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n dit winternummer komt een
variëteit aan onderwerpen aan
bod. Leids Ontzet, het internet, de
activiteiten in het komende jaar en
verslagen van ontmoetingen die de
afgelopen tijd plaats hebben gevonden. We hebben een interview met
Gerben die op zichzelf het levend
bewijs is dat je van hutspot groot en
sterk wordt. Daarnaast besteden wij
heel erg aandacht aan de jeugd. Met
puzzels, sinterklaas- en kerstliedjes
en natuurlijk de tekenwedstrijd die
we samen met de zaterdagschool opgezet hebben. De tekeningen zullen
we nu en in de loop van volgend jaar
in Noorderlicht publiceren maar ze
zijn alvast in kleur te bewonderen
in de fotohoek van onze website.
Verder nog een uitnodiging van de
ambassade aan de allerkleinsten om
samen santa lucia te komen vieren.
Iedereen onder de zeven is welkom,
maar moet natuurlijk wel een volwassene meenemen. Overigens doen
we de jongeren niet tekort. Voor hen
publiceren we het rapnummer “het
land van....”.
In de structuur van de website
en het forum gaat tussen nu en de
volgende algemene ledenvergadering een hoop veranderen. Hoewel
de internetcommissie daar nog mee
bezig is, is hier in Noorderlicht, een
stuk te vinden dat bij de introductie
van de commissie op Leids onzet
gepresenteerd is. Verder een stuk
over RSS/XML en podcasting. Een
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klein, simpel stukje techniek dat
verbazend veel mogelijkheden kent.
Mocht u er nooit opgelet hebben
doe het dan nu. Op de meeste populaire websites zijn de oranje blokjes
met “RSS/XML” in witte tekst te
vinden. Bij nu.nl, kijk onderaan de
voorpagina, staat zelfs een redelijke
uitleg. Komend Noorderlicht zullen we nogmaals aandacht aan het
internet besteden, want de hoop is
inmiddels wel dat er dan concrete
plannen op tafel liggen.
Het Noorderlicht komt volgend
jaar maar 4 keer uit. We kunnen de
frequentie van 5 keer per jaar niet
volhouden zonder meer sponsors.
Iets waar het bestuur volgend jaar
echt haar best voor wil gaan doen.
Toch zal Noorderlicht een redelijke
dikte blijven behouden. Een pagina
meer kost niet zo veel in verhouding
tot de verzendingskosten van een
extra nummer.
Natuurlijk (oeps bijna vergeten),
doen we uitgebreid verslag van
Leids Ontzet. Zowel de zakelijke
als de gezellige kant ervan komt in
dit nummer aan bod. Volgend jaar
is Leids Ontzet trouwens weer gewoon op zaterdag. Om daar zeker
van te zijn hebben we het nu al geboekt! Ook geboekt, en dichterbij,
is de nieuwjaarsborrel. We houden
dit evenement de dag voor driekoningen, zoals bekend in Finland een
vrije dag! Dit keer wordt de borrel
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gecombineerd met een chinees buffet. Hier moet u zich wel van tevoren voor opgeven! Verder aandacht
voor het ijszwemmen in Oulu. Dat
is begin maart, maar ook hiervoor
moet u zich eigenlijk al voor de jaarwisseling opgegeven hebben. Veel
tijd om te denken “zal ik of niet” is
er dus niet. Gewoon doen!
Dan hebben we ook weer iemand
weten te strikken voor onze “ik ben
...” rubriek, een willig slachtoﬀer dit
keer. Normaal gaat het niet zo gemakkelijk. Dan moeten we de meest
vreselijke dreigmenten gebruiken!!
Gelukkig hebben we die dreigmenten nog nooit hoeven uitvoeren,
maar ja, je weet maar nooit!
Nu even kort aandacht voor de
feestcommissie. Die gaat na de
nieuwjaarsborrel van start. Valt
er wat te feesten dan? Jazeker, in
2007 bestaat de NVIF 70 jaar. Als
dat geen reden voor feest is weten
wij het meer! Wie wil meehelpen
dit evenement te organiseren kan
zich bij het bestuur middels email,
forum, telefoon of gewoon per post
opgeven. Ook hier geldt zoals bij
veel dingen vele handen maken licht
werk. Dus meldt je aan en sleep nog
iemand mee, want niemand hoeft
het alleen te doen!
Jos Helmich
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Datum:
02.10.2005, 14:20u – 16:10u
plaats:
Hirvenpäänmaja, Herttoniemi, Helsinki
aanwezig:
Ramon Dibbets, Sari Dibbets, Remy Heuver, Rudy de Casseres, Arnold Pieterse, Peter Starmans,
Harry Vierkens, Aulikki Vierkens, Erik Smit, Anneli Kettunen, Joop Nieuwland, Gezinus Zwiers, Tellervo Jäppinen, Harry Zwiers, Jos Helmich, Arie Oudman, Guido
Nuijten
Aanwezig: (niet deelnemend) Kaija Hakala en Gerben
Zeilstra
Afwezig: (van het bestuur) Bas Nieuwenhuis (buitenland),
Marina Nijhuis (studie), Maaike Beenen (familie)

1.

Opening

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging in Finland heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Drie van de
bestuursleden laten zich verontschuldigen voor hun afwezigheid. De agenda is gepubliceerd in het Noorderlicht.
De legaliteit van de vergadering is vastgesteld. De leden
hebben via Internet, het Noorderlicht en mailing op tijd
de uitnodiging gekregen om deel te nemen aan de vergadering.

2. Verkiezing voorzitter en notulist van de
vergadering
De vergadering kiest Arie Oudman als voorzitter en
Guido Nuijten als notulist voor deze vergadering.

3.
Verkiezing 2 controleurs van de notulen
en stemmentellers
De vergadering kiest Erik Smit en Peter Starmans als
controleurs van de notulen en als stemmentellers voor tijdens de vergadering.

4.

Vaststellen van de agenda

5.

Aanvullende bestuursverkiezing

Door het bestuur is agendapunt “internetcommissie”
aan de agenda toegevoegd. De agenda wordt verder zonder
verdere wijzigingen vastgesteld.
Na het snelle vertrek van Richard Cerfontaine uit het
nieuw gekozen bestuur van maart 2005 is het bestuur genoodzaakt een extra bestuurslid aan te trekken. Het bestuur stelt ter nominatie Remy Heuver (zie ook introductie
Noorderlicht). Er zijn geen tegenkandidaten genomineerd.
De vergadering neemt unaniem de voordracht aan.

6.

De commissie zal de mogelijkheden en onmogelijkheden
van het internet bestuderen en met eventuele nieuwe vormen experimenteren. Volgens het uitgezette tijdpad zal de
commissie haar bevindingen en aanbevelingen voor kerst
2005 aan het bestuur rapporteren, waarna.de commissie
wordt opgeheven.
Voor de implementatie is de tijdspanne tot de volgende
ALV in maart 2006 gereserveerd, alwaar door het bestuur
verantwoording over de genomen beslissingen zal worden
afgelegd en eventueel de benodigde statutaire wijzigingen
met de leden worden besproken. Voor de implementatiefase
zal een interim internetredactie worden opgericht die de
implementatie gaat doen. Deze interim internetredactie
zal vergelijkbaar zijn met de Noorderlichtredactie en het
beheer van het internet op zich nemen. De interim internetredactie krijgt een permanente status na goedkeuring
van de ledenvergadering.
Tijdens de vergadering worden verder voorstellen gedaan
en aandachtspunten gegeven voor de internetcommissie:
(ﬁnanciële) samenwerking met de ambassade / website van de ambassade,
intensivering van de interactie met de zaterdagschool, o.a. d.m.v. de samen opgestelde tekenwedstrijd,
informatievoorziening voor Nederlanders die mogelijk naar Finland willen komen en in het bijzonder voor
au-pairs vanuit Nederland,
aandacht voor de jeugdgroep, die vaak tussen de
wal (de volwassenen / leden van de vereniging) en het schip
(de kinderen op de zaterdagschool) valt.
Erik Smit meldt zich aan als extra lid voor de internetcommissie. Peter Starmans is bereid zitting te nemen
in de internetredactie en is tevens bereid adviseur te zijn
voor de internetcommissie. Geïnteresseerden voor de internetredactie worden verzocht zich bij Jos Helmich aan
te melden.

In 2007 bestaat de Nederlandse vereniging in Finland 70 jaar!!

Internetcommissie

Jos Helmich presenteert het discussiestuk voor de komende internetcommissie (zie elders in dit nummer). Voor
de internetcommissie hebben zich aangemeld:
Stephan Rook, Jeroen Carelse, Sandra van der Veen,
Willem Zeeman, Bert Maes, Maaike Beenen en Jos Helmich.
Het discussiestuk dient samen met de resultaten van de
enquête, gehouden op de website jl. lente, als opstap voor
de verbetering van de informatievoorziening tussen de
verschillende acteurs en betrokkenen van de Nederlandse
Vereniging en daarbij met name de mogelijkheden van het
internet beter te benutten.

7.

Planning 70 jarig bestaan

De Nederlandse vereniging is op 7 januari 1937 opgericht en heeft kort daarna haar eerste ledenbijeenkomst gehouden op 4 februari 1937. Het bestuur is voornemens het
aanstaande 70-jarige bestaan van de vereniging niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. Hoe dit te vieren is een taak
voor de op te richten lustrumcommissie. De commissie zal
onder leiding van Remy Heuver vorm moeten krijgen. Het
doel en de taken van de commissie zijn o.a.:
een passende viering te organiseren aansluitend op
het karakter van de vereniging alsmede passend bij het 70

jaar bestaan
zoeken naar en begeleiden van vrijwilligers voor
de uitvoering van de viering/feestelijkheden
uitwerken van het ﬁnanciële plaatje incl. het vinden van sponsors
nadenken over speciaal hiervoor uit te nodigen
gasten en contacten leggen met de ambassade / zusterverenigingen etc. De commissie bestaat uit 5 personen
van wie één bestuurslid is. De commissie adviseert aan
het bestuur. Het bestuur geeft goedkeuring en waar nodig sturing aan de organisatie. De commissie start per 1
januari 2006. Vrijwilligers worden verzocht zich op te
geven voor Kerst 2005. In grote lijnen is het jaar 2006
voor de voorbereidingen en 2007 voor de uitvoering. De
commissie wordt opgeven na het (sluit-)festijn of uiterlijk
op 31 december 2007. Erik Smit meldt zich meteen als
vrijwilliger. Peter Starmans en Joop Nieuwland, beiden
oud-voorzitter, staan beschikbaar als vraagbaak voor informatie over de geschiedenis van de vereniging.

8.

Programma van activiteiten in 2006

Aan de hand van het door Bas Nieuwenhuis opgestelde overzicht (zie bijlage) wordt kort teruggeblikt
op de gehouden activiteiten in 2005 tot nu. De nieuwjaarsborrel, de ALV van maart met het museumbezoek
aan Sinebrychoﬀ, het regioweekend / contactpersonenweekend in Petäjävesi en de savusauna in Ylikiiminki
kenden een goede opkomst. In het bijzonder dank aan Sandra
van der Veen en Marina Nijhuis, die naar
de savusauna ver van
de bewoonde wereld
25 mensen aangemeld
kregen. Een goed bewijs, dat met de nodige inzet in de regio
en met ﬁnanciële ondersteuning van de vereniging, locale activiteiten zeer
succesvol kunnen zijn.

greenwindow.ﬁ/kuvat/Kattilakartta.pdf ). Na aﬂoop kijken we met de deelnemers voor een passend vervolg van
de saunamiddag (zie elders in dit nummer)
rondom 5 december: Sinterklaas i.s.m. de zaterdagschool. Nader info volgt en hopelijk bezoekt de Sint
ook zoveel mogelijk regio’s.
Voor de activiteiten voor 2006 (zie bijlage) wordt
vastgehouden aan de kapstok van kernactiviteiten, i.e.
1) nieuwjaarsborrel, 2) de lente-ALV met een culturele
activiteit, 3) koninginnedag i.s.m. de ambassade, 4)
landelijke regioactiviteit gecombineerd met het contactpersonenweekend, 5) de herfst-ALV + Leidens Ontzet,
6) saunadag en 7) Sinterklaas i.s.m. de zaterdagschool.
Hieromheen wordt zoveel mogelijk ruimte gelaten voor
regionale activiteiten en kleinere activiteiten. Het bestuur hoopt op zoveel mogelijk ideeën en input vanuit
de vereniging. In principe wordt ieder voorstel voor een
activiteit goedgekeurd en ﬁnancieel ondersteund.
Verder wordt voor februari 2006 een poﬀertjesavond
in Humppila bij de familie Vierkens voorgesteld. Humppila ligt nabij de kruising van weg 2 Helsinki-Pori en
weg 9: Turku-Tampere. Getracht wordt de activiteit te
combineren met een bezoek aan het locale glasmuseum
en het te vieren in een oud pand uit de 18e eeuw. Het
voorstel wordt met instemming ontvangen.

Nieuwjaarsborrel in Hirvenpäänmaja op 5 januari.
Kom ook chinezen!!

Een aantal activiteiten (zoals schaatsen, klaverjassen
en kanoën) kenden een magere opkomst. Kanoën moest
wederom nu door onweer afgelast worden. Het verplicht
het bestuur telkens weer de verschillende activiteiten en
de bekendmaking aan de leden goed tegen het licht te
houden, opdat voorkomen wordt, dat de leden niet goed
geïnformeerd zijn of niet geïnteresseerd zijn. Verdere activiteiten voor 2005 zijn:
do. 27 oktober om 18:15u Unioninkatu 40b te
Helsinki: Lezing door Matthijs van Boxsel over zijn boek
"Encyclopedie van de Domheid", hetgeen nu in het Fins
is vertaald ("Tyhmyyden käsikirja), e.e.a. i.s.m. de FinsNederlandse vereniging, Fins-Belgische vereniging, de
ambassade en de universiteit van Helsinki. (zie elders in
dit nummer)
za. 12 november van 13.00 tot 16.00 Savusauna
in Kaitlampi in het Nuuksio Espoo (zie ook http://www.

De Nieuwjaarsborrel wordt
gevierd in de Hirvenpäänmaja
op donderdagmiddag en avond
van 5 januari 2006 (vrijdag 6
januari is driekoningen). Noot:
na de vergadering is i.s.m. Joop
Nieuwland en Anneli Kettunen besloten dit te combineren
met chinees eten. Nadere info
volgt.

Arnold Pieterse heeft het boek (uitgave 1990) over de
in Lapland alom bekende Petronella vertaald in het Nederlands. De schrijver Mauno Pyhtilä zou mogelijk een
lezing kunnen geven. Arnold Pieterse krijgt volledige
toestemming van de vergadering hem hierover te polsen
en dit uit te werken.
In mei wordt getracht een zang en muziekavond onder
leiding van Peter Starmans te organiseren. De bedoeling
muziek van beide landen / culturen te combineren. Nadere informatie volgt.
Naast de zogenaamde zichtbare activiteiten is er ook
voldoende te doen met de buitengewone activiteiten die
minder in de publiciteit komen. Genoemd worden: de internetcommissie, herziening van de statuten, sponsoring,
lustrumcommissie met 70 jaar vereniging alsmede het
leggen en onderhouden van contacten en samenwerking
met andere verenigingen en de ambassade. Peter Starmans merkt op, dat het verenigingsblad het Noorderlicht
niet als activiteit vergeten mag worden.

9.

Goedkeuring begroting van 2006

De penningmeester Guido Nuijten presenteert de
begroting voor 2006 (zie elders). De inkomsten komt
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voor het leeuwendeel uit contributiebijdrages. Sponsoring
moet voor 1300 binnengehaald worden, hoewel dit jaar
dit bedrag niet gehaald lijkt te worden. Verder wordt bij
grotere activiteiten de leden verzocht een deel aan eigen
bijdrages te betalen.
De uitgaven bestaan voor een klein deel uit vaste bestuurskosten. Meer dan de helft is gekoppeld aan de ﬁnanciering van de onder 8 genoemde activiteiten. Voor
de regionale activiteiten is het gereserveerde bedrag verdubbeld. De hoop is, dat de contactpersonen in de regio
hiervan gebruik zullen maken.
Het kosten voor het Noorderlicht, nieuwsbrieven en internet zijn ruim een kwart van de uitgaven. De balans inkomsten/uitgaven is dit jaar 7400 euro, hetgeen een lichte
verhoging is ten opzichte van dit jaar.
Gevraagd wordt of de leden ook bovenop de contributie
een bedrag aan de vereniging kunnen doneren. Het bestuur
geeft aan, dat zoiets altijd mogelijk is. De penningmeester zal in zijn contributiebrief van februari/maart 2006 de
leden informeren over deze mogelijkheid. De begroting
wordt zonder tegenstemmen goedgekeurd.

10.

Goedkeuring contributie van 2006

De penningmeester presenteert de contributiebijdragen
voor individuele leden en gezinsleden (zie bijlage) Voor
2006 is de contributie voor het individuele lidmaatschap
vastgesteld op 22 euro en voor gezinsleden op 34 euro.

Activiteiten 2005 en 2006

Tot op heden was het gezinslidmaatschap altijd het
dubbele bedrag ten opzichte van het individuele lidmaat-

I

n 2005 zijn de volgende activiteiten georganiseerd
onder de vlag van de NVIF:

1.01 Nieuwjaarsborrel in Helsinki
11.02 Catanavond bij Sandra van der Veen in Oulu
12.02 Schaatsen op Mustikkamaa in Helsinki
3.03 Rondleiding en ALV in het Sinebrychoﬀ museum
in Helsinki
5.05 Länsi-Uusimaa bijeenkomst bij Arnold Pieterse in
Kirkkonummi
5.05 Spelletjesavond Ramon en Sari in Kirkkonummi
03.06 Bijeenkomst in Oulu
08.06 WK2006 voetbalwedstrijd Finland – Nederland
01 - 03.07 Contactpersonenweekend in Petäjävesi
07.08 Kanoën in Klaukkala; afgelast i.v.m. onweer
8.08 Savusauna en Barbecue in Ylikiiminki (Oulu)
8.08 Klaverjasavond bij Stephan Vermeulen
16.09 Wijnproeven in Helsinki
02.10 Leidens Ontzet en ALV in Helsinki
Verder vond op 29 april op de residentie, Villa Kleineh,
de Koninginnedag viering plaats, waren er de concerten
van Voix Jolies en werder er uiteraard in de verscheidene
regio’s borrelavonden en bijeenkomsten gehouden.
Nog op de agenda staan – data onder voorbehoud:

schap. In de praktijk blijkt, dat gezinsleden nagenoeg nooit
2x zoveel gebruik (kunnen) maken van de faciliteiten en
activiteiten van de vereniging. Derhalve is besloten deze
koppeling los te laten en het individuele lidmaatschap te
verhogen en het gezinslidmaatschap te verlagen. De contributie wordt zonder tegenstemmen goedgekeurd.

11.

Rondvraag

Gezinus Zwiers: Hoe worden mogelijke donateurs bereikt? Bestuur: in de contributiebrief van februari/maart
2006
Joop Nieuwland: De savusauna kan ook in Lauttasaari
georganiseerd worden en voor een Chinese avond kan hij
ook mede organiseren. Bestuur: dank voor alle informatie en in 2006 zal met het organiseren van de activiteiten
hierop teruggekomen worden (zie ook notulen punt 8)
Harry Vierkens: In Humppila is ook een 18e eeuws pand
en een klein museum. Kan dit ook gebruikt worden voor de
activiteit? Bestuur: zeer zeker (zie ook notulen punt 8)
Verder geen rondvragen.

