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Mededelingen van de Ambassade

RIJBEWIJZEN
Vanaf 1-4-2001 kunnen Nederlanders die wonen in 1 van de landen van de Euro-
pese Economische Ruimte zich niet langer tot de Rijksdienst voor het Wegver-
keer in Nederland wenden voor de verlenging van een Nederlands rijbewijs. Tot 
de landen van de Europese Economische Ruimte behoren de landen van de Euro-
pese Unie plus Noorwegen en IJsland.

Deze mensen moeten zich wenden tot de afdeling rijbewijzen van de politie 
in hun woonplaats.

Wanneer U een Nederlands rijbewijs bezit (of een rijbewijs uit een ander EER-
land), dan hoeft U dit niet in te wisselen voor een Fins rijbewijs. Als het rijbewijs 
gaat verlopen, dan zal een Fins rijbewijs worden afgegeven ter vervanging van 
het Nederlandse rijbewijs.

Als U echter pas een vervangend rijbewijs aanvraagt als het Nederlandse rij-
bewijs al verlopen is, dan moet er eerst met goed gevolg een praktijk- en theorie 
examen afgelegd worden, voordat een vervangend Fins rijbewijs kan worden 
afgegeven. Het is dus zaak om op tijd een nieuw rijbewijs aan te vragen.

Als U over een paspoort beschikt dat niet is afgegeven door 1 van de landen 
van de EER, dan kunt U dit inwisselen voor een Fins rijbewijs. U kunt dit doen in 
de periode die ligt tussen 6 maanden en 12 maanden na aankomst in Finland. Als 
U de aanvraag niet in deze periode indient, dan moet ook een praktijk en theorie 
examen gedaan worden.

Voor nadere informatie kunt U contact opnemen met de politie in Uw woon-
plaats.

Ambassadeursbenoeming:

mr N.P. van Zutphen/ Helsinki

Binnenkort is de benoeming te verwachten 
van mr N.P. (Niek) van Zutphen, momen-
teel werkzaam als Harer Majesteits buiten-
gewoon en gevolmachtigd ambassadeur in 
Venezuela, tot Harer Majesteits buitenge-
woon en gevolmachtigd ambassadeur in 
de Republiek Finland, met standplaats Hel-
sinki.

De heer Van Zutphen (54) zal in Helsinki 
drs J. van der Velden opvolgen, die voor een 
nieuwe functie in aanmerking zal worden 
gebracht.

De Nederlandse school in Finland zoekt met spoed een 
klasse-assistent voor de onderbouw!

In principe is er geen onderwijsbevoegdheid nodig, hoewel dit wel tot aan-
beveling strekt.

Er wordt een onkostenvergoeding verstrekt van Fim. 150,- per ochtend.
Nederlands taal- en kultuuronderwijs wordt gegeven aan kinderen van 

4 t/m 16 jaar, die reeds een verbintenis hebben met de Nederlandse taal. 
Onderwijs wordt gegeven door twee bevoegde onderwijzers. Op dit moment 
wordt de onderbouw (kinderen tot ongeveer 8 jaar) geleid door Judith van 
Grunsven en de bovenbouw door Luut Klaver.

Er wordt zaterdags van 10 tot 13 uur twee keer in de maand les gegeven 
in de Perkkaanpuiston koulu in Espoo.

Mocht U gëinteresseerd zijn of kent U iemand die iets dergelijks ambi-
eert dan kunt U contact opnemen met:

Tjerk Werkman
Jondalintie 6
02700 Kauniainen
09- 5864386
e-mail adres: werkman.t.i@kolumbus.fi

of:
Judith (onderbouw) Luut (bovenbouw)
e-mail adres: judithvg@yahoo.com e-mail adres: luut.klaver@pp.inet.fi

Sinterklaas

Sinterklaasviering op zaterdag 1 
december in de Perkkaanpuiston-
koulu,  Luutnantinkuja 2C in Espoo.

Leidens Ontzet

Vrijdag 5 oktober 2001, 19.00 uur
Hutspot gemaakt door Gerben Zeilstra
Opgeven voor 1 oktober bij Stephan 
Arts (tel. 040-5266504)
of via nedver@kolumbus.
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Op vrijdag 5 oktober, 7 uur, wordt 
het Leidens Ontzet in het Hirven-
päämaja in Herttoniemi gevierd. 

Ik hoop dat velen zich aanmelden, 
dan kan dat weer gezellig gevierd 
worden. Gerben Zeilstra is gelukkig 
weer bereid om de traditionele hutspot 
klaar te maken. Vis zal er zeker ook te 
vinden zijn, maar helaas een maatje of 
hollandse nieuwe is moeilijk vers in Fin-
land te krijgen. Welkom op 5 oktober.

In juni heeft Michiel Visser een virtu-
eel clubhuis opgezet op het adres

http://cultuur.clubs.nl/nedver
Binnen korte tijd meldden zich al 25 

leden aan en ontstond er over verschil-
lende onderwerpen

een levendige discussie, zoals het 
ontvangen van Nederlandse satelliet-tv 
in Finland, beste leden waar zitten jullie, 
Nederlandse vrouwen en Finse taalcur-
sussen. Er staan foto’s en bestanden in. 
De linklijst bevat een uitgebreide col-
lectie sites met vacutures. Het is ook 
opvallend dat alle leden uit Lapland en 
de provincie Oulu zich hadden aange-
meld. Blijkbaar is er behoefte aan een 
Nederlandstalige discussiegroep. En, in 
dit blad staat hoe je je kunt aanmelden. 

In dit clubhuis vroegen enkelen of 
de gehele ledenlijst van de vereniging 
aan de leden gestuurd kan worden. Tot 
nu toe hebben we geen adressen door-
gegeven en de ledenlijst ook niet gepu-
bliceerd. De redenen zijn privacy en 
het ontvangen van ongewenste reclame. 
Maar, er zijn aan de andere kant ook 
goede redenen om alle namen van de 
leden in bv. het volgende Noorderlicht 
te publiceren, zodat men gemakkelijker 
kontakt met elkaar op kan nemen. Dit 
clubhuis maakt het ook mogelijk om ver-
kiezingen en stemmingen per e-mail te 
regelen. Het ligt voor de hand om de 
nieuwe bestuursverkiezingen in maart 
2002 ook per e-mail te organiseren. Deze 
zaken worden dus behandeld tijdens de 
ledenvergadering (Vrijdag 5 oktober, 5 
uur), die vooraf gaat aan het Leidens 
Ontzet 

In januari was al een homepage 
geopend op het adres

http://www.kolumbus.fi/nedver . 
Binnen korte tijd heeft bijna de helft 

van alle leden zijn/haar e-mail adres op 

de een of andere manier 
aan ons verstuurd. Tesa-
men met het ”virtuele 
clubhuis” zijn er dus 
genoeg mogelijkheden 
om elektronisch met 
elkaar te praten.

Dat neemt niet weg 
dat het Noorderlicht 
ook een functie vervuld. 
Harry Maat krijgt regel-
matig positieve reacties 
op de artikels in het 
Noorderlicht, en sommi-
gen gebruiken de com-
puter al zo veel tijdens 
hun werk, dat er geen behoefte is om dat 
ding ook nog ’s avonds aan te zetten. En 
gedrukte tekst op wit papier leest gemak-
kelijk weg. 

