
Noorderlicht | #1/2015|2016 |    

 

Studievereniging Nordom 

#  1  /  2 0 1 5  |  2 0 1 6  

WINTER EDITIE: 

 

Van Gogh en Munch 

 

Op zomercursus in Scandinavië 

 

Erasmusavonturen 

 

Stockholm by night 

 

Een land van eilanden 

 

En nog veel meer! 



Noorderlicht | #1/2015|2016 |  2 

 
 

Vo o r w o o r d  

Daar is hij dan, de eerste Noorderlicht van dit studiejaar! Na wat opstartproblemen hebben we gelukkig weer een aan-

tal enthousiaste studenten in de bladcommissie weten te krijgen en wij zijn allen erg trots op het eindresultaat. In dit 

nummer kun je lezen over de belevenissen van twee studenten op zomercursus; over Denemarken, het land van eilan-

den; over profiel 2016 en wat dat nu echt inhoudt; over een Erasmusverblijf in Bergen en in Göteborg; over het waar-

om van het studeren van een Scandinavische taal; en nog veel meer. We wensen je dan ook veel leesplezier en ieder-

een is welkom om mee te werken aan het volgende nummer!  

Namens de gehele bladcommissie, 

Helen van der Reijden 
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sche Talen en Culturen aan de Universiteit van Amsterdam en is 

gelieerd aan studievereniging Nordom. 

Hoofdredactie  Helen van der Reijden 

Redactie   Anne-Clarine Prosman 

     Arma Culesker 

     Carmen Poort 

     Fleur Dekker 

     Janneke van Engeland 

     Juliëtte van der Voet 

     Paulette van der Voet 

Met medewerking van  Eva Geertjes 

     Henk van der Liet 

     Lieke Maier 

     Stella Brüggen 

     Suze van der Poll 

Coverfoto  Helen van der Reijden 

Vormgeving  Paulette van der Voet 

Noorderlicht wordt opgestuurd naar alle leden van Nordom is 

verder te vinden in de bladenbakken van het P.C. Hoofthuis. 

Contact  

Stuur al je liefdesbrieven, dreigbrieven en flessenpost naar: 

redactienoorderlicht@nordom.nl 

Studievereniging Nordom 

Spuistraat 134, kamer 2.01F 

1012 VB Amsterdam 

www.nordom.nl 

C o l o f o n  

I n h o u d  

3 Je studeert WAT? 

 Recept: Rødgrød med fløde 

4  Suze van der Poll over ‘Profiel 2016’ 

6  Van Gogh en Munch 

7  Svart metal i hvite sokker 

8  Op zomercursus in Scandinavië 

9  Samen op de Zweedse televisie 

10  Erasmusavonturen 

12   Stockholm by night 

13 En underbar jävla jul: een verdomd mooie film 

14  Leesvoer 

15  Een land van eilanden 

19  Gedichten van Helen 

 



Noorderlicht | #1/2015|2016 |  3 

 

Fleur Dekker 

Je studeert WAT? 

The struggle is real als je Scandinavistiek studeert. Of je nou een 

groot Scandinavië-fanaat bent en een poster van het Noorderlicht 

boven je bed hebt hangen, of dat je eigenlijk geen inspiratie had bij 

het kiezen van een studie en een vrij random keuze hebt gemaakt 

(zoals ondergetekende). Iedereen die je ontmoet en naar jouw stu-

die vraagt, wil weten WAAROM je hier in hemelsnaam voor hebt 

gekozen. Vervolgens willen ze allerlei dingen weten over jouw o zo 

interessante studie: 

“Je krijgt toch never nooit een baan als je een taal studeert?!” 

…Dat zien we dan wel weer. *gaat zitten huilen in een hoekje*  

“Hoe ben je daarbij gekomen???” 

Krijgen studenten economie/rechten/medicijnen die vraag ook altijd 

gesteld? Nee. 

“Maar wat heb je eraan om alleen een taal te leren?” 

We leren nog veel meer hoor! Vakken met ingewikkelde namen als 

‘Wetenschapsfilosofie van de Geesteswetenschappen’ en dergelijke. 

“Wat denk je daar later mee te kunnen dan?” 

- Werken bij een uitgeverij/boekhandelaar/televisiezender/

tijdschrift/enz. 

- Vertalen. Duh. 

- Les geven 

- Werken bij IKEA/H&M/[insert groot Scandinavisch bedrijf] 

- En nog veel meer, carrièremogelijkheden genoeg. Werkgelegen-

heid iets minder. 

“Supertof! Zeg eens iets in het Zweeds/Noors/Deens?!” 

…Nej. 

En last but not least, de lastigste vraag ooit: 

“Waarom?” 

Zodat ik kan emigreren en dit soort vragen nooit meer hoef te be-

antwoorden. 

Dus. 

Disclaimer: In de meeste gevallen vind ik het helemaal niet erg om te 

vertellen over mijn studie en de meeste reacties zijn ook hartstikke 

lief. Maar alsnog, soms is het gewoon vet vermoeiend. 

J e  s t u d e e r t  WAT ?  

 

R e c e p t  
Rødgrød med fløde is een moes van rood 

fruit met slagroom dat vaak als dessert in 

Denemarken wordt gegeten. Het is mis-

schien moeilijk uit te spreken, maar wel 

heel lekker! 

 

Benodigdheden 

500 gram rood fruit (aardbeien, frambo-

zen, bramen, aalbessen) 

2 a 3 eetlepels suiker 

½ eetlepel maïzena 

1 eetlepel geschaafde amandelen 

1/8 liter slagroom 

 

Was het fruit en pureer het in de keu-

kenmachine of blender. Zeef het gepu-

reerde fruit (rødgrød) vervolgens boven 

een pan en roer de suiker erdoor. Breng 

de rødgrød aan de kook. Roer vervolgens 

de maïzena met 1 eetlepel koud water 

tot een papje en voeg dit al roerend toe 

aan de rødgrød in de pan. Warm de rød-

grød nog even op en schenk het vervol-

gens in 4 schaaltjes. Zet die 4 schaaltjes 

vervolgens ongeveer 1 uur in de koel-

kast. Vlak voor het nuttigen strooi je ge-

schaafde amandelen over de rødgrød en 

schenk je er een beetje halfstijf geklopte 

ongezoete slagroom bij.  

Eet smakelijk! 



Noorderlicht | #1/2015|2016 |  4 

 

Suze van der Poll  

Najaar 2014 kondigde het faculteitsbestuur omvangrijke 
bezuinigingen aan. Die plannen deden de zorg over de toe-
komst van de kleine en middelgrote talenstudies (zoals 
Scandinavisch) groeien. Brede protesten van studenten en 
medewerkers in de maanden die volgden leidden tot enige 
herbezinning en gelukkig ook tot iets meer tijd om na te 
denken over de manier waarop talenopleidingen ook in de 
toekomst hun aantrekkingskracht zullen behouden. 

Voor en tijdens de zomer heeft een commissie, waarin 
onder andere Arjen Versloot zitting had, twee mogelijke 
modellen geschetst: een taal- en cultuurmodel (voor de 
schooltalen) en een regiostudiesmodel (voor de overige 
vreemde talen). Omdat de opleiding Scandinavische talen 
en culturen in zekere zin al een regiobenadering hanteer-
de (zoals bij de vakken taalkunde, de tweedejaars letter-
kundevakken en de eerstejaars colleges Scandinavische 
cultuur en literatuur) leek een regiostudiesmodel voor on-
ze studie voor de hand liggend. 

Met het oog op de betaalbaarheid van de opleidingen was 
het uitgangspunt dat modules binnen het studieprogram-
ma gemiddeld iets meer dan 20 studenten zouden moeten 
trekken. Voor de gemeenschappelijke inleidende vakken in 
jaar 1, de taalverwervingscolleges Zweeds in jaar 1 gaat 
dat wel op. Bij de colleges taalverwerving Noors in jaar 1 
zijn er vaak net iets minder studenten en bij Deens ook. 
Het idee is dat het ook in de toekomst mogelijk moet zijn 
colleges aan kleinere groepen aan te bieden, maar dan 
dient de opleiding wel ‘wisselgeld’ te hebben: in de vorm 
van voldoende grote colleges elders binnen het studiepro-
gramma. 

Voordat de opleiding aan de slag is gegaan met het invul-
len van het nieuwe programma hebben we gesprekken 
gevoerd met studenten en alumni. Uit die gesprekken 
kwam een aantal zaken naar voren. Het werd van belang 
geacht dat het taalverwervingsniveau niet achteruit mocht 
gaan. Tevens werd betoogd dat eigentijdse sociaal-
maatschappelijke en politieke thema’s (zoals bijvoorbeeld 
de verzorgingsstaat en het immigratiebeleid) wat duidelij-
ker verankerd mochten worden in het programma. De 
meeste studenten en alumni hechtten iets minder sterk 
aan historische letterkunde en de premoderne geschiede-
nis van de Scandinavische landen. 

Deze overwegingen hebben we meegenomen bij het ont-
werp van het nieuwe studieprogramma, waarbij we niet 
uitgegaan zijn van de vraag ‘wat kunnen we behouden?’, 
maar van de vraag ‘hoe kunnen we de Scandinavist van de 
toekomst een zo aantrekkelijk mogelijk programma bieden 
en hem of haar zo goed mogelijk voorbereiden op de toe-
komst en de arbeidsmarkt?’ 