12. Sluiting
De vergadering wordt afgesloten om 16:10u. De voorzitter dankt alle aanwezigen en nodigt allen uit voor de
viering van het Leidens Ontzet.
Guido Nuijten

12.11 Rooksauna (en gourmetavond) in Nuuksio, Espoo
03 - 05.12 Sinterklaasfeest in Helsinki en Oulu (ism. Zaterdagschool)
Tenslotte willen we nog even in herinnering roepen dat
op 21.4 Erelid Robert de Caluwe is overleden. Namens de
vereniging hebben de voorzitter en de penningmeester de
begrafenis bijgewoond.

De voorlopige agenda voor 2006:
05.01 Nieuwjaarsborrel in Hirvenpäänmaja
februari: Kaarten / Poﬀertjesavond te Humppilla
maart: ALV in combinatie met een (culturele) activiteit
28 / 29.04 Koninginnedag (Ambassade)
mei: lenteactiviteit: Zang en muziekavond, onder leiding
van Peter Starmans
juni / juli: landelijk regiofeest / jaarlijks contactpersonenbijeenkomst
juli / augustus: zomeractiviteiten: buitenactiviteit en barbecues
september: herfstactiviteit, nog niet nader ingevuld
06.10 ALV + Leidens Ontzet
11.11 Sauna avond (eventueel eerder bijv. aug/sept)
02.12 Sinterklaasviering (i.s.m. zaterdagschool)

Begroting betreft loopjaar 2006
Baten
contributie, individueel (117)
contributie, gezin (85)
sponsoring en advertenties
entree
overigen incl. rente

€ .............. 2575
€ ..............2890
€ ..............1300
€ ................600
€ .................. 35

35 %
39 %
18 %
8%
0%

subtotaal baten

€ .............. 7400

a) bestuurskosten
banktransacties
secretariaat
reiskosten
bestuursvergadering
subtotaal a) bestuurskosten

€ ................ 100
€ ................200
€ ................500
€ ................ 100
€ ................900

1%
3%
7%
1%
12 %

b) evenementen
Nieuwjaarsreceptie
winteractiviteit (kaarten / poﬀertjes)
ALV + culturele activiteit
Koninginnedag*
lenteactiviteit
zomeractiviteiten (kanoën o.i.d. & b.b.q.’s)
landelijk regiofeest / jaarlijks contactpersonenbijeenkomst
sauna-avond
ALV + Leidens Ontzet
herfstactiviteit
Sinterklaas
overige regionale activiteiten (niet nader gespeciﬁceerd)
activiteiten, overigen
subtotaal b) evenementen

€ ................400
€ ................ 150
€ ................400
€ ................ 100
€ ................ 150
€ ................300
€ ................600
€ ................300
€ ................700
€ ................200
€ ................ 100
€ ................600
€ ................200
€ ..............4200

5%
2%
5%
1%
2%
4%
8%
4%
9%
3%
1%
8%
3%
57 %

c) informatie en publicaties
Noorderlicht, 4 edities
Tekenwedstrijd N’licht / zat.school
Nieuwsbrieven
Internet en forum
subtotaal c) informatie en publicaties

€ .............. 1600
€ ................200
€ ................ 100
€ ................200
€ .............. 2100

22 %
3%
1%
3%
28 %

d) overigen / onvoorzien

€ ................200

3%

subtotaal lasten

€ .............. 7400

Lasten

* naar alle waarschijnlijkheid onder regie van de ambassade
Contributiebijdragen
22 euro individueel lidmaatschap
34 euro gezinslidmaatschap
contributie-inkomsten gebaseerd op huidig aantal leden: 117 individueel en 85 gezinsleden
(toename van 10 t.o.v. begroting 2005)
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J

an Johannes Verwijnen, professor en architect, geboren in Den
Haag op 19 augustus 1949, gestorven
in Terhokoti op 14 oktober 2005.
Vanmorgen zag ik in HS het overlijdensbericht van een in Finland
wonende en werkende, alom bekende
Nederlander, Jan Verwijnen. Jan, sedert 1989 werkzaam als hoogleraar
aan de Taideteollinen korkeakoulu,
de University of Art and Design
Helsinki.
Ik voelde me toch wel enigszins
geschokt, betreft het hier toch een
universitair collega, die nog zo jong
was, pas zesenvijftig jaar oud, en die
na een lang en pijnlijk ziekbed in Terhokoti overleden is. Door kanker geveld, waarschijnlijk! Als Nederlander
in Finland, overtuigend en overtuigd
geïntegreerd, wilde Jan zelfs hier in
Finland begraven worden, hetgeen
dus ook geschied is.

E

en woord vooraf: deze tekst is
gemaakt voor internetcommissie
om een aanzet te geven voor discussie
over de toekomst van de vereniging.
Het is gepresenteerd op de ALV om
de leden een indruk te geven waarmee
we als bestuur mee bezig zijn, maar
dit stuk is daarmee nog geen beleid!!
Het is een discussiestuk en heeft geen
hogere status dan dat.

Inleiding.
Afgelopen tijd zijn er weinig vorderingen gemaakt met het hernieuwen
van de website en het forum. Ik heb
er lang over nagedacht waarom dat
zo is en tot de conclusie gekomen dat
het gewoon komt omdat het niet zo
makkelijk is als het op eerste gezicht
lijkt. Dat mag op sommige mensen
als een dooddoener overkomen, maar
er zijn argumenten voor waar ik nu
even op het kort in wil gaan.
Jos Helmich

De structuur van de organisatie
NVIF heeft van oudsher een relatief simpele structuur gehad. Er was
het bestuur, en er was een ledenvergadering. Daar kwam later de Noorderlicht redactie bij maar die hoefde
geen verantwoording aan de leden
af te leggen. De redactie beschouwde zich zelfs onafhankelijk van het
bestuur en hoefde dus feitelijk aan

Jan Verwijnen was nu een van de
voorbeelden van een Nederlander,
die in eigen omgeving en eigen vakkring grote bekendheid heeft gekregen, maar in de kring van de in
Finland wonende Nederlanders jammergenoeg nauwelijks bekend was.
Waarom weet ik eigenlijk niet zo
goed, maar dat kan van twee kanten
komen. Maar goed, achteraf daarover
praten heeft weinig zin. Wel heb ik
ooit gehoopt dat hij wat meer ook in
onze kringen zou verkeren, maar zo
heeft het niet mogen zijn.
Jan heeft zeer zeker en heel duidelijk zijn sporen achtergelaten in
het sneeuw- maar vooral ook het
stadslandschap van Finland. Hij
was weliswaar in de afdeling voor
binnenhuisarchitectuur en meubelplanning werkzaam, maar getuigde
via artikelen en zo van een veel bredere en internationale belangstelling,
bijvoorbeeld had hij grote en zeer
kritische interesse voor de stedelijke

niemand verantwoording af te leggen. Daar is onlangs verandering in
gekomen. De verantwoordelijkheden
zijn gedeﬁnieerd door het in de ALV
van maart 2004 afgesprokene. In het
huishoudelijk regelment van de vereniging staat het volgende:

Verenigingsblad Noorderlicht
1..
Noorderlicht is het verenigingsblad van de Nederlandse Vereniging in Finland
2..
De auteur is verantwoordelijk
voor de inhoud van het door hem
aangeleverde artikel. De redactie zal
alleen in overleg met de auteur wijzigingen in een artikel aanbrengen,
gezien de verantwoordelijkheid voor
het aangeleverde.
3..
De dagelijkse verantwoordelijkheid voor het Noorderlicht ligt bij
de redactie.
4..
De eindverantwoordelijkheid
voor het Noorderlicht ligt bij het bestuur.
5..
De redactie zorgt dat het
Noorderlicht minimaal 4 keer per
kalenderjaar verschijnt in een evenredige tijdspanne.
6..
Leden kunnen de bijdragen
per brief, per email of via het forum

bouwproblematiek van vroeger en
nu. En zoals eenieder wel weet, is dat
tegenwoordig een van de populaire
en veel besproken thema's. Bouwkunst vroeger en nu en design!
Maar goed, Jan Verwijnen is niet
meer. Ik wens zijn familie, bekenden
en studenten moed, om met zijn vaak
originele ideeën en gedachtes verder
te gaan. Dat kan niet anders als zijn
bedoeling zijn geweest.
Voor wie wat nader op zijn persoon
en betekenis in wil gaan, wil ik wijzen op het waardige “Jan Verwijnen
in memoriam” van zijn universiteit,
waar hij zo vruchtbaar werk op een
uitermate communicatieve manier
verrichtte.
Kerava, 23.10.2005
Peter Starmans
lehtori

aanbieden aan de redactie. De redactie is niet verplicht het aangebodene
te plaatsen.
Wat ook nu min of meer goed geregeld is, is de status van contactpersonen en eventuele onderverenigingen.
Tot nu toe heeft niemand een ondervereniging opgericht maar de mogelijkheid bestaat en als een grote stad
buiten Groot-Helsinki zo’n ondervereniging opricht zullen ongetwijfeld
anderen volgen. Het proces van regionalisering is na lang overleg tot een
goed einde gebracht en tegenwoordig
niet meer weg te denken uit de structuur van de vereniging. Het is alsof
het nooit anders geweest is. Ik haal
dit voorbeeld aan omdat ik vind dat
we niet te bang moeten zijn om de
organisatie op een drastische manier
te veranderen. We moeten er alleen
goed over nadenken en nagaan wat
de consequenties zijn.
Als we een nieuwe organisatie bedenken die het internet gebeuren
moet gaan beheren zullen we moeten gaan bedenken welke taken en
verantwoordelijkheden zij op zich
neemt. Dit alles rekening houdend
met alle belanghebbenden (stakeholders) van de NVIF. Dat is geen makkelijke opdracht, maar dit document
beoogt een aanzet te geven tot een
gestructureerde discussie hierover.

gebaat bij een goede bewaking van
de geldigheid van de informatie.
Vb1 (correctheid): Teveel websites houden de validiteit van externe
links niet in de gaten en laten het
aan de gebruiker over om dat te rapporteren. Dat die daar geen boodschap aan heeft is duidelijk.
Vb2 (snelheid): In Noorderlicht
staat een agenda die al bij ter perse
verouderd is, danwel een agenda
waarvan veel items nog niet bekend zijn.
Vb3 (geduldigheid): Informatie
over contactpersonen behoeft in
de regel weinig of niets gewijzigd
te worden, maar is altijd aanwezig
zowel op de website als in Noorderlicht.
NVIF organisatie

Informatiekanalen
De vereniging kent een aantal
informatiekanalen die in meer of
mindere mate populair zijn. Ook
verschillen ze belangrijk in snelheid waarmee leden bereikt kunnen
worden. In haar informatiestrategie
zal de vereniging aan moeten geven
welke kanalen voor haar belangrijk zijn en wie de verantwoording
daarvoor draagt. Voor wat betreft
de aard van de kanalen valt te denken aan:
·
Ledenvergaderingen
·
Borrelavonden
·
Noorderlicht
·
Website
·
Fora en Weblogs
·
Live chats
·
Wikis
·
RSS/XML newsfeeds, Podcasting en Vidcasting
·
Nieuwsbrief per post
·
Email-nieuwsbrief
·
Mailinglijsten
·
SMS-service
·
Flyers
·
Brochures
Secretariaatspost
Alle informatiekanalen die NVIF
ter beschikking heeft kunnen gebruikt worden door sponsors en
adverteerders. Zij betalen een vastgesteld tarief . De adressenlijst en/of
emaillijst mag echter nooit ter be-

Informatiebehoeften doelgroepen
schikking worden gesteld aan derden. Dit is strijdig met de Finse wet
en in ieder geval niet in het belang
van de vereniging die ten dele voor
haar ﬁnanciering van sponsors/adverteerders afhankelijk is.

Informatiekanalen hebben
verschillende eigenschappen
De informatiekanalen varieren in
snelheid, geduldigheid en correctheid. Hier moet bij de overdracht
van informatie rekening mee gehouden worden. Sommig nieuws
verouderd snel, maar moet wel snel
gebracht worden. Andere zaken
kunnen er wat langer over doen,
maar blijven ook langer geldig. Een
goed informatiesysteem is daarom

Belanghebbenden van de NVIF

De informatiebehoefte wordt
bepaald door alle belanghebbende
van de NVIF of zij nu een grote of
kleine rol in de vereniging spelen.
Het hangt ook nauw samen met
doelstelling die wij als vereniging
hebben. De leden, als belanghebbenden, zijn beslist geen homogene
groep. In de bediening van de leden
zullen prioriteiten gesteld moeten
worden. Extern gezien zullen wij
ons ook de volgende vragen moeten
stellen. Welke doelgroepen willen
wij bedienen? Welke niet! Kortom
waar identiﬁceren wij ons mee?
Het ﬁnancieringsargument dient
ook hier gebruikt te worden bij het
onderscheid naar wat men biedt aan
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leden en wat aan niet-leden. Niet alles kan gratis zijn, anders waarom
zou je dan lid worden? Aan de andere kant moet de vereniging voldoende bieden aan buitenstaanders
om geïnteresseerd te raken, meer te
willen weten en mee te willen doen.
Die buitenstaanders kunnen nieuwkomers zijn, maar ook mensen die al
in Finland wonen maar die geen lid
zijn van de vereniging.

Informatie, structuren van
data en de organisatie
Informatie is meer dan gewoon
data. Data is ruwe vorm van gegevens die ongeordend zich een weg
naar een organisatie als de NVIF
kunnen banen. Iemand kan bijvoorbeeld een artikel naar de redactie
van Noorderlicht sturen. Die kan
commentaar leveren, vragen stellen,
het corrigeren of het gewoon zonder
omwegen plaatsen. De redactie is ervoor om binnenkomende gegevens te
stroomlijnen en om te zetten in voor
leden bruikbare informatie.

H

et is moeilijk om te schrijven
over een onderwerp dat kop
noch start lijkt te hebben, maar ik ga
het toch proberen. Stel je voor: je wilt
een aantal mensen informeren over
een te organiseren poﬀertjesavond. Je
kunt een natuurlijk een email rondsturen aan iedereen die je kent met de
uitnodiging. Dat heeft als voordeel
dat iedereen ervan weet, het heeft als
nadeel dat je ook mensen iets stuurt
die het gewoon niet interesseert. Als
de uitnodiging een groot bestand is,
kun je het iets slimmer aanpakken
door de uitnodiging ergens op het
internet te plaatsen en in de email
een link naar de uitnodiging neer
te zetten. Zo knal je mailbox van je
medemens niet in een klap vol (op
deze manier gaat noorderlicht tegenwoordig naar de drukker, maar dit
terzijde). Maar goed, de mensen die
niet geïnteresseerd zijn krijgen nog
steeds jouw mail. Je kunt dat oplossen door de volgende truc:
1) Je zet op je website “op de volgende link staat het laatste nieuws”.
2) Mensen die daar in geïnteresseerd zijn maken gebruik van die
link, andere niet
Er zijn programmatjes die regelmatig kunnen kijken of de aangegeven
link ververst is. Als dat zo is geven
ze dat aan. Goed in zo’n link zet je

Wat bij het forum aangedragen
wordt is een vorm van data met varierende gradaties van structuur.
Het is pas echt informatie als het
een en ander duidelijk geformuleerd
en welomschreven aan de gebruiker
wordt aangeboden. Een soort internet redactieraad zou enige orde in het
geheel kunnen scheppen en garant
kunnen staan voor het democratisch
gehalte van het internetgebeuren. De
rol van het bestuur zou een toezichthoudende kunnen zijn. Hetzij in de
vorm van een commissaris, danwel
dat een van de bestuursfuncties een
vaste plek krijgt in de internet-redactieraad. Immers het bestuur van de
NVIF draagt verantwoordelijkheid
voor alles wat er onder de vleugels
van de vereniging gebeurt.

Opdracht aan Internetcommissie
Het doel van de commissie is:
het rapporteren van verschillende
scenario's die moeten leiden tot het
inbedden van de mogelijkheden van
internet in de organisatiestructuur

natuurlijk niet alleen dat de poﬀertjesavond dan en dan is. Je voegt ook
andere dingen toe. In feite maak je
een reeks met koppen en bijbehorende links. Dat ziet er zo’n beetje
als volgt uit.
Poﬀertjesavond, korte uitleg over poffertjesavond, ga naar poﬀer.html
ALV, korte uitleg over ALV, ga naar
alv.html
Nieuwjaarsborrel, korte uitleg over
borrel, ga naar newyr.html
Je ziet hier al drie zaken verschijnen. De kop, de omschrijving en een
link. Dat zijn zeg maar de meest
essentiële onderdelen van zo’n bestand. Je kunt het uitbreiden door
de uitleg te verfraaien met fonts en
stijlen, plaatjes erbij etc., maar dit is
de essentie. Zo’n bestandje heet een
RSS-bestandje. De taal waarin zo’n
RSS-bestandje geschreven wordt heet
XML (eXtended Markup Language)
. XML is een object taal. De makers
van RSS-bestanden gebruiken dat
om de lijst met nieuws-items volgens een bepaalde procedure vast
te leggen.

Wikipedia
De geschiedenis van RSS is lang en

van de NVIF met als oogmerk het
optimaal informeren van de belanghebbenden van de NVIF rekening
houdend met alle gegeven externe
en interne beperkingen. Techniek is
daarbij geen leidend gegeven. Techniek moet in dienst staan van onze
vereniging en de behoefte van haar
leden en andere belangrijke belanghebbenden, niet andersom. Dat
daarbij een kostenplaatje hoort hoeft
weinig betoog.

Tijdpad
Het rapport van de internetcommissie zal voor in de week voor kerst
oﬃcieel aan het bestuur aangeboden
worden zodat de commissie met een
goed gevoel kan gaan feestvieren.
In die tijd zullen het bestuur en de
commissie zo goed mogelijk samenwerken om die delen waar reeds consensus over bestaat alvast binnen die
periode te implementeren. De implementatie dient uiterlijk voor de ALV
in maart gereed te zijn.

gecompliceerd. Wie meer wil weten
raad ik aan de wikipedia (een internet encyclopedie) te raadplegen. De
ontwikkeling van deze technologie
heeft geresulteerd in maar liefst 7
verschillende manieren om een “laatste nieuws” bestand op te bouwen.
Daarvan zijn er drie redelijk populair
RSS 0.91, RSS 2.0 en Atomic 1.0.

Ora nje k nopjes met witte
tekst
Normaal let je er niet zo op wanneer je het nieuws in je favoriete
webkrant aan het lezen bent, maar
als je er maar een beetje op let dan
zie je ORANJE knopjes met WITTE
woorden [RSS/XML] opeens overal
staan. Hoe maak je daar gebruik van?
Firefox gebruikers hebben het makkelijk. Het Mozilla/Netscape consortium stond immers aan de wieg van
deze technologie. Voor ﬁrefox kun je
via de extensions webpage verschillende newsreaders installeren (kleine
bestandjes van nog geen 100Kb).
Internet explorer gebruikers moeten
of afwachten tot er een nieuwe internet explorer komt (geruchten gaan
dat microsoft met RSS aan de haal
wil), danwel een programmatje installeren. De volgende zijn de meest
gebruikte: FeedReader, RSSreader,
Sharpreader, AmphetaDesk, NetNewsWire, Syndirella (allen gratis).

