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In dit nummer veel verslagen 
van het bestuur, waarin ver-

antwoording wordt afgelegd over 
de dingen die het afgelopen jaar 
gebeurd zijn. Ik heb als hoofdre-
dacteur even overwogen er een van 
mij bij te voegen, maar later be-
sloten dat toch maar niet te doen. 
Verantwoording afleggen doe ik al
genoeg op deze plek. Elk nummer 
weer. Ik weet dat is nieuw. Het is 
even wennen, en voor mij is het ook 
niet altijd makkelijk maar de prak-
tijk leert dat dit toch uiteindelijk 
het beste is. 

Zo ook het afgelopen twee num-
mers waarin de vraag aan de orde 
kwam wie Noorderlicht nou ei-
genlijk bedacht had. De meningen 
blijken hier ver over uiteen te lopen. 
Navraag bij mensen die toentertijd 
de vereniging bestierden leidt niet 
tot genoeg duidelijkheid. Men kan 
zich het niet scherp genoeg herin-
neren om voldoende zeker te zijn. 
Hun archieven, ergens op een stoffig
zoldertje in een doos die al veel ver-
huizingen doorstaan heeft,  kunnen 
ook geen uitsluitsel bieden. In zo'n 
situatie dreigt zoiets op een welles-
nietes gedoetje uit te lopen waarbij 
allerlei oude koeien uit de sloot wor-
den gehaald. Het hoeft daarom geen 
betoog dat de voltallige redactie en 
het voltallige bestuur aangegeven 
heeft daar geen zin in te hebben. De 
Nederlandse Vereniging in Finland 
is in de eerste en de laatste plaats een 
gezelligheidsvereniging, daarom 
zetten we bij deze een punt achter 
deze discussie.

In dit nummer komt ook de kin-
derhoek weer terug na lang afwezig 
te zijn geweest. Dat hebben we nu 
ingevuld door een aantal oud-Ne-
derlandse kinderliedjes weer boven 
water te halen, maar in de toekomst 
zijn inzendingen van kinderen (zo-
wel tekst als tekeningen) ook van 
harte welkom. Die kinderliedjes zijn 
overigens een verhaal apart. Vele 
liedjes zijn op zijn zachtst gezegd 
ondeugend en sommige ronduit 
cru. Zo ben je in al die willen te 
kaperen varen geen echte man wan-
neer je geen walrus dood kan ma-
ken. En daar was laatst een meisje 
loos eindigt ook al niet goed voor 
het betrokken meisje. Dan begin je 
te begrijpen dat je ouders sommige 
coupletten gewoon oversloegen. 

In dit nummer veel cultureels. 
Daarbij is veel geschreven door Pe-
ter Starmans. Oud-voorzitter van de 
Nederlandse Vereniging in Finland 
en huidig vice-voorzitter van de 
Fins Nederlandse Vereniging. Wij 
hebben hem nu officieel weten te
strikken als redactielid. Vanaf deze 
plek van harte welkom Peter! Met 
zijn toetreding hebben we nu een 
acht man/vrouw sterk team. Dat 
lijkt voorlopig wel voldoende om 
het voortbestaan van Noorderlicht 
mee te garanderen. 

Het culturele van dit nummer 
zit hem in vele dingen. Zo is er een 
kunstenares die bezig is met een 
project over zondagse jurken in 
Europa. Een seminarium over de 

beslommeringen die Nederland op 
dit moment treffen aan de univer-
siteit van Helsinki. Verder zijn er 
de Taalhoek,  de boekbespreking 
en last but not least een bespreking 
van de muziek die het koor voix 
jolies 9 juni in Helsinki (de datum 
dat ze in Mikkeli zijn is nog niet 
bekend) ten gehore zal brengen. In 
het volgende nummer van Noorder-
licht zal het koor zelf nog eens aan 
bod komen. 

Ook weer terug is de compu-
terhoek die Michiel Visser voor 
ons verzorgd heeft. Vorig nummer 
moesten we dat nog schrappen van-
wege ruimtegebrek maar gelukkig is 
dat verleden tijd!!  Enkele redactie 
en bestuursleden hebben onlangs 
uitgerekend dat de meerkosten van 
een extra pagina niet zodanig groot 
zijn dat daar tegenop gezien moet 
worden zolang het maar onder de 
9 A3’s blijft. Dat is goed nieuws. 
Het maakt het makkelijker Noor-
derlicht aan te passen aan de hoe-
veelheid kopij i.p.v. andersom. De 
kleurtjes waar we vorig jaar mee 
geëxperimenteerd hebben komen  
niet terug. Dat geld word besteed 
aan meer kopij. Het blijkt n.l. mo-
gelijk een extra Noorderlicht te ver-
zorgen zodat de lezer op de hoogte 
blijft van een actuele agenda. We 
gaan dus naar vijf Noorderlichten 
per jaar. Ze zullen niet allen even 
dik zijn, maar we doen ons best ze 
voor u te vullen.

Namens de redactie
Jos Helmich



4
Baten en Lasten rekening 1.1.2004-31.12.2004 (euro)

Inkomsten
Contributieheffingen 4.653,00

Contributie individueel 1.841,00

Contributie gezin 2.812,00

Creditrente 12,48

Entreebetalingen 605,00

Entree bbq Oulu 43,00

Entree Leids ontzet Gratis dit jaar 0,00

Entree sauvusauna 171,00

Inleg EK 2004 15,00

Aanbetaling WK Fin-Ned 376,00

Subsidies 0,00

Sponsoring 950,00

Contributie bedrijf 150,00

Sponsoring 800,00

Overigen 4,00

TOTAAL INKOMSTEN 6.224,48

Uitgaven
Bestuurskosten 612,68

Bankkosten 79,28

Secretariaat 227,20

Reiskosten 261,90

Bestuursvergaderingen 44,30

Evenementen 2.668,62

7.1 Nieuwjaarsreceptie, afscheid Ambassadeur 80,90

7.2 Poffertjesavond Jos Helmich 93,47

13.3 Snertavond Adriaan Perrels 109,37

27.3 Suomenlinna + ALV 231,80

22.5 Hopeaniemi BBQ + tupa 64,05

11.6 EK 2004 Voetbalpoule (quitte) 15,00

14.8 Barbecue Oulu 59,81

21.8 Klaukkala Kanoen (afgelast) 0,00

13.9 Spelletjesavond + eten 53,27

2.10 Leidens ontzet + ALV 614,22

23.10 Poffertjesavond Mieke Suokas 61,28

10.11 Poffertjesavond Turku 41,74

13.11 Savusauna 618,00

13.11 Gourmetavond 155,08

4.12 Sinterklaasfeest Helsinki 46,90

4.12 Sinterklaasfeest Oulu 47,73

WK Fin-Ned 8.6.2005 376,00

Informatie & Publicaties 1.980,89

Noorderlicht (incl. extra kosten jubileumuitgave) 1.623,39

Nieuwsbrief 253,50

Internet 104,00

Overigen 365,07

Onvoorzien 365,07

TOTAAL UITGAVEN 5.627,26
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 Samenvatting

Totaal uitgaven 5.627,26
Totaal inkomsten 6.224,48
Toename saldo 597,22

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

Inkomsten 2004 Ontvangen Begroot Verschil

Contributies 4.653 4.600 +53

Entree 214 300 -86

Sponsoring 950 1.000 -50

WK-tickets 391 0 +391

Overigen 16 150 -134

Subtotaal 6.224 6.050 +174

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

Uitgaven 2004 Uitgegeven Begroot Verschil

Bestuurskosten 613 900 -287

Evenementen 2.277 2.950 -673

WK-tickets 391 0 +391

Informatie & publicaties 1.981 2.000 -19

Onvoorzien & overigen 365 200 +165

Subtotaal 5.627 6.050 -423

Evenementen nader bekeken
Nieuwjaarsreceptie 81 700 -619

Leids Ontzet 614 900 -286

Overige evenementen 1.582 1.350 +232

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

Overschot jaarrekening  (+174) - (-423) = 597
31 December 2004, Guido Nuijten
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Nederlandse Vereniging in Finland, Balans 31.12.2004 (euro)

Activa Passiva

Merita 200138-476383 5280,62 openstaande verrekeningen 0,00
besteedbaar saldo 1.1.2004 3683,40

Kas 0,00 onafgeboekte reservering 1000,00
5280,62 toename saldo 597,22

besteedbaar saldo 31.12.2004 5280,62

5280,62 5280,62

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

Belangrijke taak van de Nederlandse Vereniging in 
Finland (NVIF) blijft het organiseren van activitei-

ten voor haar leden. De doelstelling is om naast de regio-
nale borrelavonden iedere maand minimaal één activiteit 
te organiseren. Doordat een groot deel van de leden in 
het hoofdstedelijk gebied woont vindt hier het gros van de 
activiteiten plaats. Uiteraard worden er echter ook activi-
teiten georganiseerd in andere delen van het land. Hierbij 
is inbreng en initiatief van de leden onontbeerlijk. Ook in 
2005 moet benadrukt blijven worden dat de vereniging 
mogelijk kan assisteren en/of voor financiële ondersteu-
ning zorgen bij het organiseren van een activiteit. De leden 
moeten weten dat men hiervoor contact op kan nemen met 
de contactpersoon voor de regio of het bestuurslid acti-
viteiten. Voor een subsidieaanvraag kan voorafgaand aan 
de activiteit ook contact op worden genomen met de pen-
ningmeester. De vereniging juicht initiatief zeer toe!

2004

In 2004 zijn de volgende activiteiten georganiseerd onder 
de vlag van de NVIF:

07.02 Poffertjesavond bij Jos Helmich in Forssa  
13.03 Snert-avond bij Adriaan Perrels in Helsinki 
27.03  Rondleiding en ALV op Suomenlinna
22.05 Barbecue bij Hetty Bosgoed in Nummela 
10.06 Bezoek bierbrouwerij Koskipanimo in Tampere
11.06 EK2004 voetbalpoule door Guido Nuijten
14.08 Barbecue bij Marina Nijhuis in Oulu
21.08 Kanoën in Klaukkala; afgelast in verband met de 
waterstand in Vantaanjoki
28.08 Appel en wijnproeverij bij Bart Venema in Lohja
11.09  Spelletjesavond bij Guido Nuijten in Vantaa
02.10 Leidens Ontzet en ALV in Helsinki
23.10 Poffertjesavond bij Mieke Suokas in Forssa
10.11 Poffertjesavond in Turku
13.11 Rooksauna en gourmetavond in Nuuksio, Espoo 
04.12 Sinterklaasfeest in Helsinki
05.12 Sinterklaasfeest in Oulu

Tevens vond op 7 januari op de ambassade de nieuw-
jaarsreceptie plaats, waarbij afscheid werd genomen van 

ambassadeur Niek van Zutphen. Op uitnodiging van de 
ambassade werd op 29 april  Koninginnedag gevierd op de 
residentie.

Tenslotte zijn er lokaal nog diverse andere bijeenkomsten 
georganiseerd door leden van de NVIF, echter zonder directe 
ondersteuning van, of promotie door, de vereniging. Deze 
activiteiten zijn derhalve niet opgenomen in dit overzicht.

2005

Op 14 Januari 2005 heeft de nieuwjaarsreceptie plaats-
gevonden, deze keer in Hirvenpäämaja te Helsinki. Op 11 
februari was er een Catanavond in Oulu bij Sandra van der 
Veen, en op de 12e kon er geschaatst worden op Mustikka-
maa in Helsinki.

Verder laat de agenda voor 2005 op dit moment, onder 
voorbehoud, de volgende activiteiten zien:

 
19.03 Rondleiding en ALV in het Sinebrychoff museum in
Helsinki
29.04 Koninginnedag (i.s.m. Ambassade)
01 – 03.07 Contactpersonenweekend in Petäjävesi, waarbij 
alle leden zeer welkom zijn
08.06 WK kwalificatiewedstrijd Finland – Nederland in
Helsinki
09 – 11.06 25-jarig jubileum Koningin Beatrix, concert ka-
merkoor in Helsinki en Mikkeli
20.08 Kanoën en barbecue in Klaukkala
01.10 ALV + Leidens ontzet in Helsinki
11.11 Sauna avond in Espoo
03.12 Sinterklaasviering (i.s.m. zaterdagschool) in Helsinki 
en Oulu

Streven is in 2005 een begin te maken met een jongerentak 
binnen de NVIF. Deze tak kan zich bezig gaan houden met 
activiteiten voor jongeren, en een eigen stukje op de website, 
het forum en in Noorderlicht verzorgen.

Bas Nieuwenhuis

Activiteitencommissaris
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4 Het aantal gezinslidmaatschap-

pen is het afgelopen jaar met 10% 
gegroeid van 79 (4.4.2004) naar 
88 (1.3.2005), terwijl het aantal 
gewone leden vrijwel gelijk bleef 
tot iets boven de 100. Het aantal 
discussieforumleden steeg van 83 
tot boven de psychologische grens 
van 100. Dit betekent dat ruim de 
helft van de leden zich inmiddels bij 
het forum heeft aangemeld (http://
www.starwa-
re.nl/nedver-
fi n / f o r u m ) .
Zo’n 15-20% 
van de forum-
leden is daad-
werkelijk actief op het forum. 

Vrijwel alle correspondentie met 
het secretariaat verliep via email 
(nedver@kolumbus.fi), de invulfor-
mulieren op de website en af en toe 
per telefoon. Gewone post kwam 
er dit jaar maar een enkele keer. 
Aanmeldingen voor lidmaatschap 
werden meestal gedaan via de in-
vulformulieren van de website, wat 
het bijwerken van de ledenlijst mak-
kelijk en snel maakte. Aankomend 
jaar zullen gelijksoortige formulie-
ren voor adreswijzigingen en het 
beëindigen van lidmaatschap op de 
website verschijnen. Het voorkomen 
van foute adressen bespaart veel tijd 
en postzegels.

