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 Werken & Leven Wereldwijd - Expat Fair Finland 

& Job Fair Helsinki. Werken & Leven Wereld-
wijd zal 29 & 30 september worden gehouden in het oude 
studentenhuis in het centrum van Helsinki. 

De beurs zal uit twee elkaar aanvullende onderdelen 
bestaan: Expat Fair Finland & Job Fair Helsinki. Het 
hoofddoel van de beurs is informatie te verschaffen over
het leven en werken in het buitenland en bezoekers de 
mogelijkheid te geven mobiliteitsexperts te ontmoeten. 
De beurs stelt zich tevens tot doel bedrijven en organisa-
ties te bereiken die te maken hebben met zaken die gere-
lateerd zijn aan het leven en werken in het buitenland. 

De gezamelijke beurs zal ook Human Resource mensen 
assisteren die vragen hebben over internationale recrui-
tering en arbeidscontracten. Daarnaast zal aandacht be-

steed worden aan bijzondere vraagstukken op het gebied 
van taalonderwijs, gewoonten en cultuur. 

Old Student House
Mannerheimintie 3
FI-00100 Helsinki

Openingstijden
Vrijdag 29 September  09.00 - 18.00 
Zaterdag 30 September  10.00 - 15.00 

De toegang is gratis. Voor meer info kijk op:
 http://www.expatfairfinland.com/in_english/
Registeren hoeft niet maar is misschien wel wenselijk.

Zoals gebruikelijk op deze plek 
een introductie van wat Noor-
derlicht u deze keer brengt, maar 
tevens woorden van afscheid. In 
de eerste plaats afscheid van Joop 
Nieuwland, oud-voorzitter van de 
vereniging die op Juhannus, na een 
ziekbed, stierf. Dit Noorderlicht 
bevat een rede uitgesproken bij zijn 
crematie en een persoonlijke noot 
van Bert Slomp. Noorderlicht wil 
op deze wijze ook haar deelneming 
betuigen aan de nabestaanden. We 
wensen hen sterkte toe. 

Dan neemt Noorderlicht, geluk-
kig op geheel andere wijze,  afscheid 
van Guido Nuijten en Michiel 
Visser die vanwege drukke werk-
zaamheden (geen geintje) hun lid-
maatschap van redactie hebben 
moeten opzeggen. We willen hun 
graag bedanken voor hun inzet de 
afgelopen jaren. Zowel in het be-
stuur als in de redactie van Noor-
derlicht zijn zij buitengewoon actief 
geweest. Door hun inzet zijn vele 
dingen van de grond gekomen die 
anders waren blijven liggen. Der-

gelijke mensen zijn moeilijk te ver-
vangen, maar dat gaan we bij deze 
toch proberen! Het zal duidelijk 
zijn dat Noorderlicht behoefte heeft 
aan nieuwe krachten die op geheel 
eigen wijze inhoud aan het redac-
teurschap kunnen geven. Mensen 
met een leuke hobby, jongeren die 
vinden dat zij te weinig aan bak ko-
men, of zij die de kookrubriek meer 
inhoud willen geven, om maar wat 
voorbeelden te noemen zijn allen 
welkom.

Bij deze een oproep om op 7 ok-
tober vooral naar Leidens Ontzet 
te komen. Dankzij Guido is het dit 
jaar weer op een zaterdag. Er zal na-
tuurlijk weer haring en hutspot zijn 
alsmede een speech van onze voor-
zitter. De routebeschrijving staat 
op de website. Verder organiseert 
de NViF op zaterdag 18 november 
weer een savusauna. Nadere details 
komen op de website. 

In dit nummer een uitgebreid 
artikel van Peter Starmans over de 
Hakkapelieten en hun relatie met 

Nederland. Ook van zijn hand een 
artikeltje over Kotimaa wat ik per-
soonlijk op geheel Zuid-Afrikaanse 
wijze letterlijk zou willen vertalen 
als thuisland, maar dat is een nogal 
besmette term. Peter Starmans geeft 
daar een geheel andere kijk op. Ver-
der nieuws uit Lohja waar Henriette 
Rantalaiho enthousiast vorm geeft 
aan haar functie als contactpersoon. 
Ook weer wat nieuws over onze ac-
tiviteiten op het internet. Stephan 
Vermeulen heeft het hoofdredac-
teurschap van de internetredactie 
op zich genomen. Ook hij zoekt 
nog mensen die willen assisteren 
bij het beheer van de site, filmpjes,
geluidsbestanden willen opnemen 
danwel teksten voor de website wil-
len schrijven. Remy Heuver schreef 
een stuk over zijn belevenissen bij 
het verkrijgen van een biometrisch 
paspoort. Lees en huiver! Adriaan 
bespreekt de ontwikkeling van de 
populatie Nederlanders hier in Fin-
land en Marina Nijhuis brengt in 
haar column een frisse kijk op het 
leven in Finland. 

http://www.expatfairfinland.com/in_english/
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 Op 24 juni 2006 (Juhannus) 

belde Anneli ons met de droe-
vige mededeling dat Joop die mor-
gen was overleden in het Meilahti 
ziekenhuis. Na een ziekbed van een 
paar maanden had zijn lichaam de 
strijd opgegeven. 

Joop Nieuwland (Johan volgens 
zijn paspoort, Jopi voor zijn Finse 
vrienden) werd op 21 juli 1930 in 
Rotterdam geboren en groeide daar 
ook op. Al in 1957 verhuisde Joop 
naar Finland en hij mag dan ook met 
recht één van de pioniers van de Ne-
derlandse gemeenschap in Finland 
worden genoemd. Op zijn initiatief 
begon de KLM indertijd met vluch-
ten op Helsinki. In 1985 kreeg hij de 
Finse nationaliteit. 

Joop was een warme, vriendelijke 
man, die altijd rekening hield met 
anderen. Een harde werker tijdens 
zijn werkzame leven. Actief ook in 
de Nederlandse Vereniging. Samen 
met zijn vrienden Anneli, Marja en 
Jan organiseerde hij gedurende 10 

jaar feestavonden voor de Vereniging. 
In 2000 was hij voorzitter van de 
Vereniging. Een handdruk van Joop 
liet niemand koud. Joop had een 
opgeruimd karakter en gevoel voor 
humor. Anneli nam natuurlijk een 
zeer bijzondere plaats in het laatste 
deel van zijn leven. Hoewel ze niet 
samenwoonden waren Joop en An-
neli elkaars levenspartners gedurende 
20 jaar. Voor Anneli’s kleinkinderen, 
Elmo en Atte, was Joop een liefheb-
bende, zorgzame en onvervangbare 
opa, die veel tijd met hen doorbracht 
en een deel van hun opvoeding voor 
zijn rekening nam. 

Joop laat 2 kinderen na: dochter 
Marit (51) is stewardess te New York; 
zoon Mikael (50) woont in een te-
huis voor geestelijk gehandicapten 
te Helsinki.

Bij de uitvaartdienst op 15 juli in 
het crematorium van Hietalahti wer-
den ook bloemen gelegd namens de 
ambassadeur en namens de Neder-
landse Vereniging. 

Speech, gehouden in het Engels 
tijdens de herdenkingsdienst van 
Joop Nieuwland op 15 juli 2006 in 
Helsinki.

