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De zomer is meestal komkommertijd, meer dan 16 paginas kun
je eigenlijk rond deze tijd niet verwachten. Toch hebben we voor onze
beste leden er het dubbele weten uit
te stampen!
Een grote
bijdrage is
we er gele verd door
on s e r e l id
Peter Starma ns. Dat
mag op de
lezer als een beetje teveel PS overkomen, maar dat is toch niet gerechtvaardigd!
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Natuurlijk in dit nummer weer
veel cultureels. Peter Starmans
schreef iets over een tentoonstelling
van Marlene Dumas en Adriaan
Perrels ging naar PESÄ en schreef er
een recensie over
(PESÄ heeft ook
goed ge scoord
met een artikel
in Hesari). Verder vindt u in
dit nummer nog
een artikel over
Mannerheim
door Arnold Pieterse. Arnold Pieterse is oud-hoofdredacteur van
Aviisi en wij zijn blij dat nu hij in
Finland woont zo en dan een gedegen bijdrage instuurt. Rody van
Gemert schrijft over het gitaarfestival wat hij in Helsinki organiseerd.
Er is een sterke
Nederlandse inbreng dus komt
dat zien!

Wĳn proeven in restaurant Knossos

In de eerste plaats hebben wij
een interview met Peter Starmans
gehouden vanwege zijn erelidmaatschap onder het motto “van uitstel
komt geen afstel”, al had Peter dat
nog zo graag gewild.
In de tweede plaats waren het
de taalhoek en de boekspreking
gewoon zijn beurt, maar dat gaan
we volgende keren toch anders regelen zodat het niet allemaal tegelijk komt. Guido Nuijten verzorgt
in ons laatste nummer van dit jaar
weer de taalhoek en Adriaan Perrels doet weer een boekbespreking
voor ons. Dat is, vind ik, het mooie
van een grote brede redactie. Dat je
taken wat kunt verdelen en elkaar
opvangen.
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ren weten te maken. Niet voor niets
besteedde ook “Keski-suomalainen”
er deze zomer aandacht aan.
Dan wil ik ook even de aandacht
vestigen op het wijnproeven in restaurant Knosses. Mensen die daar
heen willen moet zich zo vroeg mogelijk aanmelden! En verder is iedereen natuurlijk uitgenodigd voor
het traditionele harinkje happen
en hutspot schransen op Leidens
ontzet.
Last, but not least. Noorderlicht
organiseert dit nummer een tekenwedstrijd met de voor de hand liggende naam "Revontuli". Wij doen
dit in samenwerking met de zaterdagschool om de onderlinge banden wat te verstevigen en een echte
kinderpagina in
Noorderlicht te
creeeren.

Doe mee aan de
tekenwedstrĳd

Natuurlijk ontbreekt het verenigingsleven ook in
dit nummer niet. Stephan van der
Meulen scoorde zonder moeite een
artikel over de voetbalwedstrijd Finland-Nederland. Daarnaast een een
uitgebreid verslag van het contactpersonenweekend en het WK aquajoggen in Petäjävesi. NViF heeft
helaas naast de titel gegrepen maar
heeft toch van het evenement in
Petäjävesi een internationaal gebeu-
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Er zijn leuke
prijzen te winnen en de winna a rs komen
met hun winnende tekening en
een foto van zichzelf in de loop van
volgend jaar in Noorderlicht. Wij
hopen op vele inzendingen! Zegt
het voort!!
Jos Helmich
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H

e l s i n g i n Ta i d e h a l l i :
Helsingin juhlav i i k k oje n k u v a t a id e n äy ttely: Marlene Dumas
20.08.2005 – 02.10.2005

als volwassen man en
vrouw, overal in om
ons heen heersende
chaotische situaties.
Het drama van het leven van ieder van ons
in deze wereld, daar
gaat het haar om, sec
en sic.

Synt y perä ltä ä n etelä a frikkalaisen, Hollantiin asettuneen t a itei l ija n a i hei na ovat
syntymä, seksi ja kuolema –
kaikkine vivahteineen. Taidehallissa nähdään Dumas’n (s.
1953) maalauksia yksityisistä ja
julkisista kokoelmista, sekä varta
vasten tätä näyttelyä varten tehtyjä uusia teoksia.
Maandenlang al zoekt de wereld naar dat krijsende gezicht
– “De Schreeuw”, een beroemd schilderij van Edvard Munch uit Noorwegen, dat gestolen en zinlozerwijs
vermoedelijk vernietigd is. Dat beeld
met die grote, wijd opengesperde
mond, die zo direct een tot ons gerichte angst en ook wel verwondering
uitdrukt. Die mond ook, die het hele
gezicht en het hele lijf verder daaronder binnen het raam van een zinderend scandinavisch landschap zo'n
sterke agressieve expressie geeft.
Wat heeft zo'n roep ons nu nog te
zeggen? Waarom schreeuwt een mens
ons zo extatisch en hysterisch, zo direct en toch van zo verre, zo uit hart
en ziel iets toe? En wat voor boodschap aan ons uit hij in godsnaam?
En wie – mijn beste lezers - verschijnt er nu in mijn fantasie achter
deze roep?
Niet Edvard Munch – of misschien
ook wel - maar nu toch eerder een
andere kunstenaar, Marlene Dumas,
een Zuid-Afrikaanse, die al vanaf
haar 21ste levensjaar in Nederland
woont en werkt. Ook zij komt in haar
kunst naar voren als een jankende en
schrijnende, maar ook als een ons
echt ontroerende en meeslepende
moderne vrouw. Zij grijpt ons emotioneel heel direct aan en kijkt ons
frank en vrij in het gezicht. In haar
werk vertoont ze zich als een broos
mensenkind - “Nackt unter Wölfen”,
naar een bekende DDR-roman uit
1958 van Bruno Apitz over een kind
in het KZ Buchenwald - zichzelf
en haar eigen zo kwetsbare existentie blootgevend, maar ook onszelf
en onze eigen kwetsbare existentie
blootleggend. Vlijmscherp, radicaal
en toch zo vol mededogen. Een wonderlijke belevenis.

Vanaf 20 augustus tot 2 oktober
zal deze kunstenares, Marlene Dumas, voor het eerst in Finland en zelfs
Scandinavië prominent aanwezig zijn
in een tentoonstelling b.g.v. het Helsinki Festival 2005.
Deze vrouw is in het jaar 1953 geboren in Kaapstad, Zuid-Afrika, en
heeft de apartheid en het daar heersende racisme van voor de bevrijding
door Nelson Mandela en Frederik
Willem de Klerk meegemaakt. Marlene is na haar jeugd in 1976 naar
Nederland gegaan en heeft daar de
kunstacademie gevolgd en psychologie gestudeerd. Toen is ze met hart en
ziel kunstenares geworden en heeft
met haar tekeningen, etsen, wateren olieverfschilderijen Nederland,
de wereld en ook haar bevrijde vaderland Zuid-Afrika veroverd.
Een duidelijk zichtba re
'S c h re euw' u it
Zuid-Afrika
wordt ons tijdens
deze tentoonstelling getoond.
D e z e g e wonde
en verwondbare
kunstenaarsziel
heeft de mens –
vrouw, man en
klein kind – in
en via haar kunst
letterlijk blootgelegd. De mens
als slachtoﬀer en
als beul, de mens
als bekekene en
voyeur. De mens
a ls wolf en a ls
lam, de mens zo
naakt als hij was
toen hij werd geboren, zo naakt
als hij is en blijft

M a r le ne D u m a s
idealiseert de mens
niet zoa ls Auguste
Rodin uit Parijs of
Gustav Vigeland uit
Oslo, maar misschien
is ze wel een beetje
zoals de gepassioneerde levensgezellin van
Rodin, Camille Claudel, de gepassioneerde.
Dumas toont ons het levensdrama
en ondanks alles ook het levensgeluk
in oorlog of onderdrukking, in de
relatie tussen de geslachten, in gevangenschap en in bedreiging. De
plaats van handeling kan het problematische (Zuid-Afrika van haar
jeugd zijn, maar ook bijvoorbeeld
het Amsterdam van haar volwassenheid, waarin haar dochter 1989 ter
wereld kwam of zelfs het Europese
Kosovo.
Dumas registreert meedogenloos
en toch met eerlijke en open hart vol
medelijden en een open oog voor de
nood van de ander, van de bedreigde
vrouw, van de geslagen man, van het
gekwetste en zo kwetsbare kind.
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Marlene Dumas

Dumas is niet melodramatisch
of sentimenteel, eerder krachtig,
fel provocerend, maar wel eerlijk en
vooral ook door en door humaan in
haar realistische, aangrijpende beelden. Die stemmen ons tot nadenken
over en tot meeleven met deze wereld. Die gaan over ons leven, over
onze medemens in zijn geluk en in
zijn ellende.
Daarom gebruikt ze bijvoorbeeld
afstandelijke foto's en tijdschriftinformatie als model en inspiratiebron, om het al te persoonlijke
en aanwijsbare te vermijden en
haar kunst dus te veralgemenen.
En ondanks deze afstandelijkheid
en beheerstheid gaan deze beelden
onder de huid, ze bijten, boeien en
prikken ons.
Zo is het nu eenmaal in onze wereld, lieve toeschouwer, dat heb ik
met eigen ogen gezien, in de krant
of in de stad, en zo heb ik het in
Zuid-Afrika of waar dan ook zelf
meegemaakt! Heus waar! Wat denk
jij daar nu van? Wat is jouw mening en instelling, kom toch eens
uit je schulp, beste vriend! Neem
stelling!
Achter de kunst va n Duma s
speur ik eigenlijk geen agressie of
beschuldiging, eerder duidelijke
en eerlijke provocatie binnen het
denkraam van een humanitaire sociale politiek.
Lieve mensen, laten we er wat
aan doen, laten we proberen deze
wereld een beetje leef baarder te
maken. Het kan, echt, heus waar,
het geluk ligt ook voor het grijpen,
kijk maar!
Je ziet bij deze tentoonstelling
koppen en lijven. Die zijn vaak
naakt, soms armoedig gekleed of geblinddoekt. Het zijn lijven in extase
en verlokkend of verwrongen, lijdend en afstotend lelijk. Maar dikwijls zijn ze toch eigenaardig mooi,
zo onzeker van angst en twijfel en
ons daarom zo verwarrend maar ook
verwarmend. Dit is ge-engageerde
kunst tot in de ﬁnesses. En dit zoek
ik bij de moderne kunst, of het nu
beeldende kunst is of zich uit in
muziek. Hierbij blijft het kunnen
en de esthetica een middel en worden geen doel op zich. Zo en alleen
zo wordt er vrij baan gegeven aan
ware belevenissen en zo ontstaat een
uitdaging aan de meegelokte toe-

schouwer en de vraag naar jezelf of
de betekenis van je existentie vloeit
daaruit voort. Hier in zulk soort
kunst zie je de boze trauma's en de
schone vrijheden van onze wereld
ten voeten uit of misschien beter,
letterlijk voor ogen, onze wereld in
een seksuele beklemming in haar
door seks bepaalde barens- en andere weeën én een bevrijding van
veel lasten van vroeger.
Marlene Dumas is geen doetje
en geen moetje. Nee, Dumas is
een krachtige, provocerende en geemancipeerde, anderen en zichzelf
emanciperende vrouw die naast de
man staat – niet erboven en niet
eronder – en tevens achter het in
deze wereld zo weerloze en bedreigde maar o zo geliefde kleine
kind. De mens wordt als kind in de
wereld geworpen en moet leren, in
deze wereld zijn plaats te vinden in
vreugde en verdriet, in voor- en tegenspoed. Marlene Dumas heeft in
haar leven veel moois meegemaakt,
maar ook veel zogenoemd lelijks. Ze

heeft oprecht en indrukwekkend
via haar kunst geprobeerd realiteiten – zowel positieve als negatieve
- in haar eigen beleven en voelen
te integreren.
Thema's in de kunst van Dumas
zijn: het leven van man en vrouw
met elkaar en tegenover elkaar; het
leven van het kleine kind in deze
bedreigde, bedreigende maar ook zo
mooie en veelbelovende wereld; het
leven als een uitdaging, voor ons in
welvaart, vrede en rijkdom en voor
vele anderen in ellende, bedreiging
en armoede.
Welkom bij deze gebeurtenis!
Deze tentoonstelling is echt de
moeite van een bezoek waard!
Kerava, augustus 2005
Peter Starmans
lehtori

PESÄ
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an 10 Juli tot en met 7 Augustus vond in ’t Tollinmäki
landhuis te Hartola (tussen Heinola
en Jyväskylä) een Fins-Nederlandse
kunstenaars workshop en exposite
plaats onder naam ‘PESÄ’ (Nest).
Er deden twaalf kunstenaressen
aan mee. Voor allen gold dat ze zowel met Finland als met Nederland
een band hebben. De reden voor de
expositie op juist die plek is roerend.
Tijdens de Winteroorlog fungeerde
Tollinmäki als ziekenhuis. Een jonge
Nederlandse chirurg was als lid van
een team van het Nederlandse Rode
Kruis daarheen getrokken om de in
het nauw gedreven Finnen te helpen.
Tijdens zijn verblijf aldaar ontmoette
hij een Finse verpleegster en de rest
kunt u wel raden. Na de oorlogsjaren
is het paar in Nederland gaan wonen.
Hun dochter, nu een kunstenares,
was wel nieuwsgierig naar de oorsprong van haar ouders’ relatie. Na
eerst in de veronderstelling verkeerd
te hebben dat de gebouwen wel weg
zouden zijn, vond ze Tollinmäki pas

later terug. Sindsdien is het idee gegroeid om iets te doen met ‘een terugkeer naar het oude nest’.
De tentoongestelde kunt was van
zeer uiteenlopende aard. Er waren
onder andere beelden, schilderstukken, gedichten, collages, textiele werken, etc. Tijdens de expositie zijn ook
enkele nieuwe werken gemaakt. In de
serre van het landhuis waren mappen
te lezen met schetsen van de levensverhalen van de deelneemsters, plus
foto’s van hun eerder werk. Veel van
de ten toon gestelde stukken waren
(en zijn) te koop.
Ofschoon Tollinmäki niet direct
een toeristische top-attractie was,
toonde het gastenboek dat er elke
dag op zijn minst twintig bezoekers
waren. Al met al moet het honderden
bezoekers hebben getrokken. Een
sympathiek initiatief dat navolging
verdient.
Adriaan Perrels

Namen van de kunstenaars
Kirsti de Fluiter-Ijäs
Marja-Liisa van der Kolk
Tiina van der Korput
Taru Maria Kuparinen-Säilä
Inez Meter
Raija Newton
Minna Räty
Kristina Ruutu
Paula Salmela
Karen Santen
Katri Schweitzer
Liisa Verasdonck

e t i s v r ijdag 1 juli,
h a l f a c ht e n d e
zon schijnt dat het
een lieve lust is.
Twee baby’s spelen in het gras. De
één is helemaal gec onc ent reerd op
haar speeltje, de
ander probeert
steeds gras in zijn
mond te stoppen.
Het zijn de jongste
bezoekers van het
contactpersonenweekend dat van
Eveliina Nuijten en Hugo Miinalainen, de jongste
vrijdag 1 juli tot
bezoekers van het contactpersonenweekend
en met zondag 3
juli gehouden is.
Ook Marina’s dochter Hanna deed
Contactpersonen,
mee in de kindercompetitie. Tegen
leden en niet-leden uit geheel Fin2 Finse teams en 1 Zweeds team
land kwamen bijeen in het kleine
streed het team om de eer van de
plaatsje Petäjävesi, zo’n 35 km van
Nederlandse Vereniging. En dat deJyväskylä.
den ze erg goed! Terwijl ze tweede
in hun run eindigden, werden ze
Adriaan Perrels, Aschwin van
uiteindelijk 13e. Hanna werd zelfs
der Woude, Jos Helmich, Sandra
Wereldkampioene! Gefeliciteerd
van der Veen en Maaike Beenen
Hanna!
vertegenwoordigen de contactpersonen tijdens dit weekend. De beVervolgens gingen we naar de
doeling was om het afgelopen jaar
Vanha Kirkko (Oude Kerk) van
te evalueren, ideeën uit te wisselen
Petäjävesi. De kerk is tussen 1763
voor het komende jaar en elkaar
en 1764 gebouwd en staat op de
beter te leren kennen. Bijna iederlijst van werelderfgoed van Unesco.
een heeft zijn of haar partner meeDe rondleiding was erg interesgenomen en soms ook de kinderen.
sant en de kerk erg mooi. Terwijl
Naast de contactpersonen zijn ook
Marina en haar gezin hierna weer
Guido Nuijten en Marina Nijhuis
teruggingen naar Oulu, ging de
gekomen om deel te nemen aan dit
rest van de groep naar Jyväskylä,
weekend. Bezoek op vrijdag hebwaar we Adriaan van het station
ben we van de familie Vrielink uit
haalden. Ook Sandra’s Petri werd
Jyväskylä die zich niet voor het hele
contactpersonenweekend hebben
opgegeven, maar wel gezellig komen mee barbecuen. Al met al zijn
er 19 mensen en 6 baby’s/kinderen
gekomen.
Vrijdagavond werd er geba rbecued bij het vakantieparadijs’
Loma-Ässä in Petäjävesi. Langzaam
maar zeker arriveert iedereen en het
is direct gezellig. De ‘makkara’ en
de salade smaakt prima en Jos’ familie, die tijdens dit weekend nog
een extra feestje te vieren hebben
(Jos werd 40 en zijn tante 60), hebben wat wijn meegenomen. Zaterdag was er een druk programma.
De ochtend werd begonnen met
deelname aan de oﬃciële Wereldkampioenschappen Aquajoggen, die
dat weekend in Petäjävesi gehouden
werden. De Nederlandse Vereniging
werd vertegenwoordigd door Jos en
Kaija Helmich en Marina Nijhuis.

uit Jyväskylä gehaald en zo gingen
we naar Restaurant Vesilinna dat
prachtig op de heuvelrug in het
centrum van Jyväskylä gelegen is.
Er was een goed uitzicht op de hele
stad en het eten smaakte ook prima.
Nadat de iedereen uitgegeten was,
bezochten we het Alvar Aalto Museum. Hoewel we een beetje aan de
late kant waren, was de rondleiding
toch enerverend en informatief. Na
de rondleiding gingen we langzamerhand weer terug naar Petäjävesi
waar Jos en zijn vader pannenkoeken verzorgden voor de hele groep!
Tijdens en na de pannenkoeken
werd er onder de contactpersonen
nog het één en ander besproken.
Zondagochtend was het al weer
tijd voor een aantal om weer terug naar huis te gaan, maar Jos en
zijn familie, Guido en zijn gezin
en Maaike en haar gezin bleven de
rest van de week in Petäjävesi in hun
mökki’s. Het weekend was erg geslaagd en krijgt zeker een vervolg.
- Maaike Beenen, coördinator
contactpersonen
PS Ook geïnteresseerd om contactpersoon in een regio te worden
waar nog geen contactpersonen
zijn? Neem contact op!
Tel. 050 -5993116 of e-ma i l:
maaikebeenen@hotmail.com.