Naast vier Noorderlichten werden 
er in 2004 drie nieuwsbrieven uitge-
geven. Nieuwsbrieven werden waar 
mogelijk verstuurd per email (zo’n 
80%), de rest per reguliere post. 
E m a i l s  d i e 
o n b e s t e m d 
terugkwamen 
werden alsnog 
per post ver-
s tuurd.  He-
laas bleek dat 
de per email 
v e r z o n d e n 
brieven niet altijd gelezen of ont-
vangen werden. Dit komt wellicht 
doordat oude, vergeten emailadres-
sen in het ledenbestand zijn blijven 
staan, of door de grote dosis roska-
postit en filters waarin de nieuws-
brief makkelijk spoorloos raakt. 

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

bezocht, boden deze informatie-
bronnen niet de gehoopte hulp.

Voor de kanotocht, het Leidens 
Ontzet, de savusauna-avond en de 
nieuwjaarsborrel kwamen enkele 
aanmeldingen binnen via het al-
gemene emailadres en het forum. 
Helaas werd er maar door weinig le-
den van deze mogelijkheid gebruikt 
gemaakt, wat het inschatten van 

verwachte be-
zoekersaantal-
len en daarmee 
de organisatie 
van de activi-
t e i t e n  no g a l 

bemoeilijkte. Voor de voetbalwed-
strijd Finland-Nederland kwamen 
daarentegen maar liefst 24 aanmel-
dingen binnen. In oktober zijn er 10 
kaartjes gekocht; Helaas moesten de 
14 latere aanmeldingen in januari 
teleurgesteld worden, omdat de tent 
al helemaal uitverkocht was.

Om de leden beter op de hoogte 
te houden, is voor het aankomende 
jaar besloten een extra Noorderlicht 
uit te geven, die iedereen per post 
ontvangt. Informatie over plaat-
selijke activiteiten wordt net 
als in 2004 zoveel mogelijk 
door contactpersonen door-
gegeven, die beschikken over 
de meest recente emailadres-
senlijsten. Getracht zal wor-
den de website en het forum 
in de toekomst meer onder de 
aandacht van de leden te brengen; 
de websitecommissie o.l.v. Maaike 
Beenen heeft voor dit doel een en-

quête opgezet, 
om het gebruik 
en de wensen 
v a n  l e d e n  t e 
peilen (http://
w w w. k o l u m -
bus.fi/nedver/
enquete.htm).

Het gros van de gestelde vragen 
aan het secretariaat ging over emi-
greren naar Finland. Het vinden 
van een baan en de voorwaarden 
voor het opstarten van een eigen 
bedrijf (met name in Lapland) 
waren daarbij de voornaamste on-
derwerpen. Ook de regels voor het 
invoeren van een eigen auto, het 
zoeken van woonruimte en het ver-
huizen van spullen van Nederland 
naar Finland kwamen wederom 
aan bod. 

Daarnaast stelden zowel Neder-
landers als Finnen vragen over Fins 

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

Bovengenoemde vragen proberen 
we zoveel mogelijk te beantwoor-
den via de algemene informatie 
op de website van de vereniging 
(http://www.kolumbus.fi/nedver).
Niet alle antwoorden zijn nog even 
goed te vinden, maar er wordt aan 
gewerkt.

De culturele Fins Nederlandse 
Vereniging verzocht ons meerdere 
malen uitnodigingen voor door 
hen georganiseerde activiteiten op 
de website te plaatsen. Het uitwis-
selen van gegevens hielp mee in de 
opbouw van een prettige samenwer-
king tussen de twee verenigingen. 
Een Nederlands koor uit Den Haag 
dat in het voorjaar in Helsinki en 
Mikkeli komt optreden, wordt bij-
voorbeeld nu door beide verenigin-
gen ondersteund. 

Een vraag van de Fins/Neder-
landse jongerenafdeling Kieppis 
uit Nederland (http://www.bozos-
livehere.com/suomi/) resulteerde in 
de aanstelling van een jongerenco-
ordinator binnen de Nederlandse 
Vereniging in Finland. 

De Nederlandse Vereniging in 
Finland bleek redelijk populair bij 
de Nederlandse media. Tot vijf maal 
toe kwamen er verzoeken om leden 
op te roepen voor medewerking aan 
radioprogramma’s (Wereldomroep 
en NCRV), TV-programma’s (EO) 
en krantenartikels (Dagblad Twente 
Vandaag).

 
Ook studenten wisten ons te 

vinden. Nederlandse studenten 
probeerde ons vooral te strikken 
voor (markt-)onderzoeken over o.a. 
Finse gevelbekleding, tijdschriften, 
expats en cultuurverschillen in de 
zakenwereld. Finse studenten wa-
ren meer geïnteresseerd in sponso-
ring van hun studentenuitwisseling. 

Blĳf up-to-date
met email en web-
site!

1 Extra noorder-
licht per jaar!

Veel vragen over 
e m i g r a t i e  n a a r 
Finland
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Twee studieverenigingen en ook een 
aannemersbedrijf zochten naar tips 
voor de organisatie van excursies 
in Finland. 

Toeristische vragen kwamen 
maar sporadisch binnen, eenmaal 
een vraag over het huren van 
zomerhuisjes en eenmaal 
van een groep jongeren 
die wilden kanoën over 
de ruige wateren van 
Lapland.

Zes maal werd er een 
verzoek gedaan te hel-
pen bij het zoeken naar 
oude Finse penvrienden 
of famil ieleden. Hoe 
goed bedoeld ook, helaas 
kunnen we als vereniging 
met het oog op de privacy 
voor deze mensen maar 
weinig doen.

Daarnaast waren er grappige 

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

Grote dank aan alle forumleden 
die vaak met groot enthousiasme de 
niet altijd even makkelijke vragen 
hielpen beantwoorden. Zonder jul-
lie steun, waren vele vragen onbe-
antwoord gebleven! 

Sandra van der Veen

Secretaris

verzoeken voor het vertalen van 
zinnetjes als: ”Hartelijk wel-
kom op ons jaarlijkse tuin-
feest!”, ”Tot ziens in onze 
winkel!” en ”Welterusten!” 
voor op de slaapkamermuur. 
Fantasiapelit uit Oulu bood 
spontaan twee Nederlandsta-

lige bordspelen aan, die 
per ongeluk bij hen in de 
winkel waren terechtge-
komen.

De leukste vragen tot 
slot zijn die vragen die 
nergens onder vallen; Een 
gehandicaptenvereniging 
op zoek naar een ”echte” 
gebruikte rendierenslee; 

Een gepensioneerde ver-
woede vrachtwagenverza-
melaar op zoek naar Finse 

Sisu- en Vanaja-goeroes; Een 
noodkreet voor het oplossen 

van een vraag uit de einde-
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 Agenda - Agenda - Agenda
Donderdag 17 Maart  2005, 18-20, Auditorium XIV, University of Helsinki Main Building, 
Unioninkatu 34, Helsinki. Seminar: fundamentalism and xenophobia: has European multiculturalism failed? The Ne-

therlands as a test case. (Zie elders in dit nummer onder het kopje seminarium)

Zaterdag 19 Maart - De Nederlandse Vereniging nodigt u allen uit bij de komende Algemene Ledenvergadering in het 
Sinebrychoff kunstmuseum. Het programma van die dag ziet er als volgt uit:

13.30 Bezoek aan het museum o.l.v. engels sprekende gids
15.00 Begin algemene ledenvergadering incl. koffie/thee/fris en een broodje/hapje verzorgd door kahvila Fanny
16.30 Afsluitende borrel in Hietalahden kauppahalli
17.30 Vrij avondprogramma in de stad

Adres: Bulevardi 40, 00120 Helsinki vlak aan Hietalahdentori. Tramlijn 6 stopt voor de deur.

Het kunstmuseum van Sinebrychoff is Finland’s enige museum specifiek gericht op de Europese kunsthistorie. De dy-
nastie van Sinebrychoff, van 1750 tot 1944, is een van Helsinki’s meest bekendere en invloedrijke. Zakenman en brouwe-
rijeigenaar Paul Sinebrychoff en zijn vrouw Fanny Grahn hebben in hun leven een voor Finse begrippen ongekend grote
kunstverzameling opgebouwd. Na het overlijden van Paul in 1921 heeft Fanny de hele verzameling aan de Finse staat 
geschonken. De verzameling bevat met name oude meesterwerken uit de Italiaanse, Zweedse en Nederlandse/Vlaamse 
kunsthistorie.

Deelname is voor leden gratis (m.u.v. het vrije avondprogramma) en voor niet-leden 18 euro. Vriendelijk doch ook met 
klem het verzoek uiterlijk maandag 14 maart aan te melden i.v.m. de reservering van de benodigde versnaperingen. In-
dien men nog agendapunten heeft voor de ALV, ook die uiterlijk 14 maart aan ons door te geven (nedver@kolumbus.fi
of telefonisch op 050 - 5498734).

Vrijdag 29 april: Viering koninginnedag van 18.00 – 19.30 uur in Villa Kleineh, Itäinen Puistotie 7 te Helsinki. Voor 
nadere informatie bel de Nederlandse Ambassade tel.09-228920. 

Tip 1: Mensen die iets willen organiseren (BBQ, oliebollenavond, poffertjesavond, Catan etc.) kunnen altijd bij con-
tactpersonen en bestuur terecht voor financiële en fysieke ondersteuning.

Tip 2: Ook leuk. Organiseer een lenkki-ilta. Skieen en/of stokwandelen met daarna een worstje op de grill of op het 
gourmet stel.
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2004: Het is nu alweer 
een aantal jaren 

dat contactpersonen door het hele 
land bijeenkomsten en acti-
viteiten organiseren en vra-
gen betreffende hun regio
beantwoorden. De hoeveel-
heid bijeenkomsten die het 
afgelopen jaar georganiseerd 
zijn laat zien dat contact-
personen een belangrijk on-
derdeel zijn geworden voor 
de Nederlandse Vereniging 
in Finland en gewaardeerd 
worden door leden in het 
hele land.

 
De meeste leden van de 

Nederlandse Vereniging in 
Finland wonen in de volgen-
de regio's: Uusimaa (Helsin-
ki) 60,6%, Varsinais-Suomi 
(Turku) 6,5% en Pohjois-Po-
hjanmaa (Oulu) 4,5%. 

 
In Helsinki, Turku, Tam-

pere,  Oulu en Jyväskylä zijn 
regelmatig borrelavonden of 
etentjes gehouden. In bijna 
alle andere steden waar con-
tactpersonen zijn, worden 
informele bijeenkomsten of 
andere activiteiten georga-
niseerd.

 
In 2004 is er voor de con-

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

 
In april heeft Adriaan Perrels de 

functie contactpersoon in Helsinki 
overgenomen van John Bekema. 
Aschwin van der Woude heeft vanaf 

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

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

 

2005: O o k  i n  2 0 0 5 
worden de borre-

lavonden danwel etentjes voortgezet 
in Helsinki, Turku, Tampere, Oulu 
en Jyväskylä. Misschien dat dit jaar 
ook in andere regio’s iets dergelijks 
wordt opgezet, maar dat is afhan-
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4 kelijk van het aantal Nederlanders 

en het animo hiervoor. 
 

Een streven voor 2005 is dat 
er meer gebruik wordt gemaakt 
van het discussieforum door de 
contactpersonen om informatie 
uit te wisselen of om even 'bij 
te praten'. Een ander streven 
is contactpersonen te vinden 
in de regio’s waar we nog geen 
contactpersoon hebben. 

 
Ten slotte staat er van 1 t/m 

3 juli een weekend voor de con-
tactpersonen op het program-
ma, waarin de contactpersonen 
ideeën kunnen uitwisselen en 
bespreken wat het betekent om 
contactpersoon te zijn. Dit zal 
worden gehouden in Petäjävesi 
(bij Jyväskylä). Doelstellingen 
zijn: bevordering van de sa-
menwerking en teamspirit van 
de contactpersonen en verbete-
ring of uitbreiding van taken/
activiteiten van de contact-
personen door middel van 
evaluatie en discussie van het 
afgelopen jaar. Dit zijn ook de 
doelstellingen voor 2005.

Bent u geïnteresseerd in een 
bijeenkomst of wilt u informa-
tie? Neem dan contact op met 
de dichtstbijzijnde contact-

persoon. U vindt de namen van de 
contactpersonen achterin het Noor-
derlicht. De agenda is elders in dit 
blad. Overige  actuele informatie 
kunt u vinden op de website of op 
het discussieforum.

Maaike Beenen

Coördinator Contactpersonen

Groningse kruidkoek

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

Voorverwarm de oven op 175ºC. Zeef de bakmeel met 
de bastardsuiker boven een kom en maak in het mid-
den een kuiltje. Doe daar de stroop, het zout, de kaneel, 
de foelie, de kruidnagels en de nootmuskaat in. Giet er 
vervolgens, scheutje voor scheutje, de melk bij en maak 
vanuit het midden met een houten lepel een mooi beslag. 
Beboter de cakevorm en doe daarin het beslag. Doe de 
kruidkoek in de oven en laat hem in 1½ uur gaar wor-
den. Stort de koek uit op een rooster en laat hem goed 
afkoelen. 

Dit is een basisrecept je kunt ook andere kruiden zo-
als koriander, gemberpoeder of kardemom toevoegen in 
verschillende hoeveelheden.
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Ik ben gek op de NRC-rubriek 
Woordhoek van Ewoud Sanders, 

een taalkundig collega van me aan de 
UvA. Hij is wat je noemt een echte 
taalfreak en als een bezetene op zoek 
naar nieuwe woorden, naar hun ge-
schiedenis en sociale kontekst, maar 
vooral ook naar hun ontwikkeling tot 
nu toe en de toekomst ervan.  

Woorden die nieuw zijn in het Ne-
derlands en daarom vaak heel moei-
lijk te vertalen zijn, zullen zeker wel 
vergelijkbare begrippen in het Fins 
hebben, want de moderne wereld 
die erachter staat, is ook in Finland 
zonder meer aanwezig. Het zou dus 
een interessante vraag zijn, hoe ze 
actuele verschijnselen in Finland 
met woorden benaderen? Zover ben 
ik zelf nog niet echt gekomen, maar 
als iemand hier verdere voorstellen 
heeft, heel graag! 