Podcasting

De RSS-link van de NVIF staat
nu nog op http://www.kolumbus.
ﬁ/nedver/rss/nvif.rss, maar waarschijnlijk komt daar volgend jaar
verandering in als we nieuwe website gaan maken. Dan wordt het
RSS-bestand niet meer handmatig door de webmaster veranderd,
maar automatisch opnieuw aangemaakt wanneer een nieuwsbericht
op de website wordt geplaatst. Ook
kunnen we een selectie van externe RSS-links op NVIF-website
plaatsen, zodat iedereen via onze
website het laatste nieuws van de
Nederlandse dag- en weekbladen
kan lezen.

Nog niets over podcasting gelezen? Nou dat is dus voor het laatst
bewaard. Goed de RSS technologie
is dus in staat om via een in XML
geschreven bestandje HTML-bestanden met bijbehorende plaatjes
en zo op te halen. Het was ons eigen
Adam Curry die op een gegeven moment bij RSS Goeroe Dave Winer
kwam klagen. Als deze technologie
plaatjes kan verzenden waarom geen
muziekbestanden? Ik wil geen links
naar muziekbestanden verzenden!!
Ik wil muziekbestanden verzenden!
Winer kwam daarna met enkele
wijzigingen in de RSS standaard.
MTV, MP3 en Apples iPod hebben het gebruik van RSS voor mu-

M

otregen, gure wind
en een lage temperatuur konden niet voorkomen dat een twintigtal
Nederlanders er op uit
trok ken om van de behaaglijke warmte van een
sav usauna te genieten.
Dames eerst natuurlijk. Zij
hadden geen problemen in
het koude water, dat toch
een graad of zeven geweest
moet zijn, te zwemmen.

Het mooie van podcasting is dat
het niet uitmaakt wat voor geluidsof videobestand het is. Muziek, een
interview, een lezing, een radiouitzending, of zelfs een TV-uitzending kunnen in een podcast gezet
worden. De NVIF gaat daarom
proberen dit in de nieuw te maken
website gerealiseerd kan worden.
We komen hier nog op terug!
Jos Helmich

has twee prachtige taarten gemaakt, waaronder een mooie
krans van marsepein. Ook
chips, zoutstokjes, worstjes
en andere lekkernijen ontbraken niet.

De zuiderzeeballade

Een bommetje
En daarna waren de heren aan de beurt. Stephan
Vermeulen zwom een ﬂinke afstand
in het koude water en Jos Helmich
deed een bommetje. Iets wat bij het
ijszwemmen naar verluid als heiligschennis ervaren wordt. Op deze
dag had men echter aan dat soort taboes geen boodschap. Op de steiger
een biertje erbij en daarna weer lekker opwarmen met een hoop stoom
van de steentjes om vervolgens het

ziekdoeleinden populair gemaakt.
Het fenomeen staat nu bekend als
podcasting, maar je hebt geen iPod
nodig om een podcast te kunnen
binnen halen. Met programma's als
iPodder kan het ook.

hele proces te herhalen en weer lekker verder te gaan met oefenen voor
het WK ijszwemmen.

Taart en andere lekkernijen
Ook aan andere geneugten des
levens liet men zich het niet ontbreken. Camilla Slomp, professioneel
taartenbakster en taartontwerpster,

Tot slot brachten Bert Slomp
en Tejo de Bruijn enkele typisch Nederlandse liedjes ten
gehore, waaronder natuurlijk
de Ketelbink, de Amsterdamse grachten, en de zuiderzeeballade. Na een luid applaus
ging iedereen met een tevreden gevoel huiswaarts.
Jos en Stephan gingen nog wat
napimpelen om vaderdag een goed
begin te geven. Al met al weer een
heel geslaagd evenement. Deze houden we erin, dus ik zou zeggen tot
volgend jaar allemaal.
Jos Helmich

Savusauna in Nuuksio
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D

it artikel is geen samenvatting
van de voordracht, maar bevat wel min of meer vrije associaties
n.a.v. een inspirerende lezing.
Op donderdagavond 27 oktober
hield Matthijs van Boxsel voor een
verheugend en enthousiast talrijk
publiek – ons aller Arie telde zesendertig toehoorders, veel voor zo'n
lezing! - een boeiende voordracht
over het onderwerp DOMHEID.
('Stoomcursus Domheid', 'Tyhmyyden intensiivikurssi'). Domheid is
een thema waar Matthijs zich al vele
vele jaren mee bezighoudt, een thema
waarop hij zelfs cum laude gepromoveerd is!
'Van domme fouten leer je!', 'Oefening baart kunst!', 'Door vallen
en opstaan worden we wijs!' Onze
domheid is in ons leven ingecalculeerd, het hoort erbij als zout in de
soep. En zonder zout is de soep wel
te eten hoor, maar toch ... een echte,
humane soep moet smaken, die moet
de mens in zinnen en gemoed bevredigen en ook (ver)vullen, geestelijk
en lichamelijk.
En ... beste mensen ... dom zijn
we vaak! Geloof het maar op mijn
woord. “Een man zit op een grote tak
van een hoge boom en wil (terecht)
die tak - die zo stoort en gevaarlijk
kan worden – van de stam afzagen.
Een vlijmscherpe zaag heeft hij bij
zich. Goed zo, hij zaagt dus de tak af,
maar jammer genoeg voor hem aan
de verkeerde kant en de man valt met
tak en al naar beneden en breekt z'n
nek.” Pech hoor! Dom hè!? Ja en nee!
Het enige domme eraan is eigenlijk,
dat hij de tak aan de verkeerde kant
afzaagt, de rest was superintelligent
en helemaal juist gedacht!
Een ander voorbeeld: “Ooit leefden er in een moeras kikkers die
gek werden van elkaars gekwaak.
Daarom vroegen ze hun oppergod Jupiter om een koning die
een eind zou maken aan de losse
zeden. Lachend wierp de vader
van de goden een stuk hout in
het moeras. Na van de schrik
te zijn bekomen, onderzochten
de kikkers de vorst van nabij
om hem vervolgens te bespotten. Toen vroegen zij Jupiter om een
echte koning, waarop hij een waterslang in het moeras wierp, die alle
kikkers opvrat.”
Zuivere liberaliteit en democratie
laten ons verzuipen in het moeras van

de anarchie en de chaos. Mensen hebben een stevig houvast nodig om een
goed, veilig en onbedreigd leven te
kunnen leiden. Een stroman of houten Klaas zonder inhoud en leven die
alleen maar 'pets' of 'boeboe' roept,
die ons wel even afschrikt maar zichzelf dan volkomen belachelijk maakt,
nee, dat is de oplossing niet. Maar
die gevaarlijke tirannieke allesverslindende waterslang is ook niet het
ideaal waar wij, menselijke kikkertjes, op zitten te wachten. Een leider
is een goede zaak, maar hij moet wel
bescheiden en nederig bij ons, dus
bij zijn volk blijven, hij mag niet te
veel macht krijgen of nemen, maar
ook niet te weinig, dus precies in
het midden, juist genoeg. De gulden
middenweg! Hoe moeilijk dat is, is in
het Finland van nu te volgen via de
discussie over de uitvoerende macht
van de president, in Nederland via
de discussie over het koningschap, ja
of nee; zo ja, hoe dan? Dus zo dom
zijn die kikkers nou ook weer niet,
als ze zo luid kwaken om een leider,
om een koning. De ware domheid
van het kikkervolk – hé, een bekend
woord uit een kikkerlandje! - ligt
echter daarin, dat ze te gauw en onkritisch met hem of haar – hun leider
- tevreden zijn en daarvoor soms door
het leven gestraft worden.
Sjongejonge, wat is de mens van
evolutionair zicht uit gezien toch
een dom en hulpeloos wezentje. De
zwangerschap bij mensen duurt wel
negen maanden lang, het mensje
wordt vaak uiterst moeizaam geboren
en schreeuwt dan moord en brand
om vooral toch maar al z'n vijanden
aan te lokken en zijn schutkeur van
paarsblauw helpt ook niet bepaald,
om de anderen te misleiden. Voorts
kunnen we als we geboren zijn niet
eens weglopen bij gevaar, we zijn
hulpeloos overgeleverd aan die anderen. En toch ... misschien was juist
deze domheid een stimulans om ons

liever zeg ik dan toch maar 'gaan
bepalen', door onze relativerende en
relaterende aanleg ter bescherming
en verbetering van het leven en de
wereld in ons en om ons heen. Dus:
vanuit evolutionair standpunt hadden we onze aangeboren domheid
wellicht juist nodig om onze intelligentie te laten stimuleren en alles
wat daaruit voortvloeit te kunnen
ontwikkelen.
Maar dom kan ook echt dom zijn,
ok. De 'Hölmöläinen' bestaat, we lachen erom, omdat we weten dat die
ook in ons steekt, maar we lachen er
ook om, omdat deze 'domkop' er niet
hoeft te zijn en we heus wel beter weten. Weer een stimulans tot verdere
ontwikkeling! De Nederlandse collega's van de Hölmöläiset heten Kampenaren – op de boomtak boven ben
je er al een tegengekomen! - maar ze
hebben ook vele andere namen van
andere steden of van andere landen.
Denk maar aan de Belgenmoppen,
resp. de Hollandermoppen, of de
Finnenmoppen resp. de Zwedenmoppen. En die 'uien' van de Kampenaren drijven je misschien de tranen
van het lachen in de ogen, maar ze
smaken toch wel goed en pittig in de
hutspot van ons eigen leven!
Een tweede Kamper ui, vooruit
dan maar weer. “Onze vriend Jan
heeft op zijn dak last van die loodzware tak van die dreigend vooroverbuigende boom vlak voor z'n huis.
Gevaarlijk, zeker al het stormt! Nou
ja, zo gedacht zo gedaan. Jan neemt
zijn zaag, klimt de boom in, zaagt de
zware tak vlak bij de stam af, goed zo,
en ... de tak van de naar voren hangende boom valt op het dak, maar
reduceert het neerdrukkende gewicht
ervan op de stam tot nul en laat de
boom omhoog en rechtop zwiepen.
Jan vliegt als een projectiel door de
lucht en wordt tegen de muur aan
de overkant geknald.” Hoe Jan zich
toen voelde of niet meer voelde,
laat ik graag aan de lezer over.
Eigenlijk was alles juist gedacht,
zelfs rijp doordacht, en toch ...
die ene fout werd Jan fataal En
... wij weten nu beter: “Als het
kalf verdronken is, dempt men
de put”. Ja, een goede leer,
maar wel een leer voor een volgend keer, en niet of nauwelijks meer
voor onze lieve medemens, ons aller
Jan, nu!

Domheid: Een stimulans voor intelligentie!
mensen juist met behulp van ons
bewustzijn, onze intelligentie dus,
met zelfgemaakte bescherming te
omgeven. En later in de evolutie zijn
we zelfs onze eigen omgeving gaan
bepalen, zo niet tiranniseren - door
onze agressieve aanleg misschien tot
(zelf )vernietiging toe! - nee nee,

Of: “Er groeit gras boven op de
toren. Om dit niet verloren te laten
gaan, takelen ze een koe met een

touw om de hals naar boven. De koe
overleeft dit niet. Als het geworgde
dier de tong uit zijn bek steekt zegt
iemand: "Kijk eens wat een trek
hij heeft"
Het volk van Kampen of dat van
Hölmölä is heus een goed volkje. Ze
denken over alles diep na en proberen zo stommigheden te vermijden.
Al lijken ze wat langzaam van begrip en wat vreemd in hun doen en
laten, die Kampenaren of Hölmöläiset, gevaarlijk zijn ze eigenlijk niet
en vlijtig en eerlijk meestal wel. Een
beetje dom zijn ze ook wel, maar
toch ... kruidige humor hebben ze
vaak en tevens een frisse kijk op
het leven. Wat willen we nog meer?
Daarom zijn juist hun verhalen en
anekdotes zo leuk, zo belachelijk en
zo leerzaam. In dit opzicht lijken ze
op de Hansen en Grietjes van vele
sprookjes.
“Ville uit Hölmölä koopt een vishengel en gaat de volgende dag uit
vissen. Laat in de middag hoort hij
iemand van verre uit een boot hem
toeschreeuwen. 'Noh, Ville, heeft
de vis al gebeten? Heb je al veel gevangen?' 'Nee nee, nog niet,
maar let maar op, de vis komt
heus wel, als ik aan de hengel
een aas vastmaak!' “
Dom hoor, maar toch ... ook
weldoordacht, want hiermee
wordt de belangrijkheid van
goed en fris aas naar voren gehaald. Dus domheid om het juiste
beter naar voren te halen. Misschien
denken we nu aan de 'stompzinnige' opendeur-wijsheden die onze
oma, tante, moeder of wie dan ook
- gekruid door oude volkwijsheid of
wat dan ook - ons telkens en telkens
maar weer voorhield, als er iets gebeurde en meestal misging. Jaja, 'Al
doende leert men', 'Ervaring is de
moeder van de wijsheid', 'Via vallen
en opstaan word je groot'
Op het eind van zijn voordracht
gaf Matthijs van Boxsel ons een
frisse kijk op onze eigen vaderlandse
geschiedenis, waar we - terecht overigens - zo trots op zijn:
“Maar denk ook aan Nederland.
Het cliché wil dat Nederland zich
heeft gevormd in de strijd tegen het
water. De Nederlanden liggen tot
het jaar 900 enkele meters boven
de zeespiegel, totdat de inwoners
de gigantische turf kussens gaan
exploiteren. De afwatering op de

lager gelegen rivieren leidt tot kliki
(inklinking) en oxidatie van het
veen, met als gevolg dat het land
binnen drie eeuwen tijd meters onder de zeespiegel is gedaald. Hun
domdaad dwingt de inwoners samen te werken, ingenieuze dijk- en
sluissystemen te ontwikkelen, te
zoeken naar nieuwe import- en exportproducten: dat alles leidde tot
de Gouden Eeuw. Kortom: niet de
strijd tegen het water, maar domheid is de grondslag van de Nederlandse cultuur.”
Kijk, dat vind ik nu eens een
frisse gedachte en daar ben ik Matthijs van Boxsel heel dankbaar
voor. Domheid brengt civilisatie
en cultuur Overigens ... was onze
beroemde Vincent toch zijn leven
lang niet zó dom, dat hij zelfs niet
naar zijn vader luisterde en eigenwijs en eigenzinnig zijn eigen weg
wilde gaan en dus ging? Hijzelf ging
eraan ten gronde en wij genieten er
al een eeuw of meer van. Ik heb het
nu over ons modern cultuurboegbeeld, Vincent van Gogh en niet
over Theo (ook dubbelzinnig)!

De bevrijdende conclusie van dit
alles is, dat domheid geen taboe
hoeft te zijn. Integendeel, domheid
is de motor van de intelligentie,
van het verstandelijke en hopelijk
ook verstandige zoeken naar oplossingen voor domme fouten, die dag
in dag uit overal ter wereld begaan
worden. Zo is het maar net! 'We
vinden er wel wat op', 'Wacht maar
even'., en dan ... 'Zo doen we het,
okay!' etc. etc.
De les uit dit verhaal is: Maak van
de domheid je sterkste kant – mens,
wees dom!!! - dan wordt het leven
rijker en rijker, mooier en mooier,
menselijker en menselijker! Misschien zelfs wel de moeite waard!
Peter Starmans.
P.S: Als extra-voorbeeld van een
nog niet zo gekke domheid geef
ik een berichtje door, dat ik kort
geleden op de site van De Standaard vond. Het betreft hier een
mooie illustratie van het zojuist
beweerde! (DS, De Standaard ONLINE, 26.10.05)(Bron: Hindustan
Times)
Dit illustrerende voorbeeld
is misschien niet 'loepzuiver',
maar toch... Weliswaar betreft
het hier geen vrijdood met eer
– zoals bij Matthijs van Boxsels favoriet, met name “De
astroloog die de datum van
zijn eigen dood had gewicheld,
en op de betreﬀende dag zelfmoord
pleegde. Dat noem ik beroepseer!”
- maar toch wel een actie met een
heel hoog sterfrisico, een Darwin
Award waard lijkt mij!

Domheid brengt civilisatie en cultuur
Maar zoals al gezegd, domheid
kan echter ook echte domheid zijn.
Goed, en dan volgt er overleg op en
corrigeren we de domheid, die misschien na een tijdje weer te dom is
om waar te blijven zijn etc. etc. Een
mooi voorbeeld hierover van Matthijs van Boxsel: “Tramlijn 5, een
zogenaamde snellijn in Amsterdam,
passeert drukke haltes zonder te
stoppen. Toen ik hierover klaagde,
verklaarde het Openbaar Vervoerbedrijf, dat de dienstregeling in de
war zou raken, als de tram overal
zou moeten stoppen om passagiers
op te nemen.” Deze burgerstem aan
de telefoon hebben de bestuurders
van Amsterdam zeer zeker gehoord
en ze hebben er ongetwijfeld wat
nieuws op gevonden, maar of dat
dan beter is, dat moet de praktijk
wel uitwijzen. Niets is eeuwig onder
onze zon, zelfs niet onder die van
Amsterdam. En deze wijsheid is een
positieve stimulans om telkens weer
te verbeteren en te ontwikkelen, tot
in eeuwigheid amen.

Vrouw laat zich begraven voor
wereldvrede: In het Indiase Gwalior heeft een boeddhistische vrouw
zichzelf gedurende drie dagen laten
begraven, in de hoop daarmee de
wereldvrede te bevorderen. Yogmata
Japaki heeft het 72 uur uitgehouden, zonder voedsel of water, en dat
4,5 meter onder de grond. De vrouw
haalde de inspiratie voor haar actie
uit de recente aardbevingen in Pakistan en Kasjmir. Terwijl de vrouw
mediteerde in haar put, zongen haar
boeddhistische collega's - weliswaar
bovengronds- allerlei religieuze
hymnen. Nadat ze opnieuw was
opgegraven, verklaarde ze: ,,Ik heb
gebeden opdat er geen lijden zou
zijn. Ik denk dat het gelukt is, en
ik ben blij dat er nu overal liefde en
vrede op aarde is.''

Stoomcursus domheid
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p maandag
7 november
had ik een hoogst
interessant gesprek
met onze vriend en
weldoener Gerben
Zeilstra, jaargang
1941, over zijn leven in het Finland
van nu en in het
Friesland van weleer. We zaten samen in het mooie
c a fé-restaura nt
ELIEL van het station van de Finse
Spoorwegen, die zo
indru k wek kende
schepping van de
beroemde Finse architect Eliel Saarinen.

En nu Gerben
een v ra a g over
je werk. Je bent
ingenieur. Waar
werkte je in Nederland?

Gerben zelf is als
zijn vader opgegroeid in Leeuwarderadeel, terwijl de
familie van zijn moeder uit Franeker
stamt. De vader van Gerben was
melkboer, met z'n hondenkar of z'n
bakﬁets, met moeder mee om de ronde maken op zaterdag dus ook met
de kleine Gerben erbij of hij dat nu
leuk vond of niet. Kleine zelfstandigen waren ze, die de oorlog goed hebben overleefd met vindingrijkheid en
zorg voor eigen kring. Gerben heeft
er naar zijn zeggen geen al te zware
oorlogstrauma's aan overgehouden,
ﬁjn zo! Heerlijk was zijn jeugd, zonder zelfs al te veel honger tijdens die
laatste, ijskoude oorlogswinter 44/
45. Natuurlijk waren ze wel overgelukkig, toen de Canadezen hen april
1945 kwamen bevrijden, eindelijk na
zo vreselijk lang wachten!