Kaija Hakala, Jos Helmich en Marina Nijhuis vertegenwoordigden de Nederlandse Vereniging op het WK Aquajoggen

Verslag contactpersonenweekend
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Notulen contactpersonenvergadering
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anwezig: Maaike Beenen (coordinator contactpersonen en
contactpersoon in Jyväskylä), Jos
Helmich (notulist en contactpersoon in Forssa), Aschwin van der
Woude (Turku), Sandra van der
Veen (Oulu), Adriaan Perrels (Helsinki), Guido Nuijten (Penningmeester NViF, waarnemer bij deze
vergadering)
Afwezig: Erik Smit (Vaasa), Johan Scholliers (Tampere), Stephan
Vermeulen (Lohja), Marcel de Boer
(Mikkeli).
Contactpersonen doen verslag van
hun activiteiten en vertellen wat voor
soort activiteiten het best aanslaan
bij de leden.
Maaike neemt het woord en doet
verslag voor de ontbrekende contactpersonen: In Tampere worden tweewekelijkse borrelavonden gehouden.
In Lohja worden regelmatig gevarieerde ontmoetingen georganiseerd. In
Mikkeli zijn plannen geweest voor het
houden van etentjes maar tot nu toe is
daar niets mee gedaan. In Vaasa is geen
interesse voor verenigingsactiviteiten.
In Jyväskylä blijken de etentjes minder
populair te zijn dan de borrelavonden.
Het is momenteel erg rustig qua activiteiten in Jyväskylä. Dit kan natuurlijk
door de zomervakanties komen.
Jos Helmich: In Forssa doen we
pannenkoeken en poﬀertjesavonden.
Gaat redelijk goed. Er komt een gevarieerd publiek. Zat met de gedachte te
spelen iets rondom de ‘ Hakkapeliita’
(middeleeuwse markt) in Tammela (5
km van Forssa) te organiseren, maar
dat is elk eerste volle weekend in augustus en daarmee eigenlijk iets te vroeg
in het seizoen.
Adriaan Perrels: De rol van de contactpersoon in Helsinki is een beetje
anders dan anders. In Helsinki draagt
het bestuur verantwoordelijkheid voor
de organisatie van evenementen. De
contactpersoon aldaar is slechts een
aanspreekpunt en houdt mensen op
de hoogte.
Aschwin van der Woude: In Turku
bestaat een zogeheten taalcirkel (of eigenlijk taalcirkels, het is een initiatief
van de universiteit). Aschwin is contactpersoon van de Nederlandse Taalcirkel en tevens van NViF. In praktijk
is dat hetzelfde. Anna helpt Aschwin.
Aschwin had dit jaar weinig tijd. Anna
heeft goed meegeholpen. De grootste activiteit was een bowlingcompetitie van

In Vesilinna was het gezellig tafelen.
drie uur met alle Taalcirkels. Borrels
zijn niet populair bij families, aangezien men kinderen niet naar een bar
wil nemen. Activiteiten in het weekend
daarentegen weer wel. In mei organiseert men een barbecue. Een poﬀertjesavond is twee keer georganiseerd.
Andere activiteiten waren een avondje
pool-biljard spelen en bowlen". Er zijn
6 a 7 uitwisselingsstudenten. Sandra
zegt dat die eigenlijk niet zo bij de
vereniging passen. Aschwin vindt van
wel. De uitwisselingsstudenten hebben
een duidelijke behoefte aan een Nederlands contact.
Sandra van der Veen: Er zijn in
Oulu veel families (met kinderen).
Borrelavonden werken niet. Spelletjesavonden gaan wel weer goed. Binnenkort organiseert men een sauna en
barbecue avond.
Qua soort leden kan men in de
vereniging verschillende segmenten
onderscheiden:
1. Expats, studenten Nederlands en
uitwisselingsstudenten. Zij blijven in
de regel voor een korte tijd.
2. Families (met kinderen) en stellen.
Zij wonen vaak permanent of langere tijd in Finland.
Opgemerkt wordt dat men de Finse
partner bij het organiseren van activiteiten niet moet vergeten. Schaatsen blijkt bijv. niet aan te slaan. Ook
hangt het van de activiteit af wat voor
mensen er komen. Borrelavonden
zijn duidelijk niet aantrekkelijk als

gezinsactiviteit.
Ledenwerving: Contactpersonen
werven niet actief leden. Zij zijn meer
doorgeeﬂuik. Het actief leden werven
is een taak van het bestuur.
Communicatie: Er moet meer
communicatie tussen contactpersonen en bestuur komen.
Guido Nuijten: Contactpersonen
hebben veel vrijheid bij het invullen
van hun functie. Ze moeten echter wel
het bestuur op de hoogte houden. Het
bestuur kan helpen bij het opzetten van
nieuwe activiteiten (zowel ﬁnancieel
als met mankracht).
Men concludeert dat het forum
als communicatiemiddel niet goed
werkt voor contactpersonen. Daarop ontspint zich een discussie over
een opzet voor een nieuw forum.
Aschwin wil graag dat contactpersonen een eigen pagina op de website
kunnen onderhouden. Het bestuur
vindt dat zoiets onder haar verantwoordelijkheid valt en twijfelt of
andere contactpersonen dan Aschwin
dat voor zichzelf wel willen. Hoe en
wat moet uiteindelijk bepaald worden in de internetcommissie. Die
moet in de herfst aan de slag.
Jos Helmich
Maaike Beenen

Baron, maarschalk en zesde president van Finland, Carl Gustav Emil
Mannerheim, stamt af van een zekere Henrik Marhein, die zich omstreeks 1640 heeft gevestigd in de
Zweedse stad Gävle. In biograﬁeën
over Mannerheim wordt vermeld
dat Henrik Marhein vermoedelijk
een Nederlander is geweest. Maar
er zijn ook publicaties waarin een
Duitse afkomst wordt gesuggereerd,
omdat de naam meer Duits dan Nederlands zou lijken.
Een paar jaar geleden ben ik mij
in deze zaak gaan verdiepen en het
bleek dat de aanwijzingen voor een
Nederlandse afkomst eigenlijk alleen waren gebaseerd op een publicatie van de Finse onderzoeker
Bruno Lesch in 1924. In archieven
in Zweden had Lesch indertijd brieven gevonden van Henrik Marhein,
die in het Nederlands zouden zijn
geschreven.
Wat was er verder bekend over
Henrik Marhein? Hij zou zijn geboren in 1618, omdat dit vermeld
staat op een schilderij van Marhein
en zijn familie, dat in 1659 is geschilderd. Samen met een Duitser
uit Lübeck, Joachim Strokirk, werd
hij eigenaar van de ijzersmelterijen
Tolvfors en Forsbacka. Bovendien
trouwde hij in Gävle met een vrouw
uit een aanzienlijke Zweedse familie, Margareta Olofsdotter Gammal. Door dit huwelijk werd hij de
zwager van de burgemeester van
Gävle, Elias Persson Gavelius, die
ook een eigenaar was van een ijzersmelterij. Later kwam Marhein in
ﬁnanciële problemen en moest hij
de ijzersmelterijen verkopen. In
1659 verhuisde hij naar Stockholm,

waar hij boekhouder werd bij de
Palmstruch bank, die een paar jaar
eerder was opgericht. Hij werkte
daar onder leiding van de Nederlander Jakob Momma, die de Zweedse
naam Reenstierna aannam, na in de
Zweedse adelstand te zijn verheven.
Henrik Marhein is overleden in
1667 in Stockholm.
Een zoon van Henrik Marhein,
Aug ustin, werd in 1693 in de
Zweedse adelstand verheven en
veranderde bij die gelegenheid zijn
naam, die toen werd gespeld als
Marheim, in Mannerheim. Een
kleinzoon van Augustin, de overgrootvader van maarschalk Carl
Gustav Emil, verhuisde naar Finland en kocht daar het landgoed
Louhisaari in de buurt van Turku.
Maarschalk Mannerheim is dus een
vertegenwoordiger van de zesde generatie na Henrik Marhein.
Toen ik indertijd met mijn onderzoek over de afkomst van Mannerheim begon, kwam ik op internet
een publicatie tegen van Georg
Haggrén van de Universiteit van
Helsinki over de rol die Duitse
en Waalse emigranten hebben gespeeld in de Zweedse ijzerindustrie
in de zeventiende eeuw. Hij presenteerde ook namen van de eigenaars
van ijzersmelterijen in de Zweedse
provincie Gästrikland in 1655, die
hij in archieven had gevonden. De
naam van de eigenaar van de ‘Forsbacka’ smelterij werd geschreven
als Henrik Marin, terwijl de naam
van de eigenaar van de ‘Tolvfors’
smelterij geschreven was als Henrik
Marhein. Dit bracht mij op het idee
dat de naam oorspronkelijk Marin
kan zijn geweest en dat het op zijn

Frans uitspreken van de lettergreep
‘in’, in het Zweeds veranderd kan
zijn in ‘hein’. De auteur (Haggrén)
was zich kennelijk niet bewust geweest van een relatie tussen Henrik
Marin, via Henrik Marhein, en de
Mannerheim familie.
Een Franse naam voor iemand
van Nederlandse afkomst was helemaal niet zo onmogelijk omdat
er aan het eind van de zestiende
eeuw en in het begin van de zeventiende eeuw veel protestanten vanuit Wallonië naar de calvinistische
republiek van de Zeven Verenigde
Nederlanden zijn gevlucht. In de
Zuidelijke Nederlanden (het tegenwoordige België), wat toen deel
uitmaakte van het Spaanse koninkrijk, werden protestanten als ketters
gezien en vervolgd.
Omdat er aanwijzingen zijn dat
Henrik Marhein nauwe handelscontacten heeft gehad met Amsterdam, ben ik daar in het archief gaan
rondneuzen. Tot mijn grote verrassing bleek dat er in Amsterdam in
de zeventiende eeuw een familie
Marin (ook geschreven als Marijn)
heeft gewoond, die lid was van de
Waalse kerk.
Jean Marin, een trijpmaker (‘trijp’
is een soort ﬂuweel), zoon van Grégoire Marin, uit Nivelles (Nijvel),
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een dorp dat in België ligt tussen
Brussel en Charleroi, trouwde drie
keer in Amsterdam. Dit was eerst
in 1600 (hij was toen 21 jaar oud)
met Susanne Frénaud, in 1603 met
Simone Flamand en in 1632 met
Catharina de Champs. Er zijn aanwijzingen dat hij in de tijd van zijn
derde huwelijk een zekere welstand
had bereikt. Een dochter uit zijn
derde huwelijk trouwde met een man
uit een duidelijk betere familie, Nikolaas Colvius (zoon van de predikant Andreas Colvius). Jean Marin
is overleden in 1640 (is het toeval dat
Henrik Marhein zich omstreeks het
zelfde jaar in Zweden vestigde?), Zijn
tweede vrouw Simone Flamand tien
jaar eerder, in 1630 (57 jaar oud). De
familie Marin (Marijn) heeft op de
Koningsgracht gewoond, het tegenwoordige Singel, en werd vrij hoog
aangeslagen voor de onroerend goed
belasting. Pieter Marin, de oudste
zoon van Jean Marin (Marijn), is van
1648 tot 1649 regent van het Waalse
weeshuis geweest in Amsterdam, en
de derde vrouw van Jean Marin, Catharina de Champs, was regentes van
het weeshuis van 1649 tot 1654. Regenten van weeshuizen zaten er over
het algemeen warmpjes bij, het was
een soort erebaan.
In theorie zou Henrik Marin (Marijn of Marhein) een zoon kunnen
zijn geweest van Jean Marin uit zijn
huwelijk met Simone Flamand. Een
aantal zoons van dit echtpaar gaan in
Amsterdam in ondertrouw in aanwezigheid van hun vader (Pieter, geb. in
1603 of 1604; Jan de Jonge, geb. in
1605 of 1606; Jacob, geb. in 1608 of
1609). Omdat de dopen in de Waalse
kerk in Amsterdam pas vanaf 1615
zijn opgeschreven, heb ik van deze
kinderen alleen maar gegevens kunnen vinden over hun leeftijd bij de
ondertrouw. Wanneer er een Henrik
is geweest, die in 1618 is geboren, zou
hij dus wel in de doopboeken moeten
zijn geregistreerd. Jammer genoeg
heb ik geen doop van hem kunnen
vinden en er is ook geen Henrik Marin of Marijn als lid aangenomen in
de Waalse kerk in Amsterdam in de
periode tussen 1630 en 1640. Wanneer Jean Marin (Marijn) en Simone
Flamand een zoon Henrik hebben
gehad, is dit vermoedelijk het jongste kind uit hun gezin geweest, omdat Simone Flamand in 1618 al 43
jaar oud was.
Wat het milieu betreft zou Henrik
Marhein uit Gävle heel goed passen bij de familie Marin (Marijn) in

Amsterdam. Vermoedelijk is Henrik
Marhein als een soort handelsagent
in Gävle terecht gekomen. Er was in
die tijd een belangrijke ijzerhandel
tussen Zweden en de Nederlandse
republiek. Marhein’s oorspronkelijke
werk in Zweden zou vergelijkbaar
kunnen zijn met dat van de eerste eigenaar van de ijzergieterij in Fiskars
in Finland, de Nederlander Petter
Thorwöste, van wie bekend is dat hij
een handelsagent was van een grote
ﬁrma die zaken deed in Stockholm.
Omdat Henrik Marhein zich als
ondernemer in Zweden heeft gevestigd, zal hij niet armlastig zijn
geweest, anders had hij geen fabrieken kunnen kopen en had hij niet
zo makkelijk hebben door kunnen
dringen tot de high society in Gävle. Vermoedelijk komt hij uit een
koopliedenfamilie. Van de familie
Marin (Marijn) in Amsterdam staat
in ieder geval vast dat sommige familieleden (zoals Jakob Marijn) koopman waren.
Het leek dus allemaal heel mooi te

passen, maar ik kon op geen enkele
manier aantonen dat Henrik Marhein werkelijk afkomstig was uit de
familie Marin (Marijn) in Amsterdam. Ik heb ook in archieven van
andere steden in Nederland gezocht,
maar tevergeefs. Er is nergens een
Henrik Marin, Marijn of Marhein
te vinden.
Ik liet de zaak verder rusten, maar
afgelopen januari ben ik opnieuw
‘geactiveerd’ door de nieuwe Nederlandse ambassadeur in Helsinki, de
heer Robert Engels. De heer Engels
had na een bezoek aan het Mannerheim museum gehoord over de mogelijke Nederlandse afkomst van de
Mannerheim familie. Hij vroeg een
van zijn medewerksters op het internet te zoeken of hier meer over bekend is en zij vond het stukje dat ik in
2002 had geschreven over de afkomst
van Mannerheim in het blad Aviisi.
Hierna werd ik uitgenodigd voor een
gesprek op de ambassade.
Ik vertelde aan de ambassadeur
dat Henrik Marhein’s mogelijke Ne-