Waar het de taalverwerving betreft, houden we in het toe-
komstige programma vast aan de 24 EC taalverwerving 
hoofdvaktaal inclusief cultuurgeschiedenis van respectie-
velijk Denemarken, Noorwegen en Zweden in jaar 1. In 
jaar 2 wordt de taalverwerving deels verankerd in de in-
houdelijke vakken. Het buitenlandverblijf in het eerste 
semester van jaar 3 is nog steeds bedoeld om studenten in 
de doeltaal colleges te laten volgen in Scandinavië en wij 
denken dat het programma dat we ontwikkeld hebben dat 
niveau ook garandeert. 

De veranderingen zitten hem met name in de algemene 
colleges. Colleges inleiding literatuurwetenschap en taal-
wetenschap en wetenschapsfilosofie, colleges die nu on-
voldoende aansluiten bij de opleiding, worden vervangen 
door nieuwe vakken waarin docenten van de talenoplei-
dingen zelf colleges verzorgen, waardoor de samenhang 
met het eigen programma beter gewaarborgd wordt. Zo 
wordt in het eerste semester van de propedeuse  een in-
leidend vak over de Europese cultuur en geschiedenis en 
de geesteswetenschappen aangeboden, gevolgd door een 
inleidend vak regiostudies in het tweede semester. Aan 
deze ‘grote’ hoorcolleges worden regiospecifieke (lees: 
Scandinavische) werkgroepen gekoppeld. 

Daarnaast bieden we in jaar 1 een drietal regiospecifieke 
modules aan, die gevolgd worden door studenten Scandi-
navisch en keuzevakstudenten. Te beginnen met het vak 
Het moderne Scandinavië, met aandacht voor de moderne 
Scandinavische geschiedenis, politiek, cultuur en litera-
tuur. In het tweede semester volgt er een vak met de 
(werk)titel Van Yggdrasil tot Urban slang, waarin je van 
alles leert over taalontwikkeling, taalcontact en taalsocio-
logie in de Scandinavische landen. 

In het eerste blok van het tweede jaar wordt naast een 
groot hoorcollege, waarvan het thema nog niet vaststaat, 
een taalspecifiek (in de hoofdvaktaal!) college moderne 
Deense, Noorse en Zweedse letterkunde aangeboden, 
waarin de moderne literatuur bestudeerd wordt. De histo-
rische letterkunde verdwijnt. Reden hiervoor is dat die 
voor een tweedejaars student vaak erg lastig is (de studen-
ten Noors moeten bijvoorbeeld teksten in het Deens lezen 
en dat werkt soms verwarrend). In het tweede blok staan 
de taal en cultuur van de Vikingen centraal en wordt er 
veel aandacht besteed aan de onderlinge verstaanbaar-
heid van de Scandinavische talen. In het verlengde hiervan 
volgt dan een module waarin passief kennis wordt ge-
maakt met de andere twee talen.  

Vanaf het tweede semester van jaar 2 (en dat geldt ook 
voor het tweede semester van jaar 3) kun je kiezen welke 
vakken je volgt. Met het oog op de arbeidsmarkt, maar 
ook rekening houdend met verschillende interesses van 
studenten (de een vindt vertalen heel leuk, de ander ge-

S u z e  v a n  d e r  P o l l  o v e r  ‘P r o f i e l  2016 ’  
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schiedenis, weer een ander wil zich verdiepen in taal- of 
letterkunde) vinden we het belangrijk dat studenten vak-
ken kunnen volgen die hun specifieke interesse hebben. 
Dit kan ertoe leiden dat je een vak bij vertaalwetenschap, 
bij Europese studies of bij taalkunde zult volgen. Maar je 
kunt er ook voor kiezen een van de themacolleges te vol-
gen waarin de opleiding Scandinavisch samenwerkt met 
andere opleidingen en (actuele) thema’s aanroert.  

Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een vak over mi-
gratie. Migratie heeft de afgelopen decennia de samenle-
ving in veel Europese landen, en niet in de laatste plaats in 
de Scandinavische landen sterk beïnvloed. Het is heel 
nuttig en bovendien wetenschappelijk uiterst interessant 
om te kijken hoe in verschillende landen omgegaan wordt 
met dergelijke kwesties. Hoe zit het bijvoorbeeld met de 
politieke besluitvorming, of de invloed op de taal en hoe 
wordt er in de verschillende literaturen gereflecteerd op 
de ‘veranderende’ samenleving? Schrijvers als Yahya Has-
san, Hassan Khemiri, Bertrand Besigye of Johannes Anyuru 
publiceerden teksten die veel losgemaakt hebben. Die tek-
sten zullen we, meer dan nu het geval is, vanuit een soci-

aal-maatschappelijke context benaderen. Iets soortgelijks 
doen we met een thema als het Arctisch gebied – hier ligt 
een samenwerking met studenten Europese studies of 
Slavisch voor de hand. Het Arctisch gebied staat enorm in 
de belangstelling en conflicterende belangen leveren veel 
spanningen op. Tegelijkertijd kennen zowel het gebied als 
de belangen een lange geschiedenis. In een dergelijk vak 
kunnen studenten Scandinavisch met hun specifieke ach-
tergrondkennis en kennis van de talen een heel waarde-
volle bijdrage leveren en (deel-)onderzoek verrichten. 

Hoewel, zoals al eerder gezegd, nog niet tot in detail vast-
staat hoe het programma er uit komt te zien, biedt het 
onderstaande schema alvast een indruk. We hebben het 
voorstel voorgelegd aan een groep alumni. De overgrote 
meerderheid reageerde heel enthousiast op de plannen 
en gaf aan zo weer te willen gaan studeren. Een enkeling 
betreurde het dat de specifieke letterkundevakken ver-
dwenen, maar nadat we duidelijk hadden gemaakt dat de 
literatuur op een andere manier een plekje krijgt, waren 
ook zij gerustgesteld. 

 Semester 1 EC    Semester 2   EC 

1 Het moderne Scandinavië (1800-heden)* 
Basisvak waarin een overzicht wordt 
gegeven van de politieke, culturele en 
sociaal- economische geschiedenis vanaf 
de late 18e eeuw tot het heden. 
 
 

6 4 Inleiding Regiostudies 
(vertalen/taalcontact, politieke 
systemen, demografie/ migratie, media)  
 

  6 

1 Taalverwerving/cultuur 1 Deens/ Noors/ 
Zweeds* 

6 incl. leerlijn Academische vaardigheden 
(2 EC, binnen dit vak ruimte voor een 
regiospecifieke pendant van het 
hoorcollege) 

  

2 Taalverwerving/ cultuur 2 Deens/ Noors/ 
Zweeds* 

6 4 Taalverwerving 3 Deens/ Noors/ Zweeds 
incl cultuurgeschiedenis Denemarken/ 
Noorwegen/ Zweden. 

  6 

 2 Humanities  8  5 Van Yggdrasil tot urban slang. De oorsprong en 
ontwikkeling van de Scandinavische talen* 
Taalontwikkeling, taalcontact en taalvariatie 
binnen Scandinavië. 

   6 

 2 incl. leerlijn Academische vaardigheden 
binnen dit vak ruimte voor een 
regiospecifieke pendant van het HC 

 4  5  Taalverwerving 4 Deens/ Noors/ Zweeds 
incl cultuurgeschiedenis Denemarken/ 
Noorwegen/ Zweden. 

   6 

 6 Tekstbegrip en tekstanalyse 
Kennismaking met de methoden en 
theorieën die gebruikt worden bij de 
analyse van teksten. Taalkundig, 
stilistisch, retorisch, literair. 

  6 

 

P r o g r a m m a  o p l e i d i n g  S c a n d i n a v i s c h e  S t u d i e s  
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Carmen Poort 
Het voelt toch een beetje als een eer voor ons Scandinavië

-liefhebbers: een heuse Noorse kunstenaar in het Van 

Gogh-museum! Als je zelf niet bij de rondleiding vanuit de 

opleiding Scandinavistiek was, of nog niet op eigen gele-

genheid bent gaan kijken, zijn de door heel Amsterdam 

verspreide posters voor de tentoonstelling over Van Gogh 

en Munch je waarschijnlijk wel in het oog gesprongen. 

Dinsdagochtend 3 november verzamelden studenten en 

docenten van de opleiding (zelfs inclusief enkele verdwaal-

de en nog steeds enthousiaste alumni) voor het Van Gogh-

museum om een rondleiding bij de tentoonstelling bij te 

wonen.  

Door de medewerksters van 

het museum is ons alles ver-

teld over de relaties tussen 

het werk van Vincent van 

Gogh en Edvard Munch. Van 

Gogh is maar ongeveer tien 

jaar van zijn (korte) leven ac-

tief geweest als kunstenaar, 

waardoor zowel het aantal 

schilderijen, als de tijdsspanne 

waarin deze zijn vervaardigd 

een stuk minder uitgebreid is 

dan bij Munch. Dat maakt het 

echter juist interessant. In 

hoeverre is Munch geïnspi-

reerd geweest door Van Gogh 

of andersom? Misschien zie je 

bij Munch wel een overeen-

komst met Van Gogh vanuit 

een schilderij dat twintig jaar 

eerder tot stand is gekomen. 