Gerben, wat denk jij bij de woorden 'us mem' en 'us heit'?
“Bij 'us mem' natuurlijk in de eerste plaats aan mijn moeder, die mij
opvoedde en die zo graag over Friesland vertelde. Maar ook aan de 'Friisiläinen us mêm', die mooie en sterke
koe als symbool van ons bestaan,
waar we zo trots op zijn!
En bij 'us heit'? Aan mijn vader
zonder meer, die ijverige en hardwerkende melkboer, mijn inspiratie
voor het leven. Misschien kan je ook
denken aan het standbeeld van de
Sunny Boy, de fokstier, in Heerenveen. Maar vooral denken wij Friezen toch wel aan onze zo populaire
eerste Friese stadhouder, graaf Willem Lodewijk van zo rond 1600, die
met zo'n mooi standbeeld vereeuwigd
staat in het prachtige Stadhouderlijke
Hof van Leeuwarden.”

Zo belandde de jonge Friese ingenieur in Finland, als vrijgezel uiteraard, want anders kon hij toch niet
op zoek gaan naar Anja, zijn vrouw
en later de moeder van hun zoon
en dochter! Die Anja heeft zelfs bij
mij rond 1971 Nederlands geleerd!
Zij hoorde bij een van mijn eerste
werkelijk gedenkwaardige groepjes
ijverige en sympathieke vrouwen of
geliefden van Nederlandse mannen,
die in Finland werkten en op wie ze
verliefd waren geworden. Het is me
toch wat, niet waar!

Wat betreft Gerbens leven, zet
ik nog een paar dingen kort op een
rijtje: Gerben is een man van de signaaltechnologie. Eerst werkte hij als
ingenieur voor het bedrijf Hollands
Signaalapparatuur in Nederland,
toen kwam hij in 1968 voor kortere
tijd in Finland terecht, werd verliefd,
stichtte daar een gezinnetje
en vond werk bij Philips FinVeilig achterop bij vader op de ﬁets
land onder directeur Brants
Vader weet de weg en ik weet nog van niets
en werkte ten slotte vanaf
Veilig achterop, ik ben niet alleen
1987 voor Nokia electronics.
Vader weet de weg, vader weet waarheen
Daar is hij nu nog.
Ik weet nog hoe het rook, ik weet nog hoe het was
Met m'n armen om 'm heen, m'n wang tegen z'n jas
En nu, Gerben, de vraag
Vader weet de weg en ik weet nog van niets
naar
onze hutspot en ons
Veilig achterop bij vader op de ﬁets
jaarlijks feest van het Ontzet
van Leiden.
(Paul van Vliet)

Franeker, die mooie oude Friese havenst ad en ha ndel spla at s,
waar de ouders van de moeder van
Gerben vandaan kwamen en nog
woonden, toen Gerben jong was.
“Fra neker, my n geboa r te st ad s y
Wêr ik speulde, kaatste en focht”
Natuurlijk is dit in ons
geval niet helemaal juist,
ma a r toch ... Gerbens
grootouders van moeders
kant kwamen wel vandaar
en hij herinnert zich, dat
hij als klein manneke nog
tijdens en vlak na de oorlog achterop de ﬁets graag
en regelmatig naar hen toe
werd gebracht! En dat hij
daar met buurjongetjes of

zelfs buurmeisjes speelde en vocht,
zoals ieder kind dat doet.

“Ik werkte
in de jaren zestig bij de ﬁrma
'Hol l a nd s Si gna a lappa raten',
een staatsbedrijf
in samenwerking
met de electronika-gigant Philips,
en wel als technisch specia list
voor de installatie
van signaalapparatuur in militaire voertuigen. In
1968 werd ik toen
voor een t ijdje naar Finland
uitgezonden, om
zulk soort militaire apparatuur in kanonneerboten
van het Finse leger te helpen installeren.”

“O jee, daar hebben we het

al! Vooruit dan maar weer, hup met
de geit. Nou, tot in de jaren negentig deden broeder Versteegh en onze
twee lieve nonnetjes - de zusters Immolata en Virgo - dat koken van die
hutspot heel goed en zeer graag. Ik
was vaak ook van de partij en heb
ervan gesmuld en genoten. Echt
gesmikkeld van de hutspot die zij
op tafel toverden, en vooraf van de
haring met Corenwijn - ja hoor, ook
die is best te drinken, het hoeft niet
altijd Berenburger te zijn!

maar net. En ... zo te zien aan de
vele leden met gasten die ieder jaar
weer komen genieten van mijn hutspot, valt mijn brouwsel goed in de
smaak en wordt de pan telkenmale
tot op de bodem leeggegeten. Dat
is toch ﬁjn, niet waar? En ik ben er
echt tevreden mee en ook trots op,
dat het telkens zo goed lukt.
Nog een kleine opmerking over
die bijeenkomsten van onze club.
Ik herinner me vooral positief de
heerlijke ﬁlmavonden met leuke
Nederlandse ﬁlms en het Polygoonjournaal van de net verstreken periode. Heel gezellig waren onze
bijeenkomsten toen altijd wel, met
tijdens en achteraf als hoogtepunt
de krachtige koﬃe met heerlijke
koekjes bij geanimeerde discussie
met vrienden en bekenden. O ja en

duivels. Niks ruzie, niks vechten,
eerlijk en overtuigend de ander verslaan, dus winnen, dat is me wat,
dat is je dát!. Op 6 november dit
jaar bijvoorbeeld was het Heerenveen-Groningen 4-0. Dat is ok, dat
is iets om trots op te zijn. Heerenveen, de ploeg van de legendarische
Abe Lenstra! Bekend in Nederland
als Paavo Nurmi in Finland. Een
fenomeen hoor, een beste voetballer, terecht zo beroemd.”

En zijn er nog andere bekende
A ja, een leuke anekdote rond die
Friezen?
Corenwijn. Die werd ons gestuurd
via de ambassade door de burge“Hopen uiteraard! Ik noem nu almeester van Leiden, heel vriendeleen de oud-voorzitter van de Partij
lijk. Geﬂuisterd werd toen soms,
van de Arbeid, Anne Vondeling, en
dat het toch wel vreemd was, dat
'us heit', graaf Willem Lodewijk. En
er maar een paar ﬂessen de feestnatuurlijk, hoe zou ik die kunnen
dis haalden. De weg ernaartoe
vergeten: Grutte Pier, de grote Pier,
leek nogal hobbelig en
de beroemde en beruchte
er waren toevallig ieder
Friese vrijheidsstrijder uit
jaar wat ﬂessen ergens
Eens kwamen vijf sterke mannen Grote Pier opzoeken de zestiende eeuw, een gekapotgevallen. Jammer
om met hem te vechten, omdat ze van hem hadden ge- weldige kerel, bang voor
eigenlijk, want het goedhoord en wilden weten of hij echt zo sterk was. Dus vroe- niemand.”
je was toch wel verrekte
gen ze aan een boer die aan het ploegen was, of hij wist
lekker!
Een beer van een kerel
waar Grote Pier woonde. De boer pakte de ploeg bij het
dus,
had hij misschien te
handvat, tilde hem op en wees naar een boerderij. "Daar
Maar ok, terug naar
woont hij, en hier staat hij", want het was Grote Pier zelf veel Berenburger gedrondat Ontzet. Meevieren
die daar ploegde. De vijf sterke mannen waren zo verbaasd, ken?
deed ik wel graag, maar
dat Pier de ploegstok pakte en ze tegen de grond sloeg.
een fanatiek Leidenaar
“Misschien wel ... of nee,
Tegen iedere man zei hij: "Val" en daarom heet deze plek
ben ik nooit geworden.
dat kan toch niet. Beerennog steeds: Fivefal (vijfval).
Na d a t d e z u s t e r s n a
Overigens: Een vergelijkbaar verhaal wordt in Gronin- burg is de kruidenbitter
hun pensionering naar
van Sonnema uit de negengen verteld van Dubbele Arend van Meden.
Leeuwarden terug watiende eeuw, voor het eerst
ren gegaan en broeder
gebrouwen daar in Dokdan waren er natuurlijk die jaarVersteegh gestorven was, vroeg Ria
kum. Maar je hebt wel gelijk hoor,
lijkse, supergeslaagde sinterklaas(jaja, ons aller Ria Janssen, toen
gedronken had 'us heit' af en toe
vieringen, in het zaaltje of bij père
Koskinen!) of ik er iets voor voelde,
zeker wel wat, krachtig honigbier
Robert te Myllyjärvi.”
voortaan de hutspot te bereiden
misschien of een andere voorloper
voor de Nederlandse Vereniging.
van het lekkere, populaire Friese
Volgende vraag: Gerben, wat
Nou, dat was me een vraag zeg, ik
bier 'Us Heit'.
denk je bij het woord Bintje?
had dat nog nooit gedaan, maar tijdens de rondleiding door die grote
Gerben, wat vind je van Oran“Wat zeg je, het woord 'bintje'?
keuken van de pastorie – waar lange
je?
Niks hoor, wij hebben in Friesland
tijd in het gezellige zaaltje de meeste
echte klei-aardappelen. Die van het
bijeenkomsten van de vereniging
“Bedoel je de voetballers of de
Bildt! Daar komen de echte droogwaren – kreeg ik er wel zin in het
koningin? ...! Aha, het koningshuis
kokende, voedzame en lekkere aardvoorstel aan te nemen. Of misschien
dus! Goed. Vooropgesteld: het Neappelen vandaan. Bintje is verder
was het wel zo, dat Ria mij omverderlandse koningshuis heeft alles,
best hoor voor patat, maar ja, dat
gepraat heeft en zei ik daarom ja.
maar dan ook alles te danken aan
eet ik niet zo graag. Overigens ...
Wat doet het er ook toe.
Friesland, als jullie dat maar in de
ik ben helemaal niet chauvinistisch
gaten houden! Willem III, Stadhouhoor, wat denk je wel, haha!”
Het recept van hutspot is overider van Holland en Koning van Engens doodeenvoudig: aardappelen,
geland, stierf kinderloos. Toen werd
Dus Gerben, jij hebt niks tegen
uien en wortelen, maar dan met
zijn erfgenaam - Johan Willem
Groningen bijvoorbeeld? Terp en
mijn eigen geheimpjes erbij of erin,
Friso van de Friese Nassau-tak – en
wierde, Fries en Grunnings etc.
geheimpjes die vooral in de klapstuk
stadhouder van Friesland en Grozaten – tegenwoordig vooral niet te
ningen, ook nog Prins van Oranje
“Nee hoor, we spelen altijd een
vet en zeker niet te zout – waarbij
en stadhouder van Holland en Zeefaire wedstrijd en hakken mekaars
ik de smaak via mijn eigen moderland. En zo is hij dan de stamvader
koppen niet af. Heereveen – Grone kruidenmix aanpaste. En over
geworden van de huidige oranje-dyningen is net zoiets als Nederland
die mix zeg ik niks hoor, dat is het
nastie. Zozo, dus Fries bloed heb– België, oranjehemden tegen rode
geheim van mijn keuken, zo is het
ben ze in de aderen al vanaf vlak na
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1700 en dat is heel goed zo.
Nu je vraag: het koningshuis: Een
koning of koningin in Nederland?
Voor mijn part wel hoor, mij verder
best. Zolang ze nog populair zijn
en goed meedraaien in de moderne
democratie, heb ik er heus geen bezwaar tegen. Maar in Finland hebben ze een president(e), en
dat vind ik ook best zo.
's Lands wijs, 's lands eer!
Import van een koninklijke
traditie van buitenaf – de
Finnen hebben het ooit geprobeerd, dacht ik - dat lijkt
me maar niks. Dus houwen
zo, Nederland heeft Beatrix
en Finland Tarja. Hiep hiep
hoera!”

geworden, zij het soms ook om min
of meer praktische redenen.
“Zonder een Finse pas moet je je
telkens laten registreren, moet je regelmatig een woon- en verblijfvergunning aanvragen en bovendien
nog keer op keer een werkvergunning. En dat is zo lastig, dan maar

Sorry, dat geldt natuurlijk
vandaag de dag niet meer zo,
maar er zit iets in. En het is
uiteraard maar de vraag of de
Friese avonturier, de Friese
zeeman, de Friese handelaar
niet ook wel wat weg heeft van
zo'n Hollander. Het is maar
een vraag!

Welke taal sprak jij met
je ouders?
“Mijn ouders onderling
spraken Fries, maar met mij
en ik met mijn omgeving
sprak stadsfries, eigenlijk
meer een mix van Hollands
en Fries. Misschien wel
meer Hollands dan Fries, dus laten
we zeggen Hollands met veel Friese
inslag. En op school en zo was het
natuurlijk Nederlands wat de klok
sloeg toen.”
's Lands wijs, 's lands eer! Zo ging
het met Gerben in het buitenland, in
Finland dus, het moest om der wille
van de liefde klikken en dus klikte
het! Finland is niet Friesland, maar
in Finland kun je net zoals in Friesland je brood verdienen, een gezin
stichten en gelukkig en tevreden worden. Wat wil een mens nog meer?
Gerben, hoe voel jij je nu, als een
Nederlander, een Fries of een Fin?

zijn nu eenmaal niet te vertrouwen,
die lui van de overkant. Ze willen
altijd geld verdienen en gedogen
dus veel, zien dus veel door de vingers, zolang je er maar geld mee kan
verdienen en zolang je daarbij in je
eigen doen en laten met rust wordt
gelaten. De Hollander is niet al te
principieel, want daar krijg je alleen
maar ruzie door, nee laat dat
maar met rust en achterwege,
laten we maar gewoon zaken
doen zakenvrienden!”

Gerben, wat drink je 's
avonds graag als slaapmutsje
na een lange werkdag? Een
Corenwijn?
liever een eerlijk Fins paspoort. En
... hoe langer je hier leeft, hoe meer
je je aanpast en het is zelfs zo, dat
er - als je nu met vakantie of voor je
werk in Nederland of Friesland bent
– dat er dan in de loop der jaren zo
veel dingen veranderd zijn, dat je na
korte tijd zelfs weer heimwee hebt
naar je eigen huisje in Finland. Dus
terug naar Nederland? Nee hoor, ook
niet straks na mijn pensionering, wat
heb ik daar te zoeken?
Weet je, een van de Nederlandse
woorden waaraan ik veel denk is GEDOGEN. Een Fries is een stijfkop,
hij gedoogt dus vaak niet, maar wel
heeft hij zoals die Oerﬁnnen SISU,
dat echte doorzettingsvermogen,
en dat is ook wel nodig in zo'n bars
land, zeker in vroeger tijden! Recht
door zee is noodzakelijk, om met
veel problemen van alledag klaar te
komen. De Fries vindt de Hollander
eerlijk gezegd wat dubbelzinnig, ze

Niks hoor, een Berenburger
natuurlijk. Echt Fries en heel lekker,
man, probeer het maar eens! En een
biertje van 'Us Heit' smaakt me ook
best, al drink ik bij een warme maaltijd ook graag rode wijn.
En wat eet je hier graag?
Chinees!, maar de Chinezen die
hier wonen en een restaurantbedrijf
runnen zijn vrijwel altijd echte Chinezen en geen Chinezen uit Indonesië, zoals in Nederland. Geef mij
de Chinees maar van Finland, dat
smaakt me echt beter!
Beste Gerben, het was me een plezier je te interviewen!

“Ik voel me heus wel thuis in FinP.S. Ik stuurde Gerben mijn verland, daar niet van, een Hollander
haal om te checken of hij het ermee
ben ik dus zeker niet maar toch ... een
eens was. Dat was hij. Ter aanvulling
Fin ben ik eigenlijk ook niet geworschreef hij mij kort: “Peter, het is
den. Wel voel ik me nog steeds een
een mooi verhaal geworden. Je haalt
echte Fries en als je wilt
bij Franeker het kaatsen aan,
ook nog wel een Nederhoewel we daar niet over geEen voorbeeld van het Westerlauwers Fries:
lander, maar dat is vlees
sproken hebben. Mijn grootnoch vis. Nederlander is
Bûter, brea, en griene tsiis; wa't dat net sizze kin, is gjin vader was een bekende kaatser
echter een wat abstract
Kobus Jellema, hij heeft zelfs
oprjochte Fries.
woord zonder veel geBoter, roggebrood, en graskaas; wie dat niet kan zeggen, een keer de PC gewonnen. Dit
voelsbetekenis voor mij.”
wel ver voor mijn tijd rond
is niet werkelijk een Fries
1920. Maar dat behoort tot
Gerben is dus Fries geDeze spreuk, veelal bekend in Fryslân, werd naar ver- een verhaal over mijn grootbleven, maar is na 1968
luidt gehanteerd door de Friese aanvoerder Grutte Pier vader. Bedankt en groetjes,
toch graag vanwege vrouw
tijdens een oorlog tussen Friesland en Holland om te on- Gerben.”
en kinderen in Finland
derscheiden of iemand wel werkelijk een Fries was.
gebleven en steeds Finser
Peter Starmans, lehtori

naar de stadspoorten van Leiden.
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p zondag 2 oktober was ik
voor het eerst op een groot
feest van de Nederlandse Vereniging
in Finland, Leidens Ontzet, dat in
het Hirvenpäämaja in Herttoniemi
werd gehouden. De redactie van
Noorderlicht vroeg of ik hier een
verslagje over wilde schrijven, ondanks dat ik nog pas kort lid ben
van de vereniging. Bovendien ben
ik een beetje een apart geval, omdat ik maar een deel van het jaar in
Finland woon.
Ik kan niet anders zeggen dan
dat ik het een leuk feest vond en
dat ik met veel mensen kennis heb
gemaakt, die ik nog niet eerder had
ontmoet. Toch is de vereniging voor
mij ook weer niet helemaal nieuw.
Ik heb in het bestuur gezeten van
de zustervereniging in Nederland en
in die tijd was er nogal wat uitwisseling tussen Noorderlicht en het
Nederlandse krantje Aviisi, waarvan
ik hoofdredacteur was.
Vooraf aan het feest was de Algemene Leden Vergadering, die werd
bijgewoond door ongeveer 20 leden,
inclusief het bestuur. Het was interessant om over de activiteiten en
plannen van de vereniging voor het
volgend jaar te horen. Op het feest
waren zo een 40 tot 50 mensen en
wij werden getrakteerd op haring,
die direct uit Nederland was ingevlogen, echte Nederlandse jenever,

en een warme maaltijd, waar vrijwilligers de hele middag hard aan
hadden gewerkt.
In Nederland is het Leidens Ontzet een plaatselijk feest in de stad
Leiden en omgeving. In de rest van
Nederland gaat dit gebeuren meestal ongemerkt voorbij. Wel hebben
we allemaal op school geleerd over
de roemruchte gebeurtenissen op 3
oktober 1574, waarbij de uitgehongerde Leidenaren door de watergeuzen van haring en wittebrood
werden voorzien. Voor onze Finse
lezers leg ik er nog even de nadruk
op dat de watergeuzen vrijheidstrijders waren, die de Nederlandse
opstand steunden tegen de Spaanse
overheerser. Het was in belangrijke
mate een opstand van protestanten
tegen katholieken. De watergeuzen,
die op 1 april 1572 de stad den Briel
vanuit zee hadden veroverd in naam
van de Prins van Oranje, waren bezig met een succesvolle opmars. De
Spanjaarden hadden de stad een jaar
lang belegerd, waarbij een derde
deel van de inwoners was omgekomen door de honger en de pest.
Maar uiteindelijk, nadat de watergeuzen de dijken rond de stad hadden doorgestoken, en de weilanden
in de omgeving onder water waren
gelopen, gaven de Spanjaarden het
op en trokken zich terug. Hierna
voeren de watergeuzen in platte
boten met haring en wittebrood

Hoewel ik eerder
over het Leidens
O nt z e t f e e s t i n
Finla nd had gehoord, was het voor
mij toch een beetje
een verrassing dat
dit zo uitgebreid
wordt gevierd. Ik
begrijp nu dat het
een voortzetting
is van een traditie
waar de gemeent e L e id e n o orspron kel ijk mee
is begonnen. De
gemeente zorgde
voor de haringen,
drank, maar heeft
dit in verband met
bezuinigingen
moeten stoppen.
De Nederla nd se
ambassade en de
NVIF hebben de
traditie voortgezet en een ﬁrma in Nederland gevonden, die de haring levert en per
luchtvracht opstuurt.
Tijdens het feest heb ik aan verschillende tafels gezeten en ik vond
dat er een prettige sfeer was en de
leeftijdsgroepen op een leuke manier door elkaar heen zaten. Het
viel mij wel op dat het aantal (Nederlandse) mannen proportioneel
groot was, wat natuurlijk komt
doordat er in het verleden meer
Nederlandse mannen dan vrouwen
in Finland zijn gaan wonen. In Nederland is het net andersom, daar
zijn veel meer Finse vrouwen dan
Finse mannen. Over de oorzaak kan
je lang ﬁlosoferen, misschien iets
voor een stukje in een toekomstig
Noorderlicht.
De Nederlandse ambassadeur
in Finland, Robert Engels, kwam
in de loop van de avond langs, en
nam veel tijd om met iedereen een
woordje te wisselen. Ik denk dat
het een heel geslaagd feest is geweest en kijk al weer uit naar het
volgend jaar!
Arnold Pieterse
NB: Volgend jaar is leidens ontzet
gewoon weer op zaterdag. De penningmeester heeft Hirvenpäämaja
al geboekt.