Brief van Henrik Marhein aan Jakob Momma anno 1663 den 6 Febr.
Stockholm.
Mijn Heer Momma
Mijn Heers <tijdinge> van Tornö de dato den 4 Januarij, heb ik wel ontfangen, daerwijl verneme dat de reise daerwarts wel ende gluckig gegaen
is, Godt den Heer sij daervoor gelooft ende bewaere also veerder voor al
ongeluck ende verhelpe also met goede gesontheit ende gewenste expeditie
tot sijner tijt wederom bij ons. Onse arbeit aengaende in de boecken van
48., so sijn nu int laet van dien, heeft wat tardeert, overmits <onleesbare
eigennaam> weest <onleesbaar> met de Doctorin is naer de ijserwercken
geweest, om daer te inventeren ende met de Broecks schrijvers reekening
te maken, twelck mij oock wel is gecoomen om mijne boecken in Baneu te
sluijten ende wederom nieuwe aentefangen, wij sijn nu deste vlijtiger om de
schade weder naer te haelen. De Doctorin is gister ende heden van de ijserwercken te huijs verwachtend geweest, soo dat in haer absentie hier alles is
stil ende niet nieuwes begonnen worden, so sij wat op den baen heeft sal
haest vernemen ende daervan adviseren. De Comptoir slötels sijn op order
van Heer Isaac Kock aen Sr. (Signeur) Weerhuijsen gelevert (naerdien Heer
Abraham Momma van hier gereist is) met conditie dat 2 goede mannen naer
int Comptoir sullen gaen als wij daer iets te doende hebben, dat so wel is,
ende tot den Heeren sekerder gerustheit, ondertussen hebben also niet te
twijfelen aen mijn vlijt ende getrouwheit, ick sal het soo maken dat also sullen oorsaeck hebben mijn Patron te sijn ende ook is. Verblijven so lang ick
leve waerende also naer salutatie Godt den Heere bevoolen.
Des Heeren
Dienstwillige
H. Marhein
(onleesbare toevoeging)

De heer Engels heeft hierop geschreven naar de Zweedse archieven
en kreeg een kopie van een brief
die Henrik Marhein in 1663 heeft
geschreven aan Jakob Momma.
Hoewel het zeventiende eeuwse
handschrift moeilijk was te lezen,
konden wij toch al een aantal Nederlandse woorden herkennen.
Na bemiddeling va n Dr Ba s
Schot, historicus en oud-medewerker van de Universiteit van Leiden,
heeft een specialist in handschriften uit de zeventiende eeuw, Dr
Maurits Ebben, de brief omgezet
in ‘normaal’ leesbaar Nederlands.
Hoewel de brief geen nieuwe inzichten geeft over de familie waar

Opmerking vooraf: Dit recept (en
niet alleen dat, maar ook al enige
keren de verwerkelijking ervan, werkelijk SUPER!!!) heb ik van mijn
vrouw Kaisa gekregen, die het weer
van een vriendin heeft etc. Zelf in
Nederlandse sites kun je een iets
ander recept vinden - http://home.
planet.nl/~gores000/08-0039.htm
- dus als het onze je niet bevalt, ga
dan daar maar mee aan de slag.
Wat heb je voor de bodem nodig?
Gewoon ongeveer 100 gram Digestive-koekjes, de echte van McVities
uiteraard! Dan 2 eetlepels suiker en
3 eetlepels gesmolten echte boter of
margarine.
En voor de vulling op deze stevige bodem? Wel, eerst kopen we
een bekertje van 200 gram magere
verse kaas zonder (bij)smaak (van
het merk Hovi bijvoorbeeld). Voorts
hebben we 2 eierdooiers, 2 dl suiker,
1 theelepel vaniljesuiker; driekwart
dl whisky (echte Schotse hoor), 1 dl
sterke koﬃe, 4 gelatineblaadjes, 2 dl
slagroom, 2 x eiwit (de eieren van
de boven al vernoemde gele dooiers
worden dus wel helemaal gebruikt,
je hoeft niets weg te gooien!)
En wat nu? De koekjes moet je
eerst helemaal verkruimelen, kijk

Marhein uit af komstig is, kan er
geen twijfel over bestaan dat alleen
een Nederlander zo een brief kan
hebben geschreven.
Maar wat nu? Er kan dan wel geen
twijfel over bestaan dat Marhein in
staat was om brieven te schrijven in
het Nederlands, zijn Nederlandse
achtergrond blijft duister. Zit ik
er helemaal naast met mijn ‘Marin
theorie’ en is hij niet afkomstig uit
Amsterdam? Kort geleden las ik
in een publicatie van de Zweedse
historicus Petrus Norberg uit 1959
over de ijzerindustrie in Gästrikland, dat de Tolvfors en Forsbacka
ijzersmelterijen in 1660 zijn gekocht
door een koopman Godefridus
de Leeuw uit Amsterdam (in het
Zweeds geschreven als ‘de Leu’).
De verkoper was Joachim Strokirk,
die dus eerst een compagnon was
geweest van Henrik Marhein voordat deze naar Stockholm was vertrokken. Godefridus de Leeuw ging
een paar jaar later failliet. Ik kon
hem terugvinden in het archief in
Amsterdam, maar dit leverde geen

zelf maar of je wat meer koekjes dan
aangegeven wilt gebruiken. Dan
moet je er de eetlepels suiker en de
gesmolten boter bij doen en dat samen tot een deegje roeren. Je mag
gerust wat meer boter gebruiken als
je dat beter lijkt. Druk nu dit deeg
stevig en gelijkmatig uit op een rond
geknipt velletje bakpapier, dat de
bodem van een “bakvorm met losse
rand” bedekt - zo eentje, die je open
en dicht kunt maken rond de bodem, meestal van Duitse of Franse
makelij. Daarna moet je de aangestampte bodem hard laten bakken,
door hem tien minuten midden in
de oven te zetten bij een temperatuur van rond de 150 graad.
Nu mengen we apart de verse
kaas, de suiker, de vanillesuiker en
de whisky met elkaar. We voegen
er de eierdooiers een voor een aan
toe. De gelatineblaadjes laten we in
koud water zacht worden en roeren
die dan in de hete koﬃe tot alles
opgelost is. Denk eraan, blijven roeren tot het zover is! Dit gebeurt dan
het best in een steelpannetje. Deze
koﬃeoplossing doen we bij en door
het kaasmengsel heen. Vervolgens
de slagroom lekker stijf kloppen of
mixen (maak er echter geen boter
van hoor!), en voeg deze dan langzaam toe aan het al klaargemaakte.

enkele aanwijzing op over de achtergrond van Henrik Marhein, al lijkt
het waarschijnlijk dat hij contacten
met Marhein heeft gehad. Ik kon
alleen gegevens vinden over een huwelijk van Godefridus de Leeuw in
1651 met Clarida van Breugel. De
Leeuw is kennelijk overleden vòòr
26 mei 1668, wanneer Clarida van
Breugel, vermeld als weduwe van
Godefridus de Leeuw, hertrouwt
met een zekere Albertus de Haar.
Alles bij elkaar, hoewel er dus nog
steeds geen harde bewijzen zijn, lijkt
een Nederlandse af komst van de
Mannerheim familie toch wel erg
waarschijnlijk. Tegelijkertijd blijven
er nog veel vragen over, wat deze
zaak alleen nog maar interessanter
maakt. Waarschijnlijk is er meer
te vinden over Henrik Marhein in
Zweedse archieven en misschien
ook wel in Amsterdam. Hopelijk
wordt het mysterie over zijn afkomst
toch nog een keer opgehelderd.
Arnold Pieterse

Last but not least moet je de twee eiwitten opkloppen tot stevig schuim
en dat dan heel voorzichtig lepeltje
voor lepeltje aan de massa toevoegen. En ... klaar is Kees, ik bedoel de
vulling! Je mag deze nu in de gesloten bakvorm op de al voorgebakken
bodem gieten. Laat voorts de taart 4
tot 5 uur (of langer) in de koelkast
lekker stevig lekker worden.
Opmerkinkje terzijde:
Die kleine ﬂesjes whisky (of iets
anders sterks, dat je lekker vindt,
vrijheid blijheid hoor, alles past!),
die kun je bij ALKO kopen en zijn
hier juist goed (een dubbele ook wel
hoor). Dit voor het geval dat je in
de drankkast geen al aangebroken
hebt staan. En ... zoals al gesuggereerd, we hebben het ook al eens
met groot succes met Salmiak-koskenkorva of een Finse sterke likeur
geprobeerd. Hollandse jenever zou
zeer zeker ook wel passen! Variatie
kunnen we je dus aanraden!
Met groet en laat het je smaken!
Kaisa en Petrus.

Irish coffee taart

derlanderschap eigenlijk alleen gebaseerd is op de brieven die Bruno
Lesch had gezien in de Zweedse
archieven. Maar goed, Lesch was
een Fin en wij kwamen tot de conclusie dat het toch wel erg nuttig
zou zijn wanneer deze brieven ook
door ‘echte’ Nederlanders werden
bekeken.
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este lezer, zoals beloofd, gaan
we nu verder met de bespreking van het jaarboek 2005 (Suomen ja maailman tapahtumat 2004,
WEILIN + GÖÖS). Deze tekst heb
ik een week voor de wereldkampioenschappen atletiek
in Helsinki geformuleerd, dus dat zal wel
moeten betekenen, dat
sport vast en zeker een
grotere rol zal spelen
in het volgende. En ...
reken daar echt maar
op hoor!
Maar nee, toch eerst
even naar Brussel! De
nieuwe Europese commissie werd door meneer Barroso met al
zijn overtuigingskracht
en vlotte charme benoemd, ﬁjn zo, dan
zitten we in ieder geval
nu niet meer zonder
deskundige leiding. En
... welke commissarisrollen krijgen de ons nu
interesserende drie landen toebedeeld? Finland krijgt met Olli
R eh n de problematiek van de uitbreiding
van de EU voorgeschoteld. Logisch toch, zo'n
k lein en wat excentrisch gelegen land kan
deze moeilijke en ook
wel moeizame problematiek van europese
uitdijing het best en
neutraalst benaderen, niet waar? Let
bijvoorbeeld maar op de vriendelijke
behandeling van president Putin
door presidente Halonen en de oﬃciele pers vandaag en morgen in Turku.
De Belg Louis Michel moet voorts de
verdere ontwikkelingssamenwerking
en humanitaire hulp van de EU dan
maar voor zijn rekening nemen, en
ook dat is wel duidelijk, want per slot
ligt het centrum van ontwikkeling
en humaniteit in Brussel, die aloude
Nederlandse hoofdstad van België.
En afsluitend onze Neelie Kroes?
Wat mag zij als commissaris doen?
Jawel hoor, zij mag de concurrentie
binnen de EU in de gaten houden en
er voor zorgen, dat niemand van het
Europese gezin de ander onterecht
benadeelt. Gelijke monniken, gelijke kappen! En ook wel: steek je je
kop te hoog boven het maaiveld uit,
dan wordt die er radicaal afgemaaid,
reken daar maar op hoor. Dit soort
activiteit is de Nederlanders al eeu-

wenlang met succes toevertrouwd.
Met deze drie commissarissen zit het
dus wel goed met de EU.
Hè hè, nu zijn we dan toch uiteindelijk bij de sport beland. We gaan

daarvoor echter uiteraard eerst even
naar Athene, waar de internationale
olympische gemeenschap door de
sportief overtuigende president van
het OC - messieur Jacques Rogge
uit België - op indrukwekkende
manier bij opening en sluiting van
de zomerspelen toegesproken werd.
Tijdens deze Olympiade behoorden
Nederland en België tot de hier wat
weggezwegen middenmoot, maar
toch, met meer dan voldoende medailles, terwijl Finland zelf hard op
de vingers getikt wordt, omdat het
dit keer toch wel opvallend zwak te
voorschijn trad, nog zwakker dan
zuiderbuur Viro bijvoorbeeld, stel
je dat maar eens voor. De dalende
sportieve prestatielijn is overduidelijk
en stemt nu wel tot enig nadenken:
Tijdens de Olympiade Antwerpen
(1920) veroverde Finland 34 medailles, in Amsterdam (1928) 25, in
Helsinki (1952) nog 22, maar nu in
Athene slechts 2 (van zilver, niet eens
van goud!). Foei toch! Daar moet wat

aan gedaan worden. Gelukkig deden
de Finnen het bij de 'paralympialaiset' (een interessant woord overigens)
- dus bij de Olympiade voor gehandicapten in september 04 - beter met
in ieder geval 8 medailles, waarvan
er vier in goud! Maar ook
Nederland lijkt zorgen te
hebben over de sporttoekomst van het land, zo
las ik gisteren 01.08.05
in de d ig it a le Trouw
n.a.v. de zwemkampioenschappen in Canada: “Zonder sterren is
Oranje glansloos. In de
hoogtijdagen was het al
duidelijk: alle successen drijven op de unieke
talenten Pieter van den
Hoogenband en Inge de
Bruijn. Zonder hen was
het in Montreal voor Nederland een WK zonder
glans.” Maar ja, sport is
nu eenmaal en meestal
een prestatie van enkelingen. Denken we wat
Finland betreft maar aan
Kimi Räikkönen, in augustus 2004 bij de GP in
het Belgische Spa overtuigend nog nummer 1,
dit jaar echter jammergenoeg niet, maar goed,
hij doet het ook dit jaar
wel best, zelfs beter dan
toen. Ook al wordt hij
soms wel eens terecht geplaagd vanwege zijn saaie
en niet bepaald enthousiaste commentaren achteraf, die niet zonder meer getuigen
van een vrouwen veroverend en groot
retorisch talent. Maar ok, laat ik de
sportberichten nu maar afsluiten met
voetbal, dan kunnen de Nederlandse
lezers tevreden zijn en de Finse niet
zo. In oktober 2004 staat er in het
jaarboek “Hollanti opetti Suomea
jalkapalloilussa”, wat niet betekent,
dat de Hollanders nu ineens met zijn
allen Fins zijn gaan leren, maar wel,
dat de Finnen een pittig lesje kregen
op het vlak van voetbal, uiteraard van
die Hollanders en uiteraard onder leiding van de onvolprezen Ruud van
Nistelrooy, die in 2004 zowaar twee
maal scoorde en dat in het jaar 2005
op 8 juli in het Paavo Nurmistadion
van Helsinki nog maar eens een keer
herhaalde. Ajax, in 2004 verloor Finland met 3-1 en in 2005 zelfs – een
beetje teveel eer echter voor het Nederlandse voetbal, zeggen de experts met 4-0 van Nederland. Nee hoor, zo
slecht zijn de Finnen heus niet, maar

ze gaven het wel te vlug op en vergaten jammergenoeg, dat een van
de traditionele Finse eigenschappen
SISU moet zijn, fel doorbijten en terugvechten tot het bittere eind,. Dat
deden ze nu niet en toen ook niet,
sjongejonge, jongens nog aan toe,
de wereld bestaat niet alleen maar
uit ijshockey! Ook voetballen kun je
goed leren. Vraag dat Hiddink maar
eens. Overigens veroverde Oranje
– niet Willem hoor, maar slechts de
kleur van hem
– o p 8 ju n i
h e t z on n i g e
en avond l ijke straatbeeld
van Helsinki,
niet gek en wel
passend voor
een mooie
zomeravond,
vind je ook
niet?
In het voorjaar woonde ik
in het parlementsgebouw
een vergader i n g bij va n
de raadgevende commissie
van het Finland-huis van
de BeNeLu x
in Antwerpen.
Daar hield Erkki Toivonen een
warm pleidooi voor meer aanwezigheid van Finland bij Vlaamse
en Nederlandse festivals. Goed zo,
maar het omgekeerde is ook waar!
En ... als ik nu de uitgebreide verslaggeving van de zomerfestivals in
Finland in het jaarboek bekijk, zie
ik, dat de aanwezigheid van Nederland en België hier - in 2004 althans
- niet erg opvallend was. Zelfs dans
en muziek waren er dit jaar nauwelijks bij (in 2005 overigens wel
wat meer). In het internationaal
bekende Retretti in Oost-Finland
was er een graﬁektentoonstelling,
waar werk van Rembrandt en Zorn
met elkaar gecontrasteerd werden.
Hoogstinteressant overigens. Maar
veel meer was er nu niet te melden.
Jammer eigenlijk.
Hier moet me een wat krenterige opmerking van het hart. In ons
Noorderlicht en ook in HS werd
het concert van Voix Jolies uit Den
Haag op 9 juni van dit jaar uitvoerig
ingeleid en toch ... het aantal Nederlandse toehoorders bij dit prachtige
concert was gering en dat vond ik

toch wel erg sneu. Het excuus dat
de meeste Nederlanders nog moe en
doof waren van de voetbalwedstrijd
een avond tevoren lijkt me een beetje een dooddoener, maar goed, zo
is het nu eenmaal. Dit getuigt weer
eens van een bestaand contrast tussen sport en cultuur. Jammer eigenlijk, want ze zouden toch ook net
zo goed meer samen kunnen gaan
en het cultureel gebodene van de
koren was zeker ook de moeite van

het toehoren meer dan waard. Zelfs
hebben ze mijn wens uit het laatste
Noorderlicht vervuld, ook Michiel
de Ruyters volkslied te zingen - “In
een blauwgeruiten kiel, draaide hij
(de ganse dag) aan 't grote wiel”.
Dat vond ik heel lief van ze!
In november werden Nederland
en Europa opgeschud door een verontrustend en onthutsend bericht
“Elokuvaohjaajan murha järkytti
Alankomaissa”, “Moord op ﬁlmregisseur Theo van Gogh schokte
de mensen in Nederland”. Jaja, dat
deed het en hoe! Eerst in 2002 Pim
Fortuyn en nu Theo van Gogh en
dit keer wel door een moslimfundamentalist, Mohammed Bouyeri.
Theo van Gogh kon mensen echt
diep kwetsen, maar toch, dit ...?
In een land dat om zijn tolerantie en vrijheid van meningsuiting
bekend staat, kan zoiets toch niet.
Nee toch? Of toch wel?! Want de
wereld van dit moment in Europa is veranderd en we zullen daar
op de een of andere wijze in onze
concrete manier van leven en doen
van nu rekening mee moeten houden, hoe dan ook. Het zo brave,