Lieve Marit en Michael
Lieve Anneli en familie
Lieve vrienden van Jopi

Ik mag hierbij ook de familie in 
Holland vertegenwoordigen en enige 
goede vrienden in Polen.

Hier, in de haven van Helsinki, 
hebben jullie de Silja-line, de Vi-
king-line, de Nordic-line, maar er 
is nog een andere line: de Jopi-line, 
zoals we altijd onder elkaar zeiden. 
Niet alleen, omdat Joop bij deze 
maatschappijen heeft gediend, op 
deze schepen heeft gewerkt, zoals 
de  “Estonia” en de “Symfony”. Niet 
alleen  omdat hij sokken en shirts 
met de naam van de maatschappijen 
droeg  en verschillende familieleden 
er ook in liet delen als een cadeau….
nee….de Jopi-line was een speciale 
line. De Jopi-line was  een warme, 
hechte verbinding tussen Jopi en 
sommige familieleden en wat goede 
vrienden zoals Atte en Elmo weten! 
Een sterke verbinding, maar ook een 
verbinding met humor :

“Arie, ik heb nog een goeie mop 
voor je…!” Dat was, wat hij altijd 
zei aan het eind van  een telefoonge-

sprek. Soms hoorde ik de mop voor 
de vierde keer maar altijd weer had-
den we er de grootste lol om!

Maar het was niet alleen de hu-
mor, die ons verbond. Voor mij per-
soonlijk, als oudste neef, was hij een 
brug naar situaties en gebeurtenissen 
in het verleden herinneringen, die 
niemand anders meer weet. Herin-
neringen, waarin meestal dezelfde 
personen op het podium verschenen-
zoals Ome Kommer - een soort god-
father in de familie - en Van Asperen 
- zijn eerste baas op de hoek van de 
Boelstraat in Rotterdam - en vergeet 

niet Klazien Lems - Een vieze, oude 
vrouw die langs de deuren kwam met 
verse melk van haar boerderijtje   en 
vroeg om oud brood en groenteafval. 
Jopi hield ervan om over mensen uit 
het verleden te praten over vrienden 
en familie, maar altijd in een goede 
sfeer en op een positieve manier. 

Jopi had veel vrienden. Overal, 
in Helsinki, in Amsterdam, in New 
York, in Zelow in Polen…. Op dit 
moment zou ik graag een belofte 
willen inlossen en de hartelijkste 
groeten en Gods zegen willen over-
brengen aan Anneli, Marit en Mi-

Beste Joop, we denken met warmte 
aan je terug...dezelfde warmte die jij 
altijd uitstraalde.

Bert Slomp (met dank aan Anneli 
Kettunen) 
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chael van pastor Jelinek, Marja en 
Mirek Jersak, Klaudia Badowska en 
familie, Mikolai en Magda Pejga. 
Anneli, zij danken Jopi en jou voor 
jullie vriendschap en betrokkenheid 
tijdens jullie verblijf in Polen en wen-
sen je  de kracht om deze momenten 
te kunnen dragen.

Mijn lijfspreuk: ”alleen optimisten 
zullen overleven!” werd langzaam 
ook de zijne, alleen het woord “over-
leven” neemt nu een plaats in onze 
herinnering.

Jopi had iets tijdloos. Op ieder mo-
ment kon je met hem een discussie 
starten over de wereldpolitiek, maar 
hij kon ook vijf keer opbellen over de 
prachtige bloemen van de amaryllis, 
die we opgestuurd hadden, want Jopi 
hield van bloemen zoals u hier kunt 
zien. Voor mij had hij altijd een leef-
tijd van 55 jaar. Tot ongeveer twee 
jaar geleden, toen we opmerkten dat 
hij niet meer zo goed kon staan als 
hij opstond en wat wankelde bij het 
weglopen, en hier in Helsinki toen 
hij twee keer achter elkaar op straat 
viel voor een boekenwinkel, waar 
we kaarten kochten. Jopi sprak boos 
over de slechte staat van de straten in 
Helsinki. Ik bekeek de plaats  waar 
het gebeurde, maar de plek was in 
prima staat!

De humor kwam onmiddellijk: ”ja, 
ik wilde de eigenaar van de winkel 
nog bedanken!” Mijn antwoord was: 
”doe je dat altijd op je knieën…?”

De humor was er ook in het zie-
kenhuis waar we Jopi bezochten op 
de intensive-care. We discussieerden 
over de infuusslangen en de vraag 
was of er nu wodka doorstroomde 
of niet? Maar we moesten na een 
dag of zes terug naar Polen en na-
men afscheid.Mijn gevoel zei dat dit 
afscheid definitief was… Het was een
zwaar emotioneel moment en toen ik 
de deur opende om dan toch maar te 
gaan, stak hij zijn twee vingers in een 
V-teken in de lucht, het teken van 
de optimisten. Maar God vond het 
genoeg en riep Jopi naar zijn eeuwig 
huis ondanks het feit,  dat Jopi er 
niets van wilde weten of juist wel?

In discussies met dominees, fami-
lieleden en vrienden vocht hij tegen 
iedere opvatting van het geloof! Maar 
ook iedere keer opende hij zelf weer 
opnieuw de discussie, een kwestie 
van haat, liefde of interesse? Jopi’s 
God was genadig en nam hem  mee 
in zijn slaap naar een plek, waar hij 
nu een veel beter leven heeft zoals 
jij ook weet, Michael want hier was 
er verder voor hem geen toekomst 
meer…..

Dit betekent de hand op de schou-
der van zijn naaste dierbaren Marit 
en Michael, voor wie hij zo gezorgd 
heeft, en op de schouder van Anneli 
zijn beste levenspartner. Zij maakte 
ook de Jopi-line mogelijk, al die 25 
jaar. Zij was Jopi’s partner, zijn rech-
ter-, maar vaak ook zijn linkerhand. 
Jopi en Anneli waren een goed paar. 
De een kon niet zonder de ander. 
Samen naar Holland, Griekenland, 
Lapland, Amerika, Polen. Samen 
wijn maken, samen bouwen aan 
vriendschappen….

Als u in de komende tijd, en ook 
daarna wandelt langs de haven hier 
in Helsinki of waar u in de wereld 
maar met schepen in aanraking komt 
wil dan nooit vergeten dat Jopi zijn  
laatste boot nam van de Jopi-line 
naar een veel beter leven. 

En ik wil u vragen van tijd tot tijd 
een boot van de Jopi-life-line in  uw 
herinnering te roepen. Jopi, we zien 
elkaar ergens in de toekomst weer, 
misschien wel op hetzelfde schip, 
tot ziens.

Bedankt voor je vriendschap!

Arie Booman

Helsinki, 15 juli 2006

Als u vanuit het buitenland wilt stemmen voor de 
Tweede Kamerverkiezingen, moet u zich als kies-

gerechtigde in het buitenland registreren. Registreren kan 
vanaf 17 juli 2006 met het registratieformulier M3 (be-
roep) of D3-1 (woonplaats).

Registratieformulier D3-1 (woonplaats)

Bent u een Nederlandse kiesgerechtigde en heeft u op 
10 oktober 2006 uw werkelijke woonplaats buiten Neder-
land? Dit betekent dat u niet staat ingeschreven bij een 
Nederlandse gemeente. Download het registratieformulier 
D3-1 (woonplaats). Het registratieformulier moet ingevuld 
en ondertekend, samen met een kopie van uw paspoort of 
een ander bewijs van Nederlanderschap, verstuurd worden 
naar het consulaat (er zijn er verschillende in Finland) of 
de ambassade. In dit geval: 

Nederlandse Ambassade
Erottajankatu 19 B
00130 Helsinki 

Deze zal het registratieformulier voor u doorsturen naar 
de gemeente Den Haag, die de verdere registratie verzorgt. 
Het registratieformulier moet uiterlijk 10 oktober 2006 in 
bezit zijn van de gemeente Den Haag.

