat: ‘De Unie staat open
voor alle Europese staten die haar
waarden eerbiedigen en zich ertoe
verbinden deze gezamenlijk te bevorderen’. Adspirant lid Turkije is
niet volslagen non-Europees, maar
evenmin zonnek laar Europees.
Als dit het enige land was waar de
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grens niet duidelijk is, zou dat nog
niet zo’n punt zijn. Echter Georgië,
Armenië en Azerbeidzjan hebben ook
belangstelling. Als met die landen in
onderhandeling wordt getreden, zal
vermoedelijk Kazakstan volgen, enzovoorts. Desalniettemin heeft men
kennelijk besloten dat gezien de internationale politieke gevoeligheden
het benoemen van grenzen tot riskante uitsluitingseﬀecten leidt.
Het deel over grondrechten herhaalt veelal wat ook in nationale
grondwetten en de VN declaratie
over de rechten van de mens staat.
Moderne bemerkenswaardige toevoegingen zijn o.a. ‘het recht op behoorlijk bestuur’ (d.w.z. voldoende
hoor en wederhoor van betrokkenen
bij publieke besluiten) en allerlei
rechten i.v.m. betaalde arbeid (o.a.
arbeidsomstandigheden en medezeggenschap). Ook consumentenbescherming en milieubescherming
worden genoemd, zij het in weinig
zeggende frasen.

Frans Nauta-Werken aan innovatie

In het deel over de beleidsterreinen krijgen de grondslagen van de
interne markt veel aandacht. Overigens voor overheidsbanen oorlooft
de grondwet de lidstaten daarvoor
beperkende eisen te stellen (zoals qua
nationaliteit of taalbeheersing). De
grondwet beoogt oneerlijke concurrentie zoveel mogelijk uit te bannen,
maar subsidies voor o.a. arme regio’s

en ten behoeve van ontwikkeling van
milieutechnologie kunnen blijven
voortbestaan. De grondwet geeft ook
nogal wat aanzetten tot harmonisatie
van economisch beleid van de lidstaten. Enerzijds kan dat – mijns inziens
– onder voorwaarden wel nuttig zijn,
maar anderzijds is ‘t niet makkelijk
toepasbaar. De recente ervaringen
w.b. de overheidstekorten in diverse
lidstaten hebben de rekbaarheid van
die regels al ﬂink op de proef gesteld.
Bovendien circuleren ook onder economen verschillende visies of zo’n
harmonisatie, en zo ja, hoe en hoe
snel, nuttig is.
Zowel via uitzonderingsbepalingen aangaande de interne vrije markt
als middels eigen hoofdstukken over
landbouw en regionaal beleid wordt
de (ruime) budgettering voor die
beleidsgebieden veiliggesteld. Deze
twee beleidsgebieden vergen bijna
80% van het budget van de EU.
Gezien de lange termijn trend bij
de onderhandelingen in de Wereldhandelsorganisatie (W TO) bevat
de grondwet hier vermoedelijk punten die later aanpassingen of zelfs
schrappingen vergen. Verder valt op
dat in afwijking van het principe
van gekwaliﬁceerde meerderheid,
hetgeen bij de raden van ministers
van toepassing is, bij meerdere milieubeleidsmaatregelen unanimiteit
vereist wordt. Dit kan de slagvaardigheid bij Europees milieubeleid
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verminderen.
Het laatste deel over verstandhoudingen met nationale instellingen
is niet bij uitstek interessant voor
de burger. Een ander aspect waar
grotere veranderingen op til zijn, op
basis van de grondwet, is het buitenlandbeleid van de EU. Er wordt
een minister van buitenlandse zaken
benoemd en met name op veiligheidsgebied wordt de samenwerking
geïntensiveerd, met inbegrip van
een solidariteitsverklaring voor onderlinge bijstand als een van de lidstaten wordt aangevallen. Voor een
NATO-lidstaat als Nederland brengt
zulks minder grote veranderingen
met zich mee, maar iedereen die de
Finse media heeft gevolgd zal merken dat voor Finland (en ook voor de
overige ‘neutralen’, Zweden, Ierland
en Oostenrijk) een en ander minder
makkelijk te verteren is. Al met al is
mijn indruk dat de Europese Conventie een zinnige stap vooruit lijkt,
maar op detailniveau zijn er heus
regels te vinden waarvoor menigeen
de wenkbrauwen zou optrekken. Iedereen moet vanzelfsprekend voor
zichzelf uit maken of men aan het
Nederlandse referendum wil deelnemen en zo ja wat men dan wil stemmen. Ik heb mijn stembiljet juist
verzonden.
Adriaan Perrels

Nauta een groot bewonderaar is van
het Finse model, was er voor Noorderlicht alle aanleiding hem eens te
vragen voor een interview. Het interview werd na enig heen en weer SMSen gevoerd over skype (bellen over
internet, VOIP). Zowel het toppunt
van innovatie als Hollandse zuinigheid (het kost niets).
Maar eerst beginnen we als inleiding met een citaat uit het Financiële
dagblad van vrijdag, 3 januari 2003.
Het citaat is bedoeld om een kader te
scheppen voor het interview.
early adapter'-account. Auteur van de
'Kenniseconomie Monitor 2003' en
'De informatiesamenleving bij voorbeeld', columnist, veelprater voor
zalen, veelschrijver. (Bron: www.
kennisland.nl)
Nu, in 2005 gaat hij als verkenner van het Innovatie-akkoord op
pad voor het platform. Omdat Frans

Twintig jaar geleden, in barre economische tijden, koos Nederland voor
een strategie van lage loonkosten. Het
leek midden jaren negentig een soort
Haarlemmerolie. Nederland oogstte
internationaal veel lof met mooie economische groeicijfers, een hoge productiviteit, een stevige sanering van
de overheidsﬁnanciën en een lage
werkloosheid.