Leidens ontzet
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oen ik voor het eerst in Oulu
kwam, wees iemand mij het
ziekenhuis aan en suggereerde, dat ik
daar misschien wel kon gaan werken.
Ik was immers verpleegkundige? Ik
herinner me, dat ik dacht, dat misschien niet zo één twee drie te regelen zou zijn. Misschien moest ik wel
eerst Fins leren en dat zou misschien
wel een jaartje duren. Of zelfs twee...
Bovendien had ik vele jaren niet in
een algemeen ziekenhuis gewerkt en
moest ik dan niet eerst mijn diploma
laten erkennen of was men in Finland
niet zo kritisch.... ?
Ook leek het mij niet erg eerst een
tijdje thuis te zijn, om de kinderen op
gang te helpen op de nieuwe school.
Wij zijn expats, hadden hier geen
opvang of hulp bij het inburgeren
van kennissen of familie en ik wilde
zelf op mijn gemak de nieuwe woonplaats verkennen, de taal te leren en
misschien wat vriendinnen vinden.
Daarna zou ik dan op zijn hóógst
een part-time baan willen. Dat zou
dan vast niet zo moeilijk zijn, vóór
Finland had ik al veel werkervaring
opgedaan, óók in het buitenland, en
nooit moeilijkheden gehad werk te
vinden. Dacht ik.....
Maar het pakte allemaal anders
uit. Het Fins leren bleek veel langer
te duren dan “twee jaartjes” en op
Nederlandse verpleegkundigen zat
eigenlijk niemand te wachten, Finse verpleegkundigen zaten immers
werkloos thuis? Mijn verpleegkundig
opleiding bleek verouderd en parttime werk bleek niet populair te zijn.
Invaller kon ik worden, dan zou ik
's morgens gebeld worden als ergens
iemand ziek was. Ik moest dan natuurlijk altijd bereid zijn om op stel
en sprong ergens in te vallen, ook in
nachtdiensten, ook als ik de cliënten
nauwelijks kende. Dit leek mij nogal
onverantwoord en ook meer iets voor
mensen zonder gezin!
Uiteindelijk heb ik besloten om
nog een keer van voren af aan te
beginnen en ben opnieuw aan een
beroepsopleiding begonnen, een erkende Finse opleiding. Aan het einde
van deze studie ben ik dan lähihoitaja
en dan zal het niet meer zo moeilijk
zijn om werk te vinden en daarmee
zou dan in de ogen van velen mijn
geluk kompleet moeten zijn, want
wat is er belangrijker dan werk, liefst
vast, natuurlijk!
Voor vele Finnen lijkt werk erg
belangrijk, overdrijf ik als ik zeg dat

werk voor Finnen belangrijker is
dan voor Nederlanders? Of heb ik
de verkeerde mensen voor ogen? In
onze Nederlandse vrienden- en familiekring wordt ook gewerkt, sterker
nog: niemand is werkloos. Maar het
Finse model, waarin per gezin twee
fulltime banen zijn kom ik bij onze
Nederlandse achterban niet vaak
tegen. Stellen zonder kinderen vinden soms één baan al genoeg, ook
de werkende partner zegt er wel bij
te varen, als een deel van de klussen
in huis door de ander geregeld wordt.
Veel mensen met kinderen proberen
beiden korter te werken zodat de kinderen 's middags na school opgevangen worden of niet alle dagen naar
het kinderdagverblijf hoeven. Deze

ze dan zelfstandig werden. Worden
Nederlandse kinderen dan niet zelfstandig, vroeg ik me af. Sommige
mensen in Nederland uit de jeugdzorg en of het onderwijs beweren, dat
kinderen die 's middags na school
door een ouder worden opgevangen,
beter functioneren. Helemaal onzin
was mijn gedachte om part-time te
willen werken dus niet.
Het werk is dus belangrijk voor “de
Fin”. Natuurlijk hebben velen van
ons al eens de verklaring hiervoor gehoord: het moeilijke leven, armoede
en een streng klimaat maakten vroeger dat alleen de harde werkers, de
stugge doorzetters, die voor dag en
dauw opstonden om een gat in het
ijs te hakken om water te
kunnen halen, het redden
in het leven. Een belangstellend gesprekje met je
kinderen of partner over
hoe hun dag geweest was,
was zinloos als er overdag
geen hout was gezocht om
eten op te koken, iedereen
zou doodvriezen. Werklust
die in de genen zit, dus.
Werk geeft behalve een
inkomen ook status, een
kaartje om je nek met je
naam en pasfoto en natuurlijk de naam van een grote
Finse ﬁrma.... Zo’n mooi
kaartje moet je de hele
dag dragen, ook als je na
je werk boodschappen doet
of je kinderen van de kleuterschool haalt. Hoe komt
het, dat ik dat in het begin
“opschepperig” vond?

Nederlandse ouders zeggen, dat hun
kind na school thuis gelukkiger is,
of ze zijn van mening, dat kinderen
onder de 12 nog niet elke dag alleen
thuis moeten zijn. Daarom kiezen ze
kortere werkweken of één van beiden
blijft thuis.
In het begin vroeg ik steeds weer
aan Finse moeders wie er voor hun
kinderen zorgde, als de ouders aan
het werk waren. Niemand, natuurlijk, was het antwoord, de kinderen
waren immers al “groot”, dat betekende, dat ze op school zaten, dus al
zeven waren of acht of ouder. Sommige moeders vonden het wel verkeerd, dat de kinderen zo veel alleen
waren, maar anderen zeiden mij, dat
juist goed was voor kinderen, omdat

Maar goed, ik ben inmiddels dus ook wel enigzins besmet met de Finse werkijver,
gezien mijn studie, stages en daarnaast nog vrijwilligerswerk. Maar
ik kan er echt bij mijn vrienden in
Nederland geen indruk mee maken.
Dankzij Microsoft kwam ik in “gesprek” met iemand met wie ik lang
geen contact meer gehad had ( zij
is part-time werkend...) Natuurlijk
legde ik uit wat ik in Finland deed.
De reactie was: “nou, nou klinkt interessant, maar ik wordt al moe als ik
het hoor”. En dat leek mij nou weer
overdreven....
Marina Nijhuis,
marina_nijhuis@hotmail.com

llereerst was ik vereerd om het
feit dat ik gevraagd werd een
stukje te schrijven over mijzelf. Maar
toen vertelde Jos Helmich mij dat
iedere “nieuweling” gevraagd wordt
om een stukje te schrijven, maar de
meesten bedanken voor deze taak.
Totdat ze weer een “slachtoﬀer"
vinden die door de knieën gaat. Bij
deze heb ik dus ja
gezocht en zal een
stukje schrijven.
Maar niet zonder
mede te delen dat
ik denk dat er veel
geschiktere personen zijn hier in
Finland, die ook
veel meer voor de
Nederla ndse gemeenschap in Finland betekenen of
betekend hebben.
Ik zal geen volledige namen noemen,
maar zo is er Peter en/of Fred die
vrijwillig elke andere zaterdag leuke
dingen doen met
Nederlands/Finse
peuters en hun ouders. Aschwin en
Anna die Nederlanders bij elkaar
brengen, Nathan die Finnen ons taaltje bijbrengt in Finland, Zuma die
bejaarden en asielzoekerskinderen
vrijwillig helpt en ga zo maar door.
Maar nu genoeg over anderen het
kopje zegt “Ik ben …” dus is het tijd
om mijzelf te introduceren. Mijn
naam is Robert Gerritsen en ben
geboren te Deventer 1971. Echter
weet ik weinig van deze stad, want
al erg vroeg ben ik verhuisd naar een
klein dorp genaamd Olst. Hier heb ik
mijn beste jeugdherinneringen, mijn
vader had er een caravan centrum.
Door omstandigheden is die zaak
failliet gegaan en zijn we verhuisd
naar België, waar mijn ouders een
bar-dancing begonnen. Aan deze tijd
heb ik meteen mijn slechtste herinneringen, school was er erg streng
en heb zelfs nog met de stok van de
meester kennis gemaakt. Mijn ouders
zijn hier gescheiden en kort daarna
is mijn vader overleden. Na die tijd
ben ik tientallen keren verhuisd. Zo
het treurige gedeelte zit erop.

Creatief
Veel mensen zeiden altijd tegen mij
dat ik zo creatief was en zelf geloof

je het niet zo, maar toch na Mavo
en Havo ben ik een opleiding gaan
doen in “Reclame- en presentatie
technieken” te Utrecht. www.nimeto.nl. Dit bleek een schot in de roos.
Na mijn opleiding ben ik op mijn
stageplek blijven hangen in Beverwijk. Na 5 jaar vond ik dat het tijd
was voor een pauze wat werk betreft

baan te vinden in zuid Spanje. Ik ben
toen beland bij een “inmobiliaria” en
verkocht huizen van en aan toeristen.
Voor mij als nederlander was het al
moeilijk om aan de “mañana mentaliteit” te wennen, maar voor een Fin
moet dit haast onmogelijk zijn. (hier
klagen ze al als één op de zes treinen
iets te laat is, las ik net in een Helsinki
stadsblaadje, ze
moesten eens
we t e n) E n ja ,
na een goed jaar
hielden we het
voor gezien, Niina echter moest
wat langer blijven en i k ben
toen alleen naar
Fi n l a nd verhuisd. Waarna
zij mij na zo’n
d r ie m a a nde n
volgde.

Turku

en samen met een vriend van mij
waren we plannen aan het maken
voor een jaar Australië. Baan, werk,
huurcontract opgezegd. Omdat
mijn appartement in Haarlem vrij
stond kwamen er wat mensen kijken
en een vriendin van mij kende dit
meisje uit Finland en die had een
woning nodig. Die woning heeft ze
niet gekregen, maar mij daarentegen
heeft ze voor haar leven meegekregen. Na nog geen half jaar samen
met Niina stond ik voor de keuze,
zij kreeg een baan aangeboden bij
de Finse ambassade in Washington
DC. Dus het was Australië of USA.
Ik heb voor het meisje gekozen en
ben met haar meegegaan. Werk
vinden is niet eenvoudig zonder
Greencard, dus dan maar vrijwillig.
Ik ben toen beland bij de graﬁsche
afdeling van de Smithsonian Zoo
in Washington DC. (http://nationalzoo.si.edu) Nadat het contract
bij de ambassade af was gelopen
hadden we er allebei eigenlijk niets
meer te zoeken en miste we Europa
weer een beetje. We zijn toen zonder werk, huis en plannen verhuisd
naar Alicante in Spanje. Gelukkig
kreeg Niina al snel een baan bij de
Europese commissie (OAMI) want
voor mij viel het ﬂink tegen om een

Tu r k u h a d
in die tijd een
werk loosheidspercentage van
16% en ik zag
het somber in.
Ma a r wie niet
waagt… Ben
met pak, stropdas en CV langs de
deuren gegaan en wat een geluk. Er
was net iemand vertrokken bij een reclamebureau en zij hadden een Graﬁsch ontwerper nodig. Vier jaar heb
ik er gewerkt en in die jaren ben ik
getrouwd met Niina in 2002 in Turun
Linna. In 2003 kregen wij ons eerste
kindje, Malinda. November 2004
kwam er een positie vrij als marketing
designer voor de export bij Tulikivi
in hartje centrum. Omdat ze iemand
zochten met internationale ervaring
en o.a. Nederlandse taal een plus was,
heb ik die baan gekregen en zijn we
vanuit Turku verhuisd naar Espoo.
Dit jaar is ons tweede kindje geboren,
Max-Emil.

Finland
Finland bevalt mij erg goed en heb
na het eerste jaar niet veel moeite meer
mij aan te passen. Uiteraard zijn er
altijd dingen waar wij, als Nederlanders, anders tegen aankijken, maar
heb geleerd dat elk land zijn plus- en
minpunten heeft. En elke ochtend als
ik de Telegraaf op het net lees, weet
ik dat het een goede beslissing is geweest hier te komen. Zeker zolang de
kinderen naar school gaan zullen wij

Ik ben ...Robert Gerritsen
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geen haast hebben naar Nederland te
vertrekken. Wel mis ik mijn vrienden
in Nederland, want Finse vrienden
maken in Finland (en vooral Turku)
vergt toch wel het één en ander. Maar
het is niet onmogelijk en zeker niet
als je een hobby oppakt waar teamwork aan te pas komt. Uiteraard is
het heerlijk dat Finland zoveel ruimte
heeft en zelfs als je in de stad woont
is een bos of park nooit ver weg. Vaak
wordt er gesuggereerd door Nederlanders dat Finland zo’n duur land
is, maar ik denk dat het alleen maar
is omdat ze hier op vakantie komen
en mijn mening is dat ik hier beter
af ben dan in Nederland. Op het
moment zijn mijn vrouw en ik op
zoek naar een koopwoning of stukje
grond om te bouwen in Uusimaa.
Uiteraard zal ons huis moeten worden voorzien van een Tulikivi (www.
tulikivi.com)

Nederland
Tja Nederland, ik wil mij niet te
negatief uitlaten over mijn kikkerlandje. Het blijft m’n land en ik vind
het belangrijk dat mijn kinderen Nederlands spreken en hun achtergrond
kennen. Mochten ze ooit kiezen om
daar te wonen dan hebben ze in ieder geval de taal onder de knie. De
huidige regering zal tegen die tijd wel
vervangen zijn. Echter heb ik bij de
scholing wel een beetje hulp nodig,
want mijn Nederlands is niet wat het
geweest is. Maar gelukkig is de nederlandse zaterdagschool slecht 300
meter van mijn huis vandaan.

Lekkernijen
Ik geloof dat elke Nederlander wel
zijn lekkernijen mist. Het was bijna
gênant om te zien hoe de Hollander op de bitterballen afdook op het
feestje bij de Nederlandse ambassade

Lange Frans en Baas B (live @ Uitmarkt 2005)
[Lange Frans]
Kom uit h land van Pim Fortuin en Volkert van de G.
H land van Theo van Gogh en Mohammed B
Kom uit h land van kroketten, frikadellen
Die je tot aan de Spaanse kust kunt btellen
Kom uit h land waar Air Max nooit uit de mode raken
Waar ze je kraken op h moment dat je h groot gaat maken
Kom uit h land van rood-wit-blauw en de gouden leeuw
Plunderen de wereld noemen h de gouden eeuw
Kom uit h land van wiplantag en ﬁsvierdaags
H land waar je een junkie om een ﬁs kan vragen
H land dat kampioen werd in ‘88
H land van haring haen, dijken en grachten
Kom uit h land van, h land van Lange Fransie
Dit i s h land waar ik thui s kom na vakantie
[Baas B]
Kom uit h land waar ik in 1982 geboren ben
Waar ik me guldens aan de euro verloren ben
H land dat meedo aan de oorlog in Irak
Want ome Bush heeft Balkenende in zijn zak
H land van gierig zijn
een rondje geven i s te duur
de vette hap van de Febo trek je uit de muur
H land van rellen tuen Ajax en Feyenoord
Maar wanneer Oranje speelt iedereen er bij hoort
H land van Johan Cruijf en Abe Lenstra
H legioen laat de leeuw ni in zijn hemd staan
H land waar we elke dag hopen op wat ber weer
Die Pi Paulusma vertrouw ik voor geen mer meer
H land dat vrij i s sinds ‘45
H land waar ik blijf, 'k vind h er heerlijk
Eerlijk

in Helsinki. Maar ik moet schuld
bekennen, ik greep er ook twee onder het mom van, ook één voor mijn
vrouw, maar lekker zelf naar binnen
werken. Dan is er nog het broodbeleg, maar hagelslag is importeerbaar.
Mijn moeder komt zo vaak als ze kan,
omdat wij haar als enige kleinkinderen hebben gegeven.