Gemeente Den Haag
T.a.v. Bureau Verkiezingen

Postbus 12620
2500 DL Den Haag

Registratieformulier M3 (beroep)

Bent u een Nederlandse kiesgerechtigde en verblijft u 
wegens beroep of werkzaamheden van uzelf of uw echt-
genoot, levensgezel of ouder op 22 november 2006 in het 
buitenland? Download het registratieformulier M3 (be-
roep). Het registratieformulier moet ingevuld en onder-
tekend, verstuurd worden naar uw eigen gemeente (t.a.v. 
Hoofd Verkiezingen / Burgerzaken). Het registratiefor-
mulier moet uiterlijk 25 oktober 2006 in bezit zijn van de 
gemeente waar u staat ingeschreven.

Registratieformulier D3-1 (woonplaats) 
http://www.kiezenuithetbuitenland.nl/upload/Re-

gistratieformulier_D3-1_-_woonplaats.pdf

Registratieformulier M3 (beroep) 
http://www.kiezenuithetbuitenland.nl/upload/Re-

gistratieformulier_M3_-_beroep.pdf

Dit bericht is een bewerking van een tekst op de website 
http://www.kiezenuithetbuitenland.nl/. Zie aldaar voor 
meer en up-to-date informatie. 

Jos Helmich
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 Op zaterdag 13 mei 2006 hield 

de NViF, afd. Länsi-Uusi-
maa, een bijeenkomst in Virkkala 
aan de Koninklijke handelsweg tus-
sen Bergen, Stockholm, Turku en 
Wiborg (en verder...). Het feest was 
georganiseerd door Henriette van 
der Woude, ze had het goed gedaan 
en ook voor een hartig natje en een 
smakelijk droogje gezorgd. Wim van 
der Kooij, die er ook was en met ons 
volksdanste dat het een lieve lust 
was, had zijn Duitse vriend Detlev 
Pleiss -een half in Finland, half in 
Duitsland wonende historicus- uit-
genodigd een praatje voor ons te ko-
men houden over een Finse militaire 
ruitertroep die in 1633 Brabant en 
Limburg had bezocht. De bijnaam 
van die Finse soldatencompagnie was 
op z'n Duits  'Hakkapeliter', op z'n 
Nederlands 'Hakkapelieten'. Adriaan 
van der Hoeven van de UvG schrijft: 
“Dat de Finnen voor het merendeel 
Luthers zijn, komt doordat Gustaaf 
I Wasa in de eerste helft van de 16de 
eeuw brak met de Paus en koos voor 
de Reformatie. Dat Zweden zich in 
de eeuw daarop tot een grote Euro-
pese mogendheid kon ontwikkelen, 
was mede te danken aan Finse be-
lastinggelden en Finse soldaten. Vol 
ontzag spraken hun tegenstanders 
van de hakapeliten, een bijnaam af-
geleid van de kreet die ze uitten als ze 
ten aanval gingen: hakkaa päälle, sla 
erop! Een aantal van hen vocht nog 
als huurling voor Frederik Hendrik.” 
Dat laatste blijft wat vaag en kan ik 
nu in discussie met Detlev Pleiss wat 
nader preciseren.

'Hakkapelieten' (houwdegens) 
waren vooreerst  legendar i sche, 
Zweeds-Finse ruitercompagnies uit 
de Dertigjarige Oorlog (1618-1648). 
Ze waren in het Europa van toen 
beroemd en werden vooral bewon-
derd  om hun discipline, vechtlust, 
getraindheid, doortastendheid en zo. 
In de loop van de oorlog werden ze 
steeds meer legendair, dus beroemd 
zo niet berucht vanwege hun in het 
gevecht bewezen moed en gemoti-
veerd stoer doorzettingsvermogen 
('sisu' bij wijze van spreken!). Moedi-
ge soldaten in het Zweedse leger wa-
ren ze – uit het machtige Zweden van 
toen, als beschermende en actief on-
dersteunende evangelische 'peetoom' 
van de overige protestants-lutherse, 
nog vrijwel uitsluitend Duitse lan-
den. Ze vochten gezamenlijk tegen 
de dreigende en door velen gehate 
katholieke landen als Italië of Spanje, 
met de Keizer van het Heilige Room-
se Rijk in Wenen en de Paus in Rome. 

Gustav II Adolf deed wel van harte 
mee aan deze 'godsdienst'-strijd, om 
zijn eigen Koninkrijk Zweden ver-
der uit te breiden tot een onbetwiste 
Europese grootmacht, het liefst tot 
aan de Rijn! 

De soldateske 'Hakkapelieten' 
schreeuwden “Hakkaa päälle!”, tel-
kens als ze zich in de strijd wierpen, 
om zichzelf moed in te spreken voor 
het komende gevecht van man te-
gen man, te paard 
of te voet. 'Sla ze de 
kop in!' lijkt me hier 
een juiste agressieve 
vertaling van hun ge-
vechtsroep. 

De krijgsroem van 
deze troep soldaten 
uit het noorden, ver-
bonden met panische 
angst ervoor en gru-
welverhalen erover, 
leefde onder het ger-
maanse volk in bal-
lades en geruchten. 
Het focuspunt ervan 
werd in de loop van 
de oorlog meer en 
meer toegespitst op 
de befaamde en suc-
cesvol le Finse rui-
tercompagnie o.l.v. 
Torsten Ståhlhand-
schuh (Sta l lhansa) 
uit Porvoo/Borgå -
een geboren zweeds-
ta l ige Fin- en zijn 
vooral uit zuidwest 
Finland bijeengegaar-
de manschap. Ståhl-
h a nd s c hu h  he e f t , 
eerst onder Gustav 
II Adolf en na diens 
dood (eind 1632 te 
Lützen) onder Axel 
Oxenstierna (Rijks-
kanselier van Zwe-
den) een glanzende carrière in het 
Zweedse leger in Duitsland ge-
maakt.

Deze 'Stalen Hans' was een ware 
mannetjesputter, door zijn soldaten 
op handen gedragen, hij was de on-
betwiste en hoogbegaafde leider van 
zijn ruitercompagnie. Hij was ook 
een met 'n aureool van gezonde hard-
heid en eerlijke godsdienstzin (-goed 
Luthers dus!-) omringd. Voorts  was 
hij uiterst communicatief en veelei-
send, voor zichzelf maar ook voor 
zijn soldaten, en dat is me toch wat, 
nietwaar? 