In Finland werd rond die tijd een
andere koers uitgezet: het land koos
voor de ontwikkeling van nieuwe sectoren. Geleidelijk aan werd er meer
overheidsgeld vrijgemaakt voor beter
onderwijs en onderzoek aan universiteiten, werd universitair personeel
aangemoedigd om bedrijfjes te starten
en werd het bedrijfsleven gestimuleerd
tot innovatie. Het resultaat mag er
zijn (we skippen de statistiekjes. Red.)
In twintig jaar tijd heeft Finland
zich ontwikkeld van een agrarische
economie tot een geavanceerde kenniseconomie.
Finland en Nederland hebben
zich door hun beleid wezenlijk anders ontwikkeld. De
rapportcijfers spreken boekdelen. De
Finnen besteden 5.72 procent van
het bruto nationaal product (BNP)
aan onderwijs, Nederland scoort
4,61 procent (Het enige OESO-land
dat lager scoort is Turkije). Van de
huidige generatie Finse scholieren
zal naar verwachting zo’n 60 tot 70
procent hoger onderwijs volgen; in
Nederland zal dat percentage rond
35 procent liggen. De Finnen produceren jaarlijks zo’n 50 procent meer
patenten per inwoner.

kunnen dan het beste uit de akker
halen. Dat is het verschil tussen
Finland en Nederland. In Nederland is dat nu niet zo, in Finland
wel. Dat verschil in de statistieken
is geen toeval.
N’licht: Waarom ging het mis in
Nederland? Hebben we in het begin
al op het verkeerde paard gewed?
Of hebben we vergeten dat zelfs
het beste paard wel eens over zijn
top heen is?

Nederland besteed
weinig aan onderwĳs

Finland besteedt bovendien jaarlijks 3,9 procent van zijn BNP aan
onderzoek & innovatie (O & I),
Nederland besteedt minder dan de
helft daarvan (1,9 procent). Finland
heeft Nokia, in tien jaar uitgegroeid
tot wereldleider in mobiele telefonie,
Nederland kan daar geen recente successen tegenover stellen. Deze cijfers
tonen aan dat nationaal beleid er zeer
toe doet, mits dit systematisch opgezet
is en lang wordt volgehouden
.

Ontwik keling van Nederland
N’licht: Is de samenleving dan
toch maakbaar? Moet de verbeelding weer aan de macht?

Frans Nauta: Nee, ik denk dat
de samenleving behoorlijk maakbaar is. Niet in de klassieke zin,
dat dingen centraal te sturen zijn.
De verbeelding moet wel weer aan
de macht. Een akker kan vruchtbaar zijn of niet. Een bedrijf kan
zijn personeel stimuleren of niet.
De overheid moet randvoorwaarden scheppen. Zorgen dat de akker
vruchtbaar is. Bedrijven en burgers

Frans Nauta: Vind ik wel mooi
gezegd. Het is een hele tijd goed
gegaan. We hadden een enorme
productiviteitsstijging dus iedereen
dacht dat het goed ging. Terwijl je
voortdurend moet blijven vernieuwen. Het is normaal dat sommige
sectoren omlaag gaan, dat er mensen uitgestoten worden, en waar
het om gaat is dat die mensen in
de gelegenheid worden gesteld om
nieuwe initiatieven te ontplooien.
Het is echter niet makkelijk om iets
nieuws te beginnen. Het wordt door
de welvaartsstaat niet gestimuleerd.
Ondernemersschap wordt in ook in
Finland niet gestimuleerd door het
gemak van de welvaarstaat.
N’licht: U zei in een interview
met Mickey Huibregts dat de beslissing om niet meer te investeren
in onderwijs twintig jaar geleden
onbewust was genomen. Is dat
echt zo? Ik denk dat men er, net als
op de gezondheidszorg en sociale
zaken willens en wetens op heeft
bezuinigd.
Frans Nauta: Er is geen expliciete
doelstelling geweest. Niemand heeft
gezegd “We willen de laagste onderwijsuitgaven van de EU hebben”.
De kaasschaaf is simpelweg teveel
gehanteerd zonder de lange termijn
in de gaten te houden.
N’licht: Nederland, gateway to
Europe. Dat scoorde aanvankelijk
lekker met een open skies verdrag
tussen Nederland en de VS (dat
verdrag gaf meer vrijheid aan vliegmaatschappijen om in beide landen
te vliegen). Toch was voor anderen

dat succes makkelijk te kopieren.
Maakt dat het niet extra moeilijk?
Een kunstje vinden dat anderen niet
makkelijk kunnen nadoen?
Frans Nauta: Er zijn weinig duurzame concurrentievoordelen. Dat
is zowel bedreiging als een kans. Je
kunt niet op een monopolie gaan
zitten. Wat ons rest is accepteren dat
kunstjes altijd wel na te doen zijn.
Dus dat een continu leerproces en
continue aanpassing is. Ik vind dat
wel spannend.
N’ licht: Hoe ziet de S WOT
analyse (Strength vs Weaknesses,
Opportunities vs Threats) van Nederland er uit?
Frans Nauta: dat is een gesprek
van 2 uur. Het is wel zinvol om te
doen, maar het is zo snel een oppervlakkige discussie. Een aantal
bestaande industrieën zijn goed.
Internationale oriëntatie, onderzoek scoort goed. Zwaktes zijn:
gebrek aan ondernemerszin. De
statistieken daarover spreken boekdelen. Het aantal starters is laag,
het aantal stoppers ook. Nederland
is geobsedeerd met de problemen
van vandaag en niet de kansen van
morgen. Kansen: Ondernemen met
universiteit en onderzoeksinstituten. Meer investeren in onderwijs.
Bedreigingen: Angst voor diversiteit, afnemende tolerantie, verder
gaan met navelstaren.