Feit is dat de twee elkaar 

nooit hebben ontmoet, maar 

ze zijn wel rond dezelfde peri-

ode (rond 1880) begonnen 

met schilderen.  

Nu vraag je je misschien af: waarom zijn deze twee kunste-

naars dan met elkaar verbonden? Overeenkomsten in hun 

leven en werk zijn bijvoorbeeld dat ze beide psychische 

problemen hadden, en beide een tijd in Parijs hebben ge-

leefd, op zoek naar inspiratie en weg van de plek waar ze 

vandaan kwamen, die blijkbaar niet meer genoeg hielp bij 

het vinden van die inspiratie. Qua stijl zie je de interessan-

te gelijke wending die hun kunstenaarscarrière aanneemt; 

beide verdiepen zich eerst in het sociaalrealisme, vervol-

gens een tijd in het pointillisme (die techniek met die punt-

jes, jazeker), en daarna zie je dat ze beide dezelfde ronde 

bewegingen gebruiken in hun penseelstreken, wat het ge-

heel een beetje laat ‘draaien’ (dit is in beide afbeeldingen 

bij het artikel te zien). Ook leuk is dat, als je rondloopt bij 

de tentoonstelling, je ondanks alle overeenkomsten eigen-

lijk meteen de stijlen van de twee kunstenaars uit elkaar 

kunt houden. Daarbij is karakteriserend dat Munch het 

leuk vond om weinig verf te ge-

bruiken en zelfs delen van het 

doek zichtbaar te houden. Van 

Gogh daarentegen had geen ge-

brek aan materiaal en bracht zijn 

lagen een stuk dikker aan.  

Een rondleiding is natuurlijk niet 

compleet zonder leuke weetjes. 

Veel mensen weten eigenlijk niet 

wat de achterliggende gedachte 

is bij De Schreeuw van Munch. Is 

het een nachtmerrie? Een hor-

rorbeeld? Wordt de figuur aan-

gevallen door een nijlpaard? 

Nee, het verhaal is dat Munch 

samen met twee vrienden over 

een brug in de buurt van Oslo 

liep, en dat hij de overweldigen-

de natuur om hem heen zag en 

voelde schreeuwen, alsof het 

hem opslokte. Zijn gevoelens 

daarbij zijn in dit zelfportret ver-

werkt. Dit kan geïnterpreteerd 

worden als een uiting van de psy-

chische problemen van de kun-

stenaar, maar ook als een posi-

tieve verwijzing. Wat is de natuur toch prachtig, groots, 

machtig! 

Een must dus, voor iedereen die relaties tus-

sen verschillende kunstenaars en hun reacties op elkaar 

interessant vindt. Tot en met 17 januari 2016 zijn de 

pronkstukken te bewonderen in het Van Gogh-museum in 

Amsterdam. 

Va n  G o g h  e n  M u n c h  

Wheat Field With Cypresses, 1889 Vincent Van Gogh 

Spring in the Elm Forest, ca. 1923 Edvard Munch. 
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Svart metal i hvite sokker 
Arma Culesker 

Eind jaren 80 kwam de tweede golf black metal op in Noorwegen en bereikte een hoogtepunt in 1993. De namen 

Darkthrone, Mayhem en Burzum zullen een black metal liefhebber dan ook niet onbekend in de oren klinken. De sleutel-

figuren die het genre hebben gemaakt tot wat het nu is, zijn de Noren Varg ‘Greven’ Vikernes en Øystein ‘Euronymous’ 

Aarseth en de Zweed Per Yngve ‘Dead’ Ohlin.  

Het begon met een groepje jongeren dat naar extreme vormen van genres binnen de muziek zocht en er ontstond een 

hele cultuur en filosofie omheen; de woorden moord, kerkbranden en satanisme verschenen overal in de Noorse me-

dia. Black metal was meer dan alleen een genre; het was een manier van leven. Er was vanuit platenmaatschappijen 

weinig interesse voor de muziek, dus de bands brachten hun albums voornamelijk zelf uit. Een belangrijke verzamel-

plek voor deze jongeren was Platebutikken ‘Helvete’ in Oslo, die nog steeds veel toeristen trekt. De scene, met name in 

Bergen en Oslo, kenmerkte zich als zeer antichristelijk en satanistisch, deels om de media te shockeren en publiciteit te 

winnen. 

Op een koude dag in 1991 besloot Per Ohlin van de band Mayhem zichzelf van het leven te beroven, waarbij hij een 

afscheidsbrief achterliet: ‘Jag är inte en människa. Det här är bara en dröm, och snart vaknar jag.’ Zijn bandgenoot 

Aarseth vond het lijk en besloot eerst een reeks foto’s te maken om deze later op een albumcover te gebruiken, 

voordat hij de politie belde.  

Door de dood van Pelle explodeerde de black metal scene, mede dankzij de 

waardevolle bijdrage die hij aan het genre had geleverd. Zijn zelfmoord zette 

een reeks gebeurtenissen in gang. Overal in het land werden oude staafker-

ken in brand gestoken; deels als wraak voor wat het christendom de heide-

nen had aangedaan en deels in het kader van satanisme. Noorwegen was in 

shock. Ondertussen begon autoriteit en aanzien binnen het vrij kleine milieu 

een belangrijke rol te spelen en de leden van het black metal-milieu pro-

beerden zich net zo extreem te gedragen als dat ze zich voordeden. De 

doodsbedreigingen onder de muzikanten stegen.  

Weinig leden namen dit serieus, tot in 1993 de fameuze Varg Vikernes van de eenmansband Burzum besloot om mid-

den in de nacht vanuit Bergen naar Oslo af te reizen om Aarseth op te zoeken en hem van het leven te beroven. Motie-

ven voor de moord liepen uiteen van zelfbescherming tot ruzies. De zaak van Vikernes kreeg enorm veel aandacht in 

de Noorse media en hij werd veroordeeld tot 21 jaar gevangenis, de hoogste straf in Noorwegen. Hij werd schuldig 

bevonden aan een reeks kerkbranden en aan de moord op Øystein Aarseth. De autoriteiten hoopten hiermee het mili-

eu te waarschuwen en te demotiveren, maar het kwaad was al geschied. Uit protest brandden er binnen een paar jaar 

tot wel vijftig kerken af in Noorwegen. Jongeren in Zweden en Rusland volgden dit voorbeeld.  

Men kan zeggen dat de echte Noorse black metal zoals we die vandaag de dag kennen, zo groot is geworden dankzij de 

media-aandacht die de omstreden gebeurtenissen in de jaren 90 hebben gekregen. Er zijn tal van boeken gewijd aan 

deze onstuimige jaren. In oktober 2015 verscheen Dødsarkiv van Jørn ‘Necrobutcher’ Stubberud, het enige lid dat nog 

over is van de oorspronkelijke line-up van Mayhem sinds de oprichting in 1984. Boeken als Black Metal: The Cult Never 

Dies en het Zweedse Blod Eld Död worden echter ook zeer gewaardeerd en geven een gedetailleerde beschrijving van 

alle ins en outs van het milieu. 

”De woorden moord, 

kerkbranden en  

satanisme versche-

nen overal in de 

Noorse media” 
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Op zomercursus  

in Scandinavië  
Elk jaar maken  verschillende studenten gebruik van de mogelijkheid om in Scandinavië 

naar een zomercursus te gaan. In dit nummer de verhalen van  

Helen en Eva. Helen is naar Kopenhagen geweest en Eva naar Uppsala.  

Op de laatste bladzijde van dit nummer zijn de gedichten te vinden die Helen tijdens 

haar zomerschool heeft geschreven  

Eva Geertjes 

Afgelopen zomer verbleef ik de gehele maand juli in 
Uppsala om deel te nemen aan Uppsala International 
Summer Session (UISS), oftewel een taalcursus Zweeds. 
Gedurende mijn verblijf woonde ik op de campus van 
de Universiteit van Uppsala, die twintig minuten lopen 
was van de zomerschool en het centrum. Deze school 
heeft mij op verschillende creatieve manieren naar 
een hoger niveau Zweeds geholpen. Het rooster tij-
dens mijn verblijf bestond uit een ochtendles en een 
middagles. De ochtenden waren gevuld met een les 
taalvaardigheid op je eigen niveau. Vervolgens kon je 
in de middag  zelf uit verscheidene klassen kiezen, 
waarin er op een alternatieve manier geprobeerd 
werd je taalververwerving voort te zetten. Dit kon bij-
voorbeeld een zangles zijn op liedjes van Cornelis 
Vreeswijk, maar er waren ook genoeg lessen voor de 
niet zo zanggetalenteerde mensen, waarin gediscussi-
eerd werd over de moderne Zweedse samenleving. Af 
en toe organiseerde de zomerschool in de avond nog 
een activiteit zoals een kubb-avond of een kroegen-
tocht.  