De mythische, bijna heidense sa-
genkrans rond deze troep soldaten 
werd gesymboliseerd in de steeds in 
bericht en lied terugkerende woord-
combinatie 'Finnen en Lappen'. De 
Laplanders waren in die tijd inder-
daad nog maar nauwelijks be/gekend 
en heel vaag gedefinieerd, ze waren
dus vooral 'sagenumwoben' (' in sa-
gen gebaad'? pst). Misschien ook 
nu nog wel, denk maar aan de faam 
van iemand als Andreas Alariesto, de 

Lapse schilder van oude en hoogin-
teressante Laplandse tradities. De 
eerdere woordcombinatie 'Zweden 
en Finnen' was  tijdens de 30-jarige 
Oorlog al gauw 'out'. De in Duits-
land binnengedrongen en de Duitse 
landen verwoestende Zweden werden 
al ras gehaat en veracht, de Finnen 
(en Laplanders dus) uit dat angstaan-
jagende Zweedse leger daarentegen 
werden bewonderd, gevreesd en via 
een soort mythe tot een groep 'Lor-
di's' omgevormd ('Der Teufel lass 
sich kratzen. Der Schwed hat Fin-
lendische ... Hund, spritzen Feuer 
wie die Katzen.', citeert Detlev Pleiss 
uit een 'Flugschrift aus Aschersleben' 
1631). ('De Duvel laat zich krabben. 
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De Zweden hebben Finse honden 
die vuur spugen als katten.')   

Maar de vraag is hier nu, wat deze 
Finse 'Hakkapelieten'-elitetroep 
van het Zweeds-Duitse leger met 
de historie van Nederland te maken 
heeft gehad? 

Op zich eigenlijk niks, maar 
onze Frederik Hendrik had al ja-
renlang bij Zweedse diplomaten 
in Den Haag en elders over hun 
elitetroepen gehoord en had erop 
aangedrongen, dit onderdeel van 
het Zweedse leger eens te mogen 
huren voor een maand of wat, om 
zo mogelijk op deze manier een be-
slissende slag tegen de Spanjaarden 
uit te kunnen voeren. 

En toen in 1633 een groot deel 
van het 'evangelische' Zweedse/
Duitse leger in Nederduitsland ope-
reerde, was dit misschien een pas-
sende gelegenheid, aan deze wens 
van de prins tegemoet te komen. 
Gustav II Adolf was november 1632 
in Lützen in de strijd gevallen, Axel 
Oxenstierna had toen het opper-
commando van de Zweeds/Duitse 
strijdkrachten als 'Oberdirektor 
des Evangelischen Bundes' op zich 
genomen, de oorlog was nu even in 
wat rustiger vaarwater gekomen en 
zijn leger had behoefte aan geld en 
gezonde voeding. Vandaar dat hij 
en zijn collega's de ruiterij (-o.a. de 
Finse-) wel voor twee maanden aan 
de prins van Oranje wilden uitlenen 
(-tegen stevige betaling uiteraard!-
) om Frederik Hendrik zo vanuit 
het nu wat minder door de oorlog 
geteisterde Brabant en Limburg de 
kans te geven, een beslissende slag 
richting Brussel met de Spanjaarden 
en hun medestrijders te slaan.

Een korte opmerking nu terzijde. 
Prins Frederik Hendrik was een 
echte zoon van Willem van Oranje, 
de tolerante Zwijger, en eigenlijk 
wilde hij naar Brussel, om de Span-
jaarden daar weg te jagen, dus ook 
wel om de verloren 10 Nederlandse 
provincies weer bij de zeven succes-
rijke Nederlanden van het Noorden 
te voegen. Dit wisten de Hollandse 
regenten eigenlijk ook wel, maar zij 
voelden er om religieuze en econo-
mische redenen niet meer zo heel 
erg veel voor.  Het Zuiden was zo 
katholiek en met de havens en de 
zeevaart in het Noorden ging het 
nu zó goed, dat ze liever de con-
currentie uit het Zuiden niet meer 
terug wilden halen. Daarom was de 

samenwerking tussen de Prins van 
Oranje en vooral de Staten van Hol-
land -maar ook wel de Staten-Ge-
neraal- niet zonder meer optimaal. 
Ook al werd Frederik Hendrik als 
veldheer ten zeerste bewonderd en 
bejubeld, door vriend en vijand. 

Maar goed, Prins Frederik Hen-
drik en de Staten-Generaal gingen 
wat de hulptroepen uit het Zweed-
se leger betreft toch akkoord. De 
leiding van het Zweeds/Duitse le-
ger in Nederduitsland liet nu haar 
ruiterij -met aan de kop ervan de 
Finse stoottroepen en ruiters o.l.v. 
Ståhlhandschuh!- naar Wesel aan 
de noordzijde van de Rijn trekken. 
Daar staken ze dan via de schipbrug 
naar de zuidkant van de Rijn over, 
richting 's Hertogenbosch, dat in 
1629 na een roemrijke belegering 
in handen van de 'stedenbedwin-
ger' Frederik Hendrik was gevallen. 

In het achterhoofd van de willige 
Zweedse leiding stak zeker ook nog 
de 'aloude' Gustav II Adolf-wens-
droom, de Rijn als grens te bezetten 
en voor de Zweden veilig te stellen! 
De Rijn was toch ooit ook de grens 
van het Romeinse Rijk met het Ger-
maanse geweest? Een magische en 
toch verdedigbare grens dus! Gustav 
II Adolf wilde daarom zo graag de 
noordkant van de Rijn veroveren 
en zo een nieuwe grens vastleggen 
tussen het Zweedse Rijk en de rest 
van Europa, het katholieke Zuiden 
laten we maar algemeen zeggen. 
Samenwerking met de machtige 
'Republiek der Zeven Provinciën/
Nederlanden' bood nu wellicht na 

twee mislukte mogelijkheden een 
nieuwe kans, deze wensdroom van 
een groot Zweeds Rijk toch weer 
een stap nader bij de verwerkelijking 
te brengen. Het liep echter anders.

De veldtocht eind 1633 van de 
Zweeds/Duitse ruiters -met op kop 
de 'Hakkapelieten' uit Finland- 
kriskras door Staats-Brabant en 
Limburg, tegen de Spaanse troepen 
richting Brussel (-als centrum van 
het katholieke Spaanse Rijk in het 
noorden-) mislukte volkomen. 

Misschien door het barslechte 
weer, misschien door de in het vrije 
veld onzekere leiding van de prins,  
misschien ook door de onwil van 
Spaanse zijde, nu een open veldslag 
te leveren, maar misschien ook wel 
door demotivering van bijvoorbeeld 
de Finse elitetroepen, de 'Hakkape-
lieten'. En bij dat laatste is wel wat 
op te merken. 

De soldaten was goed geld als 
loon voor werken beloofd, ruim 
genoeg om te leven en ook om wat 
voor later over te houden, maar de 
Generale Staten van de Republiek 
waren erg langzaam bij het uitbe-
talen van deze schuld, ze aarzelden 
veel te veel. 

En dat betekende demotivatie 
van de gewone soldaat en dan ook 
plundering door man en paard van 
de Finse Compagnie -en niet al-
leen door hen hoor, maar ook door 
de andere soldaten uit Zweden en 
Hessen. En dat als wraak voor het 
geleden 'onrecht'. Die gewone sol-
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daat moest toch zelf ook (ervan) le-
ven en had daarom geen medelijden 
met de mooie en welvarende streken 
waar ze doorheen trokken of met de 
weldoorvoede boeren, boerenmeiden 
en stedelingen die daar woonden. 

En ... plundering betekende toen-
tertijd verwoesting, verkrachting, 
vernieling en ander onrecht, dat 
wel, maar ... waarom betaalden de 
Staten niet 'cash', oftewel snel en 
contant, zoals was afgesproken, toen 
ze de hulptroepen in dienst namen. 
En verder ... zulk gedrag was bij de 
toenmalige oorlogsvoering normaal. 
Maar nogmaals ... waarom aarzel-
den die Hollanders zo lang met de 
uitbetaling?