Hulp via krant, tijdschrift of in-
ternet is er zeker wel te vinden, maar 
toch vaak niet zo duidelijk op de taal 
gericht als in Nederland. Een voor-
beeld echter van iets wat bij ons in 
de randstad wel speelt en in Finland 
veel minder, zijn bijv. woorden in 
verband met het verkeer. Nederland 
is nu eenmaal overbevolkt, Finland 
grotendeels onderbevolkt, dus de 
verkeerssituatie en de woorden die 
daarop reageren zijn niet identiek. 
Druktetarief – een soort extra-be-
lasting die je moet betalen als je 
tijdens de spits op zgn. filegevoelige
trajecten rijdt, zoals Sanders dat zo 
mooi omschrijft - geef ik nu maar als 
voorbeeld. Of een woord als bereik-
baarheidsoffensief (Randstad).

Het domein van de economie, 
het terrein van producent, ko-
per en consument.

Je kent misschien B2B, business to 
business, een belangrijke ontwikke-
ling van handeldrijven via moderne 
kanalen van internet of gsm. Vraagje: 
wat is B2C, B2E, C2C en i2i? Een 
troostkoper (fi. lohdotus + ostaja) is
iemand die - om zijn onbevredigde 
lusten te bevredigen - in supermark-
ten of waar dan ook producten koopt 
omwille van het kopen. Een luxever-
schijnsel wel, maar veel – overigens 
niet alle! - moderne mensen in het 
Westen staat vaak veel vrij geld ter 
beschikking. Wellicht was het vroe-
ger (en nu?) wel zo, dat mensen hun 
frustraties met chocola of andere zoe-
tigheden probeerden te verdringen 
of bevredigen, wat uiteraard vrijwel 
nooit lukte.

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

Onze technologische wereld

De moderne techniek is voor mij 
vooral interessant i.v.m. het woordje 
NANO (fi. Nanoteknologia): de
nanorobot (fi. Nanorobotti), de na-
nocopter (fi. “nanokopteri”) - mi-
nieme, zich als helicoptertjes rond 
bewegende machientjes, die bijv. in 
het lichaam naar iets zoeken. An-
dere woorden uit deze technische 
wonderwereld zijn er bij hopen, som-
mige algemener bekend en gebruikt 
dan andere. 

e-woorden (fi. e-sanat). 

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

voor internationaal al in het Engels 
ingeburgerde, algemeen goed ge-
worden technologische begrippen te 
lanceren. Bedenken kun je een woord 
natuurlijk wel, maar of het dan ook 
gebruikt wordt is een tweede. 

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

Gezondheid 

Gezondheid is toch altijd al be-
langrijk voor ons geweest. Hier wat 
nieuw woorden erover: de muisarm 
(“hiiri-käsi”, mouse arm)  => de 
pinarm. De deukdij (of de ribbeldij, 
fi. “lommoreisi”) wordt veroorzaakt
door pc-straling en een slechtgelei-
dend bureaublad en is ook een mooie. 
Een andere, meer psychische ziekte 
is bijv. beleidsporno (blabla-papieren 
van de bureaucratie, fi.?politiikan
porno?) of overhypen (overdreven 
aanprijzen en opblazen - via reclame 
meestal - van producten die echt zo 
goed niet zijn als ze zich presenteren; 
komt ook wel in Finland voor, maar 
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veel minder).  Nee nee, geef mij dan 
maar de contentleverancier! Immers 
.. als ik contént (tevreden) ben met de 
cóntent (de inhoud) van het gekochte 
product, ben ik dus heel tevreden 
met het gebodene! Zo'n leverancier 
probeert z'n klanten contént  (= te-
vreden) te maken met een goede in-
houd (= cóntent) van zijn product. 
OK, wat willen we nog meer?  O ja,  
wat het eten betreft nog een mooie: 
een  soepshop (fi. keittobaari), een
cafeteria met allerhand soorten soep, 
misschien dus ook wel biersoep. Een 
zeldzaam goede idee, die zal ons ze-
ker van onze dikte afhelpen! Die 
soep bedoel ik, niet de biersoep.  En 
zo kun je wel doorgaan, mijn beste 
vrienden. Woorden komen en woor-
den gaan, maar toch ... de taal is en 
blijft zichzelf en heeft als versiering 
of variatie soms een nieuwe uitdruk-
king die het kortere of langere tijd 
doet en de zaak levend houdt en 
modern! Dat moet ook, want zou dit 
niet zo zijn, dan sterft een taal aan 
bloedarmoede!

Met vriendelijke groet,
Peter Starmans, lehtori

P.S. 1: Nu nog wat bijkomend 
huiswerk voor de liefhebber: Ewoud 
Sanders neemt regelmatig nogal pi-
kante zgn. taboezaken bij de hand. 
Mij best hoor, maar ... raakt onze 
denk-, schrijf- en spreekwereld niet 
steeds meer minder vol met taboes? 
Hoho, hoor ik je zeggen, er zijn heus 
nog zat taboes: drugs, euthanasie etc. 
Accoord, maar seks is tegenwoordig 
toch wel vrijgegeven. Wat jammer 
eigenlijk, want van iets moois wordt 
nu een gemeengoed gemaakt, tame-
lijk genivelleerd tot nogal plat. Het 
zij zo!

Een volgende keer geef ik wel een 
oplossing over de juiste betekenis van 
de hier volgende woorden en mijn 
vraag nu is, wat betekenen de volgen-
de woorden?: moparm, viagragrafiek, 
internettippelen, sexchatten of SMS-
seks = seks-sms-je. Nou, zo moeilijk 
is dat nou ook weer niet, maar deze 
woorden zijn wel nieuw! Ja ja, je moet 
ze maar bedenken. Nee nee, het is 
al voor ons door anderen bedacht 
en deze woorden werden o.a. op een 
verantwoorde manier door Sanders 
in zijn ongelofelijk uitgebreide ma-
teriaal geregistreerd en genoteerd. 
Dus uit de duim gezogen zijn deze 
woorden niet!  Wel bijvoorbeeld zo'n 
onzinnige naam als 'peppoeperd'! 
Nee, dan schrijf ik maar liever Peter 
of Petrus of Pietu, niet Pepi, Peppi en 

vandaar natuurlijk peppu!

P.S. 2: Voor de liefhebbers van 
een komende taa lhoek. Op het 
boek van Leila White “From Start 
to Finnish” kom ik zoals beloofd 
een volgende keer terug, nu bied ik 
twee korte Finse teksten aan, waar-
van ik later een vertaling in het Ne-
derlands zou willen bespreken. Als 
je mij een eigen vertaling op wilt 
sturen, ga je gang hoor! Als ik tijd 
heb, zal ik erop antwoorden maar 
nogmaals, een volgende keer kom 
ik er in de taalhoek op terug, omdat 
hier nogal wat punten van verschil 
tussen het Nederlands en het Fins 
naar voren gehaald kunnen worden! 
Met groet. Peter. 

Tekst 1: (uit Henri J.M.Nouwen ja 
Walter J.Gaffney, Elämän pyörä)

“Vanhenemisen pelko johtuu 
länsimailla useimmiten siitä pe-
losta, ettei enää pystytä täyttämään 
ympäristön odotuksia, ympäristön 
jossa olet vain sitä mitä tuotat, mitä 
ansaitset, mitä omistat ja talletat. 
Siksi ne, joiden on pakko eläkkeelle 
jäämisen takia luopua haaveistaan 
hankkia yhä lisää omaisuutta ja 
vaikutusvaltaa, joutuvat yleisen 
mielipiteen silmissä pois kehältä, 
tuottavuuden pyörästä. Heitä sie-
detään, mutta ei enää oteta vakavas-
ti. Yhteiskunnassa, jossa keskeisenä 
päämääränä on taloudellinen hyöty, 
vanhuutta ei ylipäätään voida pitää 
kunniassa, koska vanhuuden aito 
kunniottaminen merkitsisi sen ar-
vojärjestelmän horjuttamista, joka 
pitää tätä yhteiskuntaa pystyssä.”

 
(denk nu niet, dat ik deze tekst 

op mezelf betrek, misschien ook 
wel, maar de 'vanhuus' waar hier 
over gesproken wordt zou ook wel 
eens de 'buitenlander' kunnen zijn 
die in dit land werk en een bestaan 
zoekt!)

Tekst 2: (uit hetzelfde boek)

“Humoori on tietämistä, johon 
kuuluu pehmeä hymy. Se ottaa 
etäisyyttä, mutta ei kyynisesti, se 
näkee asiat suhteellisina, mutta ei 
naurettavina, se luo tilaa, mutta ei 
jätä toista yksin. Vanhat ihmiset 
täyttävät talonsa usein hyvällä hu-
moorilla, he saaavat jopa vakavat 
liikemiehetkin, jotka ovat kokon-
aan uppoutuneita suuriin projektei-
hinsa, istahtamaan ja nauramaan. 
Tietäminen, johon kuuluu pehmeä 
hymy, on suuri lahja.”

 
Nog een paar losse taalopmerkin-

gen 2005! Guido - onze eerste Taal-
hoekschrijver! - schreef me vandaag, 
dat sms’en in het Fins tekstata heet. 
Goed dit te weten. Hij schreef me ook, 
dat een van de - zelfs internationale 
- topwoorden 2004 het woord ‘geiten-
neuker’ was. 

Het woord lag inderdaad bestorven 
in de mond van de vermoorde en nog-
al  provocerende Theo van Gogh, die
veel mensen die hij niet kon uitstaan 
zo benoemde - o.a. islamieten, en dat 
is wel jammer en ook wel wat tot erg 
ongenuanceerd gezegd en dus ge-
vaarlijk! Vaak wordt ‘kuisjes’ gezegd: 
mierenpuntjespuntjes - (mieren..., 
geiten...) een verdekte krachtterm als 
gedverderrie en jessus! - zogezegd om 
eigenlijk voluit en direct op de man af 
te zeggen: mierenneuker of bijv. gei-
tenneuker, woordneuker etc. Dit zijn 
overigens als woorden geen nieuwko-
mers, zulk soort woorden zijn al jaren 
aan het komen en aan het gaan. Overi-
gens ... over zulke vloek- en krachtter-
men zou nog heel wat te zeggen zijn. 
Misschien een andere keer.

Leuke woorden 2004 zijn bijvoor-
beeld de nogal actuele ‘billenknijpaf-
faire’, waardoor ons aller Ruud - nog 
wel een klasgenoot van me op het 
Canisiuscollege te Nijmegen - op z’n 
hoge post gesneuveld is. Het zij zo. 
Eén zin uit de Van Dalesite over Taal 
2004 kan ik u niet onthouden: “Door-
gewinterde cyberdaters bleken wat af 
te cyberflirten in on-linerelaties die in
het gunstigste geval uitmondden in 
een off-linerelatie.” Ik zou nu alleen
maar onze singles, die liever double 
zouden willen worden, aanraden het 
zo eens te proberen. Een moderne 
vorm van paren. Nog zo gek niet, lijkt 
me. Maar ik moet eerlijk bekennen 
dat ik er geen ervaring mee heb.

Nu een laatste leuke vraag van 
Guido aan mij was: “Hebben Finnen 
trouwens ooit wel eens van een ‘kuk-
kakaalikorva’ gehoord?” Een heel 
leuk woord hoor, zoek maar eens via 
google, dan kom je erachter, dat het 
een soort koptelefoon is met gevaarlij-
ke oorschelp-bijwerkingen. Overigens 
geeft google bij de combinatie ‘kop-
telefoon’ en ‘bloemkool’ ook leuke 
links, om echt van te genieten. Maar 
het woord ‘bloemkooloor’ is er voor-
zover ik weet nog niet. Ons beroemde 
oor is nog steeds gereserveerd het ver-
bonden linkeroor van de oeroudoom 
van Theo van Gogh, van onze grote
schilder Vincent van Gogh.
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Mijn eerste kennismaking met 
de Nederlandse Vereniging 

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

heid was weer van het zelfde kaliber. 
Nieuwe leden en oude leden konden 
kennis met elkaar maken. Alhoe-
wel velen elkaar nog op het Leidens 
Ontzet of op de maandelijkse borrel 
hadden gesproken was er kennelijk 
geen gebrek aan gespreksstof. Achter 
de balie werd gezorgd dat alles goed 
“gesmeerd” verliep en niemand be-
hoefde lang droog te staan. Wierd, 
Bas en Iris hebben op een uitstekende 
wijze de praktische zaken georgani-
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seerd opdat van alles voldoende zou 
zijn. Hoe lang men blijft wordt niet 
bepaald of het een staande receptie is 
of dat er voldoende zitplaatsen zijn: 
men blijft zolang mogelijk. Dit jaar 
gemist? Volgend jaar weer  herkan-
sing. Maar hopelijk zien we elkaar 
éérder op een ander evenement.

Uw voorzitter
Arie Oudman

Koninginnedag 2005
Aan alle Nederlanders (en hun partners) 

verblijvend in Finland

Ambassadeur Robert J.H. Engels
nodigt u uit voor de viering van

Koninginnedag 2005

op vrijdag 29 april van 18.00 – 19.30 uur
Villa Kleineh, Itäinen Puistotie 7 te Helsinki

Voor nadere informatie:
Nederlandse Ambassade tel.09-228920
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Stelt u zich eens voor... 
Een vrouw; mooi en veelzijdig...
Met vele gezichten.

Haar naam?   Europa!!! 

Om zich van haar beste kant te laten zien trekt ze haar 
‘zondagse jurk’  aan. Helaas, ze heeft er slechts één. Te 
weinig om zich in al haar facetten te vertonen.

Anke den Duyn, beeldend kunstenaar uit Nederland 
heeft besloten de garderobe van Europa uit te breiden 
en is daarvoor op zoek naar deelnemers.

Plaatsen in Europa

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

Nieuwe garderobe

Een garderobe gevuld met zondagse jurken. Jurken 
gemaakt van foto’s. Portretten van inwoners in hun ‘zon-
dagse jurk’. Voor het voetlicht gebracht in een modeshow 
en te bewonderen op verschillende plaatsen in Europa. 