Er is ook een afspraak met Aviisi, 
het blad van de vereniging Nederland-
Finland in Nederland, gemaakt, waarbij 
de artikelen van Aviisi en het Noorder-
licht uitgewisseld kunnen worden. Dus 
in dit nummer staan enkele artikelen van 
Arnold Pieterse. 

De ledenadministratie is ook enorm 
veranderd, sommigen hebben zich opge-
zegd maar nog meer hebben zich als 

Voorwoord

Ledenvergadering

Vrijdag 5 oktober, 17.00 - 18.30 u
Hirvenpäämaja in Herttonieme

1. Opening
2. Kiezen voorzitter vergadering en notulist
3. Notulen en ledenvergadering 9 maart 2001
4. Begroting en evenementen in 2002
5. Vaststellen contributie in 2002
6. Publicatie ledenlijst in Noorderlicht
      Voorstel : Lijst met naam, woonplaats van alle leden wordt in het volgende 

Noorderlicht gepubliceerd
7. Stemmen per e-mail
      Voorstel : stemmen uitgebracht per e-mail worden in de ledenvergadering 

meegeteld
8. Virtueel clubhuis
9. Nieuwjaarsreceptie 11 jan. 2002
10. Rondvraag
11. Sluiting

nieuw lid opgegeven. We hebben nu 
ongeveer 130 leden, waarvan 70 zich als 
familie hebben opgegeven. Verreweg het 
grootste deel (ongeveer 100) van deze 
leden wonen binnen een straal van 50 
km rond Helsinki, en bijna alle aktivitei-
ten van de vereniging vinden ook plaats 
in Helsinki. Maar als iemand iets wil 
organiseren in een andere plaats....prima. 
Turku, Tampere, Savonlinna of Oulu zijn 
misschien de eerst aangewezen plaat-
sen. 

Tot ziens op 5 oktober,
Stephan Vermeulen
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Ron van der Woude houdt op 
zijn internetsite een dagboek bij 
sinds hij met zijn familie in 2000 
is geemigreerd naar Finland. Dit 
dagboek staat op het internet en 
hier volgt een selectie van zijn tek-
sten. Er zijn zoveel eigenaardighe-
den die je opvallen als je hier net 
woont…..

En zo is het gekomen........
Eind januari van het jaar 2000 zijn 
we met ons gezin naar Finland ver-
huist. Voor de achterblijvers, familie, 
vrienden, collega´s en andere geïntres-
seerden heb ik deze thuispagina in het 
leven geroepen. Zo kan een ieder op de 
hoogte blijven van hoe het ons in Fin-
land vergaat.

Waarom naar Finland vragen en 
vroegen velen zich af. Om te beginnen 
is Pirjo Finse en heb ik het land voorna-
melijk in de winter- en zomervakantie´s 
leren kennen. Eigenlijk voelde wij ons 
hier allemaal erg thuis en werd er op 
een gegeven moment aan verhuizen 
gedacht. Eerst hebben we natuurlijk 
alle zaken op een rijtje gezet: finan-
ciën, levensstandaard, mogelijkheden, 
onderwijs, veiligheid, natuur, rust en 
zo kun je nog een heleboel dingen die 
van belang zijn opnoemen. Dan is het 
tijd om eens de knoop door te hakken 
en gingen we een soort plan maken. 
We moesten in eerste instantie van 

een inkomen 
verzekerd zijn 
om concreet 
verder te gaan. 
In Nederland 
hadden we het 
ook goed dus 
haast hadden 
we niet en 
konden we 
rustig op zoek. Toen Pirjo een goede 
baan kreeg aangeboden in de stad waar 
we ook nog eens naar toe wilden hebben 
we die kans aangegrepen en zijn aan de 
slag gegaan. Een hectische periode was 
het gevolg: Inpakken, opruimen, huis 
verkopen, werkgevers niet blij maken en 
een boel papierwerk en zaken uitzoeken. 
Dan is er de feitelijke verhuizing. Een 
vrachtwagen haalt je spullen en wij reden 
met de auto van Maarssen naar Kuopio. 
Echt paniek is er nooit geweest. Wij 
wisten goed waar we mee bezig waren 
en hadden er veel zin in. De eerste drie 
maanden woonden we op een huurflat 
in Kuopio waarna ons huis in Nederland 
werd verkocht en wij een leuk huis in 
Siilinjärvi konden kopen. Daar zijn we 
in april 2000 gaan wonen. Tot nu toe 
zijn we druk geweest met gedeeltes te 

Uit het dagboek van Ron van der Woude

verbouwen/op te knappen en zitten we 
erg naar ons zin. Het is een vrijstaand 
huis op een leuke lokatie in een rustige 
wijk en we hebben een meertje beneden. 
Pirjo werkt hele dagen en ik verzorg de 
kinderen, doe het huishouden, rommel 
veel in en rond het huis en vermaak me 
enorm met verschillende hobbies zoals 
muziekmaken(bandje), kanoën, langlau-
fen en natuurlijk met die computer wor-
stelen. Ik heb er erg veel plezier in om 
de kontakten met iedereen te onderhou-
den. Ik hoop dat u veel plezier beleeft 
met deze thuispagina en dat u hem regel-
matig bezoekt want hij wordt bijna dage-
lijks bijgewerkt. 

Email: ronvanderwoude@yahoo.com
Internet: http://kotisivu.mtv3.fi/oma/
ronvanderwoude/
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Zo lang als onze Vereniging 
bestaat plegen we begin oktober 
Leidens Ontzet te vieren. Wat 

de Vereniging betreft lag dit feest ten 
grondslag aan de geste van de Gemeente 
Leiden om jaarlijks een pakket haring 
en een aantal flessen Corewijn naar zo’n 
140 ambassades te sturen. Helaas werd 
hieraan verleden jaar een einde gemaakt. 
Ondanks deze tegenvaller hebben de 
daarop eenvolgende besturen gemeend 
dit feest ,weliswaar in een andere vorm,in 
ere te houden. .  

”Maar waar komt die viering nu eigen-
lijk vandaan? Een van onze leden Bart 
Braafhart uit Salla was zo vriendelijk 
om deze vraag te beantwoorden. 

Boek:  Leidens ontzet
Door:  D.Wijnbeek
Serie:  Neerlands Fundamenten 

serie nummer 3
Uitgeverij 1941, Born’s Uitgeversbe-

drijf N.V. – Assen

Het is altijd moeilijk om een uittreksel te 
maken (weten we het nog van onze mid-
delbare schooltijd?), zeker als de tekst 
eigenlijk al een verkorte weergave is 
van een historische gebeurtenis. Binnen-
kort wordt door de Nederlandse Vereni-
ging in Finland het Ontzet van Leiden 
gevierd. Daar ik als leerkracht basison-
derwijs vaak in groep 7 les gegeven heb, 
kwam dus tijdens de geschiedenislessen 
telkens dit verhaal voorbij, net zoals 
b.v. de Overwinning op Nova Zembla 
.Gelukkig hadden wij nog de ouderwetse 
schoolplaten, waarbij je prachtige verha-
len kon vertellen! Toen ik hoorde dat 
er zelfs hier in Finland nog aandacht 
aan die historische gebeurtenis wordt 
besteed, kwam ik toch weer even de 
schoolmeester in mij boven: Zou men 
eigenlijk nog wel weten wat er toen 
gebeurd is? Misschien zitten er onder 
leden oud-studenten die in Leiden gestu-
deerd hebben. Weten zij dat de universi-
teit een geschenk is geweest van de Prins 

van Oranje aan de stad Leiden, vanwege 
het moedige verzet tegen de Spanjaar-
den? Hebben we enig idee wie burge-
meester Van der Werff was en welke 
betekenis hij heeft gehad? Ooit van de 
Lammerschans gehoord? Wie kent nog 
de weesjongen Cornelis Joppenszoon? 
Haring en wittebrood, maar ook hutspot 
(zonder aardappelen!).