Misschien wel vanwege onze niet 
zo positieve, maar toch wel traditio-
neel typisch 'hollandse' eigenschap-
pen als overleg, spaarzaamheid of 
zelfs gierigheid. Per slot waren de 
Zeven Provinciën zelf a l min of 
meer veiliggesteld en leefden ze in 
welvaart buiten het strijdgewoel van 
die wilde jaren in Westeuropa om. 
Bovendien wilden ze ook wel graag, 
dat woeste huursoldaten buiten hun 
eigen grenzen -dus liever in de win-
gewesten of generaliteitslanden Bra-
bant en Limburg bijvoorbeeld!- hun 
'republikeinse vrijheid' op bredere 
basis veilig zouden stellen, maar dan 
zonder er zelf direct onder te hoeven 
lijden. Maar ... er goed voor betalen, 
snel en in klinkende munt, nee dat  
deden ze niet zo graag of niet zo van 
harte, ofschoon ze het geld daarvoor 
heus wel bezaten. Nou goed, dit is 
maar een mogelijke en misschien 
ook wel een eigengereide verklaring, 
ik weet het. 

In het onderhavige geval betaalden 
ze in ieder geval veel te langzaam, 
zodat het wel tot onnodig plunderen 
moest komen. Soldaten zijn geen fijne
burgers of welvarende boeren, maar 
volkse en wat ruwe soldaten, die 
geld willen zien, of anders ...'hakkaa 
päälle'!!! Overigens ... op zich ston-
den de gedisciplineerde troepen van 
Ståhlhandschuh toentertijd erom 
bekend, niet méér te plunderen en 
te vernietigen -met man en paard, 
dat wel- dan strikt noodzakelijk was. 
'Strikt noodzakelijk' was toen uiter-
aard met een korreltje zout te nemen 
en ... 'uitzonderingen daargelaten' (-
zoals in Limburg misschien-) want 
oorlogvoering was in die woeste tij-
den niet zo heel erg beschaafd en fijn
naar onze moderne smaak. Overigens 
... is het vandaag de dag dan zonder 

meer dan wel beter en humaner?

Omdat ik geboren lijk Finnen te 
willen verdedigen, geef ik ter ver-
ontschuldiging van het uitbuitende 
wangedrag van de soldateska van 
Fins/Zweeds/Duitse origine nog 
het volgende te bedenken. Begin 
oktober 1633 hadden de soldaten 
bij Visé/Wiset -zuidelijk van Maas-
tricht, stroomopwaarts aan de Maas 
gelegen- drie dagen hard gewerkt 
om een scheepsbrug te bouwen over 
de rivier. Het materiaal en ook de 
proviand kwamen uit de stad Liège/
Luik. Die toen inderdaad ook met 
bezetting bedreigde stad wilde niet 
meer van harte meewerken en liet 
het al snel wat voedselaanvoer voor 
de Zweeds-Duitse troepen betreft 
afweten. Is het dan verwonderlijk, 
dat die soldaten boos en beledigd 
richting stad en omgeving trekken 
om daar -nogal hardhandig uiter-
aard- bij boeren en boerinnen en 
anderen aan hun trekken te komen? 
Want zonder afdoende betaling hard 
te moeten werken en niet verzorgd te 
worden met stevig voedsel, dat werkt 
frustrerend. Zo waren die eenvoudi-
ge knullen nu eenmaal! Verder is het 
maar de vraag of het gebied daar in 
de buurt van Luik wel zo Staats en 
niet eerder Spaans was. In het laat-
ste geval dus 'gebied van de vijand' 
en dat mag je toch wel uitbuiten en 
plunderen, nietwaar? Denk maar 
eens aan de stad Duinkerken en hun 
zeerovers! En heeft de grote Holland-
se rechtsgeleerde Hugo de Groot ook 
niet gezegd, dat je de schepen van de 
vijand mag kapen, tenminste in tijd 

van oorlog? En, mijn beste lezer, dat 
kapen ter zee van toentertijd leek 
toch wel vermepte veel op plunderen 
van het platteland. Dus waarom dan 
niet het vette, vijandige land aan de 
Maas bij Luik kapen of plunderen, 
zeker als die rijke en zo welvarende 
stad Luik en ook anderen niet mee 
wilden werken? 'Foei toch!' of nu net 
'juist zo!', ik weet het niet meer.

Maar goed, ook de Finse 'hakkape-
lieten' zijn toen stout geweest, toege-
geven, maar zeker niet extreem voor 
die tijden, en toen ze eenmaal hun 
geld echt zouden krijgen op onvoor-
waardelijke prinselijke belofte -als ze 
maar zo snel mogelijk teruggingen de 

H
ak

ka
pä

äl
le

!!!
 



9

Ta
al

ho
ek

 - 
K

ot
im

aa
 

Rijn over naar huis- toen werden 
ze poeslief en gingen braaf (-nou ja 
braaf ...-) in Büderich/Wesel aan de 
samenloop van de Lippe en de Rijn 
hun geld ophalen en weg waren ze, 
op mars naar het noordoosten, met 
hun rug naar de Nederlanden. Zo 
liep de 'verkering' van de Finse rui-
ters met het Staatse leger o.l.v. Prins 
Frederik Hendrik met een sissertje 
af. Veel heeft de prins overigens aan 
die ruiters echter niet gehad, maar 
ja ... dat was heus niet hun schuld, 
geloof me nou. Veel plezier heeft 
ook de Zweedse Rijkskanselier Axel 
Oxenstierna er niet aan beleefd. 
Van toen af hebben de Zweden 
hun wensdroom van de Rijn als 
grens van hun Europees Zweedse 
Rijk maar opgegeven. Goed zo, 
lijkt me!

In het boek van Pirjo Poutanen 
'Hämeen Härkätiellä” ('op de os-
senbaan van Häme') lees ik op blad-
zijde 114: “Hakkapeliittatapahtuma 

on vietetty Tammelassa Mustialan 
vanhassa puistossa jo 1970-luvun 
lopulta lähtien. Tapahtumalla kun-
niotetaan 1630-luvulla 30-vuo-
tiseen sotaan lähteneitä taistelioita.” 
('Al vanaf de jaren zeventig van de 
afgelopen eeuw wordt in het oude 
park van Mustiala in Tammela het 
Hakkapelieten-evenement gevierd. 
Hiermee worden de soldaten geëerd, 
die in de jaren dertig van de 17de 
eeuw de 30-jarige oorlog introk-
ken.') Zo zie je maar, vergeten zijn 
de Finnen het nog steeds niet. 

Kerava, 30 juni 2006
Peter Starmans, lehtori

Foto's door Jos Helmich. De fo-
to's zijn allen genomen op de Hak-
kapelliitta in Tammela, 5 augustus 
2006. Het evenement vind elk jaar 
in het eerste volle weekend van au-
gustus plaats. Voor meer foto's kijk 
op http://www.finlandned.org/
gallery2/main.php
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In het Fins bestaat er een al oud 
en interessant woordje, dat ik 

nu eens als uitgangspunt voor een 
verhaal wil nemen. 