Verder was er altijd wel wat te doen in Uppsala, aan-
gezien het een echte studentenstad is.  Alhoewel de 
meeste studenten in de zomer in Uppsala  de stad uit 
trekken, heb ik toch een beetje  van  het studentenle-
ven mogen proeven.  Zo hebben Uppsala en Lund ver-
schillende studentenverenigingen die naties worden 

genoemd. Elke natie representeert een bepaald gebied 
uit Zweden.  De studentenvereniging Snerikes 
(Södermanlands-Nerikes) is vooral erg populair. Tij-
dens de zomer werd deze vereniging tweemaal per 
week omgebouwd tot een club waar je onder het ge-
not van een relatief goedkoop drankje en foute 
Zweedse muziek gemakkelijk (of gemakkelijker) in con-
tact  kon komen met de studenten die in Uppsala wa-
ren overgebleven .  

Verder waren er genoeg andere dingen om te onder-
nemen. Zo organiseerde de zomerschool elk weekend 
een tripje buiten Uppsala. Hierbij kan je denken aan 
een dagje Stockholm, maar er was ook de mogelijkheid 
om met de ferry naar Finland te gaan.  Zelf heb ik daar 
niet veel gebruik van gemaakt, maar ik heb toch op 
vele andere manieren geprobeerd kennis te maken 
met de Zweedse cultuur. Uppsala had bijvoorbeeld 
elke zondag een loppis (vlooienmarkt), ik ging elke dag 
op pad voor een fika en als het zonnig was naar een 
meer buiten het centrum om te zwemmen. Kortom, 
verveeld heb ik mij zeker niet. Om mijn verblijf in Upp-
sala af te sluiten, organiseerde de zomerschool een 
afscheidsfeest met een driegangenmenu in Norrlands 
natie. Tussen de gerechten door heb ik het oeuvre van 
Zweedse drankliederen in combinatie van (een aantal) 
schnapps mogen leren, wat natuurlijk een mooie af-
sluiting was van mijn korte, maar krachtige verblijf in 
Uppsala.   
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Helen van der Reijden 

Hej alle, jeg vil gerne fortælle jer noget om mit som-
merkursus i dansk sprog og kultur. Fra den 20. juli til den 
7. august var jeg i København, hvor jeg havde undervisning 
på Københavns Voksen Uddannelses Center (KVUC). Hver 
morgen var der sproglig og kulturel undervisning. For ek-
sempel, jeg har sunget danske sange, jeg har set dansk 
cabaret og jeg har diskuteret dansk kultur. Jeg har også 
lavet en masse af præsentationer, for eksempel om dans-
ke kulturelle ting som er meget underlige for udlændinge. 
Og jeg har skrevet danske digte! Mine digte kan man læse 
på side ?. Hver eftermiddag var der et kulturelt program. 
Det indeholdte at jeg har været på Det Grønlandske Hus, 

hvor man udstiller grønlandsk kunst og giver en masse af 
information om Grønland. Jeg har også været på Louisiana 
Museet i Humlebæk, de kongelige værelser i Christian-
borg, Statens Museum for Kunst, Assistens Kirkegården og 
flere andre ting. I weekenden havde jeg fri, så jeg brugte 
denne tid på at rejse til Dragør, det er en meget sød gam-
mel hollandsk by syd for København. Jeg mødtes også med 
mine danske venner. De er danskere som jeg mødte i Am-
sterdam på en af Nordoms ‘borrels’. Hele kurset var rigtig 
godt lavet, jeg lejede et værelse på Amagerbro, som var 
helt fint. Jeg kan sige, at sommerkurset var rigtig sjovt og 
det har givet mig nye venner over hele Europa! Hvis I vil 
vide mere om kurset, er i velkomne til at spørge mig om 
det. 

T e d x T a l k  S o f i a  J a n n o k  

Sofia Jannok is een van de bekendste Samische artiesten 

op dit moment. In deze (Engelstalige) TedxTalk vertelt zij 

over haar achtergrond, het belang van de strijd tegen bui-

tenlandse mijnbouwbedrijven en haar muziek. 

https://youtu.be/e88YFpRUr7E 

S á p m i  S i s t e r s  

Vierdelige documentaireserie over de zusjes Maxida en 

Mimi Märak. Als rode draad door de serie loopt hun passie 

voor muziek, spoken word en hun strijd tegen de mijn-

bouwbedrijven.  

http://www.svtplay.se/spmi-sisters 

 

S á p m i  S e s s i o n s  

Programma waarin Samische artiesten samenwerken met 

Zweedse artiesten om op deze manier samen een nieuw 

nummer te schrijven.  

Kijk hier bijvoorbeeld naar de aflevering met Loreen 

(Engelse ondertiteling): 

https://youtu.be/Ob4-vaycHLo 

K a l l a  F a k t a :  L a p p j ä v e l  

Reportage over mishandelde en vermoorde rendieren en 

haat tegen de Samen in de omgeving van Gällivare in het 

Noorden van Zweden. 

https://youtu.be/GSwoQeZXDlI 

S a m e n  o p  d e  

Z w e e d s e  t e l e v i s i e  

Paulette van der Voet 
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Lieke Maier 

I motsetning til mange andre som studerer norsk har jeg ikke vært i Norge veldig ofte før. Egentlig bare én gang. Så det 
var veldig spennende å dra til Norge for å studere et semester i Bergen. Men det har gått over all forventning og været 
har spilt en veldig stor rolle i det. September og oktober har vært de tørreste i flere år, meldte Bergens Tidende siste 
uke. Det var mulig å gå rundt i kjole og kortbukse og nyte solen i parkene. Men det var ikke bare været som sørget for 
at jeg har begynt å elske byen. Jeg bor på et fantastisk sted, midt i sentrum, så alt er i nærheten. Jeg bor sammen med 
sju andre, fire av dem nordmenn. De er veldig hyggelige og sosiale. Det samme gjelder for folk jeg møtte i Sankta 
Sunniva, et kammerkor jeg synger i. Jeg hadde hørt at det tar litt tid før nordmenn begynner å snakke med deg, men 
både de som jeg bor sammen med og de som jeg synger i kor med har bevist det motsatte. 

Jeg har også bli kjent litt bedre med resten av Norge. I desember skal jeg til Tromsø, og da vi hadde høstferie 
dro jeg sammen med Hendrik til Trondheim. Det var sinnssykt vær der óg. Men det allerbeste var nordlyset vi fikk se. 
Jeg har faktisk også sett det her i Bergen, men det var ikke så fabelaktig som i Trondheim. Det var nordlys overalt, i alle 
farger. Det var absolutt høydepunktet av den turen. 

Jeg vet at jeg kommer til å savne Bergen. Særlig fjellene, jeg elsker at naturen er så nær. Fra mitt hus tar det 
bare en halvtime å komme meg opp på fjellene. Det er bare noen uker igjen av min tid her, men jeg er sikker på at de 
blir like bra som alle andre uker.  

Ha det bra og vi ses i desember! 

 

E R A S M U S AVO N T U R E N  

Lieke en Juliëtte zijn twee van de studenten die dit jaar op Erasmusuitwisseling zijn. Lieke 

in Noorwegen en Juliëtte in Zweden. In dit artikel vertellen zij over hun ervaringen. 
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Juliëtte van der Voet 

I mitten av augusti startade mitt erasmus äventyr och i tre månader har jag nu bott i Göteborg, herregud vad tiden går 
fort när man har roligt! Jag måste säga att jag älskar staden och att den känns som mitt andra hem.  

  Mina studier här, vid Göteborgs universitet, består av en grundkurs i Ryska som består av fyra delkurser; Ryska 
etapp 1 och 2, Rysk text och Rysk Historia. Alla mina vänner i Nederländerna säger att jag är galen som ger sig på att 
lära sig Ryska baserat på svensk men jag älskar det! Jag lär så mycket här, framför allt att jag kan växla mellan flera 
språk snabbare, samt att jag kan komma ihåg ord lättare. Under kurserna har jag (självklart) mött flera svenskar som 
har blivit mina vänner. Jag anser att det är lättare att få vänner som ofta är jämgamla med än själv om man studerar 
kurser på dagtid och inte på kvällstid, då jag upplever att många pensionärer eller äldre personer som arbetar föredrar 
kvällskurser. Detta baserar jag på min upplevelse av att gå kursen rysk historia som är förlagd på kvällstid/sen 
eftermiddag till skillnad från de andra. 

  Men jag gör även mycket annat än att studera! Jag har fått många internationella vänner, samt många svenska 
vänner. Jag åker ofta med mina vänner till öar i Göteborgs skärgård och vandrar där i naturen. Det är underbart vackert 
där och alla människor som bor på öarna är så snälla. Det finns en utsiktspunkt som man kan gå till om man vill se hela 
skärgården och stora delar av Göteborg. Det tar tyvärr ca en timme om man vill resa till en av öarna i Göteborgs 
skärgård, men det är värt det tycker jag. Det finns många fler saker att göra i Göteborg. En favorit av dessa är Haga 
(som är en stadsdel i Göteborg). I Haga finns så många söta kaféer, så där fikar vi ofta! De serverar så himla goda 
bakelser och kanelbullar, stora som middagstallrikar, vilket en av mina vänner åt både som lunch, fika och middag.  