Ik zal hier nu niet ingaan op het 
ontstaan van de tachtig-jarige oorlog, 
maar in 1572 had de stad Leiden 
de zijde van de Prins van Oranje 
gekozen.Verschillende steden gingen 
gebukt onder bezetting van dan wel bele-
gering door de Spaanse soldaten. Naast 
Haarlem en Alkmaar (waar uiteindelijk 
de Victorie begon) moest dus ook Leiden 
het hoofd zien te bieden aan een belege-
ring. Het is dan in de nadagen van het 
schrikbewind van de hertog van Alva. 
Het vijandige leger bestond uit Duitse 
en Franse huurtroepen en Spaanse en 
Italiaanse ruiters. Oorlogvoeren was een 

Leidens Ontzet
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heus beroep en men vocht meestal aan de 
zijde waar het meest werd betaald (ging 
niet op voor de Geuzen!). Na inname 
van historische plaatsen als Leiderdorp, 
Zoeterwoude, Valkenburg, Noordwijk 

, Wassenaar, Monster, ’s Gravenzande, 
Maassluis en Vlaardingen, wordt het de 
Leidenaren duidelijk dat ook zij aan 
de beurt zijn. In november 1573 neemt 
Willem van Oranje maatregelen. Alles 
wordt in gereedheid gebracht om de 
stad Leiden te verdedigen. De bevolking 
haalde met een strooptocht een keer 300 
koeien binnen de poorten. Kerken veran-
deren in voorraadschuren. Een en ander 
ging niet zonder slag of stoot. , want 
er waren in die tijd reeds economische 
belangen(Leiden was immers een laken-
stad met rijke en invloedrijke fabrikan-
ten en gilden). Democratie was in die 
tijd onbekend en dus bestond een stads-
bestuur voornamelijk uit vrienden , die 
de vacatures zelf aanvulden. Onder hen 
een zekere PieterAdriaansz Vermeer, bij-
genaamd Zeemtouwer of Van der Werff, 
naar het bedrijf dat hij had uitgeoefend 
(handelaar in huiden en zemen vellen). 
Het stadsbestuur voerde het bevel over 
diverse groepen : de schutterij bestaande 
uit schutters van sunte Joris en de kol-
veniers, vrijwillige schutters, de gewa-
pende burgerschap (wierpen de schansen 
op en waren eigenlijk infanteristen, 

”bewapend” met spaden en schoppen) en 
los hiervan de beroemde en gevreesde 
Vrijbuiters, die te land en te water het 
zwaard hanteerden en waren aangeno-
men op een aandeel van een vierde deel 
van hun buit. Het beroepslegertje van 
500 man bestond grotendeels uit Walen 
en Fransen.

Er werd een avondklok ingesteld, er 
werden prijsafspraken gemaakt en om 
brandstichtingen te voorkomen moest 
elke schelf of mijt worden opgeruimd. 
Toen de aanval van de Spaanse kant 
werd ingezet met de bezetting van het 
kasteel van Warmond was ”Leiden in 
last ”. Het was al december en er kwam 
door aankopen van tarwe en rogge een 
tekort aan contant geld. Daarom werden 
er noodmunten uitgegeven en deed het 
papiergeld zijn intrede. Er moest worden 
bezuinigd. De soldaten moesten in hun 
eigen onderhoud gaan voorzien; met 
z’n tweeën een bed delen. Bedden 
werden om de twee weken verschoond 
en wekelijks kregen ze een schoon 
hemd. Om de vijand te beletten via 
de bevroren grachten te benaderen, 
werden er bijten gemaakt van 24 voet 

breed. Een ander pro-
bleem was dat er valse 
noodmunten in omloop 
kwamen. De zwarte 
markt tierde welig. 

De 16-jarige Leeuw-
ken eiste een heldenrol 
voor zich op bij een 
uitval vanuit de stad.In 
de tussentijd vinden er 
andere beroemde wa-
penfeiten plaats: De slag bij Duinker-
ken, de bevrijding van Alkmaar. Dan 
valt Prins Lodewijk met zijn troepen Bra-
bant binnen en op 21 maart is Leiden 
vrij. Men herstelt zich ogenschijnlijk 
snel van dit beleg, maar dat is slechts 
schijn. Reeds in de nacht van 25 op 
26 mei zijn de Spaanse troepen weer 
voor Leiden.Direct bij aanvang van dit 
tweede beleg krijgen vreemde vrouwen 
en kinderen onder de zestien jaar, toe-
stemming om de stad te verlaten. De 
Prins geeft bevel om zeshonderd man 
Engelse troepen als bezetting binnen de 
stad te nemen, alle personen die de zaak 
van de vrijheid niet ten volle voorstaan 
onmiddelijk weg te sturen en het min-
stens 3 maanden uit te houden. De Lei-
denaren laten de Engelsen echter niet 
toe. Daarna wordt er door de zgn. ’glip-
pers’ ( Leidenaren die zich eerst zelf in 
veiligheid hadden gesteld door te vluch-
ten en daarna terug waren gekomen ) 
getracht verdeeldheid te zaaien onder 
de bevolking.Zij hebben geen succes. 
Er wordt volgens oorlogsgebruik uit 
die dagen door de belegeraars een lijk 
van een Leidenaar voor de stadsmuur 
gelegd. Dit wordt beantwoord door het 
lijk binnen de stadsmuur te halen en te 
begraven, terwijl op dezelfde plaats het 
lijk van een gevangen Spaanse soldaat 
wordt gelegd.  Ondanks het beleg zijn 
er regelmatig boodschappers die contact 
met de Prins opnemen. Ook de Vrijbui-
ters doen regelmatig van zich spreken 
als ze uitvallen doen met het doel voed-
sel te verzamelen. Het voedsel moet 
gedistribueerd worden. Er worden rant-
soenen vastgesteld. Dan komt er een 
nieuwe vijand: de pest breekt uit. , de 
zwarte dood heerst in de stad. De rant-
soenen worden kleiner en kleiner. 14000 
Leidenaren krijgen gebrek aan van alles. 
Er worden met moedige uitvallen enkele 
door de vijand opgeworpen schansen 
afgebroken. De eerste dijken worden 
doorgestoken, Oranje besluit zelfs dat 
heel Zuid-Holland onder water gezet zal 
worden, de oogst ten spijt. ” Beter bedor-

ven dan verloren land”.
Binnen de stadsmuren worden aller-

lei noodmaatregelen genomen. Melk-
vee moet worden geslacht, vuilnisputten, 
ashopen en mestplaatsen worden ver-
boden. , vergaarbakken moesten elke 
zaterdag worden schoongemaakt. Op 
7 augustus blijkt dat Leiden sinds de 
eerste dagen van het beleg ongeveer 
3000 inwoners had verloren. Er blijken 
tevens grote verschillen tussen de armen 
en de rijken als het gaat om de verde-
ling van het spaarzame voedsel. Telkens 
komen er brieven van de Prins door die 
de hoop op redding levend houdt. Het 
water rukt op.Dan besluiten de meeste 
Vrijbuiters de stad te verlaten, omdat ze 
niet genoeg te eten meer krijgen en de 
strooptochten ook zo goed als onmoge-
lijk worden.