Onderwijs en wetenschap
N’licht: Een kenniseconomie begint bij goed lager en middelbaar
onderwijs. Bent u het met deze stelling eens?
Frans Nauta: Ja.
N’licht: Verdienen onze huidige
universiteiten de benaming ZULO
(zeer uitgebreid lager onderwijs)?
Frans Nauta: Nee. Gewoon omdat ze qua opleiding aardig goed
zijn. Nederlandse AIO’s zijn internationaal zeer gewild. Dat zegt toch
wel iets over het opleidingsniveau.
N'licht: Nog maar een stelling.
De prestatiebeurs heeft van studenten weer simpele scholieren gemaakt. Inzicht telt niet. Als je de
feitjes maar kent en braaf op college komt, haal je een zes en dat
is genoeg.
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Frans Nauta: Mee eens. Ik vind
het erg jammer en vreemd dat er
geen waardering is voor studenten
die willen excelleren, bijvoorbeeld
in de vorm van honourprogramma’s.
(zie bijv. http://www.ou.nl/info-algmediaberichten/Persberichten/2003/
persbericht031218.htm, interessant
nieuws)
N'licht: Vindt u dat de was doen
en je eigen potje leren koken ook bij
het studentenleven hoort?
Frans Nauta: Mee eens. Het op
eigen benen staan is belangrijk. Het
kan ook geen kwaad om eens in buitenland te kijken.
N’licht: Onderzoekers moeten iets
positiefs laten zien. Je kunt geen artikeltje schrijven met de inhoud "ik
heb dit geprobeerd en het werkte
niet". Toch is het belangrijke informatie, als je tenminste kunt uitleggen waarom het niet werkte. Zouden
onderzoekers niet moeten leren dat
ook een zgn. mislukking zijn waarde

Je leert het meeste
van de dingen die
je fout doet!
heeft?
Frans Nauta: Deze vraag vind ik
wel leuk. Je leert het meeste van de
dingen die je fout doet. Dat is zo
in je werk en je persoonlijke leven.
In veel industrieën worden fouten
gelogd. Veiligheid in de luchtvaart
hangt samen met een goede foutenanalyse. Fouten mogen niet onder
tafel geveegd worden. Shell heeft dat
bij de Brent Spar goed gedaan en ook
nu met hun voorraadproblemen leren
ze weer van hun fouten.

Hoe komt innovatie in het
DNA van Nederland terecht?
N’licht: Gerard Kleisterlee (CEO
Philips) noemt in “werken aan innovatie” als voornaamste knelpunten voor innovatie: De regelgeving
en een inﬂexibele arbeidsmarkt. Dat
klinkt in mijn oren meer naar de
stimuli voor een lage lonenland dan
voor een kenniseconomie. Bent u het
met deze stelling eens?
Frans Nauta: Wat mij betreft niet.
Ik ben voor een ﬂexibele arbeidsmarkt, maar op een sociale manier.

De Denen hebben een ﬂexibele arbeidsmarkt, maar als werkloos raakt
word je heel actief begeleid naar een
nieuwe baan. Dat is het soort ﬂexibiliteit dat je nodig hebt.
N’licht: Het is makkelijk scoren in
een groeimarkt. Een vrije groeimarkt
vinden is minder makkelijk. Wat zijn
volgens u de voornaamste factoren
die bijdragen het creëren van kansen
voor nieuwe groei?
Frans Nauta: “Ondernemersschap”
en “Investeren in talent van de bevolking”. Je zou willen dat het uitzonderlijk talent eigen bedrijfjes start.
N’licht: In een artikel van FEM
(27 april 2004) stond “Het innovatieplatform heeft nog weinig laten zien.
Dat is misschien maar goed ook. Het
platform dreigt, ondanks alle mooie
woorden, toch weer aan te sturen op
ouderwetse staatssteun.”. U bent het
daar vast niet mee eens. Kunt u uitleggen waarom niet?
Frans Nauta: Het doel is stimuleren van waar je goed bent.
Kennis en industriële sectoren aan
elkaar koppelen, om die link gaat
het. Ik zie dat niet als ouderwetse
staatssteun.
N’licht: In het interview van
Mickey Huibregts vertelde u dat u
assistent van een wethouder in Amsterdam bent geweest en daar veel
van geleerd had. Vervolgens lees ik
in “werken aan innovatie”, dat Lisa
Cheng (Hoogleraar Algemene Taalwetenschap in Leiden) moeite heeft
om tijd te vinden voor haar 7 AIO’s
(Assistent in Opleiding). Dan denk
ik waarom concentreert ze zich niet
op een ouderejaars en maakt die verantwoordelijk voor de jongere AIO’s.
Een soort mentorsysteem zeg maar.
Zou u ervoor zijn om dat systeem
zowel in het onderwijs en het bedrijfsleven als bij de overheid toe te
passen onder het motto “kennis moet
stromen”?
Frans Nauta: Leuk idee.
N'licht: In de Volkskrant van zaterdag 14 juni 2003 werd gevraagd
wat u zou doen als u minister was.
Het antwoord luidde toen “Ik zou
eerst een dag met de andere ministers
op de hei gaan zitten om vervolgens
naar Finland af te reizen”. Inmiddels
bent u al eens met een hoge delegatie
hier geweest (iedereen kwam enthousiast terug). Ik zou nu die vraag nog

een keer willen stellen.
Frans Nauta: Ja, zou ik nog steeds
doen. Ik zou ook eens naar Beieren
gaan. Die regio doet het goed. Ook
zou ik een kijkje in Zweden nemen.
N'Licht: Als u minister zou zijn.
Van welk ministerie? Onderwijs, Wetenschap & Innovatie? Economische
zaken en Innovatie?
Frans Nauta: Minister van creativiteit.
N’licht: Is een organisatie als Tekes
haalbaar in de Nederlandse constellatie van ministeries, universiteiten
en bedrijfsleven? (www.tekes.ﬁ
Frans Nauta: Het is haalbaar. Er
liggen plannen SenterNovem om te
vormen tot een TEKES. De minister
van economische zaken bekijkt of hij
dat wil. Het zal echter geen onafhankelijke organisatie worden zoals in
Finland. (www.senternovem.nl)