  Nu, när det börjar närma sig december och den svenska göteborgska vintern, så blir det fortare mörkt om 
kvällarna, men överallt i staden har det pyntats inför julen med belysning och nu råder det julstämningen här i staden. 
Tidigare var min relation till julen inte lika stark men julstämningen i staden har fått mig att ändra uppfattning och nu 
har mina känslor för julen övergått till att jag blivit mer förtjust i denna högtid. Jag kan knappt understryka hur 
underbar stämning är här när dagen mörknar och alla ljus tänds ute på stadens gator och adventsljusstakarna i stadens 
fönster inför högtiden första advent. Det jag kommer att sakna mest är mina svenska och internationella vänner när jag 
återvänder hem till Nederländerna, men även den svenska julstämningen med ljus och tomtar överallt. Jag vet säkert 
att jag kommer återvända till Sverige igen!  
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Anne-Clarine Prosman 

Afgelopen zomer ben ik met een vriendin naar Stockholm op vakantie geweest. Voordat we weggingen, hadden we 

eigenlijk alleen ons verblijf geregeld; we waren er een beetje van uitgegaan dat er toch wel van alles te doen zou zijn. 

Toen we aankwamen bleek het uitgaansleven echter redelijk beroerd, zeker in vergelijking met steden als Berlijn en 

Warschau. Tot onze aangename verassing was het echter Kulturfestival in Stockholm.  

Dit was een week lang en op verschillende plaatsen in de stad stonden podia waar eigenlijk de hele dag door van al-

les te zien was. Zo zijn we fan geworden van K-pop dans, hebben we (tot onze verbazing) erg genoten van Keniaanse 

muziek, geswingd op heerlijke jazz en decadent gedaan tijdens de operavoorstelling. Een vakantie om nooit te verge-

ten dus.  

Er zijn nog meer redenen waarom de vakantie naar Stockholm er een voor de geschiedboeken was. Zo zijn we er bei-

de van overtuigd dat het uitzicht vanaf het stadhuis een van de mooiste ter wereld is, zeker als er een leuke Zweedse 

jongen langsloopt (haha). Wat we het gaafste vonden was de zweefmolen, die de hoogste ter wereld is. Daar krijg je 

dus een lekkere kick van en het uitzicht was fantastisch. 

Tijdens een concert op de laatste avond in Stockholm moesten we eerder weg om onze nachttrein richting Kopenha-

gen te halen en dat vonden we best jammer. Ook misten we net de laatste dag van het festival. Nu hadden we het 

geluk dat we ons per ongeluk in de datum hadden vergist en dat de trein pas een dag later zou vertrekken. Onze eer-

ste reactie was paniek, want het was niet echt onze bedoeling geweest om een nacht niet te gaan slapen. Na wat 

angstige telefoontjes naar vriend en zus, kwamen we er achter dat er in de hele stad niet een hotel- of hostelkamer 

voor een redelijke prijs vrij was. Daar zaten we dan, met bijna geen batterij meer, tussen een heel aantal zwervers 

die ook een tukje probeerde te doen op het station. 

Rond een uur of één werden we het station uitgeschopt, want dat is in Stockholm ’s nachts blijkbaar gesloten. Na 

een tijdje zoeken hadden we een McDonalds gevonden die de hele nacht openbleef, onze redding in nood. Helaas 

waren we niet de enige die er zo over dachten en was het er maar een ongure bedoening, na twee uurtjes op elkaars 

schouder geslapen te hebben, hadden we  dat ook wel weer gezien. Op weg naar ons favoriete plekje bij de rivier 

kwamen we op een bankje ergens nog iets tegen wat verdacht veel op een lijk leek en ons natuurlijk weer even de 

stuipen op het lijf joeg. Toen we echter eenmaal gesetteld waren, was het best aangenaam daar bij de rivier. Af en 

toe kwamen er wat dronken mensen langs en in de prullenbak verderop zat een muizenfamilie huis te houden, maar 

verder was het er werkelijk best prima. In die nachtelijke uurtjes hebben we misschien wel een van onze beste ge-

sprekken ooit gehad. Bovendien was het voor mijn redelijk wereldvreemde en over het algemeen snel gestreste 

vriendin een heel leerzame ervaring (ik heb al weleens een nacht op een vliegveld geslapen). 

De volgende ochtend zaten we om zes uur in de trein naar Uppsala. Daar hebben we eerst een uur liggen slapen op 

het busstation, maar daarna hadden we zelfs al weer genoeg puf om een berg te gaan beklimmen. Om elf uur zaten 

we al weer in de trein terug, met een hele dag achter ons. De rest van de dag was minstens zo productief, op een 

klein dutje na. Zo hebben we eindelijk ergens nog lekkere Zweedse balletjes gegeten en we hebben o.a. de prachtige 

Katharina Kyrka bezocht. ’s Avonds konden we natuurlijk nog naar het festival.  

Eenmaal in de nachttrein naar Malmö waren we het er beide over eens dat deze laatste nacht/dag de beste van de 

hele vakantie was geweest.  

S t o c k h o l m  b y  n i g h t  
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Stella Brüggen 

‘We wilden een kerst zoals in Bergmans Fanny och Alexan-

der’, snikt Oscar tegen zijn verloofde Simon. ‘Nou, meer 

“Bergman” dan dit wordt het niet.’ Hij spreekt ware woor-

den: de film is een ode aan de gevierde Zweedse regisseur. 

De komedie En underbar jävla jul (‘Een verdomd mooie 

kerst’) snijdt meerdere zware thema’s aan, maar serveert 

het zo licht als een soufflé. Het is lachen door de tranen 

heen.  

Op kerstavond verzamelt de familie zich in het nieuwe 

huis van Simon en Oscar, een homoseksueel koppel, om 

kerst te vieren. Simon en Oscar hebben iets belangrijks te 

vertellen, maar door de gespannen sfeer en de vele onver-

wachte gebeurtenissen komt het er steeds maar niet van. 

Het ene pijnlijke ogenblik na het andere voltrekt zich, ter-

wijl verschillende generaties, achtergronden, waarden en 

culturen met elkaar botsen.  

De film speelt met tegenstrij-

digheden: de moeder van Si-

mon die komt opdagen met 

haar Libanese vriend die twin-

tig jaar jonger is dan zijzelf, 

Oscars rijke vader Ulf tegen-

over Simons vader Miltiades, een allochtone schoonma-

ker/taxichauffeur, en bovenal het ruimdenkende koppel 

dat zich de hele avond moet verdedigen tegenover hun 

bekrompen ouders. Het gezelschap probeert krampachtig 

om de kerstsfeer erin te houden, maar de avond valt niet 

meer te redden als Ulf, verkleed als kerstman, woedend 

de kamer uitstampt en nog gauw een fles drank van het 

bijzettafeltje grist. 

Het camerawerk is aanvankelijk wat onrustig. Er wordt 

veel zonder statief en van zeer dichtbij gefilmd, waardoor 

de ogen van de kijker blijven zoeken naar een rustpunt. 

Gelukkig komen er na een kwartier zo veel mensen tegelij-

kertijd in beeld dat de camera niet kan volharden in de 

ongedurige close-ups. Daarbij is het verhaal is al gauw 

aangrijpend genoeg om het camerawerk te doen vergeten.  

Het beeld van een bijzondere familie wordt razendsnel 

opgebouwd op een natuurlijke manier, doordat de perso-

nages alleen definitie krijgen in hun interactie met ande-

ren. Niets wordt uitgelegd en dat is ook niet nodig. De 

veertien zeer verschillende karakters worden in één vloei-

ende beweging geïntroduceerd en uitgewerkt. De gefrus-

treerde Ulf die het eigenlijk niet kan verkroppen dat zijn 

zoon homo is, de hoogzwangere Cissi die een afschuwelij-

ke jeugd heeft gehad en Sofia, die net door haar man ver-

laten is maar de schijn ophoudt voor haar dochtertje en 

vader: met halve zinnen en non-verbale communicatie 

wordt duidelijk hoe de vork in de steel zit.  

De film is zowel een ode aan, en een knipoog naar, Fanny 

och Alexander, de kerstfilm van Zweeds icoon Ingmar 

Bergman. De overdadige kerstversiering en traditionele 

drankliedjes worden afgewisseld met het subtiel op de hak 

nemen van de Zweedse tradities. Als Rami, de Libanese 

toyboy, vraagt of er eigenlijk iemand is die Donald Duck 

echt wil zien (het om 15:00 kijken van Donald Duck met 

kerst is een traditie in Zweden), wordt hij met de nek aan-

gekeken, en gedurende de hele 

dag lijkt niemand op het idee te 

komen om de zalvende kerst-

showpresentator uit te zetten. 

Dweperige kerstliedjes gonzen 

onafgebroken door de kamer. 

Ondanks de drama’s op kleine en 

grotere schaal blijft het een komedie, dus het loopt goed 

af en natuurlijk is het hoogzwangere meisje voor het einde 

van de avond bevallen. Deze voorspelbaarheid vergeef je 

de film graag. Het is een verrassende en verfrissende vorm 

van komedie. In plaats van flauwe grappen en platte hu-

mor worden, op lichtvoetige wijze, heftige en actuele the-

ma’s aangesneden zoals draagmoederschap, homoseksua-

liteit, echtscheiding en racisme. Daarmee plaatst de film 

zich in de traditie van de vooruitstrevende Zweedse cine-

ma én in het debat van de hedendaagse problematiek, 

zonder de mantel van de lach af te werpen.  