Welk woord, zul je me vragen? 
Het korte woord dat hiernaast 
staat natuurlijk, in de kop: KO-
TIMAA. 

De betekenis ervan is wel 'land 
van herkomst', misschien zelfs 'bin-
nenland' als je bij dat laatste bijv. 
denkt aan 'binnenlands nieuws' 
in krant of radio. Een bekende 
Nederlandse schrijver, geboren in 
Nederlands-Indië en op wat latere 
leeftijd naar Nederland verhuisd, 
heette Edgar du Perron en  de ro-
man waarmee hij vooral bekendheid 
verwierf, heeft als titel: “Het land 
van herkomst”. Het boek gaat over 
het land waar hij eigenlijk vandaan 
komt, waar hij op de een of andere 
manier bij hoort en mee verwant 
is. Wat is dat eigenlijk voor een 
land? Wat heb ik uiteindelijk mee 
te maken? 

Het Finse woordje 'KOTIMAA' 
mag je naar mijn smaak niet verta-
len met 'vaderland' of 'moederland', 
die woorden zijn in het Nederlands 
erg gevoelsbeladen en dat is dit 
Finse woord niet zozeer, dit woord 
is nuchterder. In het Fins zou je 
bij woorden als 'vader-/moeder-
land' meer denken aan 'isänmaa' 
(en niet aan 'äidinmaa', een woord 

dat in het Fins wel bestaat hoor, 
maar dat weinig gebruikt wordt en 
het zonder meer en totaal verliest 
van 'isänmaa'; waarom is niet zo 
gemakkelijk te verklaren en doet 
er hier nu niet toe.) Dit 'land van 
herkomst' behoor je wel toe,  het is 
je zelfs 'eigen', het gaat toch over je 
bloedeigen land - Nederland voor 
mij misschien, maar Finland voor 
mijn vrouw bijvoorbeeld, en voor 
m'n kinderen? ... beide wellicht 
... of geen van beide? Wie zal het 
zeggen? En als je smakelijke echt 
Finse 'piparit/piparkakut' eet of 
'kotimainen Gouda-juusto', denk je 
misschien met een beetje heimwee 
terug aan onze eigen smakelijker 
Goudse kaas of aan de speculaasjes 
en speculaaspoppen, die alles met 
onze oereigen Sinterklaastraditie te 
maken heeft, en echt niet veel met 
die Santa Claus van Mauri Kunnas 
of die respectabele Joulupukki van 
de Finse kindertjes. Duidelijk is nu 
wel, dat zo'n onnozel woordje als 
'kotimaa' niet gemakkelijk te ver-
talen is! Het woord is overigens op 
schrift pas voor het eerst opgedoken 
in de Finse taal aan het eind van de 
achttiende eeuw!

Nu het bijvoegelijk naamwoord 
dat van dit zelfstandige naamwoord 
'kotimaa' is afgeleid: 'kotimainen' 
en/of 'kotimaalainen'.  Allebei zijn 
ze mogelijk en allebei komen ze 
voor, het eerste echter veel en veel 
meer dan het laatste. 'Kotimai-

nen tuote', een product van eigen 
bodem; 'Kotimainen kirjallisuus', 
literatuur geschreven in de eigen 
inheemse taal of talen; 'Kotimainen 
teollisuus', de industrie van/op ei-
gen bodem ('nationaal' dus) etc. 

Zoals iedereen van ons wel weet, 
is het probleempje '-mainen' en/of 
'-maalainen' (als adjectief-suffixen)
voor ons nogal actueel: “Is het nou 
'Alankomainen Yhdistys' of 'Alan-
komaalainen Yhdistys' (Suomessa, 
in Finland)?” Ik kom hier zeker nog 
wel eens op terug, maar je mag ge-
rust nu al weten, dat het mijn vaste 
opvatting is, dat het in ons geval 
over de “Alankomaalainen Yhdistys 
Suomessa” gaat, de “Nederlandse 
Vereniging in Finland”!

Maar ja, waarom nu eigenlijk 'ko-
timainen' en 'alankomaalainen'? De 
frequentie van de taal zelf geeft al 
een antwoord en zo is het duidelijk, 
dat in het eerste geval 'kotimainen' 
het veruit wint van 'kotimaalainen' 
en in het tweede geval heel duidelijk 
'alankomaalainen' de prijs ver voor 
'alankomainen' in de wacht sleept. 
Dat het betreffende woord korter of
langer is, speelt hier eerlijk gezegd 
nauwelijks een rol. Als je kortere 
woorden wilt lezen of horen, kun 
je beter uit Finland weggaan. En ... 
geloof je dit niet, lees dan maar eens 
in alle rust een Finse krant goed en 
nauwlettend door of luister naar de 
nieuwsberichten op tv of radio. 

http://www.finlandned.org/gallery2/main.php
http://www.finlandned.org/gallery2/main.php
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Welk woord het 'volk' 

in de loop der tijden kiest, 
is dat nu toeval of toch 
wat anders? 'Kotimainen' 
is al een wat ouder woord 
en heeft in deze vorm zijn 
plaats in taal en hart van 
de Finse mensen veroverd 
– zelfs KOTUS  = Kotimai-
sten Kielten Tutkimus Kes-
kus gebruikt 'kotimainen' 
en niet 'kotimaa la inen' 
m.b.t. een zo belangrijke 
gegeven als taal en cultuur! 
'Alankomaalainen' is echter 
niet echt oud – 'alankomaa' 
= 'laagland' wel, 'Alanko-
maat = Nederland is daar-
entegen ook niet zo oud en 
wordt ook niet zo graag gebruikt. 
Vrijwel altijd wordt -(terecht of ten 
onrechte, of we dit nu leuk vinden 
of niet!)- het oude woordje 'hollan-
tilainen' gebruikt. Maar goed, zoals 
al gezegd, daar kom ik later graag 
nog eens op terug! Nu blijven we bij 
'kotimaa'.

'Koti' = 'huis, tehuis, thuis'; 'maa' 
is 'land of bodem'. Dus 'KOTIMAA', 
is dat dan zoiets als een  'thuisland'? 
'Thuisland' is volgens het nieuwe
Prisma-wb Ndls wel 'vaderland', 
ongeveer als 'land van herkomst' 
bedoeld, bijv. 'het thuisland van een 
firma' of  'Finland is voor mij min of
meer een tweede thuisland of woon-
land geworden', een land dus waar ik 
wel graag woon en waar ik zelfs lange 
tijd graag gewerkt heb, maar mijn 
vaderland is het toch niet geworden 
en dat kan zelfs niet, denk ik. Het 
'thuisland' van Philips is toch wel 
Nederland of liever Brabant, al weet 
je in de moderne wereld bij god niet 
meer, waar het eigenlijke kapitaal van 
deze firma zit, misschien wel in Chi-
na; net zoals het geld van Nokia mis-
schien wel in Japan steekt, al is het 
'thuisland' van Nokia echt nog wel 
steeds Finland. 'Kotimaa' heeft dus 
ook wel de betekenis 'thuisland' en de 
frequentie van het woord 'thuisland' 
is in het Nederlands zelfs behoorlijk 
hoog. 'Woonland' als betekenis zou 
ik er daarentegen niet graag aan wil-
len toevoegen, want het woord is zo 
dubbelzinnig en komt ook niet zo 
erg veel voor, in het Prisma-wb is 
het zelfs niet opgenomen. Wel staat 
daar bijvoorbeeld 'woonlandbegin-
sel' = “het principe dat een buiten-
landse werknemer behandeld wordt 
volgens de in het land van herkomst 
heersende principes”. (een hoogst in-
teressante definitie!).