Vakantie in “eigen” land
Mijn mooiste ervaring in Finland
(naast het trouwen en kinderen krijgen) was een wintervakantie in Lapland met een stel vrienden, waar wij
een blokhutje op het erf van een boerderij hadden gehuurd. 's Ochtends
bij zonsopgang bij het openen van
de gordijnen liepen de rendieren om
het huisje. Het enige wat nog miste
die dag was het noorderlicht.
Robert Gerritsen

[Lange Frans]
Ik kom uit h land waar je door heen rijdt in 3 uurtj
M een ander diale elke 10 minuutj
Kom uit h land waar op papier een lek voor iedereen i s
En XTC export nummer 1 i s
Kom uit h land waar Andre Haz
Over 100 jaar in elk café nog steeds de baas i s
Kom uit h land waar Per, Gert-Jan, Raymond en Jutten
Frans, Bart en Ali de game runnen
Kom uit h land waar hiphop een kind van 30 i s
En je mag zelf weer gaan vullen hoe v dat i s
H land waar als je rijk wordt je zoveel inlevert
Dat je bij jezelf denkt, hoeveel zin heeft h?
H land waar prostitutie en blowen mag
H land van sinterklaas en koninginnedag
Dit i s h land waar ik verloren heb, bedrogen ben
Kom uit h land waar ik geboren en gogen ben
[Lange Frans & Baas B]
Kom uit h land m de mete culturen per vierkante mer
Maar men i s bang om bij de buren te gaan en
En integratie i s een schitterend woord
Maar shit i s fucking bitter wanneer niemand h hoort
Ik deel mijn land m Turken en Marokanen,
Antilianen, Molukkers en Surinamers
H land waar we samen veels te veel opkroen
En wereldwijd gereprent zijn door Harry Potter
H land waar apartheid, internationaal
h met bekende woord i s uit de Nederland se taal
Kom uit h land wat tikt als een tijdbom
H land dat e om z uur en ook nog eens op tijd komt
Dit i s h land waar ik zal overwinnen aan h einde
Totdat je deze meezingt aan de ArenA-lijnen
En tot die tijd zal ik schijnen ik heb mijn hart verpand
Dit i s voor Nederland, Baas B, Lange Frans

inland is vanouds bekend om
zijn design à la Alvar Aalto
c.s., zoals Italië zonder meer het
droomland van het design
is! Maar Nederland?
Nee, de Lage Landen jammergenoeg

navisch design kennis
gemaakt. En dat laat
hij ons in zijn ontwerpen op een niet
mis te verstane
manier nog zien
ook.
Gijs Bakker is al
sedert
eind
j a ren

niet
zonder
meer.
En dit ten
onrechte,
want ook op
het gebied van
design heeft ons
land heel wat te
bieden!
Begin 2006 – nauwkeuriger gegevens volgen
later o.a. op de site van
de NViF – wordt er in het
Helsinki designmuseum een
tentoonstelling georganiseerd
– met steun van de Mondriaan-Stichting en de Nederlandse
Ambassade - rond het werk van een
van de bekendste designers, die Nederland kent, Gijs Bakker, jaargang
1942, een man die al sedert 1965
vernieuwend en revolutionair aan de
weg timmert door in de industriële
wereld van de binnenarchitectuur
in ruime zin de vormgeving van
producten functioneel, ecologisch
verantwoord en ook mooi op zijn
eigen, persoonlijke manier gestalte te geven. En hij is er perfect in
geslaagd. Gijs Bakker ontwerpt
prachtige sieraden, lampen, stoelen,
banken, huishoudelijke artikelen,
keukenspullen zoals koﬃemachines etc. Hij gebruikt voorts
allerhand materiaal, van goud
en zilver tot aluminium, glas,
keramiek en hout. Te veel om
op te noemen en te gevarieerd om
te beschrijven. Daarvoor moet je
echt de komende tentoonstelling
eens gaan bekijken!
Gijs Bakker is opgeleid in Amsterdam en Stockholm, hij heeft dus
al op jeugdige leeftijd met Scandi-

n e gentig in
vakkringen en
ook wel daarbuiten
bekend om zijn doordachte ont- werpen. Hij is
verder bekend
a l s t heo reticus, die ook
k a n
zeggen en duidelijk maken
wat hij wil
en maakt,
maar uiteraard
ook
als

die vele ervan in productie heeft
gebracht.
Een van zijn bekendere ontwerpen heeft in 2000 het licht gezien
onder de naam “FLOW”. En inderdaad, deze tafelaccessoires – dus alles wat er tijdens een ﬁjn diner zoal
op tafel staat of ligt, van bestek tot
schalen en kannen toe - vloeien
inderdaad heerlijk en betoverend
in elkaar over. Gijs Bakker kon
deze ontwerpen industrieel realiseren via de beroemde ﬁrma Van
Kempen&Begeer/Keltum. Echt ...
het ene materiaal vloeit in het andere over, edelstaal in glas en omgekeerd. Het ene idee vloeit in het
andere over, de prachtig ontworpen
soeplepel in de vorm en de beweging van de golvende fruitschaal
of fraaie wijnkaraf.
Een van Gijs Bakker's boeiendste ontwerpen is de STRIPSTOEL
uit 1974, een klein wonder van
moderne schoonheid, functioneel
doordacht en doorvoeld tot in de
geringste details. Door het gebruik
van strippen gelamenteerd hout
is deze zitstoel ecologisch volkomen verantwoord en ergonomisch
ook, zulke stoelen zitten lekker
en ontspannen het lichaam op de
plaatsen, waar het zich moet
ontspannen om urenlang te kunnen zitten, zonder pijn
te krijgen aan
de rug of in
het kruis! Ieder
huisje heeft zijn
k ruisje, dat wel,
ma a r Gijs Ba k ker
zorgt er overtuigend
voor, dat het wat ons
kruis betreft niet te erg
wordt! Dank ervoor, beste
Gijs!
OK, dat was het. Welkom op
de tentoonstelling!

prac t icus, die zijn
ont werpen k a n
en mag laten zien en

Met groet
Peter Starmans
lehtori

Gijs Bakker
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e ‘Ver volgoorlog’ is nog
steeds een teer punt in Finland. Deze fase in het Finse Tweede
Wereldoorlog drama, die wel de
‘Vervolgoorlog’ wordt genoemd, is
een ingewikkelde zaak en moeilijk
uit te leggen aan Midden-Europeanen die in oorlog zijn geweest met
Nazi-Duitsland.
Dit blijkt ook uit
de vraag van een
journalist aan de
Finse president,
Ta rja Ha lonen,
t ijden s e en b e zoek aan Parijs in
maart 2005. De
Finse rol tijdens
de ‘Vervolgoorlog’
werd aan de orde
gesteld en het antwoord van Halonen, ik kom hier
op terug, was niet
erg bevredigend.
Het riep een heftige reactie op vanuit Moskou en er
volgden veel discussies in de Finse
media. Maar ja, hoe kan je een kort
antwoord geven op een vraag over
zo een ingewikkelde materie?
Hoe is Finland binnen een periode van nog geen anderhalf jaar na
de Winteroorlog, waarin het zich
heldhaftig had verweerd tegen een
aanval van de Sovjet-Unie, in 1941
opnieuw in oorlog kunnen raken
met het machtige buurland? Laten
we het nog een keer op een rijtje
zetten.
Finland voelde zich nog steeds
bedreigd door de Sovjet-Unie en
was bovendien sterk geïsoleerd van
de westerse landen. Zweden wilde
koste wat het kost neutraal blijven
en zag, net als twee jaar eerder, niets
in een militaire samenwerking met
Finland. Je zou kunnen zeggen dat
de Zweden niet erg loyaal waren ten
opzichte van hun vroegere provincie, dat vroeger zo veel soldaten had
opgeoﬀerd voor het Zweedse moederland. Maar dat was lang geleden
en het was duidelijk dat zij nu eerst
aan hun eigen veiligheid dachten.
Hoewel Zweden aan het eind van de
Tweede Wereldoorlog veel materiële
en humanitaire hulp heeft geboden
aan de Finse bevolking, blijven er
over de rol van dit land in de Tweede Wereldoorlog nog wel een aantal
vragen over. Zweden is tijdens de
Tweede Wereldoorlog zo een beetje de belangrijkste ijzerleverancier
geweest van Nazi-Duitsland, dat

hiermee zijn pantserdivisies heeft
kunnen opbouwen. Het heeft ook
Duitse troepen doorgang verleend.
Vooral de Russische annexatie
van de Baltische landen in de zomer van 1940, waar de Sovjet-Unie
al vanaf het najaar van 1939 mili-

taire bases had gevestigd, maakte
de Finse regering erg ongerust. De
Finse politieke leiders vestigden nu
hun hoop op Duitsland. Natuurlijk was er in die tijd al veel bekend
over de wandaden van de nazi’s en
je kan je afvragen waarom de Finnen zich hebben willen inlaten met
zo een ondemocratisch en racistisch regime. Hier staat tegenover
dat voor Finland maar één zaak
echt belangrijk was, en dat was het
voorkomen van een annexatie door
de Sovjet Unie. Blijkbaar hadden
de Finse leiders, waaronder Mannerheim en Ryti, er later ook geen
enkel probleem mee om Hitler in
Finland te ontvangen en met alle
égards te behandelen.
Vanaf de zomer van 1940 werden
grote hoeveelheden militaire goederen naar Finland overgebracht en in
september kreeg Duitsland toestemming om via Finland troepen te verplaatsen naar Noord-Noorwegen,
dat sinds 1940 door Duitsland was
bezet. Hierna werd de militaire coordinatie tussen Duitsland en Finland opgevoerd en begin juni 1941
kreeg Finland in het geheim te horen dat Duitsland op het punt stond
om de Sovjet-Unie aan te vallen.
Direct nadat Finland op de hoogte was gebracht van de details van
‘Operatie Barbarossa’, het Duitse
plan voor de aanval op de SovjetUnie, mobiliseerde Finland op 18
juni. Al eerder waren Duitse troepen naar Lapland overgebracht en
de Finse troepen in Lapland waren

onder Duits commando geplaatst.
Het is dus duidelijk dat Finland
besloten had om met Duitsland
mee te doen en ook een aanval op
de Sovjet-Unie wilde ondernemen.
Wel lieten de Finnen er geen twijfel over bestaan dat zij een aparte
oorlog wilden voeren met als doel
de gebieden, die na de Winteroorlog verloren waren gegaan, terug te
winnen. Er is nooit een schriftelijke
overeenkomst gemaakt tussen Finland en Duitsland met betrekking
tot de oorlogshandelingen.
Hier staan we voor een van de
meest gecompliceerde en gevoelige
zaken uit de Finse geschiedenis. De
vraag is, had Finland een andere
keus? Voor Duitsland was Finland
van groot strategisch belang en aangenomen kan worden dat de nazi’s
een noordelijk front tegen Rusland
erg belangrijk vonden. Wanneer
de Finnen niet mee hadden willen
doen lijkt het aannemelijk, maar dit
kan natuurlijk nooit bewezen worden, dat Duitsland zelf in Finland
het heft in handen had genomen.
Wanneer Finland door Duitsland
zou zijn bezet, was er van een aparte oorlog geen sprake geweest. De
kans is erg groot dat onder deze
omstandigheden, toen Duitsland
eenmaal begon te verliezen, Finland ook door Rusland onder de
voet zou zijn gelopen en als satelliet achter het ijzeren gordijn was
verdwenen. Door met Duitsland
samen te werken, maar wel als onaf hankelijk land, kon Finland de
activiteiten van het eigen leger in
de hand houden.
Een discussiepunt in Finland, wat
voor mij nogal naïef overkomt, is
nog steeds, wie met de ‘Vervolgoorlog’ is begonnen. Duitsland begon
de aanval op 22 juni en Hitler kondigde via de radio aan dat de Finnen
samen met de Duitsers meevochten.
De Finnen daarentegen deden aan
de buitenwereld voorkomen alsof
zij neutraal waren, ondanks dat
een groot Fins leger (een half miljoen man) gevechtsklaar stond en al
lang besloten was om tegelijk met
de Duitsers de Sovjet-Unie aan te
vallen. Maar toch wilde Finland de
indruk wekken niet met de oorlog
te zijn begonnen. Ondertussen begonnen de Duitse marine en luchtmacht vanaf Fins grondgebied en
Finse territoriale wateren, aanvallen
op de Sovjet-Unie uit te voeren. Op
25 juni wierp de Sovjet-Unie bommen op steden in Zuid-Finland en

verklaarde nog de zelfde dag aan
Finland de oorlog. Finland liet
hierop de wereld weten geen andere
keus meer te hebben en de SovjetUnie wel moest binnenvallen.
In Finse boeken over de ‘Vervolgoorlog’ staat nog algemeen dat de
Sovjet-Unie met deze oorlog is begonnen. Het is mijn ervaring dat de
Finnen, tot in de hoogste kringen,
dit nog steeds geloven of het willen
geloven. Zij verwijzen dan naar het
Russische bombardement op Finse
steden en theoretisch hebben zij dan
natuurlijk gelijk. In dit verband past
ook de zin die professor Zetterberg
in een recente publicatie (‘Portraying Finland, Facts and Insights’,
2005) wijdt aan deze zaak. Rechtstreeks vertaald uit het Engels stelt
hij: “De Finse behoefte voor meer
veiligheid leidde tot een nauwere
relatie met Duitsland, en hoewel
Finland verklaarde neutraal te zijn
toen Hitler zijn aanval begon aan
het oostfront op 22 juni 1941, was
het bombarderen van verschillende Finse steden
door Russische
vlieg tuigen op
de 25ste van die
maand voor het
parlement aanleiding om dit
land opnieuw de
oorlog te verklaren”. Maar praktisch gezien is
het toch moeilijk
voor te stellen
d at de Sov jetUn ie e c ht b e langstelling zou
he bb e n g e h a d
voor een aanvalsoorlog tegen Finland, ter wijl het onder de voet
dreigde te worden gelopen door het
binnenvallende Duitse leger.
Een volgend discussiepunt is, in
hoeverre Finland tijdens de ‘Vervolgoorlog’ een eigen oorlog voerde en
dus onaf hankelijk van Duitsland
opereerde. Toen Tarja Halonen
tijdens haar bezoek aan Parijs, in
maart 2005, de onverwachte vraag
kreeg over de Finse rol in de ‘Vervolgoorlog’, antwoordde zij dat
Finland een ‘eigen’ oorlog tegen de
Sovjet-Unie had gevoerd. Voor een
belangrijk deel was dit zo, omdat de
Finnen er in eerste instantie alleen
op uit waren het in de ‘Winteroorlog’ verloren grondgebied terug te
veroveren. Aan de andere kant was
er een duidelijke samenwerking

met Duitsland, stonden de Finse
troepen in Lapland onder Duits
commando, en is het Duits-Finse
leger in Lapland vanaf Fins gebied
de grens met de Sovjet-Unie over
gestoken.
Het antwoord van Tarja Halonen
aan de journalist in Parijs lokte direct een reactie op vanuit Moskou.
Er werd gesteld dat Finland had
samengewerkt met Nazi-Duitsland en daarom voor een deel verantwoordelijk was voor de oorlog.
Hierna verschenen er allerlei artikelen over dit onderwerp in Finse
kranten. In de Helsingin Sanomat
van 24 maart 2005 schreef de journalist Harry Järv dat de opmerking
van Tarja Halonen volledig correct
was geweest. Finland had een eigen
oorlog gevoerd, hoewel er wel een
samenwerkingsprogramma was met
Duitsland. Bovendien stelde deze
journalist dat Rusland maar eens
de hand in eigen boezem moest
steken. Was er tijdens de ‘Winteroorlog’ geen sprake geweest van

een verbond tussen de Sovjet Unie
en Duitsland? Hij doelde hiermee
op het geheime Ribbentrop-Molotov Pact.
Hoewel Harry Järv gelijk heeft
dat de Sovjet Unie en Duitsland
hadden samengespannen tijdens
de ‘Winteroorlog’, kan dit, vind ik,
niet direct vergeleken te worden met
de ‘Vervolgoorlog’. Het democratische Finland hoefde zich, lijkt mij,
in moreel opzicht niet te vergelijken
met de Sovjet-dictatuur. De eindconclusie is, lijkt mij, dat het gehakketak over kleine details weinig zin
heeft. Wanneer je het totale scenario overziet was Finland wel degelijk een bondgenoot van Duitsland.
Maar het is duidelijk dat het een ander doel had. Finland wilde de verloren gebieden terug, Duitsland was
er op uit om de Sovjet-Unie op een

brute manier onder de voet te lopen
en het communistische systeem te
vervangen door de Nazi-doctrine.
Finland weigerde, ondanks zware
Duitse druk, om mee te doen met de
aanval op Sint-Petersburg. Bovendien heeft het Finse leger de Murmansk-spoorweg, waarmee wapens
en voedsel naar Sint-Petersburg
werden getransporteerd, na weinig
succesvolle aanvallen in het begin
van de ‘Vervolgoorlog’, verder ongemoeid gelaten,
Hier staat tegenover dat het Finse
leger, nadat de door de Sovjet-Unie
geannexeerde gebieden waren terugveroverd, de oude grens van vòòr
1939 is overgetrokken en vervolgens
gebieden in Russisch Oost Karelië
heeft bezet.
Hoe heeft dit kunnen gebeuren?
Zelfs tijdens het begin van de ’Vervolgoorlog’ was er nog veel begrip
bij de westelijke geallieerden voor
het Finse standpunt om de voormalige gebieden terug te veroveren. De
Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken feliciteerde Finland
zelfs toen de oude grens was bereikt.
Maar dit veranderde allemaal toen
de Finnen de oude grens overstaken.
Churchill heeft nog een beroep op
Mannerheim gedaan om hier van
af te zien, en toen hier niet op werd
ingegaan, kon Groot-Brittannië,
onder Russische druk, niet anders
doen dan Finland de oorlog te verklaren. Wat helemaal wonderlijk is,
president Ryti schijnt aan Mannerheim gevraagd te hebben waarom
het Finse leger Oost Karelië was
binnengetrokken, wat nogal een
vreemde vraag is voor de president
van Finland. Mannerheim schijnt
hierop geantwoord hebben “Is dit
niet de wens van ons volk”?
De oﬃciële argumenten voor de
inval in Oost-Karelië hadden zowel
een strategische kant, de oude grens
kon zo beter verdedigd worden, als
een bevrijding van Oost-Karelië.
Voor veel Finnen speelde hierbij een
‘Groot-Finland’ idee mee. Bij Mannerheim lijkt behalve het strategische voordeel, vooral zijn antipathie
tegen de bolsjewieken een hoofdrol
te hebben gespeeld en wilde hij de
inwoners van Oost-Karelië van het
communisme bevrijden. De ‘GrootFinland’ gedachte, waarbij het Karelische broedervolk dat een aan
het Fins verwante taal sprak, bij
Finland zou worden gevoegd, woog
bij hem persoonlijk minder zwaar.
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Mannerheim ver wachtte dat het
deﬁnitief annexeren van Russische
gebieden, al sprak de bevolking dan
een soort Fins, in de toekomst ook
bij een niet communistisch Rusland
tot problemen zou leiden.
De inval in Oost-Karelië zorgde
ook voor zware kritiek binnen de
Finse regering en het parlement,
vooral van de linkse partijen. Ik denk
zelf dat het er voor Finland beter had
uitgezien, en dat de Finse politiek
veel overtuigender was overgekomen,
wanneer met de opmars was gestopt
bij de oude grens van vòòr 1939. Het
idee van een afzonderlijke oorlog was
dan ook in 2005 gemakkelijker uit te leggen geweest.
In dit verband wil ik
er toch ook de nadruk
op leggen dat in Finland
nooit sprake is geweest
van een noemenswaardige Nazi-cultuur. De proDuitse houding in rechtse
kringen was nog terug te
voeren op de Duitse hulp
aan het eind van de burgeroorlog. Zelfs de sterk
anti-communistische Lapua beweging, die opgang deed in Finland in
het begin van de jaren dertig, had
niets met de Nazi leer te maken.
Nadat Duitsland in de loop van
1943-1944 de oorlog in Rusland begon te verliezen, werden ook de Finse
troepen teruggeslagen, en in juni
1944 begon de zaak kritiek te worden. De druk op de Finse regering
om zich uit de oorlog terug te trekken werd steeds groter. Dit maakte
Duitsland ongerust, maar president
Ryti stuurde een persoonlijke brief
aan Hitler waarin hij hem verzekerde
geen aparte vrede te zullen sluiten
met de Sovjet-Unie. Hierop kreeg
Finland weer een nieuwe aanvoer
van Duitse wapens en in juli 1944
was er een voorlopige stabilisatie van
het front.
Toen de Sovjet-Unie in de loop
van de zomer liet weten niet uit te
zijn op een volledige overgave van
het Finse leger, stelde Mannerheim
voor nu toch maar zo snel mogelijk
onderhandelingen te beginnen voor
een wapenstilstand. President Ryti
trad af en op 4 augustus 1944 werd
Mannerheim, door middel van een
noodwet, gekozen tot zesde president
van Finland. Op 4 september 1944
werd een wapenstilstand gesloten.