De kleinere onvolmaaktheden van En underbar jävla jul 

zijn gauw vergeten tegen het licht van de sprankelende 

personages en de bijzondere manier waarop de film moei-

lijke onderwerpen geestig en origineel weet te brengen. 

Een heerlijke feel good-film die toch tot nadenken stemt.  

   Film    En underbar jävla jul 

    Regisseur  Helena Bergström 

   Genre   komedie, drama 

“De komedie En underbar jävla jul 

snijdt meerdere zware thema’s 

aan, maar serveert het zo licht als 

een soufflé.” 

E n  u n d e r b a r  j ä v l a  j u l :  e e n  v e r d o m d  

m o o i e  f i l m  
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 A l s  j e  w i l t  g e s c h r e v e n  d o o r  H e l l e  H e l l e  

Als je wilt is de nieuwste roman van de Deense schrijfster Helle Helle. De mannelijke hoofdpersoon 

Roar verdwaalt in het bos tijdens het hardlopen. Al snel ontmoet hij een vrouw met wie hij vervol-

gens de nacht doorbrengt. Roar is niet zo spraakzaam, de vrouw daarentegen wel en zij vertelt een 

groot deel van haar levensverhaal. Hoe ze in een woongemeenschap leefde met vijf andere jongeren 

en hoe ze jaren later haar jeugdliefde weer tegenkomt. De vrouw komt door deze beschrijvingen 

echt tot leven, de man blijft wat op de achtergrond. Stukje bij beetje komt de lezer meer over hem te 

weten, zoals hier: ‘Ik lag te denken, het is oktober. Het voelde alsof die zin alle mogelijkheden ter we-

reld omvatte. Ik kan niet zeggen waarom. Hetzelfde zou zich namelijk niet voordoen als ik in maart 

had gedacht: het is maart, of in juni juni. Het had te maken met het najaar. Vergelijkbaar met het tijd-

stip waarop de dag toch al niet meer te redden valt.’ Met het beschrijven van kleine taferelen wor-

den de personages geschetst en juist daarin ligt de kracht van het boek. Het verhaal leest makkelijk 

weg, maar als je het uit hebt moet je concluderen dat het verhaal toch niet zo simpel is als het lijkt. 

Ondanks de misschien wat vreemde situatie in het bos raakt het verhaal wel degelijk thema’s aan die 

iedereen raakt en juist daarom beveel ik dit boek van harte aan.  

Titel  Als je wilt 

Auteur Helle Helle 

Uitgeverij Querido 

ISBN  978 90 214  57581  

 

L e e s v o e r  
H e l e n  v a n  d e r  R e i j d e n  

 
T a i n a r o n  p o s t  u i t  e e n  a n d e r e  s t a d  g e s c h r e v e n  d o o r  L e e n a  K r o h n  

Het boek Tainaron post uit een andere stad is het eerste boek van de Finse auteur Leena Krohn dat vertaald 

is naar het Nederlands. Het gaat over een hoofdpersoon die zich bevindt in de constant veranderende stad 

Tainaron. Hier wonen geen mensen, maar insecten. De hoofdpersoon is pas aangekomen in deze stad en 

heeft een vriend, Tor, die hem of haar de stad laat zien en uitlegt hoe de bewoners leven. De hoofdpersoon 

gaat ook op bezoek bij de vorst van Tainaron en de Hommelkoningin. Hij of zij, wie of wat de hoofdpersoon is 

blijft onduidelijk, schrijft al zijn of haar belevenissen op in brieven. Door deze brieven wordt de lezer direct 

aangesproken en meegezogen in de belevenissen van de hoofdpersoon. Het gegeven van een insectenstad 

klinkt misschien vreemd, maar Krohn gebruikt dit om menselijke vragen over identiteit, ethiek, kennis en 

herinnering te onderzoeken. De lezer wordt meegezogen in een vreemde wereld, maar tegelijkertijd wordt 

de eigen menselijke maatschappij een spiegel voorgehouden. Vragen als ‘Wat is identiteit?’, ‘Is identiteit ver-

anderlijk?’, ‘Wat is herinnering?’ en ‘Hoeveel kunnen we weten over onszelf?’ worden opgeroepen en het is 

aan de lezer om ze te beantwoorden. Dit boek is zeker niet alledaags, maar wel aan te raden omdat alle 

menselijke vragen zo kunstig in elkaar zijn verweven dat de lezer er nog lang over na zal denken.  

Titel   Tainaron post uit een andere stad 

Auteur  Leena Krohn 

Uitgeverij  Wilde aardbeien 

ISBN   978 90 79873 081 
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Henk van der Liet 

Zoals elke buitenlandse toerist weet, verschillen de Scandinavische landen qua natuurlijke gesteldheid sterk van elkaar. 

Noorwegen kenmerkt zich door hoge bergen en magnifieke fjorden, in Zweden springen vooral de eindeloze bossen in 

het oog, terwijl in Finland de ontelbare meren en op IJsland het woeste vulkanische landschap opvallen. Het zijn alle-

maal landen met heel verschillende en voor buitenlanders spectaculaire landschappen en die landschappelijke ver-

schillen worden ook door de bewoners zelf vaak als een onderdeel van hun identiteit gezien. Denk maar aan de voor-

liefde van de Noren voor het bergwandelen, de Zweden voor hun Vasaloppet, de Finnen en hun duik in het ijskoude 

water na de sauna… Daarmee vergeleken steekt Denemarken schijnbaar wat magertjes af. Het Deense landschap en 

klimaat verschillen niet veel van het onze; er zijn geen hoge bergen, geen vulkanen en de fjorden die je er aantreft kun 

je nauwelijks zo noemen. Vergeleken met de rest van Scandinavië is Denemarken dus weinig spectaculair. 

Toch is er één opvallend zichtbaar verschijnsel dat kenmerkend is voor het Deense landschap en dat ook de identi-

teit van de Denen voor een belangrijk deel bepaalt. Het mag dan op het eerste gezicht weinig om het lijf hebben, maar 

belangrijk is het wel, want eigenlijk hebben de Denen niet één land, maar een hele hoop kleine landjes. Het land be-

staat immers uit een grote hoeveelheid eilanden, in totaal ruim 1400, al hanteren de meeste bronnen een getal van 

ruim 400.1 Daarom staat er in het derde couplet van het Deense volkslied 'Der er et yndigt Land' ook wel 'Fædrelands-

Sang' genoemd (1819), over het Deense landschap, het volgende: 

Det Land endnu er skiønt,  

Thi blaa sig Søen belter,  

Og Løvet staaer saa grønt;  

Og ædle Qvinder, skiønne Møer,  

Og Mænd og raske Svende  

Beboe de Danskes Øer. 

De schrijver van het volkslied, Adam Oehlenschläger (1779-1850), wijst dus op iets heel karakteristieks, namelijk dat 

Denemarken een eilandenrijk is; veel land met water er omheen. 

Het feit dat Denemarken een verzameling eilanden is, heeft in de geschiedenis een grote rol gespeeld. Voordat er 

spoorlijnen, snelwegen, bruggen en tunnels waren, was het water de belangrijkste levensader waarbij het schip van-

zelfsprekend een centrale plaats innam. In tegenstelling tot het Nederlandse zelfbeeld, waarin vooral de strijd tegen 

het water voorop staat, speelde en speelt het water in de Deense geschiedenis, het zelfbewustzijn en de nationale my-

thevorming juist een positieve rol. Het water is voor Denen niet in de eerste plaats een vijand die je met dijken en del-

tawerken buiten de deur moet zien te houden, maar eerder een bron van welvaart en de navelstreng die hen verbindt 

met de rest van het land en de wereld. Denk maar eens aan de cruciale betekenis van het schip in de Vikingtijd. 

Dat Denemarken uit meer dan 400 eilanden bestaat – die ook allemaal een naam hebben – betekent dus helemaal 

niet dat de mensen op die eilanden een heel geïsoleerd bestaan hadden. In tegendeel. Zeker in het verleden was juist 

de communicatie over het water veel belangrijker, sneller en veiliger dan de verbindingen over land. Dat er in de twin-

tigste eeuw een tijd lang sprake is geweest van ontvolking van veel kleinere eilanden is een feit, maar dat heeft alles te 

maken met de toegenomen urbanisatie en de groeiende welvaart. De laatste jaren is de ontvolking echter voor een 

deel tot stilstand gekomen, mede dankzij de opkomst van internet en de mogelijkheden die dat biedt om op afstand te 

werken en te studeren. 