Overigens, het woordje 'thuis' is 
ons, Nederlanders, echt wel dierbaar, 
denk maar eens aan een uitdrukking 
als “Oost West, thuis best” Het is al 
een ouwe hoor, deze zegswijze, en die 
heeft wellicht iets te maken (gehad) 
met onze koopvaardij? Het schenkt 
ons een beeld van de zeeman, ver 
van huis met aan de wand van z'n 
scheepshut een bord of borduursel 
met deze spreuk er dan in grote en 
mooi versierde letters op? 'Typisch' 
Hollands? Ik weet het niet, want 
zulke uitdrukkingen komen ook in 
het Engels en het (Neder)duits voor 
en zelfs in het Fries -”ôst-west, 't 
hûs best”- dus om het dan 'typisch' 
Nederlands, Hol lands, Zeeuws, 
Vlaams of wat dan ook te noemen, 
gaat misschien wat te ver. “Zoals het 
klokje thuis tikt, tikt het nergens”, 
ook al zo'n overal bekende uitdruk-
king, maar weer: 'typisch Neder-
lands'? Ten onzent = 'bij ons thuis' 
(-een prachtige ouderwetse wending, 
nietwaar?-) wordt deze zegswijze in 
ieder geval veel gebruikt, en ook in 
onze traditionele schilderkunst speelt  
het 'binnen(s)huis' (= ons gezellige, 
wat rommelige 'thuis') een grote rol, 
denken we maar aan Jan Steen en 
vele van zijn collega's. Dus “thuis bij 
moeder aan de warme haard of bij de 
potkachel zitten”, jaja, dat doen we 
wel graag, vroeger in ieder geval, in 
oude, langvervlogen tijden. Ik vond 
ter illustratie een mooi citaat van 
Nicolaas Beets, de schrijver van de 
Camera Obscura, die we tot verve-
lens toe in de school hebben moeten 
lezen. Dat luidt zo: “In hoven en 
hoeven, in Oost of in West, Moog 
’t goed zijn te toeven: te huis is het 
best.” Zo is het maar net, mijn beste 
vrienden!

Weg nu maar van 'kotimaa', nemen 
we dan toch liever 'ISÄNMAA'. Dat 
woord schreef de vader van de Finse 
taal, Mikael Agricola, al in 1548 

op. En dat is nu juist ons 'vader-
land', daar houden we echt van, 
dat verdedig je, daar ben je trots 
op. Ik weet dat menigeen bij het 
laatste een beetje de wenkbrou-
wen fronst, maar zo voel ik het 
in Finland in ieder geval soms 
wel aan, met al dat vlaggen op de 
feestdagen van Snellman, Rune-
berg, Aleksis Kivi, op moederdag 
-(in het Fins 'äitienpäivä' overi-
gens, meervoud dus, de dag van 
de moeders ...!)- etc. Maar goed, 
met diepere gevoelens heeft dit 
woord toch wel veel, zo niet al-
les te maken. En daarom wordt 
'isänmaa' zo veel gehoord en 
gelezen en is het voor eenieder 
zo belangrijk. Twee adjectieven 

kent het woord: het minder gebruikte 
'isänmaalinen' en het veel en veel 
frequentere 'isänmaallinen'. Een 
verklaring voor die dubbele -ll- heb 
ik eigenlijk niet gevonden. Waarom 
zou dat nu juist populairder zijn? Ik 
weet het niet en ... als jij het weet, o 
sorry, als u het weet, vertel het me 
dan alsjeblieft, dan is dat probleem 
opgelost! Overigens terzijde ... 'isän-
mainen/isämmainen' komt er in het 
Finse taalgebruik echt niet aan te 
pas, sorry hoor! 

'Isänmaamme Suomi', 'Taistella 
isänmaan puolesta', 'Isänmaan toi-
vot'; 'Ons vaderland Finland', 'Vech-
ten voor het vaderland', 'De hoop 
van het vaderland' (de jeugd dus, 
want die heeft de toekomst, jaja!). 
Willekeurige voorbeelden ja, mijn 
beste lezer, maar uit het gewone Finse 
basiswoordenboek en niet door mij 
voor deze gelegenheid in elkaar ge-
draaid. Ik vroeg me toen wel af, wat 
wij voor voorbeelden zouden zien in 
onze  woordenboeken. Mijn Prisma-
wb Ndls. geeft 'vaderland = geboorte-
land' en als voorbeeld erbij:'voor het 
vaderland weg' = zo maar. Dan vol-
gen er wat andere woorden, zoals va-
derlandsliefde, vaderland(s)lievend, 
vaderlander en vaderlands. Toch ook 
nogal gevoelsbeladen woorden lijkt 
me en niet meer zo nuchter als het 
geciteerde voorbeeld bij het grond-
woord. Laten we het dus hier maar 
bij laten, nietwaar? “Lang leve het 
vaderland, eläkköön!” 

P.S. Mijn hartelijke dank gaat uit 
naar collega Rogier, die me op we-
zenlijke punten op de vingers heeft 
getikt en me terecht heeft gecorri-
geerd! Goed zo, mijn beste vriend!

Peter Starmans
lehtori   
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Sudoku puzzels zijn waarschijn-
lijk in de jaren zeventig be-

dacht in Amerika, maar werd vooral 
populair in Japan. Daar komt ook 
de naam vandaan, su is Japans voor 
'getal' en doku betekent 'alleen'.

Hoe los je een Sudoku op? De 
regels zijn eenvoudig. Een Sudoku 
puzzel bestaat uit een veld van 9 x 9 

hokjes. Het gebied is onderverdeeld 
in negen vierkanten van 3 x 3 hok-
jes. In die hokjes moeten de getallen 
1 tot en met 9 worden ingevuld, zo-
dat elk getal precies een keer voor-
komt in elke rij, in elke kolom en 
in elk 3 x 3 vakje. Je kunt het beste 
beginnen door ervan uit te gaan dat 
in elk hokje de cijfers 1 t/m 9 kun-
nen staan: Streep de cijfers aan die 

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

 
Erik Smit
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Im een nummer van het tijd-
schrift ANNA heeft van Tiina 

Komi een interview met Henriette 
van der Woude-Rantalaiho gepubli-
ceerd. Henriette is lectrice vioolspel 
aan de Sibelius-
Academie in Hel-
sink i. Maar ze 
heeft deze zomer 
als extraatje een 
mooie tentoon-
stelling van werk 
van een vijftal in 
Finland wonen-
de Nederlandse 
kunstenaars ge-
organiseerd. En 
dat heel goed en 
erg degelijk. De tentoonstelling werd 
een mooi tiendaags evenement, dat 
op 15 augustus geopend werd door 
onze ambassaderaad Cees Kieft in 
het fraaie herenhuis 'Kässä'. Zoals 
Cees terecht zei, was het verrassend 
en fijn, eens een grotere Nederlandse
activiteit in een mooi buiten in Virk-
kala en niet in een stadswoning van 
Helsinki te mogen openen. Voorts 
benadrukte hij, dat cultuur wel de-
gelijk een rol speelt in de relatie tus-
sen twee landen, in ons geval tussen 
Finland en Nederland. Daar kan 
ik het alleen maar volop mee eens 
zijn! Deze tentoonstelling was echt 
een schot in de roos. Gefeliciteerd 
dus Henriette, want je bent er met 

al je energie en met de hulp van je 
lieve man Eero helemaal achter gaan 
staan en je hebt het gepresteerd, iets 
heel bijzonders tot stand te brengen. 
Heel fijn zo.