De Russische eisen gingen nu nog
verder dan na de ‘Winteroorlog’. Behalve de gebieden die indertijd waren
overgedragen, eiste de Sovjet-Unie nu
ook het Petsamo gebied op. Bovendien moest in plaats van het Hanko
schiereiland, het Porkkala schiereiland, dat vlak bij Helsinki ligt, voor
50 jaar als militaire basis worden verhuurd. Verder werden ook nog hoge
herstelbetalingen geëist en moesten
de Finnen er voor te zorgen dat de
Duitse troepen het land zouden verlaten. Dan verlangde de Sovjet-Unie
ook nog dat de personen die politiek
verantwoordelijk waren geweest voor

de ‘Vervolgoorlog’, werden gestraft.
Er zat voor Finland weinig anders
op dan deze eisen in te willigen. Een
Russische aanwezigheid in Porkkala
werd gevoeld als een grote bedreiging van de Finse onaf hankelijkheid. Het verdrijven van de Duitse
troepen leidde ook nog eens tot de
‘Lapland-oorlog’ en het door de terugtrekkende Duitsers platbranden
van dorpen in Lapland.
De grote vraag is waarom de Sovjet-Unie, net als in 1940, opnieuw
afzag van een volledige bezetting van
Finland, waar het eind 1944 militair
gezien zeker toe in staat was geweest.
Hier kunnen verschillende redenen
voor zijn, maar het blijft gissen. Tijdens de topontmoeting in Teheran,
in 1943, had Stalin tegen Roosevelt
en Churchill gezegd, tot hun opluchting, dat hij de onaf hankelijkheid
van Finland zou respecteren. Het
zou dus een slechte indruk hebben
gemaakt wanneer hij zich niet aan
die afspraak had gehouden. Nu nam
de Sovjet-Unie het later niet zo nauw
met de onafhankelijkheid van andere
Oost-Europese landen en maakte
zich ook niet zo veel zorgen meer over
mogelijke slechte indrukken. Het zou
kunnen dat Stalin in de herfst van
1944, de Tweede Wereldoorlog was
nog niet voorbij, de westerse landen
niet te achterdochtig wilde maken.
Een andere mogelijkheid is dat de

Sovjets zo veel mogelijk troepen
wilde inzetten voor een snelle opmars
naar Berlijn. Het hielp ze hierbij ook
nog dat de Finnen moesten afrekenen
met de Duitse troepen in Lapland.
Dat de nieuwe Finse oostgrens in
Karelië, zowel in 1940 als in 1944,
ongeveer samenviel met de grens tussen Rusland en Zweden-Finland in
1721, was geen toeval. De bolsjewieken herinnerden zich waarschijnlijk
ook dat tsaar Alexander I in 1809
nogal goedmoedig het ‘Russische
Finland’, waarvan de westgrens na
1741 zelfs in de buurt van Kotka
had gelegen, had samengevoegd met
‘Zweeds Finland’. Het valt mij op
dat ik in Finland nooit iets over dit
aspect heb gehoord. De oude grens
van zowel het autonome groothertogdom als het onafhankelijke Finland
tussen de twee wereldoorlogen in,
wordt algemeen gezien als de enige
‘echte’ grens tussen Rusland en Finland. Het verlies van het door de
Sovjet-Unie geannexeerde stuk Karelië, in het bijzonder de stad Wiborg
(Viipuri), is in Finland tot op de dag
van vandaag een heel traumatische
gebeurtenis. Er zijn geregeld discussies binnen de Finse media over een
mogelijke teruggave van dit gebied
aan Finland, en er wordt dan voorbij gegaan aan het grote aantal Russen dat daar tegenwoordig woont.
Ik heb, in het hypothetische geval
dat Rusland ooit bereid zou zijn dit
gebied terug te geven, nooit gehoord
wat Finland dan met de Russische
bevolking wil doen die daar al sinds
1945 woont.
Alles bij elkaar kan Finland, denk
ik, niet veel verweten worden. Misschien het enige echte minpuntje
zou kunnen zijn dat in de ‘Vervolgoorlog’ de oude grens van vòòr 1939
is overgetrokken. Hier was geen directe noodzaak voor, ondanks strategische motieven, maar wonderlijk
genoeg lijkt het alsof de Sovjet-Unie
dit Finland niet extra kwalijk heeft
genomen. Vermoedelijk was voor de
Sovjets de Finse aanval in 1941 de
hoofdzaak, en maakte het niet uit
voor ze of het Russische gebied dat
binnengetrokken werd, wel of niet
eerder Fins was geweest. In Sovjetogen was het allemaal Russisch. Misschien waren de Sovjets ook bang,
door extra de aandacht te vestigen op
de Finse overschrijding van de grens
van vòòr 1939, de indruk te wekken
dat zij enig begrip zouden hebben
voor de Finse heroveringstrategie.
Arnold Pieterse

1 Sinaasappel
1 Citroen
20 Kruidnagels
1 Fles rode wijn
1 deciliter water
½ Pijpkaneel
2 Eetlepels suiker
Boen de sinaasappel en citroen
goed schoon en steek in elk 10
kruidnagels. Doe in een pan (geen
aluminium pan gebruiken) de bestoken sinaasappel en citroen, de
wijn, het water, de kaneel en de
suiker. Breng alles op een lag vuur
met deksel op de pan tegen de
kook aan, maar let op!! De wijn
mag niet koken! Zet de pan op een
zeer lage stand en laat de inhoud
1½ uur zachtjes trekken. Haal met
een schuimspaan de citroen en de
sinaasappel en de halve pijpkaneel
eruit. Breng de drank weer aan de
kook en verdeel de inhoud over de
glazen. Heet opdrinken!

W

ist u dat Nederla nd en
Finland al heel lang iets
gezamenlijk hebben? De Nederlandse bodem daalt en de Finse
stijgt. Het is net een wipwap en de
scharnier zit bij
Denem a rken.
Mocht men in
Nederland natte voeten gaan
k rijgen da n
weet men waar
het beter toeven is. Ach, en
als we naar de
(eigen)w ijz en
lu isteren d a n
zal het hier ook warmer gaan worden. Ik krijg de indruk dat steeds
meer Nederlanders de weg naar
Finland gaan vinden. Steeds meer
studentenuitwisselingen vinden
plaats. Moesten de Nederlanders in
1550 naar Helsinki gelokt worden,
nu komen ze vrijwillig. Zo kwam
ook Mathijs van Boxtel onlangs
even kijken in Finland om in de
Universiteit van Helsinki ieder toe
te vertrouwen dat we allemaal met
domheid begaan zijn. Meer daar
over elders in het Noorderlicht. Was
hij dom om weer terug te gaan naar
Nederland?

Kandeel

Ouderwetse Boerenkoffie

5 gram kaneel
10 gram kruidnagels
de schil van 1 citroen
2 deciliter water
6 eierdooiers
100 gram basterdsuiker
1 liter Rijnwijn
1 pijpkaneel extra
Laat de 5 gram kaneel, de kruidnagels en de citroenschil 1 uur
zachtjes trekken (niet koken) in 2
deciliter water. Zeef het aftreksel en
laat het afkoelen. Klop vervolgens
de eierdooiers met de basterdsuiker
schuimig. Roer hier het afgekoelde
kruidenaftreksel door. Verwarm alles aubin-marie in een pannetje en
schenk tenslotte al roerend met de
pijpkaneel de rijnwijn erbij. Kandeel
kan zowel warm als koud worden
opgediend.

kwijt zijn geraakt, halen we eind november Sinterklaas enthousiast weer
uit Spanje. En zijn we zo verguld
met hem dat we Sinterklaas ook
geëxporteerd hebben naar Amerika,

Moesten de Nederlanders
in 1550 naar Helsinki gelokt worden, nu komen ze
vrĳwillig.

Naast Finland schijnen de Nederlanders ook iets met Spanje te
hebben. “Herdenken” we jaarlijks
in oktober dat we de Spanjaarden

die op hun beurt hem omgetoverd
hebben in de kerstman met zij rode
jas. De Finnen verkopen de kerstman als “hun” product. Kortom
v i a d e Ne derlanders
zijn de Finnen aan hun
kerstman gekomen. Jammer dat we er
geen patent
op hebben
aangevraagd.
Hoe het ook
zij wij houden vast aan Sinterklaas en hij
zal dit jaar weer vele Nederlandse
kinderen zien in Finland. Kijkt u
in de agenda of hij ook bij u in de
buurt komt.

3 eierdooiers
25 gram gesmolten boter
½ theelepel kaneel
½ theelepel nootmuskaat
snufje zout
25 gram bloem
1 liter bier
250 gram suiker
2 deciliter sterke koﬃe
1 deciliter Berenburg of een goede
vervanger
Klop de eierdooiers los met de
boter, kaneel, nootmuskaat, zout en
bloem. Roer er 1 deciliter bier door
en voeg al kloppend suiker en koﬃe
toe. Breng de rest van het bier aan
de kook en schuim het af. Neem de
pan van het fornuis en roer de bier
voorzichtig door het mengsel. Laat
de drank goed warm worden en
schenk er al roerend berenburg bij.
Serveer het warm in grote koppen.

Met een 70 jaar bestaan op komst
in 2007 kunnen we ons beroepen
op een respectabele leeftijd. Helaas
hebben we dit voorjaar afscheid
moeten nemen van ons erelid Robert de Caluwé die de vereniging
van bijna het begin heeft meegemaakt. Onder leiding van Remy
willen we dit 70-jarig feest goed
voorbereiden. Er zullen ongetwijfeld leden zijn die leuke anekdotes
kunnen vertellen wat er zoal heeft
plaatsgevonden in de afgelopen 70
jaar en kunnen Remy daarin bijstaan.
Weliswaar is het nieuwe jaar op
het moment dat ik dit stukje schrijf
nog ver weg. Echter weet u evengoed als ik dat de tijd snel gaat en

Sinterklaas, een Nederlands expor t produkt!
Helaas, hebben we er geen
patent op.
ik wil daarom nu, namens het bestuur, u een zeer goed en gelukkig
kerst en jaarwisseling toewensen en
dat 2006 een voorspoedig jaar voor
u mag zijn.
Arie Oudman

Van de voorzitter

Bisschopswijn (8 glazen)

Kookrubriek
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Sponsor BB&L Car Rental
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SNELSTE SCHIPHOL SERVICE � ONLINE RESERVERING
VOORDELIGSTE TARIEVEN � WWW.BBLCARRENTAL.NL
HUURPERIODE / DAGEN

HANDGESCHAKELD / STANDARD SHIFT
A HYUNDAI ATOS
AB RENAULT TWINGO
AC FORD KA
B RENAULT CLIO / FORD FIESTA
C PEUGEOT 307
D TOYOTA AVENSIS, ETC.
M PEUGEOT 307
N FORD FOCUS C-MAX
O FORD FOCUS WAGON STATIONCAR
R FORD MONDEO
W RENAULT ESPACE, 7 SEATER
AUTOMATISCHE TRANSMISSIE / AUTOMATIC
L CITROEN C3
DA OPEL ASTRA
S OPEL ZAFIRA MINIVAN 5/7 SEATER
X VOLVO S60 2.4 ECC / CC
� SCHIPHOL / HOOFDDORP HANDLING CHARGES

BOUWJAAR
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22
25
28
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43
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37
40
45
69
35

33
36
41
63
35

30
33
38
58
35

27
30
35
53
35

NIEUW - FORD

FOCUS C-MAX

INLICHTINGEN &
RESERVERINGEN:

Rijnlanderweg 774
2132 NM Hoofddorp
Nederland
Tel + 31 20 6557900
Fax + 31 20 6557909
info@bblcarrental.nl
www.bblcarrental.nl
Tarieven 2005 in euro's
en per kalenderdag.
Inclusief B.T.W.,
alle kilometers vrij,
verzekeringen, eigen
risico € 50,- / € 125,Zie voor meer
informatie onze website:

WK IJszwemmen

Nieuwjaarsborrel

WWW.BBLCARRENTAL.NL
O

p donderdag 5 januari 2006 organiseert de Nederlandse Vereniging in Finland de traditionele
nieuwjaarsreceptie. Wij hopen net als verleden op een grote
opkomst! De receptie zal dit jaar worden opgeluisterd met
een Chinees buﬀet!
Het programma ziet er als volgt uit:
17:00 deuren open, iedereen welkom
17:30 welkomstwoord en toast op het nieuwe jaar
18:00 Chinees buﬀet
19:30 vervolg receptie, met drankjes
21:30... 22:00 einde

Oproep voor WK-ijszwemmen in Oulu!
Wie wil meedoen met de wereldkampioenschappen ijszwemmen in Oulu? Kom op, het is alleen maar 25 meter
en je mag er gerust een minuut over doen! Het Nederlandse
team, dat voor de eerste keer meedoet, moet uit tenminste
vier personen bestaan.
We hebben al 2 heren, nu nog het team formeren. Het
zou leuk zijn indien 2 Nederlandse dames meedoen, maar
iedereen kan eigenlijk het team completeren. Het estafettezwemmen is op vrijdagavond 3 maart 2006 in Oulu.
Opgeven bij Stephan Vermeulen , 050-3227144
Deelnemers tot nu toe: Stephan, Jos Helmich.

De lokatie waar de nieuwjaarsborrel gehouden wordt is
Hirvenpäänmaja in Hertoniemi. De eigen bijdrage voor
deze bijeenkomst bedraagt 5 euro/pp.
Aanmelden voor het buffet is, in verband met het bestellen van het eten, noodzakelijk! Uiterlijk 2 januari voor
12.00u, bij het secretariaat van de vereniging of bij Bas
Nieuwenhuis: 050-4682970, bas@noetic.fi.
Wij heten uw allen hartelijk welkom!!
Bas Nieuwenhuis.

Daarnaast moet je een doktorsverklaring hebben als je
ouder dan 40 jaar bent dat je geen hartziekte hebt en zo.
De "Winter Swimming World Championships 2006"
in Oulu hebben plaats van 3 tot 5 Maart 2006. Het hele
recreatiegebeuren in Oulu ziet reikhalzend uit naar dit
verfrissende evenement dat in een carnavalachtige sfeer
plaatsvind. IJszwemmen is een snel groeiende vorm van recreatie en is in Oulu de happening van het jaar. Er worden
rond de 1000 deelnemers verwacht. Teams uit meerdere
landen doen mee. Engeland, België, Zweden, Noorwegen,
Rusland, Duitsland, Estland, en Letland. Wij willen daar
Nederland aan toevoegen! Kijk voor meer info op:
http://www.ouka.ﬁ/iceswim2006/english/
Stephan Vermeulen

H

oewel de plannen van de
internetcommissie nog niet
geheel af zijn beginnen zich toch
de contouren van iets nieuws af te
tekenen. We willen, voor het internet, een redactie vormen naar het
model van de noorderlicht redactie.
Toch zal de samenstelling van de
internetredactie een pietsje anders
zijn dan die van noorderlicht. Het
moet een team gaan worden dat
bestaat uit mensen van verschillend
pluimage. Schrijvers, interviewers,
graﬁci, techneuten etc.
Gra ﬁci om de layout va n de
website, forum, weblog etc. vorm
te geven. Schrijvers om stukjes te
maken voor de “Wiki Finlandia”,
een encyclopedie van nuttige en

O

pgericht in 1937 bestaat de
Nederlandse Vereniging in
Finland begin 2007 70 jaar. Uiteraard willen wij dit niet onopgemerkt
voorbij laten gaan. Daarom hopen
we een commissie in het leven te
kunnen roepen die zich het komende jaar met de organisatie van
het 70-jarig bestaan bezig gaat hou-

Sinterklaas

Sinterklaas in Oulu is op 5 december 2005, 17:30, plaats: Koskelan seurakuntatalo.
We wensen iedereen veel plezier!

onnuttige, maar dan toch zeker interessante feitjes over Finland, Nederland en alles wat er tussen zit.
Interviewers om interviews met allerlei interessante mensen te doen,
dit op te nemen en vervolgens uit te
zenden via de NVIF internetradio.
Ook mensen die verstand hebben
van geluidsmixen op de computer
kunnen meedoen en wil je graag DJ
zijn op de internetradio dan kun je
jezelf ook aanmelden. Daarnaast
techneuten die het beheer van de
website en alle dingen die daarmee
samenhangen op zich nemen. Zij
zullen het beheerteam gaan vormen,
een speciale groep binnen de internetredactie. Verder zijn we ook op
zoek naar een webmaster. Zeg maar
de hoofdredacteur van de internet-

redactie. Iemand die aan deze bonte
groep van mensen leiding wil geven.
De functie van webmaster zal een
bestuursfunctie zijn zodat een goed
contact met de overige bestuursleden gewaarborgd is.

den. Hierbij moet worden gedacht
aan het zoeken naar ﬁnanciële en
personele ondersteuning, het leggen
van de benodigde contacten, en uiteraard het plannen en organiseren
van de viering zelf! De commissie
zal bestaan uit ongeveer 5 personen
en tot op heden hebben Erik Smit
en Remy Heuver aangegeven zich

beschikbaar te stellen. Zin om ook
mee te helpen bij de organisatie van
het 70-jarig bestaan? Neem dan
contact op met een bestuurslid, het
secretariaat van de NVIF, of meld
je aan op het forum.

Genoeg keus voor een leuke tijdsbesteding dus. Een tijdsbesteding
waarbij je met een keur van mensen
in aanraking komt. Meld je aan.
Zegt het voort!!
Aanmeldingen kunnen gestuurd
worden naar Jos Helmich, het secretariaat van de NVIF of via het
forum
Jos Helmich

Bas Nieuwenhuis.

Helsinki

Forssa / Humppila

4 december 2005, 15:00-17:00: sinterklaasfeest.
13 december 2005, 13:30-1500: viering Santa Lucia voor
alle kinderen onder 7.
5 januari 2006, 17:00-22:00: nieuwjaarsborrel met chinees buﬀet.

5 Februari (zaterdag, tijd nog niet
bekend): Excursie
naar Nuutajar vi,
waar een glasmuseum van Iittala glas
staat, gevolg door
een Poﬀertjesavond
in het kotimuseo
van Humppila. We
verzamelen bij lasitehdas in Humpilla. Mensen die
willen blijven overnachten moeten dit twee weken van tevoren opgeven.
Neem contact op met Jos Helmich (zie colofon) voor
details en hoe te rijden.

Oulu
5 december 2005,
17:30: Sinterklaas
is in Koskelan
seurakuntatalo.
3 Maart 2006:
IJszwemmen.

Oproep internetredactie

Het adres is: Messitytönkatu 4,
Helsinki. Dat is dus naast de internationale school in Ruoholahti.

Daarna vaart de Sint zo snel hij
kan naar Oulu alwaar hij zijn verjaardag gaat vieren met de aldaar
aanwezige kinderen.

70 Jaar!

ij komt, komt die lieve goede
sint. De Sinterklaasviering
in Helsinki wordt gehouden op
zondag 4 december van 15.00 tot
17.00 (aanwezig om 14.30). Het
feest vind plaats in het “Ruoholahden Nuorisotalo”.