E e n  l a n d  v a n  e i l a n d e n  

1  Volgens Wikipedia zijn er 1419 eilanden groter dan 100 m², waarvan er 443 een naam hebben en 72 bewoond zijn. Zie: 

 https://da.wikipedia.org/wiki/Beboede_danske_øer. >> 
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Het verbeelde eiland 

Het eiland is ook in de Deense literatuurgeschiedenis belangrijk.2 Soms is het eiland een metafoor voor het isole-

ment van de eenling, maar het kan ook gebruikt worden als een miniatuurmodel voor het hele land of zelfs voor de 

mensheid als geheel. Een prachtig voorbeeld van het eerste, het eiland als verbeelding van de (zelfgekozen) eenzaam-

heid, treffen we aan in de roman Løgneren van Martin A. Hansen uit 1950. Deze roman speelt zich af op het fictieve 

eiland Sandø, maar er zijn even zoveel romans en andere literaire teksten die zich op bestaande eilanden afspelen. Zo-

als Ludvig Holbergs Peder Paars (1719-20) op Anholt, waar overigens ook romans van twintigste-eeuwse auteurs als 

Harald Kidde en Vagn Lundbye zich afspelen. Verder gebruiken Vibeke Grønfeldt (Samsø), Erik Aalbæk Jensen 

(Nekselø), Frank Jæger (Langeland), Klaus Rifbjerg (Amager) en Dennis Gade Kofod (Bornholm) vaak eilanden als plaats 

van handeling. Een van de meest markante eiland-romans van de laatste jaren is Vi de druknede (2006) van Carsten 

Jensen die voor een belangrijk deel op Ærø is gesitueerd. De laatstgenoemde roman is overigens ook in het Nederlands 

vertaald en een echte aanrader! 

Kortom, er komen heel veel eilanden voor in de Deense literatuurgeschiedenis. Vaak zijn ze niet meer dan een sym-

bool voor iets anders (eenzaamheid, afkeer van de moderniteit, introspectie of juist het tegenovergestelde), maar in 

veel gevallen gaat het de schrijver ook om het specifieke karakter van een bepaald concreet eiland. Dan kan de tekst 

ook een intiem of een bijna folkloristisch karakter aannemen. 

Atlassen etc. 

In de achttiende eeuw – als uitvloeisel van de Verlichting – vinden we niet alleen steeds meer atlassen en kaarten 

van alle delen van het koninkrijk, maar opvallend genoeg ook veel topografische beschrijvingen. Het lijkt wel alsof men 

probeert om het land – inclusief de vele eilanden – tastbaar en zichtbaar te maken. Je zou zelf van ontdekkingsreizen 

in eigen land kunnen spreken, want hoe goed kende men bijvoorbeeld in Kopenhagen een eiland als Mors of Sejrø ei-

genlijk? 

 Een van de oudste geïllustreerde werken met een beschrijving van Denemarken is van Erik Pontoppidan d.j. (1698-

1764), Den Danske Atlas eller Konge-Riget Dannemark ... Lands-Beskrivelse (1763-1781) in zeven dikke delen.3 Het was 

natuurlijk van belang dat de koning, de ambtenarij, het militaire gezag etc. goed geïnformeerd waren over de gesteld-

heid van het land. In de eeuwen daarna zien we steeds weer geactualiseerde kaarten en beschrijvingen, weliswaar ver-

anderde er relatief weinig, maar het was blijkbaar toch nodig om steeds opnieuw aan het opmeten en beschrijven te 

slaan. In de achttiende eeuw was het een zekere Jens Peter Trap, die zijn Statistisk-topographisk Beskrivelse af Kongeri-

get Danmark (1856-1859) in vijf delen samenstelde, een werk dat daarna steeds opnieuw werd geactualiseerd en 

waarvan zelfs op dit moment een nieuwe editie in de maak schijnt te zijn.4 Net als dat je in het Nederlands kunt verwij-

zen naar 'De dikke Van Dale', kun je in het Deens verwijzen naar 'Trap' en dan weet iedereen waar je op doelt. 

Op expeditie 

In de twintigste eeuw zijn er echter ook een aantal geïllustreerde meerdelige werken specifiek over de Deense eilan-

den verschenen. Het eerste werk, van de schrijver Achton Friis en de schilder Johannes Larsen, De danskes Øer. I-III 

(1926-28), dat vooral de kleine eilanden beschrijft, werd een groot succes, waarna er nog twee delen verschenen, dit-

maal over de grote eilanden, Danmarks store Øer, I-II (1936-37). 

Het bijzondere aan dit werk van Achton Friis en Johannes Larsen is dat het in feite een ontdekkingsreis in eigen land 

was. Friis had in de jaren 1906-1908 deelgenomen aan een poolexpeditie naar het onherbergzame Noord-Oosten van 

Groenland, waarbij onder meer een van de leiders van de expeditie, L. Mylius-Erichsen, omkwam. In plaats van op-

2  Zie: Johs. Nørregaard Frandsen, ”Øer i dansk litteratur, in: Reception, nr. 70, oktober 2012, pp. 8-14. 
3  De volledige titel van het boek is overigens een prachtige opsomming van de inhoud: Den danske atlas eller konge-riget 
 Dannemark, med dets naturlige egenskaber, elementer, indbyggere, væxter, dyr og andre affødninger, dets gamle tildragel
 ser og nærværende omstændigheder i alle provintzer, stæder, kirker, slotte og herregaarde. Forestillet ved en udførlig lands
 -beskrivelse, saa og oplyst med dertil forfærdigede land-kort over enhver provintz, samt ziret med stædernes prospecter, 
 grund-ridser, og andre merkværdige kaaber-stykker.  
4  http://trapdanmark.dk/om-os/det-nye-trap-danmark/  
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nieuw af te reizen naar het onherbergzame 

Groenland, werd Achton Friis door zijn col-

lega-schrijver Jeppe Aakjær op het idee 

gebracht om eens een expeditie in Dene-

marken zelf te ondernemen en het land als 

kenmerkend eilandenrijk te gaan 

'ontdekken' en te beschrijven.       

Er werden kosten noch moeite gespaard en 

Achton Friis reisde samen met zijn vriend 

de schilder Johannes Larsen en een ingehuurde schipper per boot van het ene eiland naar het andere en beschreef 

alles wat hij zag heel gedetailleerd. Vooral de natuur, de planten, de dieren, het weer, maar ook de mensen en allerlei 

historische en culturele weetjes tekende hij nauwgezet op. Aangevuld met de tekeningen van Larsen, kaartjes en fo-

to's, verscheen De danskes Øer in drie prachtig verzorgde boekdelen, die je best monumentaal mag noemen (zie afb. 1

-2). Uiteindelijk wist Friis in de loop van vijf jaar niet alleen alle 74 bewoonde eilanden te bezoeken en te beschrijven, 

maar ook nog eens 58 onbewoonde.5 

Natuurlijk veranderde er in de loop van de twintigste eeuw veel in Denemarken, ook op de eilanden, vooral na de 

tweede wereldoorlog, toen steeds minder mensen op eilanden wilden wonen. Jongeren trokken naar het vasteland 

met het oog op de betere toekomstperspectieven daar; winkels en scholen gingen dicht, meer en meer huizen werden 

recreatiewoningen en steeds minder mensen woonden permanent op de eilanden. Daardoor verdween er veel van 

wat Friis in De danskes Øer had beschreven en was veel van de informatie niet meer actueel. En omdat hij het gevoel 

had dat ook een bepaalde manier van leven op verdwijnen stond, bedacht de schrijver Erik Aalbæk Jensen (1923-97) 

dat het de hoogste tijd werd om het werk van Achton Friis over te doen. In de jaren 70 begon hij, gewapend met een 

bandrecorder en een fototoestel, zo veel mogelijk van de toen nog bewoonde Deense eilanden te bezoeken, hetgeen 

uitmondde in het rijk geïllustreerde acht-delige Livet på øerne, (1981-87). 

Inmiddels zijn we weer een generatie verder en opnieuw lijkt er behoefte te zijn aan een geactualiseerde versie van 

De danskes Øer, maar de vraag is of dat nog wel in de vorm van een boek moet, en of het niet veel handiger is om hier 

de allernieuwste digitale media voor in te zetten. Vanaf 2005 is er op de Deense televisie ook een reeks tv-

uitzendingen te zien geweest waarbij de makers expliciet in de voetsporen van Achton Friis traden. Opnieuw reisde 

men langs een aantal kleine, bewoonde eilanden en deed daar verslag van.6 

Vanzelfsprekend bestaat er inmiddels ook een vereniging van eilandbewoners en een website waar je de laatste 

nieuwtjes van en over de kleine Deense eilanden kunt vinden.7 Erg geïsoleerd zijn de eilanden dus al lang niet meer en 

er bestaat tegenwoordig de mogelijkheid om een webcam aan te sluiten, het weer real-time te zien, etc. Maar naast 

zo’n gemeenschappelijke website en blogs, blijft er blijkbaar toch nog altijd behoefte aan slow text over eilanden en 

daar hebben we de literatuur voor. 