Finland
N’licht: Dit had eigenlijk de eerste
vraag moeten zijn. Hoe bent u met
Finland in aanraking gekomen? Bent
u hier geweest voordat u zich met innovatie bezig ging houden?
Frans Nauta: Nee kende ik het
niet. Het viel me op door de goede
statistieken. Dat vond ik erg knap.
Ik ben me er toen in het land gaan
verdiepen.
N’licht: Finland staat vaak nummer 1 op concurrentiekracht index
van de WEF (World Economic Forum). Men klaagt er hier echter vaak
over dat die eerste plaats zich niet
of nauwelijks in buitenlandse investeringen vertaalt. Heeft u enig idee
hoe dat komt?
Frans Nauta: Het ligt aan de periferie. Het is een lastige plek. Het is
ook niet Finland, maar het gaat om
de regio Helsinki die het hem doet.
Ze hebben wel een regionaal beleid,
maar de regio Helsinki is toch het
belangrijkste. Als Helsinki op de
plek van Barcelona zou liggen waren de investeringen ook hoger. Silicon valley ligt ook op een plek met
een prachtig klimaat. De bankiers
van de oostkust die het wat rustiger
aan wilden doen verhuisden naar
de westkust en dat was een ﬂinke
impuls voor het venture capital.
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Sili-

N’licht: Ik begreep dat Finland
bezig is haar huidige innovatiestrategie eens goed onder de loep te
leggen. Met heeft kennelijk het idee
dat de huidige innovatiestrategie
haar langste tijd gehad heeft. Is het
dan nog wel verstandig om zo sterk
naar Finland te kijken?
Frans Nauta: Finland heeft nu
te maken met de wet van de remmende voorsprong. Fins onderwijs
is nog heel goed, daar kunnen we
nog wat van leren, maar we kunnen niet alles kopiëren. Er gewoon
uitpikken wat het beste is, dan kom
je het verst.

De Europese unie en de rest
van de wereld
Maart 2000 heeft de Europese
Unie zich in Lissabon ten doel gesteld de meest concurrerende en
dynamische kenniseconomie in
de wereld te worden, in staat om
duurzaam te groeien met meer en
betere banen en meer sociale samenhang. Om dit te bereiken heeft
men zich gebonden aan een ambitieus, duidelijk en een zich onderling versterkend 10 jarenplan van
hervormingen op de arbeids- , de
kapitaal-, en de goederenmarkt.
De Europese Raad zal zich concentreren op vier belangrijke speerpunten:
Op zaterdagavond 7 mei heb ik
genoten van het - ook op de agenda van de NViF aangekondigde
(!) - concert van het Maastrichtse
Universiteitskoor en het Finse koor
Eteläsuomalainen Osakunnan Laulajat.
Mooi en heerlijk, ontspannend en
boeiend, zulke uitmuntend geoefende en prachtig klinkende
koren - apart en tesamen
- merendeels Scandinavische en Nederlandse
liederen te horen zingen
in de akoestisch perfecte
Finse juhlasali van hotelli
Arthur. Een genot voor
het oor was het, heus!
Een ieder heeft nu weer
de kans, begin juni twee
andere koren te beluisteren, het Haagse koor Voix
Jolies en het gecombineerde koor Helsingin Laulu

1) De Europese markt tot een geheel
zien te maken
2) Betere regelgeving
3) Hogere investeringen in onderzoek en ontwikkeling
4) Eﬀectieve institutionele instrumenten
Eind 2004 kwam een commissie
op hoog niveau onder leiding van
oud-premier Wim Kok tot de conclusie dat van de afspraken die in
Lissabon gemaakt waren nog weinig terecht
gekomen
was. Men
vond he t
echter ook
zonde om
het a kk o or d i n
de prullenmand
te gooien. Daarom heeft men gewoon afgesproken dat iedereen dit
keer wel zijn best gaat doen om
woorden in daden om te zetten.

Frans Nauta: Niet zo sceptisch,
ik zie het eerder als een “gele kans”.
China gaat in 30 jaar een ontwikkeling doormaken waar wij 200 jaar
voor nodig hebben gehad, met alle
transitieproblemen van dien. Ze
zullen op die weg dan ook nog de
nodige hobbels tegenkomen. Wij
hebben waardevolle kennis voor ze
en dat is dus goud waard. En het is
een ideale afzetmarkt met 1 miljard
potentiële klanten.
(transitie = structurele maatschappelijke verandering)

Geen geel gevaar
maar een gele
kans!!

N’licht: Hoe ziet u het “gele gevaar” ? Een land als China kan
zowel high tech als lage lonen bieden. Als we niet meer op een van
beide gebieden kunnen concurreren vallen we dan niet tussen wal
en schip?

en Kilven Kuoro – in een gemeenschappelijk zomerconcert.
Hier en op zo'n culturele manier
wordt al iets van Europese eenheid
waargemaakt, en dat lijkt me een
belangrijke zaak. Europa, eenheid
in veelheid, een eenheid echter die
alleen door nauwe samenwerking en
samenspel tussen landen langzaam-

N’licht: Wie zal
meer haast maken
met ma atregelen?
Ne d e r l a n d of d e
EU?