Nieuwe tegenslag is dat ook de Prins 
ernstig ziek wordt: derdedaagse koorts 
overvalt hem weer (welke ziekte dat 
is geweest, is onbekend, maar het was 
een kwaal waar Oranje meermalen door 
geveld is geweest).Ook zijn het de span-
ningen die zijn lichaam verzwakt hebben: 
de dood van zijn twee broers, Leiden 
in last, de slechte financien, besprekin-
gen over vrede met Spanje. Het bericht 
dat Leiden nog steeds stand houdt, geeft 
weer moed.Boden uit Leiden komen met 
een persoonlijke boodschap van de Prins 
weer terug in de stad. Ten teken dat de 
boden veilig zijn aangekomen worden 
er ’s nachts om een uur naar de zijde van 
Delft grote lantaarns aan de St Pancras-
toren gehangen, worden twee zwaartse 
kanonnen afgevuurd en schetteren aan 
vier zijden de tonen van schalmeien en 
schuiftrompetten door de nacht. Onge-
loof bij de vijand: het hongerend en 
door de pestuitstervende Leidendoet of 
er feest is! Daarna begint het spel van 
loven en bieden, waarbij de glippers 
een bedenkelijke rol spelen. De Leide-
naars krijgen allerlei schone beloften 
in het vooruitzicht gesteld, mits zij 
zich overgeven aan de Spaanse belege-
raar. Dan eist Van der Werff een onder-
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handelaarsrol voor zich op. Hij weet 
handig de diverse ingewikkelde belan-
gen te scheiden. Inmiddels heeft zich 
een enorme menigte schuiten en sche-
pen verzameld. Binnen de stadsmuren 
is de nood hoog.Schoothondjes worden 
geslacht en het bemachtigen van een 
hond of een kat verschaft een feestmaal. 
Soep wordt gemaakt van gehakte huiden 
met wortelen in water gekookt. Men 
verwerkt pereboombladeren in allerlei 
gerechten. Druivenbladeren worden met 
stijfsel en zout gekookt en gelden als lek-
kernij! Met eet zels fijn gehakt gras met 
paardevet en zout.

De Prins van Oranje onderhandelt 
met de waterbouwkundigen om de 
komende stormvloed ruim baan te geven. 
In Leiden is de toestand werkelijk 
onhoudbaar.Een groepje Spaansgezin-
den is aanleiding tot een van de bekend-
ste voorvallen tijdens het beleg.Zij 
brengen een lijk naar Van der Werff 
om zo een doorbraak te forceren in het 
proces van wikken en wegen. Van der 
Werff spreekt dan de historische woor-
den: 

” Ziet lieve medeburgers! Ik heb een 
eed gedaan, dien ik hoop door den 
Gever aller goede gaven standvastiglijk 
te houden. Zo gij met mijn dood gehol-
pen zijt, ik moet eerst sterven en het 
is mij evenveel, of gij het doet op zulk 
een wijze of de vijand. Mijn zaak is 
goed. Zijt gij dus met mijn dood gehol-
pen- neemt dan mijn lichaam, snijdt het 
aan stukken en deelt daarvan aan zo 
velen als het strekken mag. Ik ben des 
getroost.”

Van Spaanse zijde wordt nog een-
maal geprobeerd het stadsbestuur tot 
overgave te dwingen met mooie belof-
ten, maar men blijft trouw aan de Prins, 
wetende wat met Rotterdam gebeurde 
na overgave: daar werd een groot bloed-
bad aangericht. Op 23 september is het 
wateral tot vlakbij de stad gekomen. Dan 
weten enkele boden uit de stad te komen 
met een mand met postduiven.Deze 
duiven zijn voor de Prins en kunnen 
vervolgens gebruikt worden om veilig 
berichten naar de stad te brengen. Het 
bezorgt de Prins de bijnaam: ”Duiven-
bode”. Geuzenleider Boisot laat via zo’n 
duif weten dat de Prins zelf op de vloot 
is en dat de stad nu met hulp van God 
ontzet zal worden. Dan steekt er op 1 
september een zware Zuidwesterstorm 
op. Het water stijgt in korte tijd zo’n 
twee voet. De Geuzen gaan met hun 
platte schepen op jacht naar de bezetter. 

Via een kortere weg dan gepland blij-
ven enkele grote schuiten steken.Met 
vereende krachten worden ze over de 
ondiepten getild. Een duif brengt het 
bericht dat de bevolking klaar moet staan 
om de Geuzen binnen te laten. Op de 
Lammerschans is de vlag door de vijand 
ingehaald. Dan is er een onvergetelijke 
rol weggelegd voor de weesjongen Cor-
nelis Joppenszoon.Hij heeft de Spanjaar-
den weg horen gaan. Met de wachters 
sluit hij voor twee drieguldens een wed-
denschap en mag hij naar de schans 
roeien. Even later staat hij op de noord-
wal met zijn hoed te zwaaien en roept: ” 
Hoezee, hoezee! Leiden is ontzet!”

Dan volgt de beroemde episode met 
de pan met hutspot. Zondagmorgen 3 
oktober 1574 is het ontzet van Leiden. 
De Geuzen brengen in Den Haag inge-
kochte grote voorraden hout, koren, kaas, 
haring en wittebrood. Voor  sommige  
is deze overdaad teveel; hun lichamen 
kunnen het voedsel niet meer verdragen 
of ze eten te gulzig. Alsnog sterven er 
dappere Leidenaren. We weten verder 
niet veel van wat er verder is gebeurd. 
Maar hier stond een volk, eendrachtig in 

de strijd, samengesmeed door de nood 
en de worsteling om zijn hoogste idealen. 
Hier ervaart een dappere bevolking de 
waarheid van de oudhollandse spreuk: 

”Helpt nu uzelf, zo helpt u God.”
De Spaanse legerleider Valdez 

schrijft in zijn hoofdkwartier op de 
kaart van Leiden: ’Vaarwel stad, vaar-
wel geringe sterkten, om het water zijt 
gij verlaten, niet om het geweld der vij-
anden.’ Bij Den Briel was het begonnen, 
bij Alkmaar klonk de victorie, maar het 
ontzet van Leiden was het behoud van 
Holland.

Dit was een korte weergave van ’ver-
geten’(?) historische feiten van Leidens 
ontzet, nu 427 jaar geleden, ter illustra-
tie van een feest dat nog altijd terecht 
gevierd wordt, zelfs in Finland!

Bart Braafhart.

Dit prachtverhaal bereikte ons per 
e-mail.Bart stuurde per post nog enige 
plaatjes, die we proberen te reproduce-
ren. Ook was er een gebed, dat we U 
niet willen onthouden. (red). 

Gebed in Nood  1574

Almachtig God ! ghy die ons met u hand
geplant hebt tot u volc hier in dit land.
Help ! Help ! ons toch eerlang
uyt Spanjaerts dwang, 
die u lieve kerc, machtig synd, en sterc,
die u lieve kerc so plaget, en langer nergens meer naer vraget.

Merck Heer : hoe seer u volck nu tot u schreyt
wilt ’t uwer eer en onser saligheyt, 
eens maken toch een end, van ons ellend.
Soo sal elck, bevrijt
synde, gantsch verblijt, 
so sal elck, bevrijt van smerten, 
U singen lof en danck van herten.