Een kijkje in de reizende klerenkast van Europa. Een 
kennismaking met de ander. Woont u in een streek die 
interessant kan zijn voor mijn project of kent u iemand 
die mij verder kan helpen. Neem contact met mij op. Ik 
stuur u graag nadere informatie.

De eerste jurk, een nieuwe jurk voor Diever kunt u 
bekijken op mijn website: www.ankedenduyn.nl 

                                                                               
 Anke den Duyn

                                                                       
Diever, Nederland, wardrobeontour@ankedenduyn.nl  
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 Mijn naam is Willem Zeeman 
een geboren en getogen west-

lander. Geboren op 09-05-1969 en 
dus nu 35 lentes jong. In Nederland 
jaren lang een eigen kwekerij gehad 
in groente en later bloemen. Toen 
dit niet meer rendabel was ben ik 
er vrijwillig mee gestopt en op de 
vrachtauto gestapt. 

Ik kwam op een lijndienst Neder-
land-Rovaniemi te rijden. Wij laden 
in die tijd groente/vlees en ijs en der-
gelijke voor Moermansk in Rusland, 
maar loste dit in Rovaniemi, waarna 
we in Zweden terug laden voor de 
scania fabriek in Zwolle. Toen een 
aantal jaren geleden de Russische 
economie in elkaar zakte, stopte dat 
werk dus ook. De Finse partner waar 
we destijds mee samenwerkte is toen 
groente, bloemen, vlees en al het an-
dere nodige uit Nederland gaan in-
voeren naar Finland. Hier hebben wij 
ook nog een tijdje voor gereden, maar 
toen mijn Nederlandse werkgever dat 
niet meer rendabel vond is hij daar 
mee gestopt. Ik vond het wel mooi 
werk, en ben toen bij de Fin gaan 
rijden. Drie jaar geleden heb ik Ritva 
ontmoet, en ik ben daarmee gaan 

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

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

Toen ik Ritva ontmoette zei ze al-
tijd dat de groente in Finland/Lap-
land niet vers is (import) nu weet ze 
beter. Dit is het verhaal: de groente/
fruit verhandeld op de veiling in Ne-
derland op vrijdag! Word op vrijdag 
dus ook op de vrachtwagen geladen, 

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

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

HUURPERIODE / DAGEN

BOUWJAAR

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:

HANDGESCHAKELD / STANDARD SHIFT
A HYUNDAI ATOS 03 30 26 23 20
AB RENAULT TWINGO 02 31 27 24 21
AC FORD KA 03 32 28 25 22
B RENAULT CLIO / FORD FIESTA 03/04/05 32 28 25 22
C PEUGEOT 307 02/03 35 31 28 25
D TOYOTA AVENSIS, ETC. 01/02 38 34 31 28
M PEUGEOT 307 04 39 35 32 29
N FORD FOCUS C-MAX 05 40 36 33 30
O FORD FOCUS WAGON STATIONCAR 04 40 36 33 30
R FORD MONDEO 03/04 42 38 35 32
W RENAULT ESPACE, 7 SEATER 04 55 50 46 43
AUTOMATISCHE TRANSMISSIE / AUTOMATIC
L CITROEN C3 04/05 37 33 30 27
DA OPEL ASTRA 03 40 36 33 30
S OPEL ZAFIRA MINIVAN 5/7 SEATER 05 45 41 38 35
X VOLVO S60 2.4 ECC / CC 04/05 69 63 58 53
� SCHIPHOL / HOOFDDORP HANDLING CHARGES 35 35 35 35

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

1-5 6-13 14-27 28+

WWW.BBLCARRENTAL.NL

NIEUW - FORD FOCUS C-MAX
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 Ik heb de afgelopen tijd verscheidene 

krantenartikelen aangeboden gekre-
gen om te plaatsen in Noorderlicht. 
Dat gaat zo vaak van, “he is dit niet in-
teressant. Is dat 
n ie t  wat  voor 
Noorderlicht.“. 
Mijn eerste re-
actie is vaak “ja, 
i n t e r e s s a n t ”, 
maar de twee-
de is “nee, niks 
voor Noorder-
licht”. Althans niet in die vorm. Bot-
weg het krantenartikel overnemen is 
nl niet mijn bedoeling. Wie geïnteres-
seerd is leest het zelf wel op het web. 
Op het web word, naar mijn mening, 
al teveel gekopieerd. Ok, het is goed 
dat kennis zich verspreid. Daar is het 
web ook voor bedoeld, maar het be-
gint er ook op te lijken dat het aantal 
sites dat daadwerkelijk iets toevoegt 
aan bestaande kennis met een lampje 
is te zoeken. Dat geldt ook respecta-
bele bladen als zeg de Volkskrant die 
helaas steeds meer en meer artikelen 
van bijv. de Guardian overnemen. 
Het hanteren van de knip en plak 
benadering is voor menig blad verlei-
delijk. Zo ook voor ons eigen blaadje 
Noorderlicht. 

Is de knip-en-plak benadering nog 
gerechtvaardigd als een korte termijn 
oplossing om bij gebrek aan kopij het 
blad te vullen of een onderbemande 
redactie op stoom te houden, op de 
lange termijn is het de dood in pot. 
Vandaar dat we als Noorderlicht re-
dactie proberen de inhoud zelf te 
verzorgen. Dat maakt het leuk en inte-
ressant voor de lezer en ons minder lui 
en gemakzuchtig. Betekent niet dat 
we nooit meer een krant zullen citeren 
of er stukje uit zullen overnemen maar 
botweg kopieren is er niet bij. 

Als klein voorbeeld wil ik graag ver-
tellen over een artikel in de Telegraaf. 
In dat artikel stond dat Nederlandse 
studenten naar Finland gingen om het 
hoge collegegeld in Nederland te ont-
lopen. Curieus bericht. Ik had het hier 
kunnen plaatsen, maar zoals gebrui-
kelijk met de Telegraaf was het bericht 
niet veel nieuwswaardiger dan de kop. 
Dan ga je toch automatisch denken 
kan ik de mensen die organiseren niet 
eens vragen voor een interview of op 
zijn minst vragen om een toelichting 
(ze zullen toch wel ergens materiaal 
hebben liggen). Dus ging een email 
naar het secretariaat van de LSVB 
(Landelijke Studentenvakbond Red.) 
met een verzoek om meer informatie 
en een contactpersoon die meer over 

de actie kon vertellen. Helaas, blijkt 
dan weer dat Nederlandse studenten 
een goed voorbeeld zijn van veel ge-
schreeuw en weinig wol. Van zowel de 

secretaris als de 
voorzitter van 
de LSVB kreeg 
ik weinig meer 
d a n  d e  l i n k 
h t t p : / / w w w.
wegmetstuden-
ten.nl/. Vragen 
ov e r  ho e v e e l 

studenten er naar Finland gaan, hoe 
het in zijn werk gaat etc, blijven on-
beantwoord. In een cynische bui denk 
ik dan dat het is om dat ze stomweg 
het antwoord niet weten. In ieder 
geval lijkt het erop dat studenten die 
serieus Finland als studieplaats over-
wegen beter even op http://www.
wilweg.nl/ kunnen kijken. Studeren 
in het buitenland is meer een zaak 
van goede studiebegeleiders dan van 
actievoerders.

Dat het uiteindelijk gewoon een actie 
is om Staatsecretaris Rutten van het 
leerrechtenplan af te houden blijkt 
later wel als weer eens het maagden-
huis bezet wordt (weinig originele ac-
tie). Het eindresultaat van die actie: " 
studenten opgepakt en met een boete 
naar huis gestuurd". Degene die hun 
naam niet willen geven of geen ID 
bij zich hebben (toch leuk die nieuwe 
wet) krijgen nog een extra hoge boe-
te. Zo gaan universiteit en politiek 
met studenten om. Nou was er wel 
een tijd dat men daar een prijs voor 
moest betalen, maar kennelijk is dit 
niet die tijd.

Maar goed, drie emailtjes om een op-
vallend bericht tot een zeepbel te re-
duceren is geen slecht resultaat. Soms 
leidt zo’n actie 
o o k  n o g  w e l 
eens tot andere 
dingen. Op de 
zoektocht naar 
meer informatie 
over Nederland-
se studenten in 
Finland stuitte ik op een verslag van 
een blinde studente die in Helsinki 
(hartje winter) een half jaar had door-
gebracht. Ik kan dat helaas niet plaat-
sen. Per email heb ik om toestemming 
gevraagd maar nooit antwoord gehad. 
En omdat alleen spammers email te-
lefoonboeken lijken te hebben zal het 
wel niet lukken contact te krijgen ook. 
Enfin ,er zullen nog wel ander studen-
ten zijn (misschien zelfs studenten die 
iets willen schrijven over hun ervarin-
gen voor Noorderlicht). 

Een ander resultaat dat het zenden van 
dat telegraafberichtje had was dat ik 
eens ging nadenken wie wel in de aca-
demische wereld een echte interesse in 
Finland had. Duidelijk was inmiddels 
dat ik bij de studentenorganisaties niet 
aan hoefde komen. Wie wel? Je her-
sens maken allerlei zijsprongen. Wie 
over bleef was Frans Nauta. Voorzitter 
van de stichting kennisland en voor-
malig secretaris van het innovatieplat-
form. Tegenwoordig verkenner voor 
het sluiten van een innovatie-akkoord. 
Een echt bewonderaar van Finland als 
het gaat om haar innovatiestrategie en 
het reguleren van het onderwijs. Met 
hem heeft Noorderlicht een interview 
gehad. In het volgende nummer pu-
bliceren we dat. 

Ik zou als hoofdredacteur graag va-
ker interviews willen doen, maar het 
is nogal een arbeidsintensieve manier 
om kopij te krijgen. Gelukkig heeft de 
hele redactie met dit interview mee-
gedacht met een enthousiasme dat ik 
tot voor kort niet voor mogelijk had 
gehouden. Het is echt lekker als je met 
een team van mensen iets leuks kunt 
bedenken. Beloven dat we dit regel-
matig zullen doen kan ik echter niet, 
maar dat betekent niet dat we er niet 
naar kunnen streven om wat vaker een 
interview te doen.

Een andere richting die ik zou wil-
len ontwikkelen is de deelname van 
oudere jongeren en kinderen binnen 
de vereniging te stimuleren. Dit in 
de pas met een nieuw te vormen jon-
gerenafdeling die de contouren heeft 
van Kieppis in Nederland. Of dat gaat 
lukken is natuurlijk de vraag, maar 
wie niet waagt die wint. In ieder geval 
kunnen enthousiastelingen die zich 

bij  de jonge-
rencoördinator 
melden op alle 
ondersteuning 
van Noorder-
licht rekenen. 

Goed, dit zijn 
maar wat losse gedachten. Bespiege-
lingen die men niet te serieus moet 
nemen. Ik schrijf dit verhaal op per-
soonlijke titel. Een ieder die hierover 
een polemiek wil aangaan kan hier 
een podium vinden.

Jos Helmich

3 emailtjes om een 
zee pbel  door te 
prikken!!

Weinig websites 
voegen iets toe.
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Een Nederlandse Amerikaan
Een Nederlandse Amerikaan, 
die zie je al van verren s taan 
Een Nederlandse Amerikaan, 
die zie je al van verren s taan

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

Zijn hoofd lijkt wel een varkenskop,  
er s taa t zowat geen haar meer op 

Zijn hoofd lijkt wel een varkenskop,  
er s taa t zowat geen haar meer op 

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

Z'n neus lijkt wel een zure bom, 
ik wou dat ik er in haen kon 

Z'n neus lijkt wel een zure bom, 
ik wou dat ik er in haen kon

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

Zijn hemd lijkt wel een prentenboek,  
h hangt een mer ui t zijn broek  

Zijn hemd lijkt wel een prentenboek,  
h hangt een mer ui t zijn broek

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

Z'n da s li jkt wel een ra telslang, 
die i s wel zeven mer lang  

Z'n da s li jkt wel een ra telslang, 
die i s wel zeven mer lang

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

Zijn broek reikt amper tot zijn kui t,  
gtreepte sokken er onderui t.  

Zijn broek reikt amper tot zijn kui t,  
gtreepte sokken er onderui t.

van voor naar achter van links naar rhts 84x) 

Zijn buik lijkt wel een lucht ballon, 
ik wou dat ik er in prikken kon  

Zijn buik lijkt wel een lucht ballon, 
ik wou dat ik er in prikken kon 

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

Maar iemand m een goed vers tand, 
do zois ni in Nederland!  

Maar iemand m een goed vers tand, 
do zois ni in Nederland!

van voor naar achter van links naar rhts (4x)
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Ik heb m'n wagen volgeladen.
Ik heb m'n wagen volgeladen,

vol m oude wijven.
Toen we op de markt kwamen

begonnen zij te kijven
Nu neem ik van mijn levensdagen

geen oude wijven op m’n wagen.

Hop paardje hop (2x)

Ik heb m'n wagen volgeladen,
vol m oude mannen.

Toen we op de markt kwamen
Begonnen ze saam te spannen

Nu neem ik van mijn levensdagen
geen oude mannen op m'n wagen.

Hop paardje hop (2x)

Ik heb m'n wagen volgeladen,
vol m jonge mei sj.

Toen we op de markt kwamen
zongen zij als sei sj

Nu neem ik van mijn levensdagen<
alleen nog jonge mei sj op m'n wagen.

Hop paardje hop (2x)

Groen i s gra s
Groen i s 't gra s 
Groen i s 't gra s 

Onder mijne voen
Ik heb verloren m'n bte vriend 

Ik zal hem zoeken moen

Hé daar laa tsgemaakt voor de jongedame
En de koekoek op h dak 

Zingt z'n lied op zijn gemak
O mijn lieve Augustijn 
Deze dame zal h zijn

 
Groen i s 't gra s 
Groen i s 't gra s 

Onder mijne voen
Ik heb verloren m'n bte vriend 

Ik zal hem zoeken moen

Hé daar laa tsgemaakt voor de jongedame
En de koekoek op h dak 

Zingt z'n lied op zijn gemak
O mijn lieve Augustijn 
Deze dame zal h zijn
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Zoals u wellicht in de Ne-

derlandse dagbladen heeft 
gelezen, heeft de Vereniging 
Rembrandt het initiatief 
genomen om bet stilleven 
Vivat*Oraenge van Jan Da-
vidszn de Heem te verwer-
ven ter gelegenheid van het 
zilveren ambtsjubileum van 
Koningin Beatrix in 2005. 
Hiertoe is de Stichting Vivat 
Oraenge opgericht die een 
aantal acties voert om voor 
deze verwerving een brede 
publieke steun teverkrijgen. 
De namen van alle schen-
kers worden opgenomen in 
een zilveren register dat aan de Ko-
ningin zal worden aangeboden. Het 
schilderij is uiteindelijk bestemd 
Voor het Nationaal Museum Paleis 
Het Loo dat de geschiedenis van het 
Huis van Oranje binnen de Neder-
landse samenleving laat zien. 