Frans Nauta: Europa is een ta ndloze tijger. Europa
kan wel beleid formuleren maar niets afdwingen.
Duitsland, Portugal, Frankrijk,
Scandinavië zijn er wel mee bezig.
Het heeft een breed draag vlak,
maar niemand ziet het als hoge prioriteit. Lissabon is een mooie ambitie
maar vooralsnog ver weg.
Dit interview is afgenomen door
Jos Helmich met medewerking
van de gehele redactie. Bedankt
allemaal!!

aan tot stand zal kunnen komen.
Dit keer bestaat het programma
uit Finse en Nederlandse liederen
uit de twintigste eeuw. Ik denk dat
de opbouw van het juni-concert in
de Töölönkirkko is, zoals die van
afgelopen zaterdag in de juhlasali
van hotelli Arthur. Eerst zong het
Finse koor en direct aansluitend
het Nederlandse koor
en afsluitend in ware
samenzang zongen ze
gemeenschappelijk, zoals op 7 mei bijvoorbeeld Drömmarna van
Sibelius en een Zweedse
volkssong van Alfvén.
Schitterend hoor! De
opbouw va n de d rie
delen van het concert
was ook zo, dat er eerst
wat ernstige mu ziek
gepresenteerd werd die
da n overging in wat
populairder en vlotter

Voorjaarsconcerten Voix Jolies
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muziek op basis van gedichten en
volkszang.
De twee dirigenten van de drie koren zijn: de jonge Nederlandse dirigent Benjamin Bakker (1980) die zijn
Haagse koor Voix Jolies met zekere
hand zal leiden en de jonge Finse dirigente Hanna Remes (1973) die haar
gecombineerd koor - samengesteld
dus uit zangeressen en zangers van
Helsingin Laulu en Kilven Kuoro
– parelende klanken uit de kelen van
de zangeressen en zangers te voorschijn zal toveren.
Het Finse deel van het concert in
de kerk van Töölö gaat uit van een
programma van samenzang uit het
jaar 1910 in Terijoki – een drukbezochte, toen nog Finse bad- en zomercultuurplaats à la Savonlinna ten
zuiden van Wiborg (Viipuri). Aan
die traditionele samenzang wordt ter
plaatse - in Terijoki dus - ook nu in
de zomer van 2005 weer - vol heimwee terugblikkend en vol optimisme
vooruitblikkend - aandacht besteed
tijdens de grote Terijoki-festiviteiten
eind juli, waaraan de twee genoemde
Finse koren ook deelnemen. Uit dit
oerﬁnse zomerprogramma hebben
zij nu enige fraaiklinkende liederen
gekozen voor het concert begin juni
in Helsinki.
We weten allen wel, dat in Finland - zoals bijvoorbeeld ook in
Estland en Letland – zulke zangfestivals een enorm grote rol bij het
proces van zelfstandigworden speelden. (Ter attentie: het gaat nu over
de Terijoki-juhla van 1910, dat was
dus qua tijdstip een feest tussen de
eerste onderdrukte Russische revolutie van 1905 en de uiteindelijke
zelfstandigheid van Finland in 1917
in!). Soortgelijke festivals behielden
eenzelfde betekenis later tot in onze
tijd toe bij de telkens terugkerende
vieringen van de eigen zelfstandige
nationale identiteit.
We zullen tijdens het concert koorwerken horen van heerlijke, af en
toe pittige, maar vaak ook wat natuurlijk dromerige en zo echt Finse
componisten als Toivo Kuula, Oskar
Merikanto, Leevi Madetoja en uiteraard de vader van de Finse muzikale
identiteit, Jean Sibelius.
Een bekend Kareels volkslied dat
we zullen horen - meermaals getoonzet – heeft de volgende tekst:
“Jo Karjalan kunnailla lehtii puu,

jo Karjalan koivikot tuuhettuu,
käki kukkuu siellä ja kevät on,
vie sinne mun kaihoni pohjaton.”

roept de herder: O, hoe schoon,
hoe schoon is mijn heide, mijn heide!”

(Op de heuvels van Karelië worden
de bomen al bladergroen, de berkenbosjes van Karelië bieden ons hun
lommer aan. Daar roept de koekoek.
Het is lente daar! Mijn smachtend
verlangen voert mij ernaartoe)

Twee echte volksliederen staan
ook op het programma, een uit de
negentiende eeuw: “Een karretje op
een zandweg reed, de maan scheen
helder, de weg was breed, het paardje liep met lusten ....” en de Schlager van “Onze Zeventiende Eeuw”
- (niks hoor, maar goed, Piet Hein
veroverde een zilvervloot op de Spanjaarden in Zuid-Amerika; een zeeroverij hoor, maar echt heel eerlijk.
Ja, ja, hoe, hoe, zo waren die tijden
van toen!) - “Heb je van de zilveren
vloot wel gehoord, de zilveren vloot
van Spanje? ...”