burgerlijke en schijnbaar tolerante
Nederland is niet meer. Moeten we
dan reageren met een oorlogsverklaring aan alle in Nederland levende
moslims? Nee, dat lijkt me wat al
te eenvoudig. Sommigen van hen
zijn blijkbaar levensgevaarlijk, maar
verreweg de meesten zeer zeker niet.
Nederland is nu op een wel erg bloederige manier met z'n neus op een
probleem gedouwd, een probleem
dat het tot nu toe in zijn zogenoemde open naïviteit
niet heeft willen
zien. We zouden
bijvoorbeeld wel
wat meer innerlijk respect mogen tonen voor
de islamitische
medemens, die
in ons midden
woont, we moeten de eventuele gevaren van
die religie wel
onderkennen en
era a n meewerken die te neutraliseren, maar
we moeten vooral ook toleranter
en empathischer
worden in onze
mening su it ing
en leren accepteren, dat onze
soms botte manier van openheid
anderen echt diep kan kwetsen.
En dat is niet bepaald christelijk,
heus niet. En eenzelfde gevaar van
fundamentalistische idiotie heeft
er eeuwenlang ook in het christendom verscholen gezeten. Lompheid
staat echter niet als deugd in de
bijbel vermeld, niet in het Oude en
ook niet in het Nieuwe Testament.
De christelijke kerken leren ons in
principe ook niet, onze medemensen willens en wetens door beeld of
woord – want dat deed Van Gogh
uitdrukkelijk – te beschuldigen van
boosheid en onmenselijkheid. Verantwoorde kritiek is goed, op foute
meningen in onze samenleving wijzen is ook gerechtvaardigd, maar de
manier waarop dat gebeurt, moet
door beide kanten van de strijdende
partijen geaccepteerd kunnen worden. Afgelopen week is er ook in de
Finse media uitvoerig over bericht,
dat de dader van de aanslag op Theo
van Gogh levenslang veroordeeld is
– en juiste straf denk ik, maar ook
op de juiste manier gegeven, via
een open en eerlijk aandoend proces. Tevens is het goed, dat Neder-
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land zich wat meer en
concreter gaat bezinnen op maatregelen
die genomen moeten
worden om verder
kwaad te voorkomen,
in een tolerante sfeer
van begrip voor andere uitgangspunten en
tradities en niet in een
sfeer van nou ja, wegjagen of monddood
maken. Deze moord
goedkeuren zou onzin
zijn, maar erover nadenken waarom
mensen zo'n moord kunnen plegen
en dit op humane manier proberen te
voorkomen, lijkt me geen overbodige
luxe. Kritische voorzichtigheid is nu
meer op z'n plaats dan onkritische en
grove beledigingen van andere mensen die in een andere traditie en in
een andere religie leven. Van dik hout
zaagt men wel planken, maar eerder
planken waarmee je (dood)geslagen
wordt als planken, die een bruggetje
kunnen vormen tussen mensen en
groepen onderling. Hier zou ik willen wijzen op een onlangs verschenen
indrukwekkend boekje van Gerard
van Westerloo 'De zaak M', waarin
hij deze cultuurbotsende problematiek heel genuanceerd in novellevorm
benadert.

De politieke problematiek van nu in Indonesië
hee� wel degelĳk iets
met ons Nederlanders te
maken

Ook de tsunami-ramp in december in Azië was een triest en onbegrijpelijk gebeuren van het afgelopen
jaar. Onbarmhartig heeft de natuur
hier toegeslagen en onvoorbereid
zijn hier duizenden gewoon vernietigd. Het zwaarst getroﬀen gebied
daar was Atjeh, een gebied met een
trotse of vrijheidlievende bevolking,
waarmee Nederland in zijn koloniaal verleden en nu ook op zijn beurt
Indonesië na de onafhankelijkheidsverklaring 1948 veel moeilijkheden
hebben gehad, een problematiek die
zeer zeker niet altijd juist en humaan
is opgelost. Getroost heeft het me de
afgelopen tijd wel, dat deze catastrofe
weer eens een aanleiding is geworden
om o.l.v. President Ahtisaari de twee
met elkaar twistende partijen wat
meer bij elkaar te brengen. Dat zal
niet van vandaag op morgen kunnen
plaatsvinden, maar een goed begin is
het halve werk. Ik hoop daarom op
een positieve ontwikkeling van dit
vredesproces, dat in de Nederlandse
media toch wel te weinig aandacht
heeft gekregen, jammer eigenlijk.
Want we moeten toch eerlijk zijn:
de politieke problematiek van nu in
Indonesië heeft wel degelijk iets met
ons Nederlanders te maken, het be-

treft hier namelijk gebieden die eeuwenlang onder ons niet altijd even
humaan koloniaal bewind hebben
gestaan. Ook Noord-Ierland is zo'n
historisch probleemrelict – de protestantse koning William was onze
Willem III, de prins van Oranje - of
wat België betreft de Congo.
Hehe, dat was even zware kost.
Maar ... twee sportberichten uit
november hebben me weer wat opgebeurd:
“Op 14 november eindigden in
het Nederlandse Rotterdam de Europese kampioensschappen Aerobics.
Deze kampioensschappen waren een
groot Fins feest, wonnen toch bij de
dames Tiia Piili en bij de heren Jouni Viitanen. Het kampioensschap van Piili kwam
niet onverwacht. De wereldkampioene vormde ook nu
een eigen klasse tijdens deze
Europese kampioensschappen.
Ook Jouni Viitanen was bij de
heren een van de grootste kanshebbers voor de titel en in Rotterdam heeft hij zijn meerdere
niet gevonden.” Dit bericht stond
overigens naast een foto van George
Bush glimlachend tegen een nog te
slachten kalkoen, natuurlijk ter gelegenheid van Thanksgiving Day. Een
mooie berichtcombinatie overigens,
afgerond op de bladzijde ertegenover
door een wat dreigende foto van en
interessante tekst over de nieuwbenoemde Amerikaanse minister van
BZ, Condoleezza Rice, ons bespiedend als een wakkere arend!
En in een bericht bij de overledenen wordt verder onze Gerhard
'Gerrie' Knetemann vermeld, een
legendair renner van de Nederlandse
wielersport.

koninklijk huis en dat terecht denk
ik. Vooral zijn grote betekenis als
symbool van vrijheid tijdens de oorlog wordt naar voren gehaald. De afsluitende zin is te mooi om die weg te
laten:”Hän – prinssi Bernhard – oli
kaikesta huolimatta hyvin suosittu
uudessa kotimaassaan.” Ondanks
alles dus was en bleef Bernhard bij
ons in zijn nieuwe, toch wel wat antiDuitse vaderland uiterst populair, die
Duitse prins die in 1936 als geliefde
van kroonprinses Juliana naar Nederland is gekomen. God zij dank,
dat was goed zo!
Beste lezer/es, vergun me nog twee
korte, afsluitende opmerkingen.
Op het eind van het jaarboek 2005
worden ons op een bladzijde of vijfentwintig allerhand interessante statistieken aangeboden, die ons ook
indirect goede informatie over Nederland leveren. Wist u bijvoorbeeld,
dat het internetgebruik in Nederland
veel intensiever is dan in Finland en
België? Driekwart van de Nederlanders gebruikt internet regelmatig
tegenover de helft van de Finnen en
slechts een derde van de Belgen. Dat

Internetgebruik is in
Nederland intensiever dan in Finland of
België

Tot slot en oprecht hartverwarmend was het mooie in memoriam
van ons aller Prins Bernhard, die op
1 december 2004 op de gezegende
leeftijd van 93 jaar in vrede is gestorven. Hij was 'ondanks alles' een
van de meest populaire leden van ons

zegt toch wel wat, lijkt me.
In mijn vakantie heb ik bij vrienden ook eens andere jaarboeken
doorgekeken, de Kronikka 2000
– 2003 bijvoorbeeld en de MMM
(Mitä? Missä? Milloin?; kansalaisen
vuosikirja) van rond 1990. Zoals het
nu besproken boek, zeer interessante
lectuur hoor! Ik raak er steeds meer
van overtuigd: goed geredigeerde en
geillustreerde jaaroverzichten kunnen onze herinnering scherp stellen
en ons helpen, in het nu een juister
oordeel te vellen. En dat kan ik niet
negatief zien.
Kerava, 3 augustus 2005
Peter Starmans
lehtori
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World Skills is een terugkerend
internationaal evenement dat elk
jaar in een ander land georganiseerd
wordt. Dit jaar dus in Finland. Studenten van VMBO en MBO niveau
laten hun kennis en vaardigheden
zien in verschillende categorieën.
Naast de competities, werden ook
verschillende internationale vergaderingen, seminars en evenementen

en Renate Langenhuizen, graﬁsch ont werpen
( bron s). World
Sk i l l s la at zien
dat jongeren trots
kunnen zijn op
een beroep waarbij je met hoofd en
handen moet samenwerken en dat
je daarin kunt uitblinken. De deelnemers a a n het
evenement hebben daarbij een
voorbeeldfunctie
voor leerl i ngen
van het V MBO
en MBO die hun
keuze voor de toekomst nog moeten maken.

georganiseerd. Doelgroepen zijn
onder anderen jongeren, internationale bezoekers, onderzoekers,
bedrijven en onderwijsinstellingen,
alsmede het algemene publiek.

Meer informatie:
http://www.worldskills.org
http://www.wsc2005helsinki.com
http://www.skills-netherlands.nl

De Nederlandse medaillewinnaars tijdens de World Skills Competities waren: Jeroen Peeters,
bloembinden (zilver), Mike Slotboom, nat uu rsteenbe werk ing

Maaike Beenen
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jongeren uit
39 v e r s c h i l le nd e
landen streden van
26 tot en met 29
mei om goud, zilver en brons tijdens
vier intensieve competitiedagen in het
Helsinki Jaarbeurs
Centrum tijdens de
World Skills Competities. Nederland
behaalde 2 zilveren
medailles en 1 bronzen medaille terwijl
Finland 4 gouden, 1
zilveren en 3 bronzen medailles binnenhaalde.

World skills competeties
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Matig Nederland wint royaal van Finland
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ELSINKI, 8 juni 2005 in
het olympisch stadion in
Helsinki met 37 000 toeschouwers.
Doelpunten gescoord door van Nistelrooy, Kuijt, Cocu en van Persie.
We hadden uitstekende zitplaatsen, toen we met een twaalftal verenigingsleden naar de wedstrijd keken,
net boven het doel, waar in de tweede helft drie doelpunten vielen. Het
olympisch stadion was met 37 000
bezoekers uitverkocht en Guido had
voor ons de tickets al in oktober 2004
besteld. Die moesten wel op tijd besteld worden, want de vorige keer
toen de wedstrijd Finland-Nederland
voor de classiﬁcatie van de wereldcup
in 1989 gespeeld werd, was het ook
een grote happening met 46 000 toeschouwers. Die 37 000 toeschouwers
waren wel erg rumoerig met duizenden blauw-witte
plastic batjes. De
Finse toeschouwers zwegen pas
in de laatste vijft ien m inuten,
toen de duizend
oranje toeschouwers door d rie
doelpunten uiteindelijk ook een
kans kregen om
hun geschreeuw
verstaanbaar te
maken.
Onderlinge weddenschappen werden ook afgesloten, maar niemand
durfde zoals ik de uitslag met 0-5
te voorspellen Guido deelde mee,
dat de grootste verliezer pils krijgt,
en de winnaar dan een stukje mag
schrijven. Bart had op 1-2 gegokt en
Bas op 1-1. Maar, wat een pech! Ik
had dus van te voren op 0-5 gegokt.
Bijna had ik nog de hele pot gekregen
als de scheidsrechter niet het tweede
doelpunt had afgekeurd. Volgens
velen was dat doelpunt onterecht afgekeurd, omdat van Nistelrooy helemaal niet oﬀ-side stond.
Finland heeft verloren met 0-4 in
deze classiﬁcatie wedstrijd voor het
wereldkampioenschap, maar die uitslag geeft niet het goede spel van Finland weer, waar het Finse team veel
goede kansen verknalde en van Nistelrooy slecht één kans geniaal uitbuitte. Anderzijds vanaf de tribune
gezien (en dat is iets gans anders dan
de TV!), kreeg ik niet de indruk dat
Finland echt een vuist kon maken.
De Finse spelers hadden de bal in de
eerste helft wel vaak in bezit, maar

het kwam niet tot een echt gevaarlijke situatie voor het Nederlandse
doel. Dik 35 minuten lang zag het
Nederlands elftal er zeer middelmatig uit. Finland was fel en drong
Nederland terug, zonder dat Edwin
van der Sar daar in zijn honderdste
interland nu zoveel hinder van ondervond. Hoe het ook zij: de 1-0 lag
meer voor de hand dan de omgekeerde score. Toch stond het met de rust
wel degelijk 0-1 voor Oranje, dat dus
over geluk weer niet te klagen had.
De tweede helft bracht weinig verandering in de situatie, of het moest
zijn dat Nederland nog meer onder
druk kwam te staan. De defensie
was doorlopend in verwarring. Uiteindelijk boog Nederland niet voor
de Finse kracht. Cruciaal daarbij was
het inbrengen van Robin van Persie.
Na 60 seconden kon hij met Dirk

Kuyt en Giovanni van Bronkhorst
doorbreken en ervoor zorgen, dat van
Kuyt voor een open doel stond. Binnen een kwartier kreeg hij het voor
elkaar 'man of the match' te worden.
Na twee assists, die leidden tot de
0-2 en 0-3 van respectievelijk Kuijt
en Cocu maakte hij enkele minuten
voor tijd zelfs 0-4.

Door dit resultaat zullen de Finnen voorlopig niet meer in staat zijn
om nog goede wedstrijden te spelen.
Het lijkt erop dat de Finnen het leer-

boekje 'balbezit en wedstrijdcontrole'
heel degelijk hebben doorgenomen,
maar helaas heeft de trainer vergeten
te vertellen dat uiteindelijk alleen op
doelpunten afgerekend wordt. De
positie van trainer Antti Muurinen
wankelde trouwens na deze wedstrijd. Er werden verschillende acties
opgezet om een nieuwe trainer voor
het nationale team te benoemen. Alhoewel vice-voorzitter Pertti Alaja
van de Finse voetbalbond aanvankelijk niet wilde spreken over een
voortijdig ontslag van Muurinen,
werd er eind juli toch een nieuwe
trainer benoemd.
De voetbalwedstijd NederlandFinland is altijd een grote happening
in Helsinki. Het is een verassing om
al die oranje shirts te zien op de terrassen in de Esplanadi en voor het
spoorwegstation. Hoe lang zal het
duren voordat de volgende wedstrijd
gespeeld word?
Stephan Vermeulen, 25 juli 2005
Nederlandstalig Verslag op voetbalonline: http://www.voetbalonline.
nl/ecNewsItem.asp?id=39804&kleu
r=oranje
Schitterend Engelstalig verslag van
William Moore in de internationale
editie van Helsingin Sanomat:
http://www.helsinginsanomat.ﬁ/english/article/1101979847035
Kijk ook op de oranje site met een
prachtige video van de wedstrijd en
de doelpunten:
http://www.oranje.nl/planet/show/
id=963749/contentid=575941

K

lassieke Nederlandse gitaarmuziek in het Kantakaupunki gitaarfestival ( 18.10 tot en met
10.11 2005)
Hallo, mag ik mezelf even voorstellen; Ik ben Rody van Gemert (33
jaar), klassiek gitarist, woonachtig
in Finland sinds 5 jaar en ik heb een
Finse vrouw en 2 kinderen (Yoldia
2 jr, Sirius 7 mnd). Sinds 2002 doe
ik een doctoraal studie
aan de Sibelius- Academie in Helsinki met
als onderwerp Japanse
Gitaarmuziek.
Ma a r wa a r ik het
eigenlijk over hebben
wil is het jaarlijks terugkerende Helsinki
Kantakaupungin Kitarafestivaali, oftewel,
het Helsinki stadscentrum gita a rfestiva l.
Ik ben a rtistiek directeur van dit festival en het zal daarom
niet als verrassing komen dat er elk
jaar aandacht besteed wordt aan
Nederlandse muziek. De Nederlandse werken die dit jaar op het
programma staan wil ik hieronder
nader toelichten in de hoop dat uw
nieuwsgierigheid gewekt wordt om
te luisteren hoe deze werken in de
concertzaal klinken. Het complete
festivalprogramma vind u aan het
eind van dit schrijven.
Het eerste Nederlandse werk wat
dit jaar op het programma staat
is Triplum van Louis Andriessen.
Het is een werk dat bij mij altijd
het beeld oproept van “recht voor
z’n raap”, “geen onzin” en “geen
genade”. Hoewel het een stukje van
slechts 6 minuten is en gecomponeerd voor 1 klassieke gitaar, weet
het toch soms de monumentale sfeer
op te roepen van Andriessens grote
orkestwerken zoals bv. de Staat.
Triplum wordt uitgevoerd door
de japanse meestergitarist Norio
Sato, de lievelingsgitarist van Japans meest vooraanstaande componist Toru Takemitsu (1930-1996).
Norio Sato zal nu voor het eerst in
levende lijve te zien en te beluisteren zijn in Finland en ik ben erg
benieuwd hoe hij deze ‘oernederlandse’ compositie van Andriessen
zal interpreteren.
Het volgende werk is Auburn
van de jonge componist Michel
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van der Aa. Dit werk is gecomponeerd voor versterkt klassiek gitaar
en geluidsband. De geluidsband
bevat elektronisch gemanipuleerde
gitaarklanken die perfect mengen
met de klank van de versterkte gitaar op het podium, zodat je af en
toe niet weet wat live gespeeld wordt
en wat op de geluidsband staat. Het
is een enorm energiek en ritmisch
meedogenloos werk, zeer veeleisend
voor de uitvoerder.
en vanwege de puur
fysieke aard van dit
werk is het naast het
beluisteren er van,
ook een hele belevenis om dit werk te
zien uitvoeren.
Solist in Auburn
is Mikko Ikäheimo,
een va n de meest
veelbelovende gitaristen van de jong ere g ener at ie i n
Finland.
Het volgende werk wordt gecomponeerd door de Nederlander Rijndert van Woudenberg op verzoek
van het gitaar festival in samenwerking met het Amsterdams Fonds
voor de Kunsten. De compositie
heet Favorite Numbers en bestaat
uit 9 delen van ieder ca. 2 minuten.