D e  H e e m  s c h i I d e r d e 
Vivat*Oraenge rand 1670. Het 
stiIIeven is te beschouwen aIs een 
solidariteitsverkIaring aan de Oran-
jes in een tijd dat de bevolking niet 
openlijk blijk kon geven van haar 
gezindheid. In 1667 werd het Huis 
van Oranje immers door het Eeuwig 
Edict uitgesloten van alle openbare 
functies en kwam alle macht toe 
aan de staten. 

Onder bet stilleven staat de tekst 
Vivat*Oraenge geschreven. De si-
naasappel en de oranjebloesemtak 
verwijzen ondubbelzinnig naar bet 
Huis van Oranje; daarnaast ook 
naar de eeuwigheid, aangezien de 
citrus de enige plantenfamilie is die 

tegelijkertijd bloemen en vruchten 
draagt. De olijftak is bet symbool 
van vrede en wijsheid, de lauwer-
krans een teken van roem. 

De Vereniging Rembrandt ziet in 
het schilderij een perfect cadeau aan 
bet Nederlands openbaar kunstbezit 
ter gelegenheid van het zilveren re-
geringsjubileum van de Koningin, 
temeer daar het Huis van Oranje 
sinds de oprichting van de Vereni-
ging in 1883 door bet bescherm-
schap het belang van bet openbaar 
kunstbezit ondersteunt. 

Een nationaal geschenk is Vivat 
Oraenge niet; het Nationaal Co-
mité Zilveren Regeringsjubileum, 
dat de festiviteiten coördineert, on-
dersteunt dit particuliere initiatief 
echter van harte. Het is de bedoe-
ling dat zoveel mogelijk mensen 
een machtigingscoupon invullen, 
waardoor een bedrag van ~ 10,- 
(maar hopelijk meer) kan worden 
overgeboekt naar de Vivat-rekening. 
Ook is het mogelijk een bijdrage 

over te maken op rekening-
nummer 24 76 05 956 van 
de Stichting Vivat Oraenge 
te Den Haag (vanuit het bui-
tenland geldt het IBAN num-
mer NL 32 FTSB 0247 6059 
56) Er is een bedrag van ca. 
E 800.000,- nodig voor de 
aankoop van het schilderij. 
De initiatiefnemers zijn er 
van overtuigd dat er brede 
steun zal worden gegeven. 
Het benodigde bedrag is een 
aspect, de handtekeningen 
van de deelnemers een an-
der. De handtekeningen van 
al diegenen die een machti-

gingskaart hebben ingevuld wor-
den uiteindelijk aan de koningin 
aangeboden, zodat zij kan zien dat 
dit cadeau aan ons nationaal kunst-
bezit, geïnspireerd door haar ambts-
jubileum, breed gedragen wordt. De 
actie heeft de volledige instemming 
van het Nationaal Comité voor het 
Zilveren Regeringsjubileum. Na 
Koninginnedag hoopt de Stichting 
Vivat*Oraenge te kunnen melden 
dat het benodigde bedrag bijeen is. 
Het schilderij zal vervolgens in de 
zomer in Paleis het Loo gepresen-
teerd worden. Namens de stichting 
Vivat*Oraenge. 

Drs. Huub Blankenberg

Adres voor coupon op achterkant:

Stichting Vivat*Oraenge.
Antwoordnummer 25
2501 KB Den Haag 

Fundamentalism and xenophobia: has European 
multiculturalism failed? The Netherlands as a test
case. 
 
Europe has recently witnessed a new wave of politi-
cal and religious radicalism. The development in the
Netherlands before and after the murder of Theo van
Gogh is one example of this. Is ideological polariza-
tion and violence the future of Europe? Can we learn 
something from the Dutch experience?

 
Time and place  
17 March 2005, 18-20,  
Auditorium XIV 
University of Helsinki Main Building 
Unioninkatu 34, Helsinki. 
                   
Key note speakers: 
 
Pasi Saukkonen (University of Helsinki): The Dutch
Tradition in European Context 

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

op 9 juni 2005 een concert 
geven in Helsinki. De beide Neder-
lands-Finse verenigingen, de NViF 
en de FNV, willen hun bijdrage aan 
het slagen van dit festijn leveren. U 
hopelijk ook, door bijv. het concert te 
bezoeken! In de voorlopige aankon-
diging op inter-
net staat: “Op het 
programma staan 
vooral a capella 
werken– (zonder 
begeleiding dus, 
alleen koorzang, 
pst) - uit de 20ste 
e euw va n  Ne -
derlandse com-
ponisten.” Het 
c onc e r t  k r i j g t 
a l s  o p s c h r i f t 
mee: “Hollandse 
Meesters”. 

“ M e e s t e r s ” : 
ne e  ne e ,  g e en 
sch i lders maa r 
c o m p o n i s t e n ! 
“ H o l l a n d s e ” : 
nee nee, niet al-
leen Hollanders 
maar ook andere 
Nederlanders, zelfs 
componisten met 
Vlaams bloed zijn van de partij ! 
“Hollandse Meesters”: nee nee, niet 
die van de zestiende of zeventiende 
eeuw, ook niet die van de negen-
tiende eeuw, maar die van de twin-
tigste eeuw! 

Om u een beetje wegwijs te maken 
in deze voor de meesten van u waar-
schijnlijk niet zo bekende materie, 
heb ik nu een paar van de belang-
rijkste componistenpersoonlijkheden 
kort geschetst. Wellicht helpt dat, 
in het Jeruzalem van deze materie 
enigszins de weg te vinden en hope-
lijk maakt het u zo nieuwsgierig en 
enthousiast, dat u graag naar het con-
cert komt. Van harte welkom hoor!

Laten we beginnen met een com-
ponist met de niet zo Nederlands 
k linkende naam Julius Röntgen 
(1855-1934). Hij kwam uit Duits-
land, was de zoon van een beroemde  
- overigens in Deventer geboren! - vi-
olist en muziekpedagoog in Leipzig, 
maar hij vestigde zich al op jonge 
leeftijd in Amsterdam, werkte daar 
als pianoleraar en solist en later ook 
als docent en directeur van het con-
servatorium, waarvan hij een van de 
peetvaders werd (1884). Als zodanig 
was hij zeer invloedrijk in het Neder-

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

in Nederland een grote diepgang 
heeft, hoeft hier verder geen betoog. 
En inderdaad ...  hij is inderdaad fa-
milie van de ons allen bekende Wil-
helm Conrad Röntgen – die van de 
apparaten, jawel! - , de grootvaders 
van de twee jongemannen Julius en 
Wilhelm waren broers, leuk hè?

 Als beroemde eenzaat van het 
concertprogramma zou ik Alphons 
Diepenbrock (1862-1921) naar voren 
willen halen, een erkende classicus en 
filoloog en wat later als componist
van vocale muziekwerken  wel auto-
didact maar zeer succesvol. Hij staat 
door zijn dubbele begaafdheid - als fi-
lologisch fijnproever van vooral Duit-
se en later ook Franse dichtkunst en 
als  musicus van de verheven muziek, 
die hem bij het lezen en smaken van 
zulke gedichten inviel - wat apart in 
het muziekleven van toen, ook wel 
door zijn meer wetenschappelijke 
en wat afstandelijke benadering via 
geleerde muziektheorie van zijn col-
lega's. Zijn grote muzikale voorbeel-
den waren Wagner en Debussy, maar 
toch bezit hij zonder meer een eigen 
stijl, dus een slaafs navolger was hij 
zeker niet! Groot was hij dus, maar in 
de muzikale kringen van zijn tijd niet 
zo populair, wel erg hoog geschat.

 Een grote voorganger van en 
een lichtgevend voorbeeld voor de 
meeste tijdens ons concert uitgevoer-
de componisten uit de 20ste eeuw 
was de muziekleraar en organist in 
Utrecht, Johannes Wagenaar (1862-
1941), een zeer invloedrijk compo-
nist van o.a. vocale kerkmuziek die 

vooral daarom 
alom geprezen 
en nagevolgd 
werd. Zijn in-
vloed op het 
mu z iek l e ven 
van Nederland 
kon hij later als 
directeur van 
h e t  H a a g s e 
conser vatori-
um nog wezen-
lijk uitbreiden 
en verdiepen. 
Hij was zonder 
twijfel de gro-
te man van de 
bekende latere 
generatie Ne-
derlandse com-
ponisten van 
voora l voca le 
k e r k m u z i e k 

in de twintigste 
eeuw.

 De vader van de belangrijke 
en ons welbekende Andriessen-'clan' 
– een familie van uitstekende mu-
sici, goede componisten en anders-
soortige kunstenaars - was Hendrik 
Andriessen (1892-1981), werkzaam 
als organist, koorleider en docent in 
Utrecht, Amsterdam en Den Haag en 
de laatste tien jaren voor zijn zeven-
tigste verjaardag als buitengewoon 
hoogleraar werkzaam aan de KUN, 
de universiteit van Nijmegen. Hij 
richtte zijn eigen belangstelling en 
ook die van zijn leerlingen en bewon-
deraars vooral op de Franse muziek 
van zijn dagen, in navolging van de al 
genoemde Alphons Diepenbrock, die 
hij hogelijk waardeerde en daarom 
promootte.

  
 Nu belanden we langzamer-

hand in de generatie 'muziekmakers', 
die in de twintigste eeuw geboren 
en getogen is. Ik gebruik het woord 
'muziekmaker', omdat vrijwel alle 
mensen die ik genoemd heb en nog 
verder zal noemen, zelf ook erkende 
musici en soms zelfs virtuozen wa-
ren op piano, viool of orgel en die 
dus vaak wat vocale muziek betreft 
vanuit de praktijk naar hun muziek 
hebben toegewerkt! Dat kan alleen 
maar van voordeel zijn voor uitvoer-

Het kamerkoor Voix Jolies. Voix Jolies is van 8 tot 12 juni 2005 in Finland. Er 
staan inmiddels concerten gepland in Helsinki en Mikkeli.
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der en toehoorder, vandaar. De eer-
ste van deze 20ste-eeuwse generatie 
was Henk Badings (1908-1987), een 
op Java geboren Nederlander, die in 
Delft mijnbouwkunde studeerde en 
later als autodidact - min of meer 
op eigen houtje dus – all-round 
componist werd. Uit mijn jonge 
jaren herinner ik me zelfs, dat hij 
via radio en ter plekke een erkende 
en beroemde beiaardier was, in 
Dordrecht o.a. Hij was dus in te-
genstelling tot de meeste anderen 
freelance kunstenaar. En juist van 
deze Henk Badings wordt de liede-
rencyclus 'Maria' door Voix Jolies 
uitgevoerd. 

 De tweede van deze 20ste-
eeuwse generatie componisten heet 
Herman Strategier (1912-1988), 
een directe leerling van Herman 
Andriessen en vooral werkzaam 
als leraar, organist en koordirigent 
in Utrecht en Leiden. Hij was o.a. 
docent muziektheorie aan de uni-
versiteit van Utrecht. Zijn muziek 
is als dat van zijn grote leermeester 
bewogen, speels en expressief, dus 
gematigd modern en ook voor on-
geoefende oren heerlijk om van te 
genieten.

 Nu zijn we gekomen bij 
het boegbeeld van de Nederlandse 
kerkmuziek, Albert de Klerk (1917-
1998), in Utrecht en Haarlem als 
organist en koordirigent werkzaam 
maar in heel Nederland bekend, ge-
eerd zo niet vereerd en geliefd nog 
bovendien. Ook hij was een leerling 
van Hendrik Andriessen en volgde 
hem als organist aan de Domkerk 
van Utrecht op. Ook hem ken ik 
vanaf mijn jonge jaren als beiaardier 
van Haarlem, heerlijke parelende 
muziek in mijn gretige oren strooi-
end vanuit onze radio. Zijn vader, 
de Vlaming Jos de Klerk, was ove-
rigens erkend musicus uit Merksem 
bij Antwerpen, hij was gevlucht tij-
dens de Eerste Wereldoorlog 
naar het veilige Nederland 
en is daar in Haarlem - als 
musicus, echtgenoot en 
huisvader -  verder geble-
ven. Hij was een vriend van 
Herman Strategier en beide 
waren in het verzet tijdens 
de Tweede Wereldoorlog 
actief als 'tres pueri' samen 
met collega Jan Mul.

 
 Nu belanden we bij 

de ook internationaal be-
roemde zoon van Herman, 
zoon Juriaan (1925-1996) 

uit de alom bekende Haarlemse 
kunstenaarsfamilie Andriessen. 
Overigens is zijn broer Louis ook 
internationaal, vooral in Noord-
Amerika, bekend. Juriaan  heeft 
aan het conservatorium van Utrecht 

gestudeerd , was later voor verdere 
studies in de VS en in Parijs – o.a. 
bij de wereldberoemde Olivier Mes-
siaen, een heerlijke oerfranse com-
ponist! - en is daarna in Nederland 
bekend geworden a ls a l l-round 
muziekmaker, een man die alle mu-
ziekgenres beheerste en gebruikte. 
Hij was een van de eerste echt in-
ternationaal geschoolde componis-
ten van Nederland. Orkestwerken, 
opera's, prachtige blazermuziek en 
vocale koorwerken heeft hij ge-
componeerd. Opvallend voor mij 
is wel, dat hij vooral ook voor de 
Oranje's (van Wilhelmina tot en 
met Beatrix) officiële muziekwerken
gecomponeerd heeft.