’t Is waer ons sond heeft wel verdiend dees straf,
ons hert en mond is overtuygd daer af   1) ;
Maar Heere wilt toch niet, in dit verdriet,
gaen in u gerecht, 
met u armen knecht,
gaen in u gerecht gestadig
en zijt u kinderen, Heer, genadig.

Dit sobere volksgedicht uit de tijd van Leidens beleg, typeert-
wel zeer zuiver 

De stemming, waarin de dapperebevolking deze zware maan-
den heeft doorstaan.

1) daarvan.



7

September 2001  Noorderlicht

Afgelopen maart 
werd me gevraagd 
om me 

beschikbaar te stellen voor 
het bestuur van de ver-
eniging omdat er “nieuw 
bloed en nieuwe ideeën” 
nodig waren. Eén van deze 
ideeën is een aantal maan-
den geleden stilletjes gelan-
ceerd : een tweede website 
naast onze officiële website 
(http://www.kolumbus.fi/
nedver). Deze nieuwe web-
site heeft als doel om de 
onderlinge contacten tussen 
de leden te verstevigen en 
up-to-date informatie van 
de vereniging naar de leden 
toe te brengen. 

De laatste jaren is het 
internet snel doorgedrongen 
in de meeste families en als 
communicatiemiddel uiterst 
geschikt voor ons doel, aan-
gezien de afstand tussen 
leden onderling honderden kilometers 
kan zijn. Omdat het merendeel van de 
leden in het gebied rond de hoofdstad 
woont, spelen de verenigingsactiviteiten 
zich merendeels in de buurt van Hel-
sinki af (dit jaar is er trouwens een 
bedrag op het budget gezet voor acti-
viteiten in andere gebieden). De leden 
die in andere gebieden wonen kunnen 
hierdoor helaas meestal onze bijeenkom-
sten niet bijwonen. Door een “virtueel 
clubhuis” op te zetten hebben we gepro-
beerd deze afstand te verkleinen.

Wat houdt deze website nu eigenlijk 
in ? Het virtuele clubhuis is een web-
site die enkel toegankelijk is voor leden 
van deze vereniging. Het bestaat uit een 
aantal onderdelen waarvan ik de belang-
rijkste hier vermeld:

•  Discussieforum – Op deze plek kan 
elk lid een discussie starten waarop 
andere leden kunnen reageren. Dit 
kan over elk onderwerp zijn. Enkele 
onderwerpen waar in de beginperi-
ode hevig over is gediscussieerd zijn 

‘het geven van ledeninformatie aan 

medeleden’, ‘hoeveel Nederlandse 
vrouwen wonen in Finland’ en ‘Neder-
landse zenders via de satelliet’.

•  Agenda – Hier worden alle belang-
rijke data (voor zover bekend) 
vermeld (vergaderingen, activiteiten 
etc.)

•  Nieuws – Allerhande nieuws van het 
bestuur of de website-beheerders.

•  Links – Een uitgebreide verzameling 
links naar websites die interessant / 
leuk zijn voor Nederlanders in Fin-
land.

Een aantal maanden geleden is de web-
site dus opgericht, met een klein aantal 
leden zijn we van start gegaan. Niet om 
vanwege een proefperiode (hoewel we 
de eerste maanden met z’n allen toch 
wel de inhoud vorm hebben gegeven), 
maar gewoon vanwege het simpele feit 
dat maar een beperkt aantal e-mail adres-
sen van onze leden bij ons bekend zijn. 
Ik (en ik weet vrij zeker dat ik ook 
spreek namens de andere huidige gebrui-
kers van de website) hoop dan ook dat 

http://cultuur.clubs.nl/nedver –

 het virtuele clubhuis

de leden met toegang tot internet snel 
de weg naar deze nieuwe website zullen 
vinden. 

Hiervoor is het natuurlijk van belang 
dat jullie weten hoe je als lid gebruik 
kan maken van het virtuele clubhuis. 
Dat is simpel :

• Stuur een e-mail met als onderwerp 
“clubhuis” naar 
michiel.visser@siemens.fi

• Wanneer ik deze e-mail ontvang stuur 
ik een uitnoding terug. In deze uitno-
diging staat een internetadres waar 
je een wachtwoord dient te kiezen.

• Hierna heb je direct toegang tot 
de website en heb je toegang tot 
alle informatie en het discussiefo-
rum waar je actief mee kunt doen 
aan een discussie. Wanneer op het-
zelfde moment een ander lid aanwe-
zig is op de website kan je zelfs met 
elkaar “chatten”.

Michiel Visser
michiel.visser@siemens.fi
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De laatste tijd wordt er in Fin-
land nogal wat aandacht besteed 
aan een Nederlands schip, de 

“Vrouw Maria”, die in 1771 voor de kust 
bij Turku is vergaan. Het is onduidelijk 
wie de rechtmatige eigenaar is, de vin-
ders of de Finse staat. Hierover zijn 
rechtzaken aan de gang. Op het internet 
staan hierover allerlei teksten , o.a. een 
Engelse tekst van Christian Ahlström, 
die wij hier in het Nederlands samenvat-
ten, en een tekst van het Zeevaartkundig 
Museum in Finland, waarvan wij ook 
een paar zinnen hebben vertaald: 

Al de handelsschepen die de Sont 
passeerden bij Denemarken, moesten in 
de periode 1490 – 1856 tol betalen. In 
archieven in Kopenhagen is te lezen 
dat het Nederlandse kofschip “Vrouw 
Maria”, dat onder commando stond van 
Reynoud Lorenz uit Amsterdam, dit 
ook deed op 23 september in 1771 
bij Helsingör. Het schip was op 5 sep-
tember 1771 uit Amsterdam vertrokken 
met bestemming Sint Petersburg en ver-
voerde een lading die gedeeltelijk het 
eigendom was van de Russische tsarina, 
Catherina de Grote. De lading bestond uit 
kunstvoorwerpen, waarschijnlijk schilde-
rijen en verder de gangbare handelswaar. 
De Russiche tsarina had de kunstvoor-
werpen in Amsterdam gekocht op een 
veiling die was gehouden ter gelegenheid 
van het overlijden van Gerret Braam-

camps, een Nederlandse houthandelaar 
die een bekende kunstverzamelaar was 
geweest. Zij wilde de kunstvoorwerpen 
toevoegen aan haar verzameling in de 
Hermitage. Deze in Duitsland geboren 
keizerin was, zoals bekend, een ver-
woed verzamelaarster van schilderijen 
en andere kunstschatten, die nog steeds 
te zien zijn in Sint Petersburg. 

In oktober 1771 zond de 
Russische minister van bui-
tenlandse zaken, graaf Nikita 
Panin, een brief per koerier 
naar Stockholm met het ver-
zoek dat de Zweedse regering 
en de koning alles zouden 
doen om de Russen te helpen bij een 
nogal ongewone zaak. Dit betrof de 

“Vrouw Maria”, die was vergaan in een 
storm voor de kust van West Finland, 
dat in die tijd bij Zweden hoorde. Wat 
was er precies gebeurd? In eerste instan-
tie was het schip zwaar beschadigd voor 
anker gegaan in de buurt van het eiland 
Jurmo, waarna de bemanning had gepro-
beerd een deel van de lading over te bren-
gen naar een klein rotseilandje.. Maar, 
hierna braken de ankers en is het schip 
verdwenen.