Over het Nederlandse deel van het
programma kan ik wat nauwkeuriger zijn: het opschrift daarvan luidt
– zoals ik in een vorige artikel heb
geschreven - “Hollandse meesters
van de 20ste eeuw”.
Een voorbeeld van het ernstige
begin is de prachtige psalm 121 van
Daan Manneke in de vertaling van
een dichteres met grote faam, Ida
Gerhardt.
“Ik hef op naar de bergen mijn
ogen:
vanwaar zal mij komen de hulp?
De hulp komt mij van de Heer,
die gemaakt heeft hemel en aarde.
Hij laat niet wankelen uw voet,
niet sluimeren zal uw behoeder.”
Een voorbeeld van een gedicht
dat tot muziek gemaakt is, is van
de hand van Herman Strategier op
woorden van Frederik van Eeden
“De Waterlelie”. De prachtige tekst
op de gedragen melodie van Strategier luidt zo:
“Ik heb de witte waterlelie lief
die daar zo blank is en zo stil haar
kroon uitplooit in het licht.
Rijzend uit donker koele vijvergrond
heeft zij het licht gevonden en ontsloot toen blij het gouden hart.
Nu rust zij peinzend op het watervlak en wenst niets meer.”
Een voorbeeld van een soort volkslied, getoonzet door Aart de Kort,
wil ik als tekst ook naar voren laten
springen. Het is de tweede strofe van
het ons allen bekende wat melodramatische lied “De Herder”:
“Op de grote, stille heide
bloeien bloempjes lief en teer.
Pralend in de zonnestralen
als een bloemhof heind' en veer.
En, tevree met karig loon

Een voorstel tot slot. In Mikkeli
zingt Voix Jolies een uitgebreider
programma, omdat ze daar alleen
zingen zonder Fins koor. En laten ze
daar nu onze Michiel (de Ruyter, ja,
ja, hem bedoel ik) te berde brengen.
En, lijkt me, dát mogen ze ons niet
onthouden. Daarom stel ik voor,
dat we aan het eind net zo lang applaudisseren, tot ze het ook voor ons
willen zingen:
“In een blauwgeruiten kiel
draaide hij aan 't groote wiel
den ganschen dag;
Maar Michieltjes jongenshart
leed ondragelijke smart,
a ach, a ach, a ach!
Als matroosje vlug en net
heeft hij voet aan boord gezet.
Dat hoorde zoo.
Naar Oostinje, naar de West,
jongens, dat gaat opperbest!
Hojo, hojo, hojo.”
Zo leren de Finse mensen die bij
het concert aanwezig zijn ook eens,
wat voor mooie liederen wij in Nederland geschapen hebben. Dat
sterkt onze identiteit en steunt ook
wel de Europese gedachte, want Michiel de Ruyter was ook een alom
bekende, gevreesde en vereerde Europees zeeheld uit de Zeventiende
Gouden Eeuw. Jammer voor ons
wel, dat hij met zijn heldendaden het
dreigende einde van deze verguldheid
misschien kon opdoﬀen, maar niet
ontwijken.
Peter Starmans
lehtori

nen de kunstenaars dus aan het
werk zien en de gelegenheid hebben
met hen van gedachten te wisselen
over hun werk. Alle deelnemende
kunstenaars zijn professioneel en
breed opgeleid. Een aantal van hen
verzorgt zelf ook opleidingen.

Kunstenaarsgroep PESÄ gaat exposeren in Hartola, Finland
Van 10 Juli – 7 Augustus 2005
exposeert de Nederlands Finse
kunstenaarsgroep PESÄ in het
“Tollinmäki manor complex” in
Hartola Finland. PESÄ laat een omvangrijke en zeer veelzijdige collectie kunstwerken
zien die recent
z ijn g em a a k t .
De groep telt 12
kunstenaars van
Nederlandse en
Finse afkomst
O p z ond a g ,
10 j u l i 2 0 0 5
zal de expositie
feestelijk word e n g e op e nd .
De openingsceremonie wordt
opgeluisterd met
een passend muzikaal optreden.
De Finse ambassadeur in Nederland, de heer
Pekka Saila, zal
de tentoonstelling openen. De
meeste kunstenaars zullen bij
de opening aanw e z i g z ijn om
uitleg te geven over hun werken en
om vragen van bezoekers te beantwoorden.
De slotceremonie, op 7 augustus
zal eveneens feestelijk zijn met een
muzikaal optreden van Maisa v.d.
Kolk, een van de kunstenaars van de
groep, zij zal traditionele Finse liederen zingen en zichzelf begeleiden
op oude Finse snaarinstrumenten.
De tentoongestelde werken lopen
zeer uiteen, zowel wat betreft materiaalgebruik en techniek als wat
betreft intentie. Porselein, gedichten op een natuurlijke ondergrond,

keramiek, sculpturen, gobelins,
graﬁek, boekbinden en schilderijen, zowel abstract als ﬁguratief.
Vaak is een (terug) verlangen naar
Finland in het werk aanwezig. De
tentoonstelling is opgesteld in de
ruim bemeten zalen en de tuinen
rondom de gebouwen, tevens zal in
het gemeentehuis van Hartola een

De groep PESÄ werkt nu ruim 2
jaar samen en heeft 2 maal succesvol
in Nederland geëxposeerd. PESÄ
is het Finse woord voor “NEST”
en met deze naam wil de groep tot
uitdrukking brengen het gevoel van
vertrouwen binnen de groep. De
kunstenaars hebben allen gemeen
dat zij iets hebben met Finland. De
een is er geboren, de ander is haar
hele leven verliefd op Finland. Zelfs
hebben de ouders van een van de
leden elkaar in het toenmalige hospitaal (één van de gebouwen waarin nu geëxposeerd
wordt) voor het
eerst ontmoet.
“ To l l i n m ä k i
ma noria l complex” in Hartola,
l ig t h a lver we ge
tussen L a hti en
Jyväskylä en gelegen midden tussen meren. Het
complex heeft een
aantal zeer redelijk
geprijsde kamers
en in Hartola is
een camping.
De expositie is
vrij toegankelijk
en kan in de periode van 10 Juli
– 7 Augustus dagelijks van 12:00
tot 18:00 bezocht
worden.