De getallen 1 t/m 9 functioneerden
bij het componeren van dit stuk
als inspiratiebron. Zo associeert de
componist het getal “1” met wit,
zondag en een onbeschreven blad :
naïef en puur, “3” staat voor roze/
rood : dwaas en vurig, “5” is blauw
: geluk in het kansspelen, maar afstandelijk, koel en beheerst. “9” is
het grootste getal : bruin, rustig,
sterk, wijs en zeer stabiel.
Het werk wordt in première gebracht door de Zweedse gitarist
Martin Fogel, wiens debut cd ‘Shenandoa’ de hemel in geprezen werd
door critici in Europa en Japan.
Bij het slotconcert staan 2 werken
van Ton de Leeuw op het programma. Het sologitaarstuk Interlude en
het concert voor twee gitaren en orkest. Beide werken zijn thematisch
nauw verwant aan elkaar en in beide
werken is de invloed van de Leeuws
diepe interesse in de oosterse esthetiek te horen. Deze muziek begint
niet plotseling, zoals dat meestal het
geval is met onze westerse muziek,
nee, ze begint vanuit de stilte en
verandert geleidelijkaan in muziek
: muziek rijk aan klankleuren, zeer
intiem en meditatief van karakter.
Van harte welkom op het Kantakaupungin Kitarafestivaali!

18.10. Openingsconcert door Petri Kumela. Temppeliaukiokerk.19.00.
10/7€ Sor, Takemitsu , P.H. Norgren
21.10. Janne Malinen en het Aito kamerorkest Temppeliaukiokerk 19.00.
10/4 € P. Damian Rees - gitaarconcert (premiere), dvorak, Bartok
24-25.10 Norio Sato, Master class voor de gitaarstudenten van de Sibelius Akademie. vrij toegang
26.10. Recital door de Japanse meester guitarist Norio Sato. Sibelius
Akademie Concertzaal 19.00. 10/7 € Takemitsu, Matsudaira, Kondo, Andriessen, Guastavino, Bach, Sor.
20.10. Recital door Martin Fogel (Zweden) Töölökerk. 19.00. 10/7€
van Woudenberg (premiere), Takemitsu, José,
1.11. Debut recital Mikko Ikäheimo Sibelius Akademie Concertzaal
19.00. 10/7 € T.Räisänen guitar concerto (premiere), M. van der Aa,
M.Kagel
10.11. Katse Japaniin part II, Rody van Gemert, Orkest La Tempesta.
Sibelius Akademie Concertzaal 19.00. vry toegang mmv Aki Suzuki - butoh dans en Tommi Kitti - moderne dans. Taïra, Ton de Leeuw
voor nadere informatie:
Rody van Gemert
tel: 050 3665178
e-mail: rgemert@siba.ﬁ
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isteren was het weer zover: de
scholen begonnen weer. Ook
zonder moeder van drie schoolkinderen te zijn, had mij dit niet kunnen ontgaan. Het was aan de inhoud
van de brievenbus te merken: elke
ondernemer in Oulu weet dit gegeven wel in zijn voordeel toe te passen. Omdat de kinderen weer naar
school gaan, moet er
een nieuwe rug za k
gekocht, een nieuwe
ﬁets en natuurlijk een
veilige helm, nieuwe
kleren, mulomappen
met afbeeldingen van
tekenﬁlmhelden en
niet te vergeten een
nieuwe mobiele telefoon. Goed uitgerust
beginnen de Finse
schoolkinderen aan
hun nieuwe schooljaar. Ook in ons gezin
werd de eerste schooldag positief tegemoet
gezien.
M ijn m a n e n i k
hebben nu 7 jaar ervaring als ouders van
s c ho ol k i nderen i n
Finland. In het begin van ons leven in
Finland viel ik van
de éne verbazing in
de andere. Het ging
hier zo heel anders
toe, dan in de scholen
waar onze kinderen
vóór die tijd opzaten.
We woonden toen in
Duitsland, de kinderen gingen naar een
school waar in een
klas van 30 kinderen
23 buitenlander waren. Een situatie,
doe te vergelijken is met sommige
scholen in Nederland. In de school
in Oulu van ong. 300 leerlingen waren onze kinderen echter de enige
buitenlanders.
Het eerste jaar ging ik vrijwel dagelijks met de kinderen mee naar school
als schoolbegeleidster en zat naast
mijn dochter -die toen acht was- in
de klas om haar te helpen bij de uitleg. De lessen waren natuurlijk in
het Fins en daar verstonden we geen
woord van! De leraar legde mij in het
Engels uit wat er gedaan werd en ik
vertaalde het voor mijn dochter in het
Nederlands. Op deze manier heb ik
een goede indruk gekregen van het
functioneren van deze school. Wat
mij het meest opviel was dat ik zelden

ouders tegenkwam op school want
de kinderen reisden zelfstandig van
en naar school. We hebben later
nog eens een paar weken bij vrienden in Nederland doorgebracht en
daar bezochten onze kinderen toen
als “gast” de plaatselijke school. Op
het schoolplein verzamelden zich
drie keer per dag enkele tientallen

ouders, meestal moeders die parttime werkten of huisvrouw waren.
Ze stonden gezellig te praten, ook
vaak met de onderwijzers, rookten
een sigaret en wisselden nieuwtjes
uit. Over de kinderen, maar ook
over het weer en over de hond die
jonkies had. Onvoorstelbaar in Finland!!! Voor mij was dat jammer,
want ik had in die tijd weinig contact met andere moeders en kon aan
niemand de vele vragen stellen, die
ik over het leven in Finland had, bijvoorbeeld welke kleren de kinderen
aanmoesten in de winter...
Ook in de klas ging het anders
toe, dan ik gewend was. De kinderen zaten in rijtjes achter elkaar,
gepraat werd er alleen als een kind
een beurt kreeg en de leraar hoefde
slechts af en toe zijn stem te verhef-

fen. Bij activiteiten buiten school, als
de leerlingen naar de sporthal gingen,
liepen ze heel rustig twee aan twee. In
de klas in Duitsland moesten bij uitstapjes naar het zwembad, altijd moeders mee om toezicht te houden en te
helpen met aankleden. De school in
Oulu ondernam ook meer “risicovolle”
reizen, zoals naar een skigebied, met
alleen de leerkrachten als
begeleider. En alles ging
goed, uitstekend zelfs. In
de twee jaar, waarin de
kinderen in Duitsland
op school waren, hebben ze meer bloedende
knieën, kapotte kleren,
zoekgeraakte truien en
beschadigde schoolspullen gehad dan in 7 jaar
Finland. En in al deze
gevallen was er sprake
van opzet of wild gedrag
van medeleerlingen.
Van kennissen uit Nederland of Duitsland krijgen we wel eens te horen,
dat we echt blij moeten
zijn, dat onze kinderen in
Finland op school gaan.
De berichten over het
PISA onderzoek, waarin
Finse leerlingen al voor
de tweede keer een toppositie innemen, heeft
de aandacht van onderwijsmensen op Finland
gericht. In een stukje in
NRC eind maart 2005
werd ge schre ven, d at
de Finse leerlingen het
zo goed doen, omdat de
leraren erg goed zijn opgeleid, veel aanzien hebben en een grote vrijheid
hebben om het onderwijs gestalte te
geven. Verder speelt het feit, dat er
weinig immigranten zijn in Finland
een rol. Persoonlijk lijkt mij, dat de
Finse “aard” ook een rol speelt: de behoefte, ook van kinderen om regels op
te volgen en het zich prettig voelen in
een rustige, evenwichtige omgeving.
Naast mijn ervaring in de klas van
onze dochter, heb ik hetzelfde gezien
tijdens verschillende stages in dagverblijven: kinderen gehoorzamen hier
m.i. makkelijker dan in Nederland.
En in een rustige atmosfeer gaat het
leren beter!
Terug naar de eerste schooldag.
Alles liep op rolletjes en ons gezin
werd weer een ervaring rijker omdat
de oudste dochter naar een nieuw
schooltype gaat: de lukio. “Je bent zelf

en dat is nog zacht uitgedrukt. Ik
had net in mijn opleiding geleerd,
dat volgens de wet op de Gezondheidszorg de privacy van patiënten
zodanig is gewaarborgd, dat geen
enkele informatie aan derden mag
worden verstrekt zonder toestemming van de patiënt. Dus als mijn
tiener in psychotherapie gaat of een
abortus heeft weet ik dat niet, maar
als ze onder schooltijd buiten het
schoolplein loopt wel! De logica op
zijn kop, volgens mij. Maar goed,
dit terzijde...

Beste landgenoten, Sinds april
van dit jaar ben ik lid van jullie
vereniging. En omdat ik voor de
meeste mensen waarschijnlijk nog
een onbekende persoon ben probeer
ik via deze weg, zo goed en kwaad
als dat mogelijk is via papier, jullie kennis te laten maken met de
persoon die luistert naar de naam
Rémy Heuver.

Wat meer over
mijn persoon. Ik
deel mijn leven
met Hanneke,
mijn ge weld ige vriendin in
Nederland. Mome nt e e l me e r
virtueel dan fysiek want vanwege ons beider
werk, Hanneke
is kandidaat-notaris en ik doe
globa l ma rketing, hebben we
ervoor gekozen
het sa menwo nen een pa a r
jaar uit te stellen. En al gaat
dat prima, het is
lang niet altijd
gema k kelijk .
Gelukkig is er
Skype, wat voor
ons inmiddels
een primaire levensbehoefte is
en is KLM een
van mijn grote vrienden geworden.
In mijn vrije tijd doe ik graag aan
tennis, golf en schaatsen en verschillende andere sporten in wat
mindere mate. Nu ik hier woon
moet ik daarnaast uiteraard gaan
kennismaken met langlauf, ﬂoorball, dwergwerpen en mobielwerpen
(wie weet iets voor een volgende
verenigingsactiviteit). Mijn familie en mijn vriendschappen zijn
mij veel waard en ik besteed hier
dan ook graag tijd aan, op afstand
of dichtbij. En mocht ik eens tijd
overhebben en thuis op de bank terecht komen dan kan ik bijzonder
genieten van klassieke muziek, met
name opera.

Bijna 35 jaar geleden werd ik als
tweede kind van mijn ouders in
Leidschendam geboren en daar er
na mij nog een zusje en broertje
volgden, kom ik dus uit een zespersoons gezin. Na een weg van
school, sporten, studies, militaire
dienst en reizen belandde ik uiteindelijk in de wereld van de grote
mensen. Sinds 2000 werk ik voor
Nokia en omdat ik toe was aan een
nieuwe stap en het buitenland mij
bijzonder interesseert heb ik niet
lang gedacht alvorens bevestigend
te antwoorden op de vraag naar
Finland te komen die mij eind vorig
jaar werd gesteld. Inmiddels woon
ik sinds begin maart “down-town”
Helsinki en geniet van mijn nieuwe baan, het reizen dat ik doe voor
mijn werk en de heerlijk natuurlijke
omgeving en nieuwe mensen waarmee ik heb mogen kennismaken.
Toegegeven, het is vanaf maart een
prachtige tijd geweest met mooi
weer en voldoende activiteiten. Nu
zal ik echter ook moeten bewijzen
dat ik die beroemde Finse winters
door kan komen waarbij je je regelmatig “als een mol” moet voelen
vanwege de zeer beperkte hoeveelheid licht die er is naar ik mij heb
laten vertellen...Hopelijk kan ik in
die periode steun krijgen van jullie (vereniging), bijvoorbeeld in de
vorm van de leuke activiteiten die
er worden georganiseerd!

De eerste dag op lukio hebben we

voor onze dochter gelijk voor ruim
250 euro boeken gekocht en dat
was alleen nog maar voor de eerste
6 weken. Het eten blijft overigens
wel gratis, dat was weer een meevaller. In Oulu zijn twee winkels, die
lukio boeken verkopen en daar was
het een drukte van belang. Ook bij
het kantoor van de stadsbusdienst
stonden de klanten tot op de stoep:
allemaal scholieren. Nee, het kan
echt niemand ontgaan: de scholen
zijn weer begonnen.
Marina Nijhuis
marina_nijhuis@hotmail.com

Ik ben ....Remy Heuver

verantwoordelijk voor je studie, we
beschouwen je als een volwassene”
staat in de brochure, die de school
verstrekt. Géén ouderavonden meer
of gesprekken met de klasseleraar,
geen briefjes meer, die door de ouders ondertekend moeten worden.
Nog geen 16 en nu al volwassen?
Het gaat wel snel, opeens. Dit voorjaar nog was ze op een school, waar
de gewoonte bestond de ouders
een z.g rode brief te sturen als de
leerling de regels had overtreden,
bijvoorbeeld onder schooluren van
het schoolplein was gegaan. Hierover heb ik me toen zeer verbaasd
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Toen ik eind maart op een vrijdagmiddag voor het eerst deelnam
aan de verenigingsborrel kon ik
niet vermoeden dat ik de volgende
morgen pas rond 04:30 in bed zou
belanden na door Guido en Stephan
te zijn ingeleid in de wereld van het
Finse bier. Inmiddels weet ik dat waar dan ook je hen op de wereld
ontmoet- nederlanders altijd op
een nuchtere maar positieve manier
naar het leven kijken en dat “gezellig hè” een kreet is die meer over
ons zegt dan menigeen vermoedt.
Ik zie uit naar een gezellige tijd in
Finland en hoop deze te kunnen delen met velen van jullie. Mooi werk
die vereniging !
Rémy Heuver

Uitnodiging algemene najaarsvergadering
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k nodig alle leden uit te komen naar de Algemene Ledenvergadering (ALV) die gehouden wordt op zondag
2 oktober 2005 om 13.30 uur. Plaats van vergadering is
wederom Hirvenpäämaja. Helaas was Hirvenpäämaja al
vroegtijdig door anderen gereserveerd en blijkt dat andere
geschikte lokaties ook niet op zaterdag 1 oktober beschikbaar zijn. De ALV zal zoals gewend gecombineerd worden
met het Leidens Ontzetfeest, waarover elders meer.
Het programma op 2 oktober ziet er als volgt uit:
13.30 voorafje met haring en borrel,
14.00 –16.00 ALV
16.30 Leidens Ontzet
De agenda zal er als volgt uitzien:
1.
2.
ring
3.
4.
·
·
5.
6.
7.
8.
9.

Opening
Verkiezing Voorzitter en Secretaris van de vergadeVaststelling Agenda van de vergadering
Discussiepunten
Aanvullende bestuursverkiezing
Planning 70 jarig bestaan
Programma van activiteiten in 2006
Goedkeuring begroting van 2006
Goedkeuring contributie van 2006
Rondvraag
Sluiting vergadering

Hierbij zijn de volgende opmerkingen te plaatsen: a) u
wordt verzocht de agenda punten die u meent of wenst
dat die ook behandeld worden, tijdig door te geven aan de
secretaris of de voorzitter, b) u wordt verzocht voorstellen
te doen door het noemen van kandidaten voor één vacature in het bestuur. De voorstellen moeten uiterlijk op
9 september binnen zijn bij de secretaris of de voorzitter.
Nederlandse Vereniging in Finland (Secretariaat): Marina
Nijhuis, Veteläisenkuja 3, 90540 Oulu GSM 040 - 759
0703, Email: nedver@kolumbus.ﬁ

Oproep!!!