Afb. 1. (Links) Pagina uit het boek van Achton 

Friis, met tekening van Johannes Larsen (1926-

29) 

Afb. 2. Voorbeeld van een blad met foto’s in 

het boek van Achton Friis (1926-29) 

5  Overigens definieerde Friis het begrip ‘eiland’ als een stuk land omgeven door zeewater (!). Zie Friis, De danskes Øer, Bd. I, 
 1926, p. 8.  
6 Het betrof zowel documentaire films, zoals Jørgen Flindt-Pedersens ’Gensyn med de danskes øer’ (2005) als Niels Houkjærs 
 wat meer onderhoudende ’De danske øer’ (2006). 
  Zie: http://www.tv2fyn.dk/article/229611:Gensyn-med-De-Danskes-oeer en: http://chilbal.dk/index.php/film/34-pa-togt-til- 
 de-danskes-oer-i-kolvandet-pa-achton-friis 
7 Zie: http://www.danske-smaaoer.dk  >> 
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Knippen en plakken 

Vorig jaar verscheen er een piepklein boekje van de jonge schrijver en botenbouwer Sigurd Buch Kristensen (1988-) 

waarin hij probeert om het standaardwerk van Achton Friis te 'herschrijven'. Het superdunne werkje van maar net 58 

bladzijden, heeft niet alleen dezelfde titel als het enorme werk van Friis, De danskes Øer (2014), maar het heeft on-

danks de geringe omvang wel degelijk veel overeenkomsten met het werk van Friis.8 Zo valt meteen aan het boekje op 

dat er ook illustraties in zitten, die – net als de tekst overigens – enerzijds aan het 'origineel' doen denken, maar er ook 

sterk van afwijken. Er is dus weliswaar sprake van een boek(je) met dezelfde titel, maar het heeft een heel andere 

vorm en inhoud. Het lijkt Buch Kristensen er dan ook niet om te doen om het werk van Achton Friis over te doen – zo-

als dat het geval was bij Aalbæk Jensen – maar om met het origineel in dialoog te gaan en er mee te spelen. 

Buch Kristensen is inderdaad vooral geïnteresseerd in het literaire spel, in de manier waarop je met een bestaande 

tekst om kunt gaan, deze kunt veranderen, onderuit kunt halen, parodiëren, etc., maar steeds vanuit dezelfde passie 

voor het verschijnsel waar het allemaal om draait: het eiland. Met De danskes Øer treedt Buch Kristensen dus welis-

waar in de voetsporen van zijn voorgangers, maar hij doet vervolgens iets heel nieuws met de tekst en met de relatie 

tussen tekst en beeld. Zo lijken niet alleen de titels van beide publicaties en de overwegingen achter het project sterk 

op elkaar, maar tonen ook de lay-out en typografie sterke gelijkenissen. Vooral de overeenkomsten tussen het omslag 

van het boekje van Sigurd Buch Kristensen en het titelblad van De danskes Øer van Achton Friis zijn opvallend. (Zie afb. 

3 en 4) 

Waarom doet deze jonge schrijver dit eigenlijk? Een mogelijk antwoord op die vraag kwam ik tegen in Uncreative 

Writing. Managing Language in the Digital Age van de Amerikaan Kenneth Goldsmith (2011). Door Goldsmith wordt er 

anders, bijna subversief naar literatuur en taal gekeken en hij stelt vragen als: waarom zou een tekst altijd zo nodig 

nieuw moeten zijn? Is er al niet genoeg geschreven en kun je woorden wellicht op andere artistieke manieren gebrui-

ken? Er bestaat immers al een langere traditie van zogenaamde concrete poëzie, waarin inhoud en vorm, woord en 

beeld met elkaar in verband worden gebracht. Goldsmith en andere pleitbezorgers van deze alternatieve manier van 

schrijven spreken graag van uncreative writing of patchwriting, waarbij volop geknipt, geplakt en geplagieerd wordt uit 

het werk van anderen en er een 'nieuwe' tekst ontstaat. 

Het boekje van Sigurd Buch Kristensen is het uitvloeisel van zo'n proces van aanpassen en veranderen, misschien 

niet zozeer omdat hij aan datamining doet en daar de tekst van Achton Friis voor gebruikt, maar hij gebruikt vooral het 

idee van Friis, het artistieke concept. Dat uitgangspunt mag je gerust postmodern noemen, want het gaat hem er niet 

om dat je als schrijver iets heel nieuws maakt, maar om het omgekeerde; dat je gebruikmaakt van bestaande ideeën 

en teksten en dat je die op nieuwe manieren ver- en bewerkt. De tekst die uit dat proces voortkomt is dus niet nieuw, 

maar wel anders, waarbij de grenzen tussen creativiteit, herschikken, kopiëren of na-apen worden onderzocht, uitge-

Afb. 3 (links) Omslag van 

het boek van Sigurd 

Buch Kristensen (2014) 

Afb. 4 (rechts) Titelblad 

van het boek van 

Achton Friis en Johan-

nes Larsen (1926-29) 

8  Het driedelige werk van Friis telt in totaal ruim 1300 pagina's.  



Noorderlicht | #1/2015|2016 |  19 

 

 
 

daagd en opnieuw bepaald. 

Sigurd Buch Kristensen is zelf afkomstig van het eiland Ærø, dat ten zuidoosten van het hoofdeiland Fyn ligt. Zijn 

project heeft dan ook soms ook wel wat weg van een sentimental journey naar de herinneringen aan zijn gelukkige 

jeugd op het eiland. En het boekje gaat onder meer over coming of age, ontluikende verliefdheid, broeierige zomer-

avonden, etc., maar ook over reizen, eilanden, de natuur en het weer. De stemmingskunst van Achton Friis, zijn prach-

tig lyrische proza, wordt door Buch Kristensen zowel geparodieerd als op een authentieke manier ingezet om zijn ei-

gen korte, dagboekachtige impressies diepte en glans te geven. Zoals in dit fragment : 

 

(d. 22. Skarver har ødelagt træerne på vestsiden af øen, de står nøgne under fuldmånen. Der er fuldmåne. En massiv flok af 

måger har habitat her, deres indbyrdes kampe, deres skrig, at de fleste letter, da vi ankommer, berører alle. (…) Sejladsen er 

højdepunktet. Den stærke lugt af udånding, lyden, da marsvinene pludselig dukker op tæt om båden. Vi driver i det lydløse, for 

ingen vind, tilbringer næsten syv timer på havet, i solen, i de skiftende vinde. Marsvinene svømmer tæt om båden. Så længere 

væk. Som en nysgerrighed bryder de frem.)9 

 

Hoewel er geen bergen, diepe dalen, lava-spuwende vulkanen, eindeloze naaldbossen of duizenden meren te vin-

den zijn – zoals elders in het Noorden – heeft Denemarken toch écht wel één heel uniek en spectaculair kenmerk, na-

melijk: de talloze eilanden. Allemaal zijn ze anders en toch ook heel vergelijkbaar, net als de literatuur over eilanden. 

 
9  

Buch Kristensen, De danskes Øer, p. 49.  
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Jeg er på vej til dig 

Med blomster, røde og hvide 

Hvis du åbner døren for mig 

Så kan vi have en god tid 

 

Vi kan snakke, spille kort 

Og drikke en øl måske 

Eller, hvis solen skinner 

Kan vi sidde ude i den grønne have 

 

Jeg er på vej til dig 

Med blomster, røde og hvide 

Du skal bare åbne døren for mig 

For at have en god tid 

Det regner og det blæser 

Jeg vil ikke gå ud i dag 

Fordi det blæser så stærkt 

Jeg blæser væk måske 

 

Hvor blæser jeg den hen? 

Langt væk fra hjem, tror 

Jeg, nej, jeg bliver inde 

I huset hvor jeg bor 

 

Men jeg vil ikke stoppe dig 

Du skal gå ud hvis du har lyst 

Og blæse væk med vinden 

Måske kommer du forbi mit hus 

Jeg løber på en landevej 

Grøn er alt omkring mig 

Jeg ved ikke, hvor jeg går hen 

Men det er ikke den vigtigste ting 

 

Var det mit valg, at jeg løber her 

Det ved jeg ikke mer 

Men jeg går, og jeg går, og jeg går 

Jeg ved ikke præcis, hvorfor 

 

Jeg løber på en landevej 

Jeg håber på at møde dig 

Så vi kan løbe sammen hen 

Og nyde alle skønne ting 

P å  v e j  t i l  d i g      R e g n v e j r      P å  e n  L a n d e v e j  

Helen van der Reijden 
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S c a n d i n a v i ë  a g e n d a  
  December 
vanaf 9 IJslandse film Rams in diverse bioscopen 

t/m 20 Tentoonstelling Scandinavisch designglas in Zutphen 

  Januari 
10   Focus Lars Norén 

2 t/m 17 Knausgård festival op diverse plaatsen in Nederland 

16   Nordic Delight in Utrecht 

t/m 17  Much: Van Gogh in het Van Gogh Museum 

24-25  Ge oss skuggorna in Amsterdam 

  Februari 
t/m 7  Een soort Hades van Lars Norén in diverse theaters 

  Maart 
6 t/m 11 Verschillende concerten in Nederland van Vök 

vanaf 15 t/m 2 mei Stilte van Lars Norén  

19  Concert Aurora in Paradiso 

25   Våffeldagen 

  April 
t/m 8  Stockholm sneeuwt van de Andersons in diverse theaters 

10   Concert van Choir of Young Believers in Paradiso  

22-23  Scandinaviëmarkt Schokland 

30   Valborgsmässoafton 

A d v e r t e r e n  i n  N o o r d e r l i c h t ?  
Een advertentie in ons blad is de perfecte manier om een gevarieerde groep 

mensen te bereiken die allemaal een passie voor Scandinavië hebben. 

 

Mocht u interesse of vragen hebben, dan kunt u via de mail contact met ons op-

nemen. 

redactienoorderlicht@nordom.nl 