  
 Ton de Leeuw (1926-1996), 

was een leerling van o.a. Henk Ba-
dings en Olivier Messiaen. Hij do-
ceerde hedendaagse muziek aan de 
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 universiteit en het conservatorium 
van Amsterdam, werd via de kennis-
making met de ethno-musicoloog 
Jaap Kunst later ook geïnteresseerd 
in oosterse muziek, met name die 
uit India en Japan, wat in zijn mu-
ziek en het gedragen, wat medi-
terende karakter ervan vaak heel 
duidelijk te horen is. De betekenis 
van Ton de Leeuw voor het Neder-
landse muziekleven is niet gemak-
kelijk te overschatten.

  
 De laatste componist, waar 

ik nu iets meer over wil zeggen is 
Daan Manneke (geb. 1939) die ik 
jaren geleden op de Sibelius acade-
mie van Helsinki heb leren kennen 
en hogelijk waarderen. Hij schrijft 
moderne en serene, bijna Zeeuws-
ijle muziek – niet voor niks is hij in 
Kruiningen geboren! - en hij expe-
rimenteert graag met ruimte, klank 
en stem. Hij is een grote vriend van 
Ton de Leeuw en leerde menig mu-
zikaal ding via hem. Ook Olivier 
Messiaen heeft hem onderwezen en 
beïnvloed. Daan Manneke is docent 
aan het Amsterdamse Sweelinck 
conservatorium. Hij is in Nederland 
vooral ook bekend geworden als lei-
der van het onvolprezen kamerkoor 
Capella Breda, dat veel moderne 
muziek – bijvoorbeeld uit het Eu-
ropa rond de Oostzee, zoals werken 
van Arvo Pärt uit Estland - in Ne-
derland uitvoert en bekend maakt. 
Hij werkt ook graag samen met de 
Vlaming Kurt Bikkembergs (1963) 
van wie we in het programma ook 
een lied opgenomen vinden. Afgelo-
pen jaar konden we op uitnodiging 
van de Nederlandse ambassade in 
een magnifieke uitvoering van de
Nederlandse zanggroep Quink nog 
een schitterend, bijna mystiek stuk 
vocale muziek van hem horen in 
de Malmi-zaal. Dat was toen een 
wonderlijk mooie ervaring bij het 
luisteren naar zo'n stukje prachtig 
levende, volledig overtuigende kerk-

muziek. En ... zoiets wordt 
ons in het komende concert 
ook beloofd! Muziek, ge-
schreven door hedendaagse 
“Hollandse meesters”, die 
ons door het kamerkoor Voix 
Jolies op 9 juni gepresenteerd 
wordt! Nu al van harte wel-
kom, mijn beste vrienden. 
Nauwkeuriger gegevens vol-
gen uiteraard later!

Peter Starmans
lehtori

Benjamin Bakker. De dirigent.
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Beste Lezers. Bijgaand een be-
richt dat ik kreeg n.a.v. mijn 

vraag over het nieuwe kiestelsel. 
Naar mijn mening hadden in het 
buitenland wonende Nederlanders 
niet dezelfde rechten als andere 
Nederlanders. Na het lezen van dit 
artikel blijf ik van mening dat wij 
niet dezelfde mogelijkheden als 
andere Nederlanders hebben de sa-
menstelling van de Tweede Kamer 
te bepalen.

Ramon Dibbets,

Geachte heer Dibbets,

In reactie op het doorsturen van 
uw vraag naar het ministerie van 
BZK, kan ik u nog 
het volgende mel-
den.

Op grond van het 
wet svoorste l  wij-
z ig ing k ie sste l se l 
kan de kiezer in het 
buitenland a l leen 
een stem uitbren-
gen op een lande-
lijke lijst (de eerste 
stem). Nederlanders 
in het buitenland 
hebben dus onder 
het nieuwe stelsel 
maar één stem. Er 
ontstaat hierdoor 
inderdaad een ze-
kere ongel ijkheid 
met Nederlanders 
die in Nederland 
wonen. Dat wordt 
door het kabinet 
niet als bezwaar ge-
zien: de eerste stem 
bepaalt namelijk de 
zetelverdeling in de 
Tweede Kamer. Ne-
derlanders in het 
buitenland hebben dus ook onder 
het nieuwe stelsel een wezenlijke 
invloed op de samenstelling van de 
Tweede Kamer.

Zie stukje uit memorie van toelich-
ting bij wetsvoorstel:

De reden dat door Nederlanders 
die hun werkelijke woonplaats heb-
ben buiten Nederland geen districts-
stem kan worden uitgebracht, is als 
volgt. Het nieuwe stelsel is er op 
gericht om een band in het leven te 
roepen tussen een kamerlid dat in 
een district is gekozen en een aan-
wijsbare achterban die in een dis-
trict is verenigd. Nederlanders in 

het buitenland wonen nu eenmaal 
niet in een district in Nederland. Er 
is in het wetsvoorstel ook niet voor 
gekozen om voor Nederlanders in het 
buitenland een apart district aan te 
wijzen. Deze groep kiezers is immers 
over de gehele wereld verspreid en er 
kan moeilijk van een herkenbaar kie-
zersforum worden gesproken.

Dat voorgesteld wordt om Neder-
landers in het buitenland alleen een 
landelijke stem te geven is in de lijn 
met het advies van de Kiesraad op 
dit punt. De Kiesraad wijst er wel 
op dat een nadeel van het toekennen 
van uitsluitend een landelijke stem is 
dat de uniformiteit wordt doorbro-
ken voor Nederlanders binnen en 

buiten Nederland. Met de Kiesraad 
is de regering echter gelet op het bo-
venstaande van oordeel dat voor het 
verschil in stemrecht objectieve ar-
gumenten bestaan.

Met de Kiesraad is de regering 
echter van mening dat het geven van 
uitsluitend een landelijke stem aan 
de Nederlanders in het buitenland 
niet in strijd is met de Grondwet. 
Artikel 4 van de Grondwet bepaalt 
dat iedere Nederlander gelijkelijk 
het recht heeft de leden van alge-
meen vertegenwoordigende organen 
te verkiezen, behoudens bij de wet 
gestelde beperkingen en uitzonde-
ringen. De Grondwet voorziet dus 
in de mogelijkheid bij de wet te be-

palen dat het kiesrecht voor bepaalde 
groepen kiezers beperkter is dan voor 
andere groepen kiezers. Dit houdt 
in dat voor Nederlanders in het bui-
tenland in principe het kiesrecht 
beperkter kan zijn dan het kiesrecht 
voor ingezeten Nederlanders, mits 
voor dit onderscheid objectieve ar-
gumenten zijn aan te voeren. Het 
feit dat Nederlanders in het buiten-
land geen relatie hebben met een 
district binnen Nederland, maakt 
naar het oordeel van de regering dat 
het toekennen van uitsluitend een 
landelijke stem aan Nederlanders in 
het buitenland een geoorloofd onder-
scheid tussen Nederlanders binnen 
en Nederlanders buiten Nederland 
oplevert. Van belang daarbij is dat 

het beperken van het kies-
recht tot de landelijke stem 
de invloed van Nederlan-
ders in het buitenland op 
de samenstelling van de 
Tweede Kamer niet wezen-
lijk aantast. De landelijke 
stem is immers bepalend 
voor de zetelverdeling in 
de Tweede Kamer. Hier-
door gaat de beperking 
in de uitoefening van het 
actief kiesrecht van Ne-
derlanders in het buiten-
land ook niet verder dan 
objectief gerechtvaardigd 
is. De Kiesraad wijst hier 
ook op in zijn advies over 
de hoofdlijnennotitie.

Vanuit Finland hebben 
we een vraag gekregen 
over hoe het mogelijk is te 
stemmen op een regionale 
kandidaat als je in het bui-
tenland woont. Naar me-
ning van de schrijver is het 
twee stemmen uitbrengen 
voor in het buitenland wo-
nende Nederlanders in de 

praktijk onmogelijk. Maar die onmo-
gelijkheid impliceert weer dat in het 
buitenland wonende Nederlanders 
niet dezelfde stemrechten zouden 
hebben als andere Nederlanders. En 
dat is een punt waar hij een probleem 
mee heeft.

De vraag is dus, hoe is het 2 stem-
men-recht geregeld voor 'buitenland-
se Nederlanders'?

Hopelijk is het antwoord op uw 
vraag voldoende duidelijk.

Met vriedenlijke groet,
Mw. M.J. Willemse, Kiesraad

K
ie

sr
ec

ht
? 

 



21

Sp
yw

ar
e Bij de rolverdeling voor de 

nieuwe redactie van het Noor-
derlicht is mij gevraagd een hoekje 
over internet/computers invulling te 
geven. Het feit dat de hoofdredactie 
het stereotype van iemand die in de 
technische sector werkt graag wil 
bevestigen alsmede dat geen enkele 
krant/magazine tegenwoordig meer 
voor vol aangezien kan worden zon-
der zo’n rubriek was voor mij vol-
doende reden om hiermee akkoord 
te gaan. Bij deze dus de eerste afle-
vering die het fenomeen „Spyware“ 
tracht te belichten.

Waar de afgelopen jaren de ge-
bruiker vooral moest 
oppa ssen dat z ijn 
computer geen vi-
rusinfectie opliep, 
duiken de laatste tijd 
vooral de term „spy-
ware“ in het nieuws 
op. 

Spy w a r e ,  o f  i n 
a.b.n. spionagesoft-
ware, is software die 
gegevens over het 
gebruik van een PC 
ops l a a n  en  door-
sturen naar derden. 
Bijvoorbeeld welke 
website je bezoekt 
(danwel de in for-
matie die je op een 
website invult, zoals 
bijvoorbeeld adres, 
bank of credit-card 
gegevens). Vaak worden deze pro-
gramma’s zonder dat je het weet 
meegeïnstalleerd met een (veelal 
gratis) ander programma en worden 
ze, wederom zonder dat je het weet, 
automatisch geactiveerd bij het star-
ten van de computer.  

Een bekend voorbeeld van een 
programma met Spy-
ware is Kazaa, een 
populair programma 
voor het uitwisselen 
van o.a. muziek en 
software. Tesamen 
met de uitwissels-
oftware wordt diver-
se spyware-software 
geinstalleerd, zoals 
Gator/Gain. Deze 
programma’s verzamelen o.a. ge-
gevens van je internet gedrag voor 
gerichte advertenties die daarna op 
je computer verschijnen. 

De meeste mensen hebben geen 
idee dat hun programma is besmet 

met één of meerdere spyware pro-
gramma’s. De programma’s starten 
onzichtbaar op bij het opstarten 
van de computer. Vaak maken ze 
je computer langzamer of openen 
er meer advertentieschermen tijdens 
het internetten dan voorheen.

De beste manier om je computer 
te beveiligen tegen dit soort soft-
ware is natuurlijk preventie. Let 
altijd op wat je download van in-
ternet; Hoewel niet alle gratis soft-
ware spyware bevat, loop je vooral 
bij deze categorie software een ri-
sico. Makers van spyware betalen 
namelijk om bij een programma 

te worden meeverpakt en hierdoor 
kan dit programma dan weer gratis 
worden verspreid. 

Hieronder volgen een nog aantal 
hints alsmede een aantal internet-
adressen met gratis (in dit geval 
zonder spyware) software voor het 
beveiligen danwel verwijderen van 
spyware:

Er bestaan diverse speciale spy-
ware scanners die je systeem kunnen 
controleren op sporen van spyware 
en deze kunnen verwijderen (http://
www.lavasoft.com, http://www.ja-
vacoolsoftware.com/spywareblas-
ter.html)

De meeste virusscanners herken-
nen tegenwoordig de meest voor-
komende spyware  (http://free.
grisoft.com).

Een firewall kan software de toe-
gang tot internet blokkeren, waar-
door spyware programma’s geen 
informatie meer kunnen verzenden 
(http://soho.sygate.com/products/
spf_standard.htm).

Gebruik een andere browser dan 
Internet Explorer. Gaten in de be-
veiliging van deze Internet Explorer 
worden graag gebruikt door makers 
van spyware aangezien deze brow-
ser momenteel veruit het meest 
wordt gebruikt. Er zijn echter di-

verse andere browsers 
beschikbaar die vaak 
zelfs beter in gebruik 
zijn (http://www.mo-
zilla.org/firefox).

Het spy ware pro-
bleem heeft inmiddels 
ook Microsoft wak-
ker geschud. Onlangs 
is bekend geworden 
dat ze een maker van 
anti-spyware produc-
ten en internet be-
veiligings producten, 
Giant Company, heb-
ben overgenomen. Of 
het een goede zet is van 
Microsoft om software 
te leveren om zijn eigen 
software te beveiligen 
(beet je pa radoxaa l) 
moet nog blijken. Een 

veel gehoord probleem van Micro-
soft is namelijk de betrouwbaard-
heid van hun software. De firewall
die kort geleden is toegevoegd aan 
Windows XP bleek namelijk ook al 
een grote fout te bevatten.

Uit een recent onderzoek van een 
anti-virus softwareproduct, Syman-

tic, is gebleken dat driekwart 
(!!) van de thuiscomputers is 
geïnfecteerd met kwaadaar-
dige software, in de meeste 
gevallen spyware. Ik ben dan 
ook uitermate geïnteresseerd 
naar de situatie onder de lezers 
van het Noorderlicht…

Met het verzoek om reacties 
sluit ik dit artikel dan ook af. 