Vanaf twee weken vóór de vergadering kunt u de agenda
zoals die op de vergadering voorgesteld wordt, de uiteindelijke nominatie voor de aanvullende bestuurverkiezing

N

aar aanleiding van de verhuizing van Erik Smit naar Salo
zoekt het bestuur van de “Nederlandse Vereniging in Finland” een
contactpersoon voor de regio Vaasa.
Echter, ook anderen in gebieden waar
wij nog geen contactpersonen hebben
zijn van harte welkom!
Wat wordt er van je verwacht als
contactpersoon? In beginsel niet al te
veel. Vooral in gebieden waar weinig
leden wonen ben je in de eerste een
aanspreekpunt voor leden en mensen
die geïnteresseerd zijn in de vereniging. Dit deel, hoe passief ook, is belangrijk omdat het de lijnen van de
mensen naar de vereniging bekort.
Naarmate er meer mensen op je
contactenlijst komen kan er meer
worden georganiseerd. In eerste in-

en de stukken voor de vergadering opvragen bij het secretariaat. Deze worden u op verzoek per post of per email
gestuurd.
In het voorjaar heeft Richard Cerfontaine na een korte
periode in het bestuur te hebben gezeten zijn functie weer
neergelegd. Reden daartoe was meervoudig. In het kort zijn
dat: 1) extra drukte op het werk dat van langere duur is, 2)
binnenkort hopelijk een uitbreiding van het gezin met de
nodige huiselijke beslommeringen, 3) verschil van inzicht
in samenwerking als bestuur. We hebben goed overlegd hoe
we dit moesten oplossen en zijn uiteindelijk tot het besluit
gekomen dat het beter was om tijdelijk met een kleinere
bestuursbezetting door te gaan. De daardoor ontstane
vacature willen we graag met spoed opvullen en niet mee
willen wachten tot het voorjaar 2006. Dit heeft met name
te maken met de voorbereiding met het lustrum van 70 jaar
bestaan van de vereniging in 2007. Dit vraagt een vroegtijdige voorbereiding en begeleiding. Op de ALV willen we
eveneens een lustrum commissie tot leven roepen die de
voorbereiding op zich neemt. Als u zich geroepen voelt om
daarin mee te doen vernemen we dat graag tijdig.
Hoe u op de vergader- en feest lokatie komt?
Hirvenpäämaja is de rode blokhut centraal gelegen in
Hertoniemi (Hiihtomäentie 34A), Helsinki en is onder
andere te bereiken met de metro: uitstappen halte “Hertoniemi” en vervolgens met bus nr 80(A) twee haltes richting
Länsi-Herttoniemi (uitstappen bij de Majavatie). Kijk voor
meer informatie op http://aikataulut.ytv.ﬁ/reittiopas/ﬁ/.
Vooraf aanmelden is niet nodig.
Voor de vacature stelt het bestuur ter nominatie Remy
Heuver. Een korte introductie over wie hij is en wat hij hier
doet in Finland staat elders in het Noorderlicht. Echter
willen we de leden graag in staat stellen tegen kandidaten
voor te stellen.
Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd.
Arie Oudman,
Voorzitter

stantie zal dat een borrelavond of een
etentje zijn. Hoe je dit invult is meer
een kwestie van zin en tijd hebben
dan van verenigingsbeleid. Activiteiten die onder de vlag van de vereniging georganiseerd worden moeten
aangemeld worden bij het bestuur.
Daarmee zet je namelijk een hele
machinerie mee in werking.
De activiteit wordt vermeld op de
website zodat iedereen het kan lezen,
toegevoegd aan de RSS-feed voor
het laatste nieuws, en eventueel in
de nieuwsbrief van de vereniging.
De redactie van Noorderlicht wordt
op de hoogte gesteld zodat het daar
in de agenda vermeld kan worden.
Vaak zul je dan een vraag krijgen
of iemand er stuk vooraf of achteraf
iets over kan schrijven zodat nog eens
extra de aandacht op de activiteit ge-

vestigd wordt. En last but not least
krijg je na ﬁat van de penningmeester subsidie voor de activiteit die je
organiseert. Verder kan het bestuur
helpen bij organiseren van de activiteit mocht er extra mankracht voor
nodig zijn.
Contactpersonen krijgen ook een
reiskostenvergoeding naar het contactpersonenweekend dat we van
plan zijn elk jaar 1 keertje te organiseren. Afgelopen contactpersonenweekend is zo goed bevallen dat
we vinden dat het voor herhaling
vatbaar is.
Geïnteresseerden worden verzocht
contact op te nemen met Maaike
Beenen (zie colofon).
JH

au a nt a i 13.0 8 . 2 0 05, Po r o k ä m p p ä . Z a t e r d a g 13
augustus hadden we met de nederlanders uit Oulu en omstreken
onze jaarlijkse barbecue. Normaal
doen we dit bij iemand thuis, maar
dit keer werd het gehouden in Po-

rokämppä. Porokämppä is gelegen
in de gemeente Ylikiiminki. Het
lijkt dus als of je ergens in ‘the
middle of nowhere’ zit. Het was
zodoende een hele klus om daar te
komen. Vooral na de laatste twaalf
kilometer over een soort karrepad
was ik weer een ervaring rijker. Het
vervelende van ergens midden in de
wildernis zitten is dat je ook niet zomaar iemand tegen komt om eventjes de weg te vragen. Maar goed,
het was de moeite zeer waard.

Porokämppä
Het complex Porokämppä is gelegen aan het idyllisch meer Kivijärvi
en bestaat uit een hoofdgebouw met
slaapvertekken en keuken, een gebouw met gewone sauna’s, een grote tent (Laplandse
stijl?) en, last but
not least, een echte
Finse savusauna.
Om de savusauna
was het natuurlijk
allemaal te doen.
Gelukkig zat het
weer ook mee, wat
wind en wisselend
bewolkt, dus we
konden lekker van
de buitenlucht genieten. Als we er
op tijd erg in hadden gehad, hadden we zelfs nog
een mooie zonsondergang over het
meer kunnen zien.
De beheerders van
Porokämppä waren een ouder echtpaar genaamd Olli
en Mirja, ontzettend vriendelijke
mensen.
Op deze gezellige dag kwamen
er in totaal 16 volwassenen en 11
kinderen opdraven. Vanaf drie uur
’s middags waren we daar welkom
en om vier uur zou de sauna gereed
zijn voor gebruik. Ik neem aan dat
dat betekende dat om vier uur de
sauna van zoveel rook ontdaan was
dat je er normaal kon adem halen.
Terwijl na vieren het eerste groepje

naar de sauna was werd er door de
anderen verwoed bessen geplukt.
We zaten tenslotte in het bos, dus
er waren bosbessen genoeg. Ik weet
niet wat voor genetisch gemanipuleerde bessen het waren, maar van
m’n leven heb ik nog nooit zulke
grote bosbessen gezien. Er was ook
de mogelijkheid om een stukje te
gaan roeien. We hadden namelijk
twee roeibootjes tot onze beschikking. Toen het eerste groepje dames
uit de sauna was, was het de beurt
voor de mannen. Voor mij en voor
vele anderen was het de eerste keer
in de savusauna. Volgens kenners
kan je geen betere sauna wensen
dan een savusauna. Nou, ze hadden inderdaad volkomen gelijk, wat
een verademing zeggen. Het enigste
minpuntje was dat je eigenlijk nergens tegen aan kon leunen, want
alle muren en het dak van de sauna
waren zwart van de rook. Tijdens
de sauna kon je ook lekker eventjes
een duik nemen in het meer. Dit
bezoek aan de savusauna was, om
maar eventjes een Fins begrip te gebruiken, ‘harvinaista herkkua’.
Na de sauna was er een toen een
barbecue Finse stijl, dus in die grote
tent boven een kampvuurtje. Olli en
Mirja hadden voor het vlees, aardappelen, salade en brood gezorgd.
Daar hadden we toen mooi de gelegenheid om weer eens wat bij te
praten na de vakantie. Al kunnen
we terug kijken op een wederom gezellige en geslaagde bijeenkomst.
Onno de Bruijn

Sauna en barbeque avond in Oulu
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Interview met Peter Starmans
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ij de algemene ledenvergadering in het voorjaar werd Peter
Starmans benoemd tot erelid van de
NViF. Noorderlicht had gelijk na de
bekendmaking een interview met
hem willen houden. Door het overlijden van Robert de Caluwé is dat er
helaas niet van gekomen. Maar van
uitstel komt was ons betreft geen afstel vandaar dat we Peter toch nog
even aan zijn jas trokken.
N’Licht: Eerst maar wat personalia. Geboren anno … te .... etc. Wat
voor gezin? Wat voor beroep hadden
je vader en moeder?
Mijn naam is Petrus Joris Maria,
geboren anno 1938 te Nijmegen. Ik
ben het vierde kind van mijn ouders
Lex en Annie Starmans, en ben samen
met mijn tweelingbroer Paul de eerste
van twee zonen na
drie dochters. Na
ons werden er nog
eens vier kinderen
geboren, we vormden dus een goed
k at holieke fa milie, maar wat kun
je anders verwachten van een rooms
gezin, dat in Nijmegen woont, toentertijd jezuietischer
en nog roomser dan
rooms? Paus Pius
de twaalfde schreef
ons de wet voor en
toen - zoals nu nog
steeds - wilde de
RK-kerk niets van
geboortebeperking
of zo iets weten.
Nou ja, nu denk ik
er toch wel enigszins anders over.
Mijn vader was
leraar Nederlands
e n m ijn m o e d e r
was onderwijzeres,
ma a r z ij wa s a l s
goede huismoeder
binnen haar huwelijk niet in dienst.
Het was echter van meet af aan wel
duidelijk dat ik ook wel zoiets als leraar zou moeten worden en uiteraard
‘alleen maar daarom’ (haha) ging ik
via wat omwegen Duits studeren in
Groningen, Tübingen en Nijmegen
en ben van lieverlee leraar geworden,
eerst in Arnhem, toen in Nijmegen
en tenslotte in Finland.

N’Licht: Wanneer ben je naar
Finland verhuisd? Vertel eens wat
van het hoe en waarom?
Met de MS Finlandia zijn we meteen na mijn doctoraalexamen aan
de Universiteit Nijmegen naar Finland vertrokken, we schrijven nu juli
1971. Onze eerste zoon was toen al
geboren en in Finland zouden er in
de loop van de tijd nog drie bijkomen. Wat veel misschien, maar ja,
wat doe je met zo’n katholieke erfenis, zeg nou zelf?
En waarom dan naar Finland?
Omdat ik tijdens mijn studie Duits
in Marburg een leuk Fins meisje gevonden had en met haar ben gaan
trouwen en dat getrouwd zijn ook

verdienen om met m’n gezinnetje het
hoofd boven water te houden. Naar
het verre Finland dus! Zo gezegd, zo
gedaan. Al snel werd ik leraar Duits
op de Berlitz/Inlingua-talenschool
en even later zelfs bij Fintra (Fintrade) en het Marketing Instituut
en dat vele jaren lang, zodat mijn
ervaring als docent talen vooral met
business-mensen - van die taalhongerige zakenlui - uitgebouwd is. Pas
vanaf 1975 kreeg ik de kans, op de
universiteit Nederlands te geven en
het onderwijs ervan daar te ontwikkelen. Die kans heb ik toen meteen
met beide handen aangegrepen en
met veel verve en succes heb ik het
onderwijs Nederlands systematisch
zo sterk kunnen uitbreiden, dat er
aan de uni Helsinki na veel vechten
en touwtrekken vanaf 1990 een vast
lectoraat – het eerste in Finlands
geschiedenis - kon worden begonnen met mij als eerste lector Nederlandse Taal en Cultuur. Dat is echt
niet niks!
N’Licht: Hoe bij je de vereniging
gekomen? Wat voor activiteiten deed
men toen? Hoe was de sfeer?

nog steeds met overtuiging volhou.
Het waarom naar Finland is dus eigenlijk helemaal niet zo principieel
geweest, van Finland wist ik in mijn
jonge jaren niet bar veel af. Eigenlijk
vrijwel niks! Maar mijn vrouw en
haar ouders wilden graag dat ik naar
Finland zou komen en waarom dan
niet naar Suomi gaan? Daar zal je
toch ook best wel kunnen werken en
leven. En jawel hoor, ook hier kon ik
heus met talenonderwijs geld genoeg

Jaja, door me rond 1975 op te geven
als lid van de toen al draaiende nieuwe vereniging en ook wel een beetje,
omdat mijn vriend Rob de Caluwé
me vroeg de oude Deltaclub te helpen
verdedigen tegen die indringers van
de Hollandse club. Haha en hèhè! De
Nederlandse Vereniging in Finland
was toen in 1976 het uiteindelijke,
gelukkige en gezonde resultaat van
nogal roerige en onaangename confrontaties en onze club werd al gauw
zonder meer de voortzetting van de
oude Deltaclub. Ik ben toen vrij snel
en ook graag in het bestuur gekomen,
omdat wij – Rob en Peter samen – zo
vurig de algemene betekenis van het
begrip ‘Nederlands’ tegenover het
Vlaams onderdrukkende ‘Hollands’
verdedigd hadden en ik als jonge en
enthousiaste kracht wel in staat zou
zijn, de continuïteit te waarborgen
en de al te Hollandse mentaliteit van
sommige irritante kaasboeren wat af
te remmen. Dat is ook wel gelukt,
zodat de Nederlandse vereniging
bijvoorbeeld met Pater Robert samen
in zijn oecumenisch centrum nog
menige Sinterklaas gevierd hebben,
met paard, Zwarte Piet, liedjes en al.
Onze eerste voorzitter Paul van Dam
was een graag vierende feestneus,
daarom dus beperkte de gezelligheid zich jarenlang tot zeer geslaagde
sinterklaasfeesten, juichende nieuwjaarsontvangsten in het bureau van

de KLM aan de Mannerheimintie
en oergezellige feestavonden in de
Philipskantine van toen, maar jammergenoeg stond er in die goede
oude tijden niet veel meer op het
programma. Toch waren er ook wel
ﬁlmavonden en af en toe een lezing.
Onze contacten met de Zwitserse
club waren opvallend vruchtbaar
en interessant en wat feestvieren
betreft zeer inspirerend.
N’Licht: Ben je gelijk in een bestuursfunctie gestapt of is dat geleidelijk aan gegaan?
Zoals al gezegd, niet geleidelijkaan maar min of meer meteen
ben ik als ondervoorzitter en later
ook als secretaris in het bestuur
werkzaam geweest. Toen Paul van
Dam om persoonlijke redenen als
voorzitter aftrad – hij ging met zijn
vrouw Leena terug naar Nederland
– heb ik tot 1996 een tiental jaren
de voorzittershamer gehanteerd,
hopelijk met tact en zonder al te
veel geweld.
N’Licht: Wat voor functies heb
je allemaal gehad? Wat vond je het
leukst?

gewaardeerd.
Voorzitter ben ik daarom graag
geweest, omdat dit mij mogelijkheden bood dingen op de universiteit
met de vereniging te combineren.
Daarover direct iets meer. Als voorzitter moet je echter ook omgaan
met veel verschillende mensen binnen en buiten het bestuur en dat
is beslist niet altijd gemakkelijk.
Dus de laatste functie was wel de
lastigste.
N’Licht: Je hebt vele jaren Nederlands gedoceerd aan de universiteit
in Helsinki. Ongetwijfeld waren het
allemaal Finnen. Ben je op de een
of andere manier de studenten later
weer tegengekomen?
Het waren niet allemaal Finnen
hoor, er waren ook buitenlanders
bij – bijvoorbeeld Russen of Esten.
Verder heb ik als leraar ook jaren
aan zomercursussen in het Vlaamse
Diepenbeek meegewerkt en daar
kwamen de leerlingen uiteraard
van overal vandaan, van Polen en

De functies van vicevoorzitter, secretaris en voorzitter dus. Alle drie
functies waren eigenlijk heel ﬁjn.
Als ondervoorzitter moest ik er
vooral voor zorgen, dat de mentaliteit in de vereniging onderling niet
te Hollands werd. Maar dat ging
eigenlijk van harte, want Nijmegen, mijn geboorte- en scholingsplaats, ligt zoals iedereen wel weet
niet in Holland. O ja, een anekdote
van Michel van der Plas: Duitsers
eten zo graag “Äpfel oder Käse aus
Holland”. OK, wat die kaas betreft
klopt dat gedeeltelijk zeer zeker,
maar wat die appels betreft ... tot
zijn spijt staan er in Holland erg
weinig appelbomen. In de Betuwe
tussen de Waal en de Rijn echter des
te meer. En ga nu niet zeggen, dat de
Betuwe in Holland ligt, foei toch!
Secretaris was ik ook graag, omdat toen tot in de jaren negentig
voor de Noorderlichttijd de rondschrijf brieven ook min of meer wat
uitvoeriger en persoonlijker brieven
aan de leden wilden zijn en dus als
vlotte clubmededelingen in een
paar pagina’s gezellig geschreven
moesten worden. Dat deed ik met
plezier en de brieven en mijn overige secretariswerk werden ook echt