In de nationale archieven in 
Stockholm is een uitgebreide correspon-
dentie aanwezig over deze zaak die plaats 
vond tussen Zweedse regeringsvertegen-
woordigers in Stockholm, locale autori-

teiten in Turku, dat 
de hoofdstad was 
van het onder 
Zweeds bestuur 
staande Finland, en 
leden van de 
Zweedse ambas-
sade in Sint Peters-
burg. Bovendien 
werd er in de archie-
ven van het gerechts-
hof in Turku nog 
een verklaring 
gevonden van de 
Nederlandse kapi-
tein en zijn beman-
ning, gedateerd 26 
augustus 1771. Dit 
document omvatte 

ook het logboek van de “Vrouw Maria”, 
wat later van grote waarde bleek bij 
het zoeken naar het wrak. Hierbij was 
vooral een belangrijk gegeven dat bij 
een botsing tegen een rots het roer van 
het schip was losgeraakt. In de zomer 
van 1772 werden er allerlei pogingen 
gedaan door de Zweden om het wrak te 

vinden, maar dit bleef zonder 
resultaat. Naar later bleek was 
dit niet verwonderlijk omdat 
het wrak op een diepte lag van 
43 meter. Met de toenmalige 
hulpmiddelen was het onder 
zulke omstandigheden bijna 
onmogelijke om een wrak op 

te sporen.
In 1979 publiceerde Christian Ahl-

ström een artikel over deze zaak in het 
Zweeds (“Sjunkna Skepp”) dat in 1982 
in het Fins werd vertaald (“Syvyksien 
Sylistä”). Maar in die tijd waren de 
sonar technieken nog niet zo ver ontwik-
keld dat hiermee het wrak kon worden 
gevonden. Een aantal jaren later nam 
een duiker, Rauno Koivusaari, contact 
op met Christian Ahlström. Hij had de 
publicatie gelezen en stelde voor met 
een moderne sonar techniek het gebied 
af te zoeken. In de zomer van 1998 werd 
een gebied afgezocht waarbij een wrak 
werd gevonden uit de zelfde periode als 
de “Vrouw Maria”, maar het had geen 
lading en het roer was in tact. Dit kon 
dus niet het goede schip zijn.

Er werden plannen gemaakt voor de 
volgende zomer en besloten werd om 
eerst meer precieze gegevens te krijgen 
over de juiste afmetingen van het schip 
omdat het anders toch wel erg moeilijk 
zou zijn om bij een eventuele vondst 
de juiste conclusies te kunnen trekken. 
Via de Nederlandse ambassadeur in Hel-
sinki, de heer Jacobus van der Velden, 
werd in 1998 contact opgenomen met 
het scheepvaartarchief in Amsterdam.

Hierbij bleek het eerst een probleem 
om het schip, dat onder commando had 
gestaan van kapitein Lorenz, te onder-
scheiden van een groot aantal andere 
schepen van verschillende grootte met de 
zelfde naam, maar met een andere kapi-
tein. De meest interessante vondst was 

Vrouw Maria
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een verkoopcontract geda-
teerd 18 augustus 1766. In 
dit document werd gespro-
ken over het kofschip 

“Vrouw Maria” waarin de 
precieze afmetingen van 
het schip waren vermeld. 
Een kofschip is een zeil-
schip met rondgebouwde 
voor en achtersteven en 
meestal twee masten. Het 

schip was verbouwd in 1748. Het was 
oorspronkelijk een snauw (dit is een lang 
en laag klein schip dat voor de kust 
en binnenvaart werd gebruikt), maar het 
kreeg een nieuwe mast die paste bij de 
takelwerk van een kofschip.

In juni 1999 werd een nieuwe poging 
gedaan met de sonar apparatuur vanuit 
een schip dat vroeger als trawler werd 
gebruikt, de “Teredo”. Hierbij werd 
al heel snel een veelbelovende echo 
gehoord. Een schip werd gevonden op 
een diepte van 43 meter dat in een per-
fecte conditie was. De afmetingen klop-
ten en er was geen roer. Het schip, dat 
zonder twijfel de “Vrouw Maria” was, 
bleek nog volgeladen te zijn met kratten 
en vaten.

Zoals volgens de wet is vereist werd 
een bericht over de vondst gestuurd naar 
de autoriteiten in Helsinki. 

In de tekst van het Zeevaartkundig 
museum van Finland staat dat dit insti-
tuut het onderzoek heeft overgenomen in 
de herfst van 1999 en dat verder onder-
zoek werd gedaan in de zomer van 2000. 
Zes voorwerpen uit het wrak zijn tot nu 
toe naar boven gebracht: een stenen fles, 
een metalen staaf, een zegel van lood 
en drie stenen Goudse pijpen. Tussen de 
lading in het ruim en het dek is een open 
ruimte met een hoogte van ongeveer één 
meter. Onder het organisch materiaal dat 
zich opgehoopt heeft gedurende de twee 
honderd jaar zijn allerlei kisten te zien, 
waarvan de inhoud dus nog onbekend 
is. Maar wat wel duidelijk te zien is dat 
er ook honderden onbeschadigde stenen 
pijpen liggen.

(Stephan Vermeulen van de Nederlandse 
Vereniging in Finland maakte de redac-
tie van “Aviisi” attent op deze zaak. De 
tekst is ingekort en uit het Engels ver-
taald door Arnold Pieterse)

Zie op internet de websites: 
http://www.minedu.fi/julkaisut/
vrouw_maria.html
http://www.abc.se/~m10354/publ/
vr_maria.htm
http://www.nba.fi/NEWS/nauvonayt.htm

Er wonen in Finland relatief weinig 
buitenlanders, iets minder dan 2 
% van de bevolking. Onder staan 

de nationaleiten waarvan er meer dan 
500 in Finland wonen. De werkloos-
heidspercentages van die groepen stond 
in een artikel van Helsingin Sanomat. 
De werkloosheidspercentages van immi-
granten uit andere EU/ETA landen vari-
eert tussen de 7,6 – 16,3 %. Voor de 
Nederlanders wordt een percentage van 
7,6 vermeld, het laagste.

Wat betekenen deze getallen?
De meeste Nederlanders komen naar Fin-

Statistieken over buitenlanders woonachtig in Finland
(overgenomen uit Helsingin Sanomat, 11 augustus 2001)

Land Aantal  werkloosheids-%
Bosnie 1637 50,4
Canada 603 9,1
China 1750 13,5
Denemarken 585 9,4
Duitsland 2231 9,6
Estland 11051 28,6
Franrijk 890 10,5
India 789 19,9
Irak 3104 76,3
Iran 1997 62,8
Italie 800 16,3
Jugoslavie 3786 49,0
Marokko 553 54,6
Nederland 628 7,6
Noorwegen 593 12,3
Polen 722 14,5
Rusland (incl. USSR) 23867 47,0
Somalie 4267 67,5
Thailand 1378 31,6
Turkije 1826 36,0
UK 2280 11,1
Oekraine 1018 42,3
USA 2071 9,6
Vietnam 1823 60,0
Zweden 7924 10,0
Buitenlanders totaal 94672 33,6

Bron: Väestötietorekisterikeskus, Työministeriö, 30 april 2001 

Werkgelegenheid

land omdat hun partner Finse is en niet 
vanwege het werk, de werkgelegenheid 
of het salaris, maar misschien kunnen 
Nederlanders zich beter verkopen op de 
arbeidsmarkt dan anderen en verkrijgen 
daarmee sneller een baan. Misschien is 
het ook zo dat men sneller naar Neder-
land vertrekt, indien geen passende baan 
gevonden wordt, en dat daarom het werk-
loosheidspercentage lager blijft. In ieder 
geval is de arbeidsmarkt op dit moment 
erg turbulent. Veel en vaak solliciteren is 
een goede manier om een (betere) baan 
te verkrijgen. 