Zolang het in de context van de ru-
briek blijft, wil ik in het vervolg ook 
best verzoekjes voldoen.

michiel.visser@gmail.com

Een bekend voorbeeld van 
een programma met 
spyware is KAZAA
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Eerst in Engeland, toen in 
Duitsland en daarna in Neder-

land en Finland is via algemene tv-
kanalen  gestemd bij de kijkers wie 
tot de top 10 
( 0 )  v a n  b e -
kende  Engel-
sen, Duitsers, 
Nederlanders 
en Finnen be-
horen. Of die 
d a n  w e r k e -
lijk de groots-
ten zijn, is en 
blijft natuur-
lijk maar de vraag! En of zoiets zin-
vol is? Niet zonder meer, omdat het 
zo verschillende mensen betreft van 
vroeger en nu, mensen met volko-
men andere achtergronden en erg 
uiteenliggende verdiensten, mannen 
en vrouwen. Kortom, het betreft zo 
veel onderling totaal andere persoon-
lijkheden dat die eigenlijk niet als in 
een wedstrijd met elkaar vergeleken 
en in een bepaalde volgorde gezet 
kunnen worden. Dat klopt ook wel, 
maar toch is het interessant te zien, 
wie de gemiddelde actieve tv-kijker 
kent en groot vindt, waarom hij dat 
zo vindt, en wie van deze gekozen 
mensen naar hun mening de tien al-
lergrootsten zijn. En deze 10 worden 
dan daarna in een aparte stemming 
nog eens onderling met elkaar verge-
leken en gerangschikt.  

Algemene informatie over ieder 
van deze tien werd ons geleverd 
via 10 redelijk informatieve tv-uit-
zendingen en ook bijvoorbeeld in 
het hier besproken boek, een ver-
zameling van een reeks doordachte 
artikelen die de gekozen personen 
behandelen. En ...al lijkt misschien 
dit hele tv-project wat onzinnig, 
toch heeft zoiets wel zin omdat het 
ons een soort tijdsbeeld van nu geeft 
over  waardering en inschatting van 
bekende personen. 

Eerst een korte opmerking vooraf. 
Het besproken boek is een mooi uit-
gegeven, goed geredigeerd en rijk 
geïllustreerd boek geworden, van 
redelijke prijs en doorgaans goed 
leesbaar, ook al betreft het hier 
een vrij groot aantal auteurs. Het 
boek is ook door zijn open, nuch-
ter informatieve en vrij kritische 
samenvattingen voor de opmerkza-
me lezer een goede inleiding in de 
denkachtergrond van het moderne 
Finland en in het heersende identi-
teitsgevoel van de gemiddelde Fin.

Mijn manier van benaderen is zo, 

dat ik de Finse uitgekozen top 10 
kort van commentaar voorzie en ie-
dere keer de behandelde Fin(se) con-
fronteer met een van de personen, die 

in de Neder-
landse l ijst 
voorkomen. 
He t  r a n g -
nummer van 
deze mensen 
wordt uiter-
aard tussen 
haakjes aan-
gegeven. 

Mannerheim (1), Ryti (2), 
Ehrnrooth (4)

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

Karelië-politiek voerde en van Rus-
land meer wilde krijgen dan Finland 
ooit bezeten had. Hier was zijn tegen- 
en medespeler President Ryti wellicht 
verstandiger.

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

Ryti heeft dapper de consequenties 
van deze fouten geaccepteerd en is 
pas 1949 door president Paasikivi 
(23) begenadigd.  

Een van de andere helden van de 
Finse Winteroorlog en de voortzet-
ting ervan was Adolph Ehrnrooth 
(4), een loyale, populaire Finse ge-
neraal, streng maar gerecht voor zijn 
soldaten, een moedig voorbeeld en 
een man die bij zijn mannen aan 
het front was en bleef, ook tijdens 
het gevecht. Hij was doorgloeid 
van vaderlandsliefde en heeft dit 
met zijn krachtige stem tot aan zijn 
laatste snik kort geleden uitgeba-

zuind. Vooral door de confrontatie 
met het na 1990 weer vrijer toegan-
kelijke Karelië rond Wiborg zijn de 
Finnen oprecht geschrokken van de 
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barre realiteit van de sovjetbezet-
ting en hebben beseft welk lot hen 
in het huidige Finland bespaard is 
gebleven. En dit o.a. met behulp 
van deze nog lang levende generaal. 
Ehrnrooth werd al tijdens zijn leven 
een legende 
en die roep 
werkt door in 
de keuze van 
hem tot  de 
top 10. Hij 
was het tegen 
het  Oosten 
gerichte defensieve boegbeeld van 
de Finse staat zoals die na de oorlog 
als een wonder welvarender dan ooit 
uitgegroeid is.

Bij Mannerheim moet ik in Ne-
derland altijd denken aan onze 
'Vader des Vaderlands' Wil lem 
van Oranje (2), of eerder nog aan 
onze Koningin Wilhelmina (20), 
de vrouw die door haar moedige 
optreden tijdens de oorlog vanuit 
Londen de moeder van het verzet is 
geworden, misschien zelfs de 'vader', 
als de uitspraak van Churchill (in 
Engeland de nummer één!) wáár is 
dat hij gezegd zou hebben, dat er bij 
het Nederlandse kabinet in Londen 
maar één man was, en dat was onze 
koningin Wilhelmina. Mannerheim 
werd de vader van het Finse volk 
door zijn heldhaftig gedrag tijdens 
de Finse oorlogen tegen Sovjet-Rus-
land, Wilhelmina werd de moeder 
van het Nederlandse volk door haar 
manhaftige gedrag in Londen tij-
dens WO II. 

Maar in Londen was er wel nog 
een andere man, die door Neder-
landers in en buiten het verzet en 
tevens door de geallieerden gewaar-
deerd werd, en dat was Prins Ber-
nard (35), kortgeleden gestorven. 
Rond zijn overlijden werd hij vooral 
weer in het licht gezet vanwege zijn 
moedig gedrag voor, tijdens en vlak 
na de oorlog. Want toen was hij sa-
men met de koningin de populaire 
steunpilaar van de Nederlanders on-
der Duitse bezetting, vooral van het 
verzet. Daarom zou ik hem naast 
generaal Ehrnrooth willen zetten. 
De persoon van Ryti is zo uniek in 
de Finse geschiedenis, dat ik naast 
hem bij de vergelijking van de top 
10 tussen onze landen niemand zou 
durven te plaatsen.

Kekkonen (3), Halonen (5)  

Dat Urho Kekkonen bij de top 10 
pas op plaats drie komt, is wellicht 

voor velen een kleine tegenvaller 
geweest, omdat hij toch tot 1980 
wel de verdediger in vredestijd is 
geweest van Finland tegenover z'n 
grote broer in het Oosten. Hij was 
politiek de oersterke en oerfinse

o p b o u -
wer van 
een sta-
b i e l  e n 
modern  
S u o m i , 
w a a r i n 
ook het 

groeien van een moderne staat en 
moderne welvaart mogelijk werden. 
Misschien verrassend voor de lezer 
maar ik zou president Kekkonen 
graag vergelijken met de naoorlogse 
opbouwer van een meer gerecht en 
welvarend Nederland,  met onze 
langjarige, socialistische minister-
president Willem Drees (3).

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

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

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

Arvo Ylppö (6)
   
Even een paar woorden apart voor 

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

   
Mikael Agricola (7), Aleksis 
Kivi (9), Elias Lönnrot (10)

Nu  komen we bij een trits, die via 
de Finse taal een enorme invloed op 
het ontstaan van de Finse identiteit 
en cultuur heeft gehad. En die door 
het kiezersvolk – weer dus terecht! 
- bij de top 10 zijn gekozen. 

De leerling van Martin Luther, 
Mikael Agricola, die in deze barre 
noordelijke streken de Lutherse 
(staats)kerk heeft helpen stichten 
en die vooral door zijn oorspron-
kelijke finstalige bewerkingen van
grote gedeeltes van de bijbel, van de 
catechismussen van kerkgezangen 
een enorme invloed in het Finland 
van toen heeft gehad, een invloed 
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die tot nu toe voortduurt. 

Elias Lönnrot, de onvermoeibare 
taalwetenschapper, verzamelaar en 
creatief redacteur van veel oud-Fins 
volksgoed - zoals de Kalevala en de 
Kanteletar en talloze andere volkslie-
deren -  hem is het kiesvolk van nu 
nog niet vergeten. Fijn zo. 

Een baanbreker van Finse litera-
tuur, Aleksis Kivi, vooral bekend 
geworden door zijn “Zeven Broe-
ders”, is de laatste tijden door to-
neelbewerkingen en films ervan en
door andere publiciteit levender als 
menig moderne collega. Hij is een 
kunstenaar die een nieuwe cultuur-
taal uit bestaande volkstalen heeft 
helpen ontstaan. 

De betekenis van Agricola kun 
je eigenlijk ten onzent alleen maar 
vergelijken met het belang van onze  
Statenbijbel, gemaakt door een re-
dactiecollectief, dus niet door één 
persoon. Onze eigen Groningse Agri-
cola was samen met Erasmus (5) een 
humanist op Europees niveau, maar 
beiden zwoeren bij het Latijn en 
de eigen volkstaal, het Nederlands 
dus, kwam er bij hen maar bekaaid 
van af. 

Bij iemand als Lönnrot kan ik al-
leen maar aan onze dichter Staring 
(-) denken, maar qua betekenis zijn 
die beiden niet met elkaar te verge-
lijken. De sociale betekenis van Elias 
Lönnrot was veel en veel groter. 

Zo'n schepper van cultuurtaal als 
Aleksis Kivi is bij ons Multatuli (34)  
geweest, maar toch ook weer anders. 
Kivi heeft het culturele 
Fins echt min of meer 
mee in het leven geroe-
pen, terwijl Multatuli 
een al lang bestaande 
cultuurtaal en litera-
tuur met een schok een 
zet naar voren heeft 
gegeven, naar het mo-
derne Nederlands zoals 
wij het kennen.

Jean Sibelius (8)

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

deerd componist van indrukwek-
kende Finse muziek. Punt uit. Hij 
zou wat Nederland betreft vergeleken 
kunnen worden met onze Rembrandt 
van Rijn (9), die natuurlijk geen 
componist maar een schilder was van 
wereldwijd formaat. Of ook te verge-
lijken met die andere zo beroemde 
Nederlandse schilder uit de negen-
tiende eeuw, Vincent van Gogh (10), 
die beiden dus ook in Nederland de 
top 10 gehaald hebben. Qua compo-
nist heb ik eigenlijk geen vergelijkend 
persoon gevon-
den. Misschien 
S w e e l i n c k , 
maar die komt 
in de lijst tot en 
met 100 zelfs 
niet voor.    

Tot slot nog 
een paar opmerkingen:

Zo zinloos blijkt de lijst van de 
top 10 dus eigenlijk niet te zijn. Het 
kiesvolk heeft heus wel laten horen, 
welke figuren echt betekenis hebben
gehad voor het Finse of het Neder-
landse volk. Natuurlijk zou een an-
dere lijst ook mogelijk geweest zijn, 
maar vergeten is een van de sterkst 
ontwikkelde eigenschappen van het 
geheugen, ook van het geheugen van 
Finland of Nederland! En ... het ge-
heugen is nooit neutraal, maar tijds- 
en persoonsgebonden. Een verrassing 
bij de eerste tien van Finland was er 
eigenlijk niet bij. Bij de top 10 van 
Nederland is het kiezen van Fortuyn 
een beetje een raadsel, misschien in-
gegeven door de momentane angst 
na de moord op Theo van Gogh
voor Islam en asylanten. Want zo'n 

eendagsvlieg kun je toch 
niet zonder meer tot de 
grootste Nederlander al-
ler tijden bombarderen, 
lijkt mij?

Bij referentie aan de Ne-
derlandse lijst van de top 
10 heb ik Anne Frank (8) 
en Johan Cruyff (6) niet
genoemd. 

Bij Anne Frank kun je 
zeggen dat ze geen Ne-
derlandse maar een Duitse 
was. Maar toch, haar dag-
boek is in het Nederlands 

geschreven en is een van de bekendste 
boeken van Nederland in de wereld. 
OK dus. Maar een parallel in Finland 
heeft ze niet. 

Sport is in de moderne wereld 

belangrijk en daarom is het niet 
vreemd, dat Johan Cruijff bij de eer-
ste tien behoort. Zijn plaats is naar 
mijn smaak wat (te) hoog en ik ben 
blij dat Matti Nykänen als sport-
fenomeen in Finland pas op plaats 
11 komt. 

Opmerkelijk is het verder, dat 
de meeste genoemde Finnen een 
Zweedsfinse achtergrond hebben:
Mannerheim, Ehrnrooth, Agricola, 
Kivi (Stenvall), Lönnrot en Sibelius. 

Dat is wel begrijpelijk vanuit de ach-
tergrond, dat de meesten juist enorm 
bijgedragen hebben tot de geboorte 
van Finland - zijn taal en cultuur -  
ze waren a.h.w. vroedmannen, die 
vanuit hun Zweedsfinse achtergrond
de onderdrukking van de eigenlijke 
Finse identiteit zagen en het vrijma-
ken ervan wilden bevorderen.

Opmerkelijk is verder, dat bij de 
bovenstaande behandeling ook in 
grove trekken de historische wor-
ding in volkomen andere tijden van 
de beide landen naar voren komt. 
Logisch eigenlijk.

Jammer is het dat terreinen als 
economie en handel en wat daar mee 
samenhangt enigszins zijn weggeval-
len. Anton Philips komt bijvoorbeeld 
pas op plaats 17, Anthony Fokker 
op plaats 33, nobelprijswinnaar Jan 
Tinbergen op plaats 59, Albert Ples-
man op plaats 68 en Albert Heyn 
op plaats 85.

Bij de Nederlandse top 10 is er 
maar een wel erg jonge vrouw, Anne 
Frank, maar ter verzachting kan wor-
den gemeld, dat Aletta Jacobs – Ne-
derlands eerste vrouwelijke arts en 
actief feministe – op plaats 11 staat!

P.S. Als je jezelf wat algemener wilt 
oriënteren in deze materie, verwijs ik 
hier naar drie web-adressen: http://
www.degrootstenederlander.nl/pro-
gramma.php, http://www.kennisnet.
nl/special/degrootstenederlander/
index.html, http://www.yle.fi/suur-
etsuomalaiset/ 

Tot een volgend keer
Peter Starmans
lehtori

Een eendagsvlieg kun je niet 
tot grootste Nederlander al-
ler tĳden bombarderen!
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“Het licht springt op rood, 
het licht springt op groen: 

in Oulu is altijd wat te doen…”

Op deze wijze bespotte Herman 
Finkes in de jaren 80 zijn stad 
Almelo. Blijkbaar was het span-
nendste wat in Almelo gebeurde, 
het aan en uitspringen van de ver-
keerslichten. Toch hield Finkers 
van zijn geboortestad en maakte 
er sketches over. Zelf begin ik, na 
ruim 6 jaar in Oulu te 
hebben gewoond ook 
dergelijke “gevoelens” 
te ontwikkelen en be-
gin ik het rustige, saaie 
Oulu een prettige stad 
te vinden. 