aantal kunstwerken van de groep
tentoongesteld worden. Zowel “Tollinmäki” als een aantal leden van de
groep hebben een bijzondere relatie
met het (het Finse en/of Nederlandse) Rode Kruis gehad. Ook dit
gegeven speelt in de expositie een
rol en vormt een verhaal apart, dit
zal middels een tentoonstelling van
het Rode Kruis vorm krijgen. Deze
expositie zal door de voorzitter van
het Finse Rode Kruis, de heer Kalevi Kivistö, geopend worden.
Tijdens de duur van de expositie,
zal een aantal kunstenaars een deel
van de expositieruimtes tevens als
atelier gebruiken. Bezoekers kun-

Dit persbericht
is ook verkrijgbaar
in het Engels en in het Fins.
Het contactadres voor PESÄ m.b.t.
deze tentoonstelling is:
Fam. de Fluiter
Dwarstraat 124
5666 BG Geldrop
Tel.nr. +31 40 285 38 18
e-mail: Hdeﬂuiter@planet.nl
Hier kunt U meer informatie verkrijgen. Er is een folder beschikbaar
waarin de groepsleden voorgesteld
worden.
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én van de dingen die me in
Finland opvalt, is dat er veel
aan sport wordt gedaan. Toe ik
naar Oulu kwam, vond ik het een
wonderlijk gezicht om overal, zelfs
in het stadscentrum, mensen in stevige pas, met armzwaaien of met
een soort skistokken te zien lopen,
allemaal in sportieve trainingspakken. De mannen in een donkerblauw en vrouwen het liefst in een
rood pak. Die pakken werden overigens ook gedragen bij het boodschappen doen en
ik begreep later, dat
sportkleding in Finland ook vrijetijdskleding is en niet
alleen bedoeld voor
de trimbaan. Maar
g o e d , ove r a l z a g
ik sportieve mensen. Dat was nieuw
voor mij. In de stad
waar we vóór Oulu
woonden, begaf je
je vooral naar buiten om naar je auto
te lopen, als deze
zich al niet in een
onder het huis gelegen garage bevond.
Fietsen was bepaald
onve i l i g e n t o e n
onze kinderen leerden ﬁetsen, moesten
we hen naar een verderopgelegen, rustig pleintje brengen,
waar ze konden oefenen. Druk verkeer
en ook uitlaatgassen
maakten het er op
straat niet prettiger op.
In Fin la nd wa s
dat anders. Intussen
ben ik er achter, dat
mensen, die met skistokken lopen
niet hun ski’s vergeten zijn, maar
dat sauvakävely, nordic walking,
een echte en gezonde sport is. Ik
begrijp dan ook niet, dat het in Nederland niet populair geworden is.
In bij elke stad of dorp loopt jong
en oud om deze tijd van het jaar de
avondvierdaagse. Tienduizenden
doen meen aan de Nijmeegse Vierdaagse, maar zonder “sauvat”.
Intussen ben ik meer over typische of wonderlijke(?) Finse sporten
te weten gekomen. Ik noem maar
even het nationaal kampioenschap
ijszwemmen, dat afgelopen winter
in Oulu werd gehouden en waar

meer dan 1000 mensen aan meededen. Brrrr.
En wat te denken van het jaarlijkse moerasvoetbaltoernooi? In de
kranten levert dit in ieder geval leuke plaatjes op, en je bedenkt, dat het
vast heerlijk moet zijn om achteraf
onder de douche te mogen....
Enigszins prettiger om te doen
volgens mij is aquajogging, ook
een wedstrijdsport in Finland. In

het hotel omringd en gevuld met
krachtige benzinedampen en het
gejank van motoren. De bedoeling
bleek te zijn, om met de motorslee
(waar het bovenste gedeelte, de zitting e.d. afgehaald was) de Inari-rivier over te steken. En dat lukte ook
in veel gevallen. Door vooraf, op de
wal, heel veel gas te geven schoot de
slee weg, het water op en "reed” op
de aandrijf band over het water oppervlak naar de andere oever. Was
er niet genoeg snelheid, dan kwam
het gevaarte tot stilstand,
zonk en de coureur moest
zwemmend verder. Omdat
de rivier plaatselijk 8 meter
diep was, waren de motorsleden voorzien van een
lang touw met een ”boei”,
b.v. een lege limonadeﬂes,
die de positie markeerde.
Vervolgens kwamen helpers dan met een drijvend
hijstoestel en visten en
takelden de motorslee op,
naar het wateroppervlak.
De motorslee werd vervolgens aan wal gebracht,
leegegoten, gedroogd in
de zon, voorzien van een
kleine hoeveelheid benzine (om watervervuiling
te beperken) en een nieuwe
poging kon ondernomen
worden.
Aan het eind van de dag
werden in het hotel prijzenbekers uitgedeeld en
ﬂink feestgevierd, ook de
“verliezers”, die hadden
moeten zwemmen kregen
een prijs en hadden lol.

dit blad heeft Maaike Beenen al
uitvoerig bericht over deze makkelijke maar toch intensieve sport.
(ook heel geschikt voor mensen die
niet willen dat hun haar nat wordt,
of hun bril...)
Een heel bijzonder kampioenschap werd vorig jaar augustus
gehouden in Ivalo, Lapland. Wij
waren daar toevallig op vakantie
en zagen in ons hotel een aankondiging van een WK “met motorsleden over de rivier rijden”. We
konden ons niet goed voorstellen
hoe dat in zijn werk zou gaan en waren dus heel benieuwd. We werden
niet teleurgesteld, het was een heel
spektakel. Een hele zaterdag was