Stephan Vermeulen
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Sinds twee jaar woon ik (24) in 
Oulu samen met mijn Finse vriend 
Janne. We hebben elkaar in 1996 

ontmoet in Raahe, tijdens een uitwisse-
lingsproject van onze laboratoriumscho-
len. In 1999 vertrok ik vervolgens voor 
stage en afstuderen van Deventer naar 
Oulu. Tegenwoordig werk ik als research 
medewerker bij een klein milieutechno-
logisch bedrijf in Oulu. Vrij snel nadat 
ik vast werk kreeg, hebben we een eigen 
woning gekocht in een nieuwe buiten-
wijk van Oulu. 

Alhoewel ik het erg naar mijn zin 
heb in Finland, duurde het echt thuis 
voelen langer dan ik gedacht had. In de 
eerste plaats omdat er geen familie of 
goede vrienden in de buurt zijn om je ver-
haal kwijt te kunnen zonder na te hoeven 
denken over hoe je iets moet verwoor-
den. Toch had ik lange tijd geen behoefte 
om andere Nederlanders te ontmoeten. Ik 
wilde het liefst zo snel mogelijk opgaan 
in de Finse samenleving, maar het vinden 
van nieuwe Finse vrienden bleek moei-
lijk zolang ik de taal niet beheerste. Sinds 
het beter gaat met mijn Fins is het leven 
in Finland in vele opzichten gemakkelij-
ker en prettiger geworden.

Doordat Janne vrij goed Nederlands 
spreekt en ik redelijk Fins, hebben we 
thuis geen derde taal nodig. Op mijn 
werk gaat het in Engels en Fins, alhoewel 
het Fins steeds meer begint te overheer-
sen. De grote waardering die je krijgt als 
je als buitenlander Fins spreekt, stimu-
leert enorm om de taal nog beter te leren. 
Het spreken van Engels houdt de afstand 
met Finnen alleen maar groot; je blijft 
dan die buitenlander.

Dankzij de nieuwsgroep van de Neder-
lands-Finse vereniging heb ik sinds kort 
een “lotgenoot” gevonden. Een Neder-
landse, die ook sinds een paar jaar in 
Finland woont. Het bleek dat we veel 
overeenkomstige gevoelens hadden over 
het leven in Finland en het luchtte erg op 
om bij haar mijn verhaal kwijt te kunnen. 
Nu geniet ik van onze vriendinnenpraat 
over doodgewone dingen als koffiepau-
zes op het werk, opkomend bloemenzaad, 
het zomerse weer in onze vakanties en 
de lupines in de wegberm. Zo’n iemand 
had ik nou even heel hard nodig!

Van het Sinterklaasfeest in Oulu heb 

ik vorig jaar gehoord, een leuk initatief. 
Sinterklaas werd bij ons thuis jaar in jaar 
uit trouw gevierd met suprises, gedicht-
jes en een jutezak bij de voordeur, ook 
nadat mijn broer en ik al lang het huis uit 
waren. Sinds de kadootjes via de Finse 
Posti mijn deur bereiken is de lol er af. 
Of ik in Finland ooit nog zo’n sterk Sin-
terklaasgevoel terug zal krijgen vraag ik 
me af. Ik geloof dat ik het hier maar met 
Joulupukki moet doen.

Het vinden van een baan als buiten-
lander blijkt moeilijk. Ik heb begrepen 
dat zelfs bij grote Finse multi-nationals 
(anders dan Nokia) erg weinig buitenlan-
ders worden aangenomen. Een voor de 
hand liggende reden dat Finnen bij soli-
citaties voor gaan op buitenlanders (die 
geen Fins beheersen) is om communi-
catieproblemen bij voorhand te voorko-
men. Misschien speelt het nationalistisch 
karakter van de meeste Finnen ook enigs-
zins een rol. Ik zie dat nationalisme vaak 
terug in de winkel: als er op de produk-
ten een Fins vlaggetje staat is de kwali-
teit goed, of liever gezegd beter dan alles 
wat van buiten Finland komt! Je zou er 
haast in gaan geloven ;-)

Op de vraag waarom de combinatie 
Nederlandse vrouw/Finse man zo zeld-
zaam is heb ik geen kant-en-klaar ant-
woord. Misschien is het zo dat voor 
buitenlanders de kans op een baan in 
Finland voor technisch werk groter is 
dan voor andere beroepen. Aangezien 
Nederlandse vrouwen eerder een minder 
technische baan hebben is hun kans op 
werk, en daarbij op een permanent ver-
blijf in Finland (met Finse man), kleiner 
dan dat voor Nederlandse mannen. Daar-
naast geloof ik dat veel Finse mannen in 
de buurt van hun geboorteplaats blijven 
wonen, terwijl Finse vrouwen er eerder 
op uit trekken. Hierdoor is de kans dat 
een Finse man een Nederlandse vrouw 
ontmoet kleiner, dan het omgekeerde. Al 
met al denk ik dat de in Finland verblijf-
ende Nederlanders, zowel mannen als 
vrouwen, maar ook de Finse vrouwen 
in Nederland, Finland met zijn rust en 
natuurschoon preferen boven het drukke 
Nederland. Nu dus nog het woord aan de 
in Nederland wonende Finse man!!

Sandra van der Veen 

Het woord aan: 

Sandra een in Finland wonende 
Nederlandse vrouw 

Expatsite van 
Radio Nederland 
Wereldomroep

In augustus ontvingen wij een schrij-
ven van Onno van Buuren, internet-
redacteur expatsite:

Radio Nederland Wereldomroep lan-
ceert over enkele maanden een nieuwe 
website, gericht op Nederlandse ”expats”. 
De site moet een beeld geven van de bele-
vingswereld van de expats zelf. Onze ver-
slaggevers van radio en internet zullen 
daar reportages over maken, maar we 
hopen ook dat de expats zelf in de digitale 
pen willen klimmen.

We willen u daarom verzoeken deze 
oproep in uw vereniging te verspreiden. 
Het is niet de bedoeling verenigingsme-
dedelingen te plaatsen, maar we kunnen 
natuurlijk wel een link naar uw website 
opnemen. 

Uiteraard moeten de bijdragen rede-
lijk geschreven zijn, met een vlotte pen 
en zo mogelijk voorzien van anekdotes 
en wat humor. Hoewel onze redactie de 
schrijfstijl nog wel kan bijschaven (niet 
inhoudelijk), kunnen we geen plaatsing 
garanderen. Bruikbare stukken komen op 
de pagina over het desbetreffende land 
en op een of meer algemene themapa-
gina’s: werken, wonen, geld onderwijs 
en gezondheid. Eventueel kunnen bij-
dragen alvast geplaatst worden op de 
algemene website van de Wereldomroep 
(www.wereldomroep.nl).

Voor de bijdragen geldt de bovengrens 
van 500 woorden. Begleidende foto’s zijn 
welkom.

Wij willen graag weten welke verwach-
tingen bij u leven over onze expatsite.