Agenda

H
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Taalhoek- Hoe delgeren Finnen?
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M

enig lezer zal zeker bekend zijn met de Finse zeemanskerk in Rotterdam. Het was en is nog steeds
een van de weinige plekken in Nederland, waar Fins geleerd
wordt. Wat ooit klein begon als zaterdagschooltje voor de
Fins-Nederlandse kinderen in Nederland, barst nu uit zijn
voegen door het steeds groeiende aantal volwassenen, dat
ook een woordje Fins wil leren. Zo ook ik heb daar destijds
eind jaren 90 een paar jaar met veel plezier Fins geleerd.
Mijn lerares Fins, Arja de Looze, zei me eens, dat Finnen
niet graag de woorden jij en ik gebruiken. Deze opmerking
heeft me sinds die tijd blijven fascineren. Waarom dan niet?
Willen of kunnen de Finnen niets zelf doen? Delegeren
ze dan alles? Deze vragen kwamen in een ander licht te
staan, toen bij ons op de kop af een jaar geleden Eveliina
geboren werd. Een baby kan nog niet veel zelf en dat was
ook te merken in het taalgebruik (woordkeuze) van mama.
Hierover later meer.
Eerst maar eens kijken, wat delegeren nu eigenlijk betekent. Volgens de Dikke van Dale betekent delegeren: 1)
met een bepaalde opdracht wegzenden, 2) overdragen van
schuld, taak of bevoegdheid. Kort door de bocht gezegd,
je doet iets niet zelf, maar je laat het doen ofwel je zorgt
ervoor dat een derde persoon de zaakjes regelt. In het Fins
is delegeren: delegoida, valtuuttaa. En volgens de Finse
“Dikke van Dale” (Suomen kielen perussanakirja) is dat
zoveel als: siirtää toimivaltaa tai tehtäviä; oikeuttaa joku
toimimaan oikeudellisesti sitovalla tavalla puolestaan; antaa jollekulle valtuudet johonkin. Hetgeen zoveel betekent
als iemand het recht geven in een juridisch bindende manier namens hem/haar te handelen. De Finnen zijn hier
een paar slagen strikter dan de Nederlanders, met name
door de toevoeging van die juridische gebondenheid. Kan
het dan ook informeler, zoals wij in het Nederlands de
woorden doen, maken en vooral laten (laten doen, laten
maken) gebruiken?
Terug naar Eveliina en wat er zoal voor en met haar gedaan wordt, aangezien ze het nog niet zelf kan doen. Een
en ander toegelicht met een aantal voorbeelden:
Lapsemme käy päiväkodissä vs. vanhemmat käyttävät lapsensa päiväkodissä. Ons kind zit op de crèche
(käydä betekent letterlijk gaan en weerkomen) vs. de ouders zetten hun kind op de crèche. (hier wordt käyttää niet
gebruikt in de betekenis van gebruiken of toepassen, maar
in de zin van doen of laten gaan en weerkomen)
Vauva kasvaa nopeasti vs. vanhemmat kasvattavat
lapsensa. De baby groeit snel vs. de ouders voeden hun
kind op (kasvaa is groeien en kasvattaa is doen of laten
groeien: in de tuinbouw is kasvattaa dus kweken of telen,
met kippen etc. is kasvattaa fokken en met kinderen vanzelfsprekend opvoeden)
Vauva elää ja voi hyvin vs. äiti elättää perheensä.
De baby leeft en maakt het goed vs. de moeder werkt voor
haar gezin (elää is leven en elättää laten leven, onderhouden, zorgen voor of hier zorgen voor inkomsten, waarmee
het gezin kan leven)
Isä pesee pyykit vs. äiti pesettää pyykit. Vader doet
de was vs. moeder laat de was doen. (pestä is iets of iemand
wassen, pesettää is laten wassen, nb. peseytyä is zichzelf
wassen, maar dat is weer een ander type werkwoord)
Äiti tekee vauvasta paljon valokuvia vs. isä teettää
valokuvat. Moeder maakt veel foto’s van de baby vs. vader
(brengt de foto’s naar de fotograaf en) ontwikkelt de foto’s.
(tehdä is doen of maken en teettää is het uitbesteden van
het doen oftewel laten doen of laten maken; een van de

beste woorden om te gebruiken als je het vooral niet zelf
wilt doen)
Lapsi kylpee aamuisin vs. vanhemmilla on tapana
kylvettää vauvansa iltaisin. Het kind neemt ’s ochtends een
bad vs. de ouders hebben de gewoonte de baby ’s avonds
in bad te doen. (Met kylpeä neem je zelf een bad en met
kylvettää stop je iemand anders in bad)
Oletko väsynyt vs. mikä sinua väsyttää? Ben je moe
vs. ben je moe? (in het Nederlands is er niet eens verschil
zichtbaar, maar iets nader bekeken staat er in de 2e zin
wat maakt jou moe, terwijl väsyä moe worden betekent?
De uitdrukking minua väsyttää veronderstelt, dat er een
externe factor is, die bij jou de vermoeidheid veroorzaakt.
Wie of wat dat is, is voor de spreker van minder belang)
Waar in het Nederlands of het werkwoord laten wordt
gebruikt om iets te delegeren of waarbij we volledig andere
woorden gebruiken en daarmee het hele uitbestedingproces
onzichtbaar maken, knutselen de Finnen op een hele eﬃciënte manier met hun werkwoorden, opdat ze geen extra
hulp(werk)woorden hoeven te gebruiken. De logica is verrassend simpel (stam van het werkwoord / werkwoordsvorm in ontkennende zin met daaraan vastgeplakt “-ttaa”
/ “-ttää”). Toegepast zoals in bovenstaande voorbeelden:
-

käydä (stam = käy + -ttää) ==> käyttää
kasvaa (stam = kasva + -ttaa) ==> kasvattaa
elää (stam = elä + ttää) ==> elättää
pestä (stam = pese + ttää) ==> pesettää
tehdä (stam = tee + ttää) ==> teettää
kylpeä (stam = kylve + ttää) ==> kylvettää
väsyä (stam = väsy + ttää) ==> väsyttää

Dit knutselen is ongeveer op ieder werkwoord toepasbaar, mits het niet al op een of andere manier geknipt en
geplakt is. Naast deze vorm (voor de grammatica-freaks:
causatieve werkwoorden: werkwoord dat een doen gebeuren van iets uitdrukt: b.v. leggen = doen liggen) zijn er nog
vele andere vormen, die op een overeenkomstige manier in
elkaar geknutseld worden. Hierover mogelijk een andere
keer meer. Omgekeerd kan je er ook vrij zeker van zijn,
dat je met dit soort werkwoorden van doen hebt, zodra
er aan het eind van het woord “-ttää” of “-ttaa” (dus niet
“-ta” / “-tä”, zoals in haluta of vanheta). Tot slot nog een
klein aantal in het oog springende voorbeelden, waarvan
je zo niet een, twee, drie zou denken, dat ze onderling in
deze context aan elkaar gekoppeld zijn.
olla: zijn / olettaa: doen zijn, veronderstellen dat iets is,
aannemen
mennä: gaan / menettää: laten gaan, verliezen
hävitä: verliezen, kwijt raken / hävittää: vernietigen, te
gronde richten
istua: zitten / istuttaa: in de grond zetten, planten
puhua: praten: puhuttaa: laten praten, ondervragen, interviewen
tuulla: waaien / tuulettaa: laten waaien: luchten, ventileren
Katsokaamme jokainen itse peiliin ja sitten vasta sanokaa toisista pahaa, jos enää on sanottaa.
Rauhaa maailmalle ja elämä kaikille. Goede feestdagen
aan iedereen.
Guido Nuijten

De Nederlandse Ambassadeur en Mw. Eleni Engels
hebben het genoegen
alle Nederlandse kinderen onder 7 jaar
uit te nodigen
voor de viering van Santa Lucia
op de Nederlandse Residentie
(Itäinen Puistotie 7, Helsinki)
op dinsdag 13 december 2005
van 13.30 - 15.00 uur

Om 14.00 uur zal het Lucia-koor van Hanken (de Zweedse
handelshogeschool) kerstliederen zingen in het Fins, Zweeds en Engels.
Na afloop krijgen de kleine kindjes en begeleiders iets lekkers
aangeboden.

Aanmeldingen uiterlijk maandag 5 december 2005 naar
hel-cdp@minbuza.nl of telefonisch: 09 2289 2204

Santa Lucia op de ambassade
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Sinterklaasliedjes
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De zak van Sinterklaas
De zak van Sinterklaas
Sinterklaas, Sinterklaas
De zak van Sinterklaas
o jongens, jongens
h is zo`n baas!
Daar stopt hij, daar stopt hij,
daar stopt hij blij van zin
De hele, de hele de hele wereld in!
De zak van Sinterklaas
Sinterklaas, Sinterklaas
De zak van Sinterklaas
o jongens, jongens
h is zo`n baas!
Hij is voor groot en klein
groot en klein, groot en klein
Hij is voor groot en klein
voorzien van taai en marsepein
En bergen en bergen
En bergen suikergoed Zo lekker, zo lekker
Zo lekker en zo zo
Hij is voor groot en klein
groot en klein, groot en klein
Hij is voor groot en klein
voorzien van taai en marsepein
Maar onder in die zak
in die zak, in die zak
Maar onder in die zak
daar ligt h hele grote pak
Voor h lieve, voor h zoe
voor h lieve zoe kind
Zeg was jij, zeg was jij
dit jaar gehoorzaam vrind?
Maar onder in die zak
in die zak, in die zak Maar onder in die zak
daar ligt h hele grote pak

Zie de maan schijnt door de bomen
Zie de maan schijnt door de bomen
Makkers staakt uw wild geraas.
‘t Heerlijk avondje is gekomen
‘t avondje van Sinterklaas.
Vol verwachting klopt ons hart
Wie de koek krijgt, wie de gard
Vol verwachting klopt ons hart
Wie de koek krijgt, wie de gard
O wat pr zal ‘t zijn te spelen
M die bonte harlekijn
Eerlijk zullen we all delen
suikergoed en marsepein

Maar, o wee, o bitt’re smart
kregen wij voor koek een gard.
Maar, o wee, wat bitt’re smart
kregen wij voor koek een gard!
Maar ik vre ni dat wij klagen;
Vader,Moeder zijn te goed!
Was h ook ni alle dagen,
metal waren wij toch zo.
Ban dus vrij de vre uit ‘t hart;
‘k Wed er ligt geen enk’le gard.
Ban dus vrij de vre uit ‘t hart;
‘k Wed er ligt geen enk’le gard!

O, kom er eens kijken
O, kom er eens kijken
Wat ik in mijn schoentje vind
All gekregen van die bte sint
Een pop m vlhtj in h haar
Een snoezig jurkje kant en klaar
Twee kaatseballen in een n
Een letter van bank
O, kom er eens kijken
Wat ik in mijn schoentje vind
All gekregen van die bte sint
Een bromtol m een zweep erbij,
Een doos m blokken, ook voor mij!
En schaatsen en een nieuwe p,
Een letter van bank
O, kom er eens kijken
Wat ik in mijn schoentje vind,
All gekregen van die bte sint

Hoor de wind waait door de bomen
Hoor de wind waait door de bomen
Hier in huis zelfs waait de wind
Zou de goede sint wel komen
Nu hij ‘t weer zo lelijk vindt
Nu hij ‘t weer zo lelijk vindt.
Ja hij rijdt in donk’re nachten
Op zijn paardje oh zo snel
Als hij wi ﬆ hoe zeer wij wachten
Ja gewis dan kwam hij wel
Ja gewis dan kwam hij wel

Sinterklaas kapoentje
Sinterklaas kapoentje,
Gooi wat in mijn schoentje,
Gooi wat in mijn laarsje,
Dank u Sinterklaasje.
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Sudoku kerstpuzzel

Sudoku puzzels zijn waarschijnlijk in
de jaren zeventig bedacht in Amerika,
maar werd vooral populair in Japan.
Daar komt ook de naam vandaan, su
is Japans voor 'getal' en doku betekent
'alleen'.
Hoe los je een Sudoku op?
De regels zijn eenvoudig. Een Sudoku
puzzel bestaat uit een veld van 9 x 9
hokjes. Het gebied is onderverdeeld in
negen vierkanten van 3 x 3 hokjes. In
die hokjes moeten de getallen 1 tot en
met 9 worden ingevuld, zodat elk getal
precies een keer voorkomt in elke rij,
in elke kolom en in elk 3 x 3 vakje. Je
kunt het beste beginnen door ervan uit
te gaan dat in elk hokje de cijfers 1 t/m
9 kunnen staan:

Strip

Streep de cijfers aan die reeds in de
puzzel staan en streep de cijfers die niet
ingevuld kunnen worden weg. Het aantal mogelijkheden per vakje wordt dan
steeds minder. Door logisch te denken
blijft er tenslotte slechts 1 cijfer per
hokje over. Dit vormt de oplossing van
de Sudoku.

Helmi Folkersma

Tekenwedstrijd!!!
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Marko, 14 jaar, Oulu

Almira, 11 jaar, Ivalo
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Tekenwedstrijd!!!

Een deskundige jury zou terzijnertijd samengesteld worden.
Daarin werd ik niet teleurgesteld,
want zoals gezegd veel volwassenen vonden het een leuk idee.
Uiteindelijk bestond de jury uit
vijf mensen
Het echtpaar Vierkens,
Robert Gerritsen,
Radboud Kuypers,
en Paul Bouma.
Uiteindelijk hebben zij niet veel
hoeven doen. De noorderlicht
redactie kreeg welgeteld zeven
tekeningen binnen. Met negen
prijzen te verdelen was de keuze snel gemaakt!! De inzenders
krijgen allemaal een prijs! De
prijswinnaars, in volgorde van
binnenkomst, zijn:
Hanna, 11 jaar, Oulu

I

k heb al een poosje met het idee
rondgelopen om een tekenwedstrijd te houden. Zelf was daar altijd
heel erg slecht in op school. Ik kreeg
mijn cijfer eigenlijk altijd voor de
moeite, niet voor het kunstzinnige
aspect ervan. Maar goed, ik dacht
nog dat anderen zich daardoor vooral niet zouden laten weerhouden om
iets in sturen.
De eerste opzet voor de tekenwedstrijd was eenvoudig. Vijf gekke
prijzen voor de vijf leukste tekeningen. Velen in de redactie, bestuur
etc. waren enthousiast dus werd de
wedstrijd verder opgetuigd met drie
leeftijdsklassen en drie categorieën.

Almira, 11 jaar, Ivalo,

- Almira Gerasimoﬀ, Ivalo.
- Emma, Espoo.
- Christian Oliver Kamphuis,
Ojakkala.
- Marko Dekker, Oulu,.
- Elina Klaver, Jokela.
- Helmi Folkersma, Helsinki.
- Hanna Wierenga, Oulu.
Komend jaar zullen we allemaal
op één na plaatsen. Die uitzondering is van Hanna Wierenga.
Hoewel haar tekening echt heel
mooi is, heeft ze niet goed op het
contrast gelet. Daardoor zijn vogel,
bos en meertje amper van elkaar
te onderscheiden als je het geheel
in zwart-wit tinten uitprint. Jam-

Elina, 6 jaar, Jokela
mer, maar niet getreurd. Haar tekening staat samen met die van
de andere inzenders op de website
van de Nederlandse Vereniging
in Finland. De link is: http://
www.kolumbus.ﬁ/nedver/fotohoek/
tekenwedstrijd2005/000.htm.
Wat de Noorderlicht redactie
betreft. We laten ons niet ontmoedigen. Volgend jaar organiseren we
gewoon weer een tekenwedstrijd,
want één ding is zeker het resultaat
mag er zijn.
Jos Helmich

Marko, 14 jaar, Oulu

Slapen in een ossenstal
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it keer “geen groot dierenbos” op deze plek. Hoewel
ik nog even overwogen heb een stukje te schrijven
over een zekere minister van handel en industrie die vind
dat er onvoldoende meren in Finland zijn, was dat toch
een beetje te ﬂauw om daar een verhaal omheen te maken.
Daarom, bij deze, een verslag van
een speurtocht.
Toen ik anno 2001 naar Finland
kwam werd tijdens kerst getrakteerd
op meerdere kerstconcerten. Niet
altijd tot mijn onverdeeld genoegen.
Soms was het echt moeilijk om mijn
aandacht erbij en mijn ogen open te
houden . Maar een kerstliedje sprong
er wat mij betreft met kop en schouders bovenuit. Alleen, ik wist de titel
niet en de uitvoerend artiest zegt bij
kerstliedjes vrij weinig. Daarna, ben
ik elke kerst weer met hetzelfde lied
geconfronteerd. Het gekke was, het
klonk zo bekend in de oren, maar
ik kon er voor mezelf niet uitkomen
waar ik het eerder gehoord had..
Goed je vrouw vertelt je dan dat het lied van origine uit
Frankrijk komt. Dat klinkt heel zinnig, want het lied heeft
inderdaad karakteristieken van een Franse koorzang, maar
ermee geholpen ben je nog niet. Je besluit “ik laat het aan
mijn tante horen”, zij heeft immers een gedegen katholieke
opvoeding gehad. Dan moet je toch wel aardig wat kerstliedjes kennen! Met andere woorden, als een het weet is zij
het wel. Maar ook deze opzet faalde vorige kerst zodat ik
dit jaar besloot eens wat te gaan yahooen en googlen.
Wat hebben we gevonden. Het lied heet “Heinillä härkien kaukalon”. En keur van artiesten waaronder Tapani

Heinillä härkien kaukalon
Heinillä härkien kaukalon
nukkuu lap si viaton.
Enkelparven tie
kohta luokse vie
rakkautta suurinta katsomaan.
Helma äitinsä armahan
nukkuu Poika Jumalan.
Enkelparven tie
kohta luokse vie
rakkautta suurinta katsomaan.
Keskellä liljain ja ruusujen
nukkuu Herra ihmi ﬆen.
Enkelparven tie
kohta luokse vie
rakkautta suurinta katsomaan.
Ri ﬆillä rinnalla ryövärin
nukkuu uhri puhtahin.
Enkelparven tie
kohta luokse vie
rakkautta suurinta katsomaan.

Kansa, Eppu Normaali, en Monica Groop hebben het gezongen. Het lied is inderdaad van origine Frans, en komt
uit ongeveer de 17de eeuw. Het lied is uit het Frans gehaald door Martti Korpilahti. Ik zeg expres “gehaald“ in
plaats van “vertaald” want een letterlijke vertaling is het
niet te noemen.
Wat Martti Korpilahti precies gehaald had
is echter nergens te vinden, dus ben ik aan
de andere kant begonnen. Gelukkig is de
titel van het lied wel in het Engels vertaald,
zodat ik via de Engelse links de Franse liedjes kon vinden. Dan blijkt het lied helemaal
niet “daar in de ossenstal” te heten, maar “de
slaap van kindeke jezus”. De tekst is in het
Frans een veel simpeler dan in het Fins. Het
klinkt ook beduidend anders hoewel toch
bepaalde elementen hetzelfde zijn, maar ik
heb het gevoel dat het meer ruimte laat voor
een toneelstukje erbij. Stel je voor een koor
is aan het zingen en bij ieder nieuw couplet,
komen er mensen binnen die rondom de wieg
van Jezus gaan staan, een knecht met ossen
(natuurlijk geen echte, maar kinderen die ossen spelen), kinderen met bloemen etc. Dat
het Franse kerstlied als koorzang toch heel mooi kan zijn
bewijst een Frans koor (Les Pauvres de Saint-François).
Kijk maar eens op de volgende link en download het Mp3
bestand wat daar staat.
http://cafe.rapidus.net/jacquroy/pagech019.htm
De CD waar deze muziek op staat heet "Courons à la
crèche". Gelukkige feestdagen gewenst.
Jos Helmich

Le sommeil de l'Enfant Jus
(The Sleep of the Child Jus)
Entre le bœuf  l'âne gris,
dort, dort, dort le pit Fils!
Mille ang divins, mille séraphins
volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour.
Dors, dors, Roi d ang, dors!
Entre l ros  l lys,
dort, dort, dort le pit Fils!
Mille ang divins, mille séraphins
volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour.
Dors, dors, Roi d ang, dors!
Entre l pastoureaux jolis,
dort, dort, dort le pit Fils!
Mille ang divins, mille séraphins
volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour.
Dors, dors, Roi d ang, dors!

Kopy inleveren voor 17 Februari 2006
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. 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 volgende bijeenkomst, neem contact op
met Maaike.
•
•

Contactpersoon: Maaike Beenen
Tel. 050 - 599 3116

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

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

HELSINKI
Elke tweede vrijdag van de maand is er een borrel.
•
•
•

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

Contactpersonen
Regio

Contactpersoon

FORSSA
HELSINKI
JYVÄSKYLÄ
LAPLAND
LOHJA
MIKKELI
OULU
SALO
TAMPERE
TURKU

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

VAASA

Peter Zaagsma

Email

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

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
040 - 838 6408
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