De rust keerde de volgende dag weer en wij
waren een ervaring rijker.
Ik bedacht, dat het leuke
van dergelijke “gekke , wonderlijke”
wedstrijden vooral zit in het meedoen of de gezelligheid van de dag.
Niet de honderdsten van seconden
tellen. Het deed me denken aan het
Friese ﬁerljeppen. Voor sommigen is
dit een serieuze sport, maar meestal
gaat het er gewoon om plezier te
hebben en buiten te zijn. Wie in
het water valt krijgt een nat pak en
wordt door het publiek toegejuicht.
Deze sport zou m.i. ook heel goed
in Finland te introduceren zijn. Zie
ook: http://www.ﬁerljeppen.nl/
Marina Nijhuis
marina_nijhuis@hotmail.com
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artin Vroegoud was al jarenlang getrouwd met Miep
Vroegoud. Een Vogeltje waarmee hij
vroeger menig beschuitje mee gegeten had. Nu zat hij echter alleen aan
het ontbijt het groot dierenbosse
stadsblad te lezen. Hij nam een slokje
van het kopje koﬃe dat voor hem
stond. De koﬃe was sterk en eigenlijk nog een beetje te heet. Hij zette
automatisch weer neer.
Zijn gedachten dwaalden af naar
Ta nja Struisvogel, die een paar
maanden geleden hem in een diepbedroefde bui gebeld had. Na wat gezeur over een swami en een lief zwoel
lindebastje was ze in tranen uitgebarsten en had hem gevraagd of ze naar
zijn kantoor kon komen omdat ze
zich zo beroerd voelde. Dan konden
ze samen op een wat persoonlijker
manier over haar problemen praten.
Martin voelde zich net een goede
sul, maar goed vrouwentranen, welke
echte kerel kon daar tegenop? Dus
zaten ze een half uur later op kantoor.
Gezellig koﬃe met een koekgebakje.
Het deed hem denken aan de tijd
dat hij en Miep dat samen deden.
Hij schudde de gedachte van zich af.
Miep en Martin deden tegenwoordig
weinig samen. Martin Vroegoud had
veel en lang met Tanja Struisvogel
gepraat, en toen ze zo lief en breekbaar naast hem had gezeten had hij
zijn armen om haar heen geslagen.
Vanaf dat moment was Martin verloren geweest.
Zelf had hij het meteen niet zo
door, maar Miep was de volgende
dag erg pissig over zijn lange wegblijven geweest en zijn afwezige reactie
had er niet beter op gemaakt. Een
theeservies ging aan stukken (het
was een erfstuk van oma Vroegoud),
toen ging er een stel dassen in vlammen op, en een week later was er
koekenpan door ruit gevlogen. Miep
had daarna op hoge toon gezegd dat
ze van nu af weer regelmatig ging
vliegen voor de dierenbosse trekvogeldiensten. Nog had hij het niet
begrepen, maar toen Miep de deur
uit holde had ze hem nog een van
zijn dassen toegeslingerd. Hij staarde
ernaar en na tien minuten vond hij
een vlekje nagellak op de achterkant.
Niet het type dat Miep gebruikte,
eleganter en geraﬃneerder, en toen
wist hij met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid dat zijn lot bezegeld was.
Natuurlijk er was nog wat tijd overheen gegaan. Achteraf bekeken tame-

lijk veel tijd zelfs, maar uiteindelijk
was de bom toch gebarsten. Miep
en hij hadden uiteindelijk besloten
te vertellen dat ze niet langer samen
waren. Het nieuws was als een lopend
vuurtje het dierenbos doorgegaan.
Zo snel dat het dierenbosse stadsblad
en het avondblad niet hadden kunnen bijbenen. Vrienden reageerden
met ongeloof, en bij collega's was een
ware paniekreactie waar te nemen.
Martin was immers kandidaat om
tot dierenbosse keizer gekozen te
worden. Zou hij nu het bijltje erbij
neer gooien? Men wachtte met spanning af. Op kantoor werd het die dag
niks meer. Continu werd Martin
lastiggevallen door persmuskieten,
goedbedoelende raadgevers en ander
gespuis. Zelfs de kinderen wilden
graag een toelichtinkje. ’s Middags
belde hij Tanja Struisvogel. Misschien kon zij hem een beetje troost
bieden. Oooh, hallo Martin, zeg kun
je wat later bellen? Ik zit net naar
“Brutaal en Mooi” te kijken. Het is
een geweldige serie. Ken je niet? Nou,
een waterlands vrouwentijdschrift
heeft ooit beweerd dat het echt een
serie is voor intelligente carrièrevrouwen zoals ik. En dit moet de aﬂevering der aﬂeveringen worden! Beekje
en Heuvelrug gaan na 20 jaar einde-

lijk trouwen!! Is dat niet schattig? Is
er iemand in de bosopzichterfamilie
eindelijk gelukkig. Er zijn toch al
genoeg scheidingen op deze wereld.
Nou doeg!! Martin legde de telefoon
weer neer. Een ergere anti-climax had
zich niet kunnen bedenken. Voor
het eerst in zijn leven had hij zich
in een stevige borrel. Misschien wel
in twee, maar er was natuurlijk geen
ﬂes in huis!! Vol walging zette hij
de kijkbuis aan. De dierenbosse kijken herriedozen club had een speciaal
programma voor de allerkleinsten.
Vandaag is feest lieve pluisbuisjes
en te gekke murmuls! Het koningspaar van het grote dierenbos. Onze
geliefde Hoempa en Poempa gaan
trouwen! Vandaag doen we een live
verslag vanuit een zonnig dierenbosse ..... Een zware knal onderbrak
de opgewekte stem. Roerloos bleef
Martin Vroegoud zitten terwijl het
brandalarm begon te loeien.
Disclaimer: De werkelijkheid soms
gekker is dan de stoutste fantasieën.
Niettemin proberen we in deze soap
het omgekeerde te bewerkstelligen.
Iedere poging dit verhaal serieus te
nemen is daarom bij voorbaat tot
mislukken gedoemd.
JH & WF

Kopy inleveren voor 1 Augustus
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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