Zweden of Duitsland en Engeland.
Lesgeven is altijd mijn lust en mijn
leven geweest en ... de pest heb ik
er nooit aan gekregen, de studenten
waren me erg dierbaar en omgekeerd heb ik nooit de indruk gehad,
dat ze me niet mochten. Later ben
ik ze ook overal weer tegengekomen,
als hulpkracht bij ambassades, als ze
me na een verblijf in Nederland of
Vlaanderen kwamen bedanken voor
de eerste lessen bij mij, bij koningin-

neontvangsten op de Nederlandse
ambassade, daar waren en zijn telkens weer reeksen oud-studenten,
die zich er zelfs niet voor schamen
me te begroeten en met me te lachen
en herinnerinkjes op te halen.
N’Licht: Je hebt zowel taal als
cultuur overgebracht aan de studenten d.m.v.. tentoonstellingen,
concerten etc. Was dit je oorspronkelijke opdracht of heb je dat in de
loop van je carrière en tijd dat zelf
ontwikkeld?
Mijn opdracht aan de universiteit
was natuurlijk in de eerste plaats,
studenten – uit interesse of omdat ze
in Nederland of Vlaanderen wilden
gaan studeren of werken - de Nederlandse taal bij te brengen. Maar ik
heb er ook altijd uitdrukkelijk en
energiek naar gestreefd, ge-interesseerden niet alleen onze taal maar
ook onze cultuur wat nader te laten
meevoelen. Door het behandelen in
lessen van literatuur, schilderkunst
of historie bijvoorbeeld, maar ook
regelmatig door concrete en uitgebreidere tentoonstellingen. Vooral
in de jaren, dat ik tevens voorzitter
was van de Nederlandse vereniging
was, heb ik allerhand georganiseerd, we hadden tentoonstellingen, lezingen of andere activiteiten
rond bijvoorbeeld Bernlef, Cees
Nooteboom, Multatuli, Vincent
van Gogh, Piet Mondriaan, Maurits Escher en Anne Frank. En ook
‘oudere’ evenementen rond Johannes Vermeer en Jan Steen hebben de
aandacht gekregen. Zowel aandacht
van mij als lector en van het bestuur
van de vereniging – vaak in samenwerking met de ambassades, met
het Goethe Instituut of de stadsbibliotheek Helsinki - als ook aandacht van een vaak tamelijk talrijk
en oprecht geboeid publiek. O wat
heb ik dat graag gedaan, dat organiseren van zulke zaken, dat gaf PR
en dat was in mijn opvatting uiteindelijk een van de bedoelingen van
mijn lectoraat aan de universiteit
als “hollannin kielen ja kulttuurin
lehtori”. En dat ‘hollannin’ heb ik
dan verstaan in de bredere zin van
‘alankomaiden’, van de Nederlanden, de Nederlandse taal en cultuur
betreﬀend.
N’Licht: Was je de eerste docent
Nederlands aan de universiteit?
Ja, dat was ik. Via ambassades,
voorts vaak intensief contact met de
Nederlandse Taalunie, via ministe-
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ries in Finland, Nederland en Vlaanderen hebben we er vele jaren voor
moeten vechten – voor een nieuw
lectoraat aan de universiteit dus maar uiteindelijk hebben we toen
bereikt, wat ik steevast wilde: een
oﬃcieel lectoraat aan de universiteit
van Helsinki. Dat lectoraat wordt nu
na mijn pensionering in september
2003 deskundig voortgezet en daar
ben ik erg gelukkig mee.

Nederland volledig had voltooid en
expliciet als docent talen wilde werken, zijn de deuren daarnaartoe met noeste vlijt weliswaar maar toch
– als ‘vanzelf ’ opengegaan. Waar een
wil is, is een weg en een Nederlander weet van doorzetten (heeft dus
ook wel SISU in zijn donder, niet
waar?). In de jaren voor de EU was
de internationalisering van het zakenleven voorts al zo ver gevorderd,
dat er grote behoefte was aan goede
en ervaren taaldocenten en wel om
dit genoemde proces te versnellen en
te ondersteunen. Zelfs al in de jaren
zeventig was het proces van internationalisering onder president Kekkonen al echt goed op gang gekomen en
dit heeft zich in de jaren tachtig en
negentig alleen maar in een duidelijke versnelling voortgezet. Daarom
voelde ik me als geroutineerd docent

vreemde talen binnen dit proces als
een vis in smakelijk - niet al te zoet
maar ook niet al te zout , in brak
Oostzeewater dus - helemaal thuis.
Het wonen en leven zelf met vrouw
en vier kinderen in Finland was en
is wel duur, maar het is me toch gelukt met mijn gezin een normaal,
niet uitermate luxe maar wel gelukkig leven te leiden in een mooi land
met zijn eigen problematiek, maar
ook met zoveel aparte mogelijkheden, met ruimte en tolerantie die ik
vanuit Nederland tot mijn spijt toen
niet meer kende. En daarom ben ik
ook altijd graag en met hart en ziel
in dit land Suomi gebleven.

aren TV, radio, telefoon en
Internet vele jaren geleden
no g a p a r t e
media, tegenwoordig
integreert het
steeds meer
en meer. Michiel schreef
in het vorig
nummer al over Skype. TV kijken
met Internet is niet nieuw, maar de
ontwikkelingen gaan snel en tegenwoordig is een breedband verbinding
een gemeengoed geworden. Was het
10 jaar geleden exotisch plaatjes thuis
via het internet te krijgen nu is het
gewoon om naar een ﬁlmpje te kijken en naar muziek te luisteren. De
breedband is nu de groeimotor van
de entertainmentindustrie geworden.
En er staat nog veel te gebeuren op
dat gebied.

een Tv-uitgang in de graﬁsche kaart,
een internet blader programma, wat
kabels en een
T V. Ook heb
je een programma nodig die
ﬁ l mpje s ku nnen laten zien,
zoals de gratis
te downloaden
Real player (http://europe.real.com/
radiopass/?&src=ZG.eu.idx) of bij
velen reeds geïnstalleerde Windows
Multimedia Player. Handig is ook
een draadloze muis en toetsenbord te
hebben om ter plekke voor de TV de
programma’s op het internet te kunnen kiezen zonder weer naar de
PC terug te moeten lopen om het
volgend ﬁlmpje te
kunnen bekijken.

aansluiting op de TV zit, kun je een
scart adapter kopen. Als de TV niet
naast de PC staat zijn er 5 m en 10 m
lange kabels op de markt. Hetzelfde
is te doen met een audio kabeltje tussen de computer en de TV of eventueel aparte geluidsboxen. Geen zin
aan al die kabels door het huis? Geen
nood, tegenwoordig kun je een wireless media player kopen die je naast
de TV zet en met een kort kabeltje
aan de T V aansluit. Handig om
naar je digitale foto’s, favoriete ﬁlms
en muziek op je PC te kijken en te
luisteren. Zelf doe ik het nog met de
kabels, maar wie weet...

Om wat praktisch te blijven: het
is nu mogelijk om Nederlands talige programma’s in Finland op de
TV te zien. Sommigen kunnen met
behulp van een satellietschotel en
toepassing van enige trucks thuis in
Finland naar Nederlandse programma’s kijken. Daarover is enkele jaren
geleden al over geschreven in het
Noorderlicht. Echter is deze optie
niet voor iedereen mogelijk. Gelukkig zijn er echter technisch enige
mogelijkheden die een niet al te grote
kennis van zaken behoeft om toch
bijvoorbeeld naar het 8 uur journaal
te kunnen kijken op eigen TV. De
enigste ingrediënten zijn een PC met
een wat snellere internet verbinding,

Hoe verbind ik
mijn PC met
de TV?

N’Licht: Tegenwoordig is het veel
eenvoudiger geworden, sinds het
wegvallen van het Oostblok en het
lidmaatschap van de EU, om je in
Finland te vestigen en een leven op
te bouwen. Hoe was het om hier te
wonen vòòr 1990?

Internet-TV

Moeilijker was het wel, maar omdat ik mijn leraarsopleiding al in

W

NOS World? TV kĳken via Internet

Aan de achterkant van de TV zit
in de betere graﬁsche kaart een
TV-Out aansluiting, Meestal is
het een S -video
aansluiting. Met
een S-video kabel
kun je een verbinding leggen tussen
de PC en de TV.
Als het niet past
en alleen een scart

Met vriendelijke groet,
Peter Starmans

Hoe stel ik mijn computer
in?

geef ik een paar links om al vast
wat op gang te komen: “Uitzending gemist” is zo’n website, waar
je kunt zoeken naar je favoriete
omroep, naar het type uitzending,
bijvoorbeeld het journaal, of per
zender (http://portal.omroep.nl/
uitzendinggemist/ ). Het kan dus
een programma die al oud is. Zo
zijn er veel oude polygoon ﬁlmpjes
te vinden via o.a. http://www.beeldengeluid.nl/index.jsp . Nederland
is ruim vertegenwoordigd in beeldmateriaal op het Internet. Maar ook
gemiste Finse programma’s kan men
soms op het web vinden bijv.. http://
www.yle.ﬁ/tv1/katso.php

Tot slot. Wat valt er te zien?

Natuurlijk kan men tegen betaling nog veel meer materiaal online
verkrijgen. Veel kijkplezier.

Ik noemde al de opgeslagen foto’s op eigen PC. Ieder heeft zo zijn
eigen interesses, en wat zoeken op
het internet kan geen kwaad. Toch

Arie Oudman

O

p vrijdag 16 september gaan
we in restaurant Knossos,
Hietalahden kauppahalli beginnend om 19.00 luisteren naar een
Griekse wijnkenner. Hij gaat ons
uitleggen waarom de Griekse wijnen anders zijn dan de andere wijnen uit Zuid Europa. Natuurlijk
zullen we zelf kennismaken met de
verschillende wijnen. Neus meenemen! Het wordt pas echt gezellig als
er ook ﬂink gelachen kan worden.
Naast het drinken zal er ook een
hapje geserveerd worden.
Graag een week van tevoren aanmelden in verband met de bestellingen. Uiterlijk 9 september wil ik
weten hoeveel deelnemers er komen
en wat van hapjes er genuttigd gaan
worden. Bij het uitkomen van het
Noorderlicht is een lijst nog niet be-

schikbaar, maar zal zo spoedig mogelijk te vinden zijn op de website
van de Vereniging. ( http://www.
kolumbus.ﬁ/nedver ), of kan op verzoek gestuurd worden. Kijk bij de
aankondiging in de agenda.
De eigen bijdrage is € 7,50 per
persoon te voldoen bij binnenkomst.
De rest wordt door de vereniging betaald. Een reden te meer om lid van
de vereniging te worden en deel te
nemen aan de activiteiten.
Aanmelden bij:
Arie Oudman,
Mätästie 3 K 109, FIN-00770 Helsinki, Finland
GSM +358-50-5903706
e-mail: arie@oudman.pp.ﬁ

Wijnproeven

Aquajoggen?!

Als je een TV-out uitgang hebt
aan de achterkant van je PC en de
meegeleverde software is geïnstalleerd, rest nog je PC te vertellen
dat van de TV-Out uitgang gebruik
gemaakt moet worden. Afhankelijk
van de kaart is het mogelijk om zowel de monitor als TV tegelijk te
gebruiken of alleen één van beiden.
Als je in Windows op het “bureaublad” de rechtermuisknop klikt,
opent een venster en kies dan het
tabblad “Instellingen”. Mogelijk en
afhankelijk van de graﬁsche kaart
kan men hier al het tweede scherm
klikken en de optie “Beeldscherm
uitbreiden naar dit scherm” kiezen.
Zoniet moet je op de knop “Geavanceerd” klikken. Kies daarna
het juiste tabblad, bijv. “displays”.
Zijn de juiste drivers geïnstalleerd

dan kun je hier de tweede monitor
kiezen en activeren. Een paar zaken
die van belang zijn als het resultaat
niet goed lijkt: Let op dat je wel het
PAL systeem kiest. Zoek mogelijk
naar die optie. Ook de beeldresolutie moet niet te hoog gekozen
worden. De normale TV is wat dat
betreft inferieur aan de PC monitoren. Teksten zijn onleesbaar, en
beelden zijn minder scherp dan op
een monitor. Een lagere beeldresolutie kiezen bijv. 800 x 600 pixels
werkt goed. Je moet maar wat experimenteren met de instellingen en
zoeken naar de beste oplossing voor
je eigen PC en TV combinatie.

Internet-TV
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n het vorige nummer van Noorderlicht heeft Guido een paar
leuke opmerkingen gemaakt over
de aardrijkskundige namen van de
buurlanden van Finland.
Omdat dit
soort dingen me
van beroepswege
interesseren, heb
i k er toch nog
eens wat over nagedacht en kan
alleen maar zeggen, dat de hele
naamgeving van
gebieden en volkeren uiterst ingewikkeld is. De
pl a at s w a a r z e
ooit woonden en
waar ze nu wonen
is vaak een andere, de geschiedenis met oorlogen, verdrijvingen
en handelsbetrekkingen speelt een
grote rol, de taal van de betroﬀen
mensen zelf uiteraard, maar ook de
taal van de anderen, de veroveraars
of de aankomende, vredelievende en
contactzoekende kolonialisten, zoals
de naar het noordoosten trekkende
Slaven in Europa in de grond van
hun hart meestal waren etc.
De naam Suomi zelf is al problematisch, want die naam heeft
waarschijnlijk iets te maken met een
streek in Viru en is dus wellicht een
leenwoord of leenvertaling met de
woorden suo + maa, geeft een land
met uitgesstrekte moerasgebieden
aan.
Buur- of grenslanden van Finland
dragen namen als Sverige/Zweden/
Ruotsi, Inkerimaa/Ingerland, Rusland/Venäjä, Karelië/Karjala etc. en
inderdaad komt de vraag naarboven,
waarom zo en waarvandaan komen
deze namen? En zo'n vraag is een
boeiende maar ook ingewikkelde
kwestie.
Beweerd wordt, dat in het oude
Zweedse woord roth(rs) het Finse
woord 'ruotsi' steekt. 'Roth' als
uitgangspunt van Roden of (Roden)Roslagen – de kuststreek in Midden-Zweden, rond het tegenwoordige
Norrtälje. Roth + lanti betekent zoiets als: Land of streek waar de 'roeibemanning/roeiers' van de schepen
die daar in dat gebied gebouwd werden, wonen.
En als we die roeiers nu tussen

800 en 1050 benoemen met het Slavische woord Varjager, dan zijn we
al beland bij de expansieve en vaak
agressieve Noormannen – die elders
richting Denemarken Vikingen genoemd worden.
Die Noormannen
hebben nu meer of
minder wild en onstuimig de Slavische volkeren aan
de zuidkust van de
Oostzee – die Anders Bure (1626)
al 'mare suecicum',
de zee van de sveamensen, de Zweden
(van het midden),
noemde. Die Noorma nnen hebben
met schepen en al
als 'bovenlaag' , als
opperklasse hun organisatie- en handelstalent aan de
langs de handelsweg naar Byzanthium wonende Slaven als 'onderlaag'
, als benedenklasse geschonken of
opgelegd of opgedrongen, we weten
het niet.
De gebieden aan de noordelijke
en de zuidelijke kust van de Oostzee
zijn dus een twee à drie eeuwen lang
door dat volk van die roeiers - die
Varjagers dus, heersers, soldaten en
handelslui – bezet en beheerst. Na
enige tijd een van het volk gescheiden
bovenlaag te zijn geweest, vermengt
de bovenlaag van die Varjagers zich
natuurlijk met de onderlaag – de
Slavische boeren en het Slavische
werkvolk – en zo ontstaat er spontaan een nieuw soort volksstam met
een nieuwe benaming als identiteit,
de naam Rus/roesj, hetzelfde woord

als het bovenvermelde 'roth'.
Dit betekent wel, dat ook dit
(grotendeels slavische) volk - dat in
de Baltische streken woont en o.a.
handel drijft met Byzantium en het
Noorden van Europa - zichzelf het
'volk van de roeiers' noemt. Dat lijkt
me nogal logisch, de roeiers van de
handelsschepen van deze mensen
waren immers vrijwel altijd Slavische
werklieden. Want de afstammelingen van de Varjagers beperkten zich
eigenlijk nog steeds tot de hogere
functies van vorst, adelsmansoldaat
of kapitein.
De roeiers uit de Oostzee – van
de noord- en de zuidkust – hadden
regelmatig kontakten met dat noordoostelijke Finland en werden dus ook
bij hen gezien als de mensen die naar
hen toe kwamen roeien, met goede of
minder goede bedoelingen. Nu wordt
een zin van Veijo Meri duidelijker:
”Suomalaisten näkökulmasta idässä
ja lännessä oli samoja ruotsalaisia ja
sama heidän maansa.” Roeiers van
die binnendringende schepen waren ze inderdaad, van beide kanten,
maar eenzelfde volk? Nou ja, ooit
misschien wel gedeeltelijk, maar later
zeker niet meer. Je kunt de Esten en
de Finnen toch ook niet zonder meer
hetzelfde volk noemen. Ze zijn uiteraard met elkaar verwant, maar hebben een heel andere geschiedenis.