Alle ideeen, reacties en suggesties zijn 
van harte welkom.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Overigens willen wij ook wijzen op onze 
WereldKids site, waaraan Nederlandse kin-
deren in het buitenland bijdragen leveren 
( http: // www.wereldkids.nl ).

Onno van Buuren
Internetredacteur expatsite
Email: onno.vanbuuren @ rnw.nl
Tel. +31.35.6724 379

(om u enig idee te geven hoeveel pagi-
na’s 500 woorden tellen, deze brief bevat 
al 227 woorden! (red). 
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De geschiedenis van het goud 
zoeken in Finland is niet te ver-
gelijken met de grote trektoch-

ten naar de goudvelden (“gold rushes”) 
die zich in andere delen van de wereld, 
zoals in de Verenigde Staten, hebben 
afgespeeld. Toch heeft goud een sterk 
accent gelegd op de ontwikkeling van 
Noord Lapland en, in het bijzonder, op 
het hedendaagse toerisme. Dit wordt 
duidelijk bij een bezoek aan het goud-
zoekers museum in Tankavaara en boven-
dien zijn er verschillende plaatsen waar 
toeristen zelf goud kunnen wassen. Gro-
tere stukken goud zijn erg zeldzaam, 
het gaat bijna altijd om minuscule kor-
rels. Doordat deze korrels zwaarder zijn 
dan zandkorrels kunnen ze hiervan door 
wassen worden gescheiden. Hiervoor 
wordt over het algemeen een grote meta-
len schaal (“vaskooli”) gebruikt. Vanuit 
verschillende toeristencentra en hotels 
worden tochten naar de bekende vind-
plaatsen van goud georganiseerd, zoals 
Tankavaara, Lemmenjoki, Ivalojoki en 
Laanila.

Het is ook mogelijk om stukken 
grond te pachten met de speciale bedoe-
ling om naar goud te zoeken. Het goud 
wat dan gevonden wordt is het eigen-
dom van de pachter. Aan de andere kant, 
wanneer je eigenaar van grond bent in 
Finland en je vindt daar iets bijzonders, 
bijvoorbeeld goud, is het niet je eigen-
dom en gaat het naar de Finse staat.

De eerste “gold rush” in Lapland 
werd veroorzaakt door vondsten in sep-
tember 1868 aan de oever van de Iva-
lojoki (Ivalo rivier) door een groep 
die onder leiding stond van een zekere 
Conrad Lihr. Het bericht verspreidde 
zich als een lopend vuurtje en de vol-
gende zomer vonden twee zeelieden, 
Ervast en Lepistö, uit Raahe, binnen drie 
weken twee kilo goud. Nu was er geen 
twijfel meer mogelijk dat er goud was 
in Lapland. In 1870 werd een buitenpost 
opgericht bij de goudvelden van Ivalo-
joki en het aantal goudzoekers steeg tot 
ongeveer 500. In het volgende jaar werd 
er ongeveer 55 kilo goud gevonden.

Aan het eind van de negentiende 
eeuw had het goud zoeken zich uitge-

breid over heel noordelijk Lapland. In 
Laanila bijvoorbeeld, was de Kuivakaru, 
een kleine rivier, de eerste plaats waar 
mechanisch goud werd gewonnen. Er 
werden pogingen ondernomen om een 
echte goudader te vinden. Verschillende 
maatschappijen werkten in dit gebied, 
en de grootste onder hen, “Prospektor 
Oy”, die gefinancierd werd door rijke 
industriëlen, had 250 mensen in dienst. 
Verschillende mijngangen, zelfs tot op 
een diepte van 50 meter, werden uitge-
graven. Deze gangen zijn nog steeds aan-
wezig, hoewel zij gedeeltelijk gevuld 
zijn met water.

Ondanks de financiering ging de 
“Prospektor Oy” na een paar jaar failliet. 
Het zelfde gebeurde met de Osakeyhtiö 
(vennootschap) “Lapin Kulta”, die opge-
richt was door Rafael Haarla uit Tam-
pere. Een deel van de machines die deze 
maatschappij gebruikte is nog te zien 
langs de Sotajoki (Oorlogsrivier).

Het eerste goud in Tankavaara werd 
gevonden door een oude Lap uit een 
nabijgelegen dorp, Aslak Peltovuoma. 
Kort voor de Tweede Wereldoorlog pro-
beerde een Duitse architect, Werner 
Thiede, het gebied op te kopen. De 
oorlog stak hier een stokje voor. Enige 
tientallen jaren later werd Tankavaara 
een toeristische attractie. Een riviertje, 
waar nog bergen zand liggen die door 
de goudzoekers zijn uitgewassen, loopt 
door het terrein van het museum. 

In Lemmenjoki, dat meer naar het 
noorden ligt, werd voor het eerst goud 
gevonden in 1945 door de broers Rant-
tila. Omstreeks 1950 werkten er meer 
dan twee honderd goudzoekers, waar-
van verschillende legendarisch werden. 
Onder hen verbleef ook de Nederlandse 
Petronella van der Moer (zie Aviisi 
2001-1,2,3) en, volgens een tekst in 
het museum van Tankavaara, leeft haar 
geest nog voort in het gebied, waar 
ook de Petronellan kukkulat liggen, de 
twee ronde heuvels die naar haar zijn 
genoemd.

Begin juni had ik de gelegenheid 
vier dagen in Lapland rond te reizen. 
Hierbij heb ik ook geprobeerd nog iets 
van Petronella’s voetsporen te volgen. In 

het museum van Tankavaara hangt een 
tekst over haar aan de muur, met foto’s 
van haar en een boot die naar haar is 
genoemd (zie foto). Ik bezocht ook het 
hotel “Kulta Hippu” in Ivalo (zie foto), 
dat vroeger “Majala” heette, en waar 
Petronella indertijd, onder groot protest 
van de goudzoekers die samen met haar 
een bezoek brachten aan Ivalo om inko-
pen te doen, door de Finse politie werd 
gearresteerd. 

Het was niet mogelijk het goudveld 
in Lemmenjoki te bezoeken, waar Petro-
nella bijna drie maanden tussen de goud-
zoekers heeft gebivakkeerd. Hiervoor 
moet je twee uur varen en nog een aantal 
kilometers lopen, wat jammer genoeg 
niet mogelijk was omdat het toeristensei-
zoen nog niet was begonnen.

Er komen nog steeds nieuwe vind-
plaatsen van goud bij in Finland. Maar 
in Lapland maken veel gebieden waar 
mogelijk nog goud kan worden gevon-
den, deel uit van natuurreservaten. In 
natuurreservaten mag niet naar goud 
worden gezocht. 

 
Arnold Pieterse

De Finse Goudvelden

Petronella

In nummer 8  Kesäkuu 2001 van het 
blad LAPIN KULLANKAVAJA ( De 
Lapse Gouddelver) werden 2 pagina’s 
gewijd aan Petronella…. de Legende 
die maar niet wil sterven. Voor het mee-
rendeel een samenvatting van wat o.a 
in Aviisi en het Noorderlicht hierover 
geschreven werd. 

Het blad memoreerde in het hoofdar-
tikel het feit dat het 50 jaar geleden was 
dat er een eenmalige postzegel van 20 
fm werd uitgegeven door de Lemmen-
joki goudmijn streek. Losse nummers 
blad 40 fm! (eerst goud vinden vond de 
redactie).
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