Dat is niet altijd zo 
geweest..... De eerste 
keer, dat ik Oulu be-
zocht was echt een te-
leurstelling. Met onze 
oudste kinderen was 
ik eind mei 1998 naar 
Oulu gereisd; we wil-
den o.a. de school zien 
waar de kinderen heen 
zouden gaan en probe-
ren een woning te hu-
ren. In de herfst zouden 
we dan echt verhuizen.

De eerste aanblikken 
van Oulu en omge-
ving waren helaas zeer 
ontmoedigend: er was 
geen groen blaadje aan 
de bomen en de kleu-
ren grijs en bruin over-
heersten in de natuur 
bij, naar ons begrip, 
winterse temperaturen 
van rond de 10 graad. 
De rustige, onverharde, weg in het 
centrum werd ons aangewezen als 
de hoofdstraat van Oulu. (Later 
begreep ik, dat men toen bezig was 
de straat van een nieuw wegdek te 
voorzien, maar toen herinnerde het 
stadsbeeld mij aan TV-documentai-
res over de landen achter het “IJze-
ren Gordijn”.....) 

Op de school van de kinderen 
werden we als belangrijke gasten 
ontvangen en uitgenodigd voor 
een feest, maar van wat daar ge-
zegd werd, begrepen we niets. De 
cultuurschok was groot en ik was 
echt blij, toen we terug waren in 
Heidelberg, waar we op dat mo-
ment woonden. Ik genoot van het 
diepe groen van de bossen en van 
het warme weer. Wel viel me opeens 

op, dat het in onze flat zo naar uit-
laatgassen rook, deze stank kwam 
uit de parkeergarage  die onder het 
gebouw lag, maar was mij niet eer-
der opgevallen....

Een paar maanden later zijn we 
verhuisd en vanaf die tijd hebben 
we Oulu leren kennen en uiteinde-
lijk waarderen. 

Oulu is naar mijn begrippen een 

overzichtelijke stad, oriëntatiepunt 
is de rivier Oulujoki en zijn de vele 
bruggen. Alhoewel we niet zeer cen-
traal in de stad wonen, kunnen we 
in 15 tot 20 minuten per auto overal 
komen, en nog belangrijker zijn de 
vele fietspaden: in Oulu wordt in
alle jaargetijden veel gefietst.

Oulu breidt zich snel uit: een toe-
name van meer dan 10.000 inwo-
ners in 5 jaar: nu wonen er 127.000 
mensen in Oulu. Dit brengt meer 
verkeersdrukte (en stoplichten!) 
met zich mee, maar ook dat de 
infrastructuur verbetert: buslij-
nen breiden uit en ook neemt het 
aantal winkels toe en daarmee de 
onderlinge concurrentie. Op loop-
afstand van ons huis vinden we twee 
supermarkten en op fietsafstand
zeker vijf. Op één van onze laatste 

bezoeken aan Nederland moesten 
we, om ergens een paar boodschap-
pen te kunnen halen, hele afstanden 
rijden. Haast nergens waren kleine 
en middelgrote supermarkten te 
vinden, ze waren in de concurren-
tiestrijd ten onder gegaan. Soms 
vrees ik, dat het daar hier ook op 
uitdraait, maar tot nu toe blijft het 
aanbod groot.

In Oulu zijn de seizoenen heel 
verschillend, maar zowel 
zomers als ‘s winters wordt 
flink gesport, binnen en
buiten. Als het voorjaar 
aanbreekt, is opeens half 
Oulu onderweg op inline-
skates en ‘s winters kan 
men niet wachten tot de 
eerste hiihtolatu klaar is. 

Skiën en snowboarden 
kan in Iso-Syöte of Ruka. 
Ik herinner me mijn ski-
vakanties van vroeger, 
vanuit Drenthe reden we 
naar Oostenrijk of Italië: 
lange autoritten -’s nachts 
natuurlijk - met vooral 
heel lange files. Vanuit
Oulu rijdt een skibus en 
in twee uur ben je op 
de skipiste. Onze tiener-
dochters maken hier vaak 
gebruik van. Ze hebben 
leren skiën en snowboar-
den en dat is natuurlijk 
voor Nederlandse kinde-
ren iets bijzonders. 

Natuurschoon is er ook 
in Oulu: het stadscen-
trum grenst aan zee en er 
zijn verschillende kleinere 
eilanden met bruggen met 

de stad verbonden. Daardoor is 
dezelfde stadswandeling elke keer 
weer anders. 

Bovendien is vanuit Oulu Lap-
land goed te bereiken en voor men-
sen die veel vliegen is het handig dat 
in Oulu een overzichtelijk, klein 
vliegveld is.

Oulu bestaat dit jaar 400 jaar, 
er zijn allerlei feestelijke activitei-
ten georganiseerd “voor elk wat 
wils (Meer over Oulu is te lezen op 
http://ouka.fi/). In Oulu gebeurt
dus wel meer dan alleen het aan en 
uitgaan van de verkeerslichten!

Marina Nijhuis
marina_nijhuis@hotmail.com
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Tanja Struisvogel zat wat sip 
te kijken terwijl ze in haar 

schommelstoel bij het haardvuur zat. 
Het was een bewogen jaartje geweest. 
Haar geliefde Zwoel Lindebastje had 
het na drie jaar haar vrijer te zijn ge-
weest laten afweten. Hij hield ken-
nelijk meer van geld dan van haar. 
Hij was nu bestuurder van het groot 
dierebosse ruilhandelskantoor. In 
ieder geval ver van het knapperende 
haardvuur en het glaasje sherry dat 
naast haar op tafel stond. Ze zuchtte 
nog eens. Afgelopen week op jaar-
lijkse jurkengala, dat altijd net na 
sinterklaas gehouden werd, was haar 
creatie als vanouds weer goed ont-
vangen maar toch had ze het gevoel 
gehad dat er iets aan ontbrak. On-
danks het applaus, was er een zekere 
glitter and glamour vervlogen. Gone 
with the wind. Ooh, hoe zeer kon ze 
zichzelf soms spiegelen aan Scarlett. 
Die schoonheidskoningin met haar 
domme liefdes. Ze staarde in het 
haardvuur. Zij had haar eigen Ash-
leys en haar eigen Rhetts.  

Onlangs haar ze een nieuwe char-
meur ontmoet. Zijn naam was Swami 
Bhagwani Chandrasipolarikarhu. 
Een beer van een vent, maar niette-
min een met verstand van vrouwen. 
Hij was medewerker van Moeder 
Mataklapi di Samaritandamaya. 
Een vriendelijk mens die kennelijk 
veel naar Big Brother gekeken had, 
want ze had het motto “even lekker 
knuffelen” overduidelijk tot het hare
gemaakt.  Moeder Mataklapi en haar 
swami waren nu bezig om samen met 
een communistische deelregering in 
Moessonland een holistisch gezond-
heidscentrum te stichten. Swami 
Bhagwani had er veel enthousiaste 
verhalen over gehad. Financieel en 
zo waren allemaal al rond. Wat nodig 
was waren vrijwilligers die hun tijd 
wilden steken in de goede zaak. Of 
ze niet eens wou kijken? Misschien 
op vakantie met haar kinderen? Ze 
konden er ook nog iets van leren 
want er waren zat kinderen die het 
minder hadden dan zij. Weesjes, die 
amper konden lezen en schrijven. De 
organisatie van Moeder Mataklapi 
zorgde ook voor deze kinderen. Al de 
winst van holistische gezondheids-
centrum zou aan hen uiteindelijk 
ten goede komen aan de kinderen. 
En kon zij niet eens haar licht laten 
schijnen over een aantal zaken? Met 
haar bestuurlijke ervaring moest dat 
toch een peuleschil zijn? Daarmee 
had hij een gevoelige snaar geraakt, 
want Tanja hield veel van kinderen. 
Enfin, voor ze apenbroodsboom kon

zeggen had ze zich in een werkva-
kantie naar moessonland laten pra-
ten. Nou ja, er waren ook voordelen. 
Het holistisch gezondheidscentrum 
was breed opgezet met veel kleine 
knusse huisjes welgelegen aan zee. 
Je kon er ’s avonds lekker zonnen en 
zandkastelen bouwen. Zo zat Tanja 
wat te mijmeren en langzaam viel ze 
in slaap in haar schommelstoel.

Een paar weken later had het die-
renbosse avondblad een primeur. 
Grote koppen,  “Tanja Struisvogel 
wordt lid moessonlandse sekte” stond 
op de voorpagina. Lees meer morgen 
in dit blad stond er in kleine lettertjes 
nog bij op pagina 20. Natuurlijk werd 
Tanja door haar trouwe medewerkers 
gewaarschuwd. Het was nerveuze 
dag geweest. Ze had drie theekop-
jes kapot laten vallen. De eerste was 
door achterwaartse zwaai met haar 
arm  tegen de muur aan gekomen. 
De werkster die het moest opruimen 
had haar maar half geloofd toen ze 
verklaarde dat het een ongelukje was 
geweest. En na het derde kopje had ze 
zelfs het voordeel van de twijfel niet 
meer gehad. Hoofdschuddend en met 
een diepe frons op haar gezicht had 
de werkster haar aangekeken. Ze had 

maar geen thee meer besteld. Helpen 
deed het toch niet. 

En ja hoor, daar stond het hele ver-
haal. Al haar zorgvuldig voorbereide 
vakantieplannen werden breed over 
de kolommen uitgemeten. Natuurlijk 
klopte geen hol van het sekte verhaal, 
maar zou de gemiddelde dierenbosse 
lezer dat snappen? Die keken alleen 
naar de knuffelmama die ze ging
helpen.

De volgende dag gaf ze een verkla-
ring uit ten eerste  haar vakantie een 
privézaak was, en ten tweede dat ze 
alle religies even lief had. Veel mocht 
het haar echter niet baten. 

En toen ze na kerstmis het dieren-
bosse avondblad opensloeg was ze 
eigenlijk blij toe dat het allemaal niet 
door was gegaan. Ze las in de krant 
hoe haar geliefde Zwoel Lindebastje 
in een boom had gebungeld. Vergeefs 
met zijn reistelefoon de dierenbosse 
pinguïns bellend. Die geloofden niet 
in hoge golven, want aan de dieren-
bosse zee stond het water nou een-
maal nimmer zo hoog.

JH & WF
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Kopy inleveren voor 18 maart 2005

Artikelen, tekeningen en fotos dienen verzonden te worden naar de redactie. Teksten met zo min mogelijk layout 
aanleveren. Plaatjes liefst in gif of jpg formaat in 150 of 300 dpi. Vergeet niet dat noorderlicht in zwart-wit gedrukt 
wordt!! Bekijk de plaatjes daarom eerst in grijsschaal voordat je ze opstuurt. Mensen die tabellen opsturen doen dat 
in word of excel! Geen tabellen als plaatjes graag! Zend het geheel per email naar noorderlicht_finland@yahoo.com
of naar de hoofdredacteur.

Verhuisd? 

Geef tijdig uw adres door aan het secretariaat. Als u email hebt en u wilt dat we u via dat medium berichten sturen, 
dan vernemen we dat graag. Nieuwsbrieven met het laatste nieuws kunnen zo onmiddelijk worden bezorgd. Noor-
derlicht doet haar best, maar helaas is de agenda niet altijd up-to-date! Geef daarom uw emailadres aan ons door. We 
houden u van het laatste nieuws op de hoogte. Kijk ook regelmatig op de website! Alle actuele informatie vind u daar! 
Wist u dat we een forum voor de leden op het internet hebben?  Leden jong en oud kunnen daar in het Nederlands 
van gedachten wisselen over van alles wat een mens maar bezig houdt. Veel verenigingsactiviteiten worden op dit fo-
rum geboren! U kunt zich aanmelden op  http://www.starware.nl/nedverfin/forum/ . De Forum beheerders geven u
vervolgens toegang.

Contactpersonen

Regio  Contactpersoon Email    Tel
FORSSA  Jos Helmich  jospeternl@netscape.net  044 - 331 7766
HELSINKI  Adriaan Perrels  ariepaivi@yahoo.com.uk  050 - 583 8575
JYVÄSKYLÄ Maaike Beenen  maaikebeenen@hotmail.com 050 - 599 3116
LAPLAND  Aty Gerasimoff  atygerasimoff@fotokone.fi 040 - 822 4790
LOHJA  Stephan Vermeulen vermeulen@kolumbus.fi  050 - 322 7144
MIKKELI  Marcel de Boer  marceldeboer@luukku.com 040 - 572 8084
OULU  Sandra van der Veen sandra.vanderveen@luukku.com 050 - 573 9762
TAMPERE  Johan Scholliers,  johan.scholliers@lid.kviv.be 050 - 599 4359
TURKU  Ashwin van der Woude aschwin.van.der.woude@
      linux-aktivaattori.org  050 - 567 6665
VAASA  Erik Smit  erik.smit@pp.inet.fi  050 - 373 8310

Eens per maand

TURKU
• Steakhouse & Bar Ribs (Porthaninpuisto)
• Contactpersoon: Ashwin van der Woude
• Tel. 044 - 291 0341 

JYVÄSKYLÄ
Ongeveer eens per maand een etentje in steeds een ander restaurant.  

Voor meer informatie over de aankomende data neem contact op met 
Maaike.

• Contactpersoon: Maaike Beenen 
• Tel. 050 - 599 3116 

OULU
In Oulu worden Kolonisten van Catan-avonden bij mensen thuis 

gehouden, stuur Sandra een mailtje voor plaats en tijd. Borrelavonden 
worden normaal gesproken gehouden in:

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

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

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