Weer een andere gedachtengang.
De Wenden waren een Slavisch
boeren- en vissersvolk aan de zuidkust van de Oostzee, laten we zeggen
rond de Bocht van Riga en vandaar
meer naar het westen. Deze Sla-

van bestaat. Vergeef me, dat ik het
heel algemeen en grof heb gedaan,
maar ... hoe meer je in de details
gaat, hoe ingewikkelder en onzekerder alles wordt.
Nog heel kort iets over de twee
andere aardrijkskundige namen,
zoals ik die boven vermeld heb.

vische mensen nu, die daar in de
loop der eeuwen - na de volksverhuizing te hebben overleefd - naar
toe waren getrokken vanuit de zuidelijke streken tussen de Dnjepr en
de Karpathen, deze Wenden zullen
zeer zeker ook wel gedeeltelijk als
werkvolk op de handels- en oorlogsschepen van de Varjagers naar
Finland dienst hebben gedaan. En
voorts zal de benaming van hen als
roeiers al gauw veralgemeend zijn
tot alle Slavische werkmensen. De
Finse Mikael Agricola noemt nu het
woord venähäläinen => venäläinen
als benaming voor de Russen en het
is wel duidelijk, dat dit woord alles te maken heeft met het woordje
vendejä, een/het 'slaavikanssa'. En
Agricola zal dit woord heus wel niet
uit het luchtledig gehaald hebben,
dus moeten we veronderstellen, dat
zo'n soort benaming voor de oosterburen al min of meer bestond en zo
door de Fins-Lutherse Agricola bezegeld werd. Venäjä als naam voor
het hele vaak vijandige oostelijke
gebied wordt dan ook te begrijpen. Wat Rusland/Venäjä betreft
moeten we voorts bedenken, dat
tot 1300 ongeveer het politieke en
economische centrum van dit voor
Finland oostelijke gebied rond Kiev,
Smolensk en meer in het Noorden
rond Novgorod als handelscentrum
en Pskov lag. En dat is nu juist het
oude gebied waar de Varjagers – de
ruotsalaiset dus - hun handelsrijk
aan de zuidkust van de Oostzee
hadden uitgebouwd.
Genoeg nu hierover. Ik wilde
zo alleen maar zien, hoe moeilijk
zulke namen eigenlijk te verklaren
zijn. En hoeveel onzekerheid er nog
steeds over de juiste verklaring er-

Inkerimaa, het Ingegerd-land
rond het tegenwoordige Petersburg,
heeft zijn naam wel te danken aan
vorstin Ingegerd, de vrouw van Jaroslav I, grootvorst van Kiev (in de
elfde eeuw). Zij was de dochter van
koning Olaf (de Dikke) van Zweden, zodat ook hier de link naar
Scania (de eigenlijke naam voor
Scandinavië) gelegd is. Overigens
vormden Zweden en Finland lang
geleden tezamen Scania en Denemarken (met Noorwegen) hoorden
daar juist niet bij!
De naam Karjala is ook wel problematisch, want het woord 'karja'
heeft alleen in het Fins de betekenis van 'vee' gekregen en elders
– denken we maar een oud woord
als 'heer' in heerscharen bijv. – als
'krijgsvolk', als 'dappere groep soldaten'. En als we aan de geschiedenis van Karelië denken, dan hebben
ze als buﬀerstaat tussen Zweden
en Rusland vaak voor hun vrijheid
moeten en willen vechten. Dus
dapperheid en moed zijn hen niet
vreemd.
Nu iets heel anders, want bovenstaande tekst is slechts een soort
opmerking bij het leuke verhaal
van Guido.
Mijn vrouw werd in Finse kontekst geconfronteerd met een Nederlands woord, dat mij ook niet
zonder meer bekend was. Het is het
woordje 'snoezelen'.
Eerst kort een uitleg. Mijn Kaisa
werkt met geestelijk gehandicapte
kinderen en daar wordt regelmatig
gediscussieerd over hun werk, ook
bijvoorbeeld een keer over de Nederlandse methode van snoezelen.
Het gaat hier om een in Nederland
ontwikkelde methode om demente
mensen en het verzorgende personeel beter en eﬀectiever met elkaar
in contact te brengen, dus beiden
gelukkiger en tevredener te maken. Wat willen we nog meer? En
hoe doen ze dat? Door die demente
mensen o.l.v. een verzorgende in
een apart ingerichte 'snoezelruimte'

met aangepast en doordacht 'snoezelmateriaal' te laten snuﬀelen en
doezelen, dus (samengevat) te laten
snoezelen. De zintuigen worden op
een gerichte manier geactiveerd.
Het gevoel wordt bijvoorbeeld
positief gestimuleerd door zachte
of harde stofjes, het gezicht door
vriendelijk licht of een spiegel, de
reuk door aangename geuren, het
gehoor door passende muziek, de
smaak door iets zoets. De resultaten
van deze rond 20 jaar oude methode
zijn hoopgevend en verbeteren het
contact tussen de demente of geestelijk gehandicapte medemens en
zijn omgeving, in de eerste plaats
zijn verzorg(st)er. Daarom kopieer
ik nu afsluitend een Fins tekstje,
dat met de bovengegeven informatie heus wel te begrijpen is. En een
woordenboekje erbij gebruiken is
niet verboden. Probeer maar.
Mitä snoezelen- termi tarkoittaa? Snoezelen-termi tulee hollannin kielisestä sanasta nuuhkia ja
torkahtaa. Menetelmä on saanut
alkunsa Hollannista noin 20 vuotta Jan Hulsegge ja Ad Verheulin
ajatuksesta, että jokainen meistä voi
saada uusia kokemuksia ja elämyksiä aistien avulla.
Nuuhkiminen kuvaa kokemuksen
toiminnallista puolta ja torkahtaminen viittaa levolliseen havainnoivaan toimintaan. Eri aistikanavien
kautta tulevien miellyttävien aistikokemusten ja -elämysten avulla
saavutetaan aktivoivan toiminnan
ja rentoutumisen tasapaino, jolloin
löytyy suotuisa vireystila oppimiselle, mielikuvitukselle, tunteille,
luovuudelle, itseluottamuksen rakentumiselle, stressin ja paineiden
vähentymiselle sekä vuorovaikutukselle. (http://www.papunet.net/
snoezelen/ )
O ja, denk voor een volgende keer
maar eens na over de actuele woorden sinkku, dinkku en ninkku. Best
interessant hoor!
Met vriendelijke groet,
Peter Starmans
lehtori

Taalhoek
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Tekenwedstrijd Revontuli !!!

Agenda!!!

20 augustus: Vrouwenvoetbal Nederland-Finland, Oulu
23-28 augustus: Espoo Ciné, Internationaal Film Festival
31 augustus-11 september: Expo Jacqueline van der Ven
16 september: Wijnproeven, Helsinki
2 oktober: Leidens Ontzet
november: savusauna
Zie voor actuele informatie http://www.kolumbus.ﬁ/nedver/ of maak ge bruik van de RSS-newsfeed via de link
http://www.kolumbus.ﬁ/nedver/rss/nvif.rss

D

eze maand schrijft Noorderlicht in samenwerking met de
zaterdagschool een tekenwedstrijd
uit voor kinderen tot en met 15 jaar.
Het streven van Noorderlicht is om
meer aandacht aan kinderen te besteden en hen min of meer te betrekken bij het maken van dit tijdschrift.
Verder is het streven van zowel het
bestuur van de Nederlandse Vereniging in Finland als de redactie van
Noorderlicht om de samenwerking
met de zaterdagschool en de daaraan
verbonden mensen te verbeteren zodat de activiteiten die de vereniging
organiseert voor families beter gecoordineerd kunnen worden. Noorderlicht zal natuurlijk niet nalaten van
die activiteiten uitgebreid verslag te
doen.
Voor de nu uit te schrijven tekenwedstrijd zijn er drie leeftijdscategorieën:
1)
2)
3)

0 t/m 6 jaar
7 t/m 10
11 t/m 15

Het bestuur van de Nederlandse
Vereniging in Finland stelt drie prijzen beschikbaar voor elke leeftijdscategorie. Te weten:

Jury gezocht!!

1)
Hoofdprijs voor de mooiste
tekening
2)
Hoofdprijs voor de beestachtigste tekening (dat gaat natuurlijk

over dieren)
3)
Hoofdprijs voor de meest
sportieve tekening (dit gaat over
sport en spel)
A lle k inderen in voornoemde
leeftijdscategorieën verbonden aan
de zaterdagschool of aan de Nederlandse Vereniging in Finland mogen
meedoen. De winnaars krijgen een
boekenbon ter waarde van 20 euro.
De namen van de winnaars worden
bekend gemaakt in het volgende
Noorderlicht dat in December uitkomt. Tekeningen moeten voor 28
oktober worden ingeleverd zodat de
jury tijd heeft om de tekeningen te
beoordelen. De beste tekeningen zullen in het jaar daarop met naam en
foto van de winnaar in Noorderlicht
gepubliceerd worden.
Let op! Noorderlicht wordt in grijstinten afgedrukt! Zwart-wit tekeningen kunnen dus beter uitvallen dan
kleurtekeningen. In geval je in kleur
tekent, gebruik dan strakke kleuren
die een goed contrast geven en let op
de tinten. Tekeningen mogen niet
groter zijn dan een A4'tje. Ze mogen zowel per post als digitaal aangeleverd worden. Echter tekeningen
die met de computer gemanipuleerd
zijn verboden (en denk niet dat ik
dat niet merk). Kinderen op de zaterdagschool kunnen de tekeningen
bij hun leerkracht inleveren. Die zal
zorgen dat het op de juiste plek terecht komt.

Het bestuur van de Nederlandse
Vereniging in Finland is voornemens om in de fotohoek op de website een overzicht van de ingezonden
tekeningen te plaatsen zodat ook
niet-winnaars hun inzending terug
kunnen zien. Dus stuur je tekening,
met naam, adres, telefoonnummer
en leeftijd OP DE ACHTERKANT
naar onderstaand adres en maak
kans op een mooie, sportieve, beestachtige prijs!! Bij voldoende respons
overwegen wij een traditie van deze
tekenwedstrijd te maken dus zegt
het voort!!
NOGM A A L S, L ET OP ! ! DE
NAAM MAG NIET OP DE VOORK A N T VA N DE T E K E N I NG
VERMELD WORDEN.
Rest mij nog de deelnemers alvast
succes te wensen.
Jos Helmich
Tekeningen naar:
Jos Helmich
Rastaantie 4
30100 Forssa
email: jos_helmich@yahoo.com.
au
NB: De tekeningen worden bezit
van Noorderlicht. Over de uitslag is,
zoals gebruikelijk, geen correspondentie mogelijk.

De jury zal bestaan uit leden van de Nederlandse Vereniging In Finland en ouders van kinderen op de zaterdagschool.
Uitgesloten van deelname aan de jury zijn:
1)
2)
3)

Leden van de redactie en hun partners
Bestuursleden van de Nederlandse Vereniging in Finland en hun partners
Leerkrachten van de zaterdagschool en hun partners

Ouders van kinderen die meedoen mogen in de jury, maar mogen niet stemmen in de categorie waar een kind van hun
meedoet. Jos Helmich zal in zijn functie van hoofdredacteur van Noorderlicht optreden als coördinator van de jurering,
maar niet meestemmen met de jury. Mensen die met de jury mee willen doen moeten zich hiervoor voor 3 oktober (de
dag na de viering van leidens ontzet) bij Jos Helmich opgeven. Jurylid zijn is een onbezoldigde functie, maar de eer is
groot!! Dus geef je op!!

Kinderhoek
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Door Helmi Folkersma

In het grote dierenbos

30

M

artin Vroegoud was tamelijk
moe thuis gekomen. Wat een
dag. Nog geen voet had hij over de
drempel van zijn kantoor gezet of
zijn lieftallige assistente mevrouw
Mier had hem een exemplaar van
“de zeven” in handen geduwd. Hij
had er geen blik in hoeven om te
weten waar het over ging. De relatie met juf Haan lag nu al twee jaar
achter hem. Ze achtervolgde hem nog
steeds als een schaduw. Ze had gedreigd alles aan de Hen te vertellen,
maar dan ook echt alles, Niet dat er
zoveel was, maar je kon er leuk wat
dingen bij fantaseren en dat deed ze
dan ook. Maar goed, daarmee wist
hij nog niet wat ze nu weer aan de
pers verteld had, dus zette hij zich
aan de onaangename taak de weinige
tekst die dit dierenbosse plaatjesblad
bevatte door te lezen. Toen hij klaar
was zette hij zijn bril af, wreef zich
eens in de ogen en vroeg mevrouw
Mier over de intercom of ze even bij
hem wilde komen. “Drie dingen goed
begrijpen” zei hij op ijzige toon. Ten
eerste, als persmuskieten hier langs
het raam komen vliegen dan zeg je
“ik bevestig, noch ontken”. Als een
persmuskiet een vraag stelt zeg je
“geen commentaar”. En ten derde
ben ik nu echt toe aan een kopje
thee! Zodra de deur dicht was zakte
hij langzaam ineen. Soms had hij het
gevoel dat hij in een slechte soap van
een obscuur blaadje was beland. Dat
zou toch wel het ergste wezen wat
hem zou kunnen overkomen.
De dag was tamelijk traag doorgekabbeld en nu zat Martin Vroegoud
vermoeid voor zijn kijkbuis. Er was
een item over de groot dierenbosse
water wet, die in alle dierenbossen zou moeten gelden. In wijn- en
druivenland werd daar nogal moeilijk over gedaan. De opperdruif had
zelfs een dramatische oproep op de
kijkbuis gedaan in navolging van
een illustere voorganger. Die had
toen net een paar promille erbij gekregen. Ditmaal had het echter niet
mogen baten. Wijn- en druivenland
had nee gezegd. Nu was het de beurt
aan waterland geweest om erover te
mogen stemmen. Maar ook in waterland was de nieuwe waterwet op
ferm verzet gestuit. Niet alleen in
rotjijknor, maar ook andere delen
van waterland hadden niets gezien
in de waterwet. Alleen in was-memaar had men overweldigend voor
de nieuwe waterwet gestemd. Wat
de verhoudingen in Waterland eens
te meer duidelijk maakte.

“Het is een schande meneer”,
klonk het op de kijkbuis. Ik voel
aan mijn water dat het niet goed zit
met deze wet! De hoeken zitten in
het verdomhoekje, de kabeljauwen
zijn grote veelvraten, en de zalmen
meneer zijn totaal bedorven. In het
land is geen snip meer te bekennen.
Vroeger had iedereen een snip. Mijn
vrouw en ik hadden er zelfs twee!!
Nu is het beest volledig uitgestorven.
Het groot dierenbos, het mocht wat.
Het water is van ons! Deze wet is de
druppel die emmer doet overlopen!
We pikken het niet meer! Weg met
die waterwet!
Mevrouw Goudvis, “wat vindt u
ervan?”, vroeg de persmuskiet van
de dierenbosse kijk- en herriedozen.
Ooh, die nieuwe waterwet. Is het niet
dolletjes? Ik ga voor stemmen. Ziet u
ik vind het maar niks al die kwallen
in Stierenland aan het strand. Daar
hebben wij als Waterlandse goudvissen nu helemaal niks over te zeggen
en daarom stem ik voor. Om van die
kwallen af te komen begrijpt je wel,
begrijp je niet?
Ook meneer inktvis was tegen de
nieuwe waterwet. Wij inktvissen
krijgen nu al geen aandacht van de
was-me-maarse goudvissen. Denkt
u nou echt dat ze nog iets van ons
aan zullen trekken als ze er nog een
hobbietje bij krijgen. Droogzetten
die waterwet!

De camera draaide naar een praathuis in het grote dierenbos. Een giraﬀe en een otter zaten gebroederlijk
aan de bar. “De vissen voelen zich in
de steek gelaten”, zei de een. Bakvissen, mosselen, en dubbelgezouten
haringen, ze voelen zich als een vis
op het droge. “Sinds er een paling en
een bever door stropers vermoord zijn
is het waterland niet hetzelfde meer”,
zuchtte de ander. In de goede ouwe
tijd zou zoiets niet gebeurd zijn. Toen
leefden goudvissen en bakvissen in
harmonie. Ieder had zijn eigen stekje,
zijn eigen kijk- en herriedozendienst,
zijn eigen persmuskieten en eigen
studiehuizen. En moet je nu kijken.
Iedereen is zijn stek kwijt, behalve
de exotische vissen. Die hebben wel
een nieuwe stek. Het is niet eerlijk,
oh nee!! Nou ja, we overleven het wel.
Kom we nemen er nog eentje! Samen
zaten de otter en de giraﬀe nog wat
na te keuvelen.
Jos Helmich
Helmi Folkersma
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.

Kopy inleveren voor 12 November
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 jos_helmich@yahoo.com.au.

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. Maak gebruik van onze RSS-link (http://www.kolumbus.ﬁ/nedver/rss/nvif.rss
voor newsfeeds) of 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
met Maaike.
•
•

o p

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. Borrelavonworden normaal gesproken gehouden in:
•
•
•

den

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

FORSSA
HELSINKI
JYVÄSKYLÄ
LAPLAND
LOHJA
MIKKELI
OULU
SALO
TAMPERE
TURKU

Contactpersoon

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

Email

jospeternl@netscape.net
ariepaivi@yahoo.com.uk
maaikebeenen@hotmail.com
aty.gerasimoﬀ@pp.inet.ﬁ
vermeulen@kolumbus.ﬁ
marceldeboer@luukku.com
sandra.vanderveen@luukku.com
erik.smit@pp.inet.ﬁ
johan.scholliers@lid.kviv.be
aschwin.van.der.woude@
linux-aktivaattori.org

Tel

044 - 331 7766
050 - 583 8575
050 - 599 3116
040 - 822 4790
050 - 322 7144
040 - 572 8084
050 - 573 9762
050 - 373 8310
050 - 599 4359
050 - 567 6665
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