De opening van de tentoonstel-
ling “Voyager – Matkaaja” was dus 
op dinsdag 15 augustus, bij uiteraard 
in deze zomer prachtig weer en in het 
bijzijn van ik denk wel een zestigtal 
bezoekers of meer. Hanna Rantalai-
ho, de dochter van Henriette, speelde 
op haar harp een prachtige openings-
melodie en Cees sprak daarna, kort 
maar krachtig, het openingswoord 
uit, waarna het publiek de evenwich-
tig over de hele benedenverdieping 
van Kässä  hangende tentoongestelde 
kunstwerken kon bekijken. En dat 
deden ze maar al te graag. Mij werd 

zelfs in het oor gefluisterd, dat er
na een tijdje al het een en ander 
van verkocht was, mooi zo! 

De vijf kunstenaarshadden 
alles bij elkaar heel 
wat werk ingezon-
den. Huisvullens 
om het  zo maa r 
eens te zeggen. 

M a r i e - J o s é 
Dings werkt met 
a l le rha nd sch i l -
dertechnieken en op 
verschillend materiaal. 
Met wa rme k leuren 
op hout of doek of in 

zwart-wit op papier, met Nederlandse 
thema's (knotwilgen bijvoorbeeld) en 
Finse thema's (natuur). Marie-José is 
duidelijk op zoek, maar heeft al heel 
wat gevonden en verwerkelijkt in 
haar werk. 

J e a n e t t e 
K ie f t  he e f t 
a l s  v r o u w 
van ambassa-
deraad Cees 
K ief t  u iter-
aard veel in 
he t  bu iten-
land gewoond 
en dat kun je 
ook wel zien aan haar meestal gloed-

volle en soms exotische schilderij-
en. Thailand is in haar werk sterk
aanwezig en voorts ook hartelijke 
koppen, mooie mensenkoppen 
die me erg aanspreken. 

Willem Miske woont nu in 
Tampere. Mooi hoor, die aqua-
rellen en olieschilderijen van 
vaak Nederlandse, maar ook 

Scandinavische landschappen. Fijn 
van kleur, mooi van compositie en 
warm van gevoel. 

De vierde kunstenaar Joop Zeven-
hoven was met 'maar' twee schilderij-
en aanwezig, maar dan ook wel echt 
grote en gloeiend uitdagend, alsof 
ze je als vogelsnavels wakker willen 
prikken. Vol expressie, vol felle kleu-

ren, vol gedachte en gevoel. 

De harmonie en de eenheid van dit 
alles - knap door de vakman samen-
gesteld - werden bewerkstelligd door 
onderling heel verschillende, maar 
wel fijne en soms warmgekleurde
wandkleden, de een wat groter, de 
ander wat kleiner Ze kwamen stuk 
voor stuk van de hand van Marjatta 

Pieterse, de enige Finse in 
dit kunstgezelschap, maar 
dan toch wel getrouwd 
met een rasechte Nederlan-
der, Arnold, die zijn Finse 
sporen in Finland en Ne-
derland al op allerhand ma-
nieren ruimschoots heeft 
verdiend. Marjatta's werk 
verbond aals trait d'union 
op een wonderlijke en een-
voudige manier de andere 

aanwezige kunst met elkaar. Het re-
sultaat daarvan was een heel  stem-
mig geheel, prachtig gerealiseerd in 
het ruime en toch ook intieme oude 
houten directeursgebouw 'Kässä' van 
de vroegere zagerij in Virkkala. Tot 
zover mijn reactie op de tentoonstel-
ling zelf.

Omdat “Voyager - Matkaaja” 
slechts tien dagen heeft geduurde 
(15 tot 25 augustus 2006), is ze nu al 
voorbij, maar ter verdere kennisma-
king met het werk van de betreffende
kunstenaars heb ik een paar links 
op internet gevonden. Voor de een 
of ander kan dit een stimulans zijn, 
eens verder te zoeken. Veel kijkple-
zier dan! Over het werk van Jeanette 
Kieft en Marjatta Pieterse heb ik 
jammer genoeg niets gevonden.

http://www.kuvataiteilijamatrik-
keli.fi/taiteilija.asp?id=1798 (Joop 
Zevenhoven);

http://koti.welho.com/tekman/
2005/Marie-Jose/index.html (Ma-
rie-José Dings);

http://www.finspiratie.com/ (Wil-
lem Miske).

Met vriendelijke groet, Petrus
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http://www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/taiteilija.asp?id=1798
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http://koti.welho.com/tekman/2005/Marie-Jose/index.html
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http://www.finspiratie.com/
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 Sinds mei 2006 beheer ik de 

nieuwe site van de vereniging, 
nadat Jos alle programma’s had in-
gesteld en de website heeft ontwik-
keld. De site maakt gebruik van de 
phpBB2, Joomla en Gallery. Dit zijn  
open source GPL programma’s. 

De nieuwe website is open sinds 
april 2006 en de belangrijkste ver-
beteringen ten opzichte van de 
oude zijn:  

Een nieuw .fi adres: www.neder-
landsevereniging.fi 
De inhoud van de website is dyna-
misch, dwz. elk lid kan zelf teksten 
toevoegen,  foto's toevoegen of iets 
aan de agenda toevoegen. 
De website bestaat uit drie grotere 
onderdelen: de website zelf, het fo-
rum ( forum.nederlandsevereni-
ging.fi) en een fotoalbum (photos.
nederlandsevereniging.fi). 

Het beheer van die site vraagt 
wat tijd en ook inzicht in de toe-
komstige ontwikkelingen van het 
internet. Discussiegroepen zijn al 
bekend sinds 1994 toen nog in pri-
mitieve stijl berichten werden rond-
gestuurd. Het forum op onze site 
maakt gebruik van de phpBB free-
ware. Foto-galleries op het internet 
zijn enorm populair geworden in de 
afgelopen twee jaar. Daarnaast is de 
laatste tijd de ‘wikipedia’ stijl van 
schrijven ook goed doorgebroken. 
Een artikel wordt niet meer door 
een persoon geschreven die daarna 
zijn naam erop mag plakken, maar 
door een hele groep van mensen. 
Begrippen zoals auteursrecht en co-

pyright moeten nu ook iets anders 
toegepast worden. 

De site ziet er nu veel professio-
neler uit en bevat vele mogelijkhe-
den, maar wordt daar gebruik van 
gemaakt? Foto-galleries op het in-
ternet zijn enorm populair gewor-
den in de afgelopen twee jaar. De 
site www.irc-galleria.net  trekt 800 
000 bezoekers wekelijks. De gemid-
delde leeftijd van die bezoekers is 
19 jaar. Ik wil niet zeggen dat de 
site van de Nederlandse vereniging 
in diezelfde richting moet gaan als 
de irc-galleria, maar blijkbaar is het 
voor een groot deel van de Finse 
jongeren gemakkelijk om foto’s 
en commentaar op het internet te 
plaatsen. Trouwens onze site kreeg 
in vier maanden tijd 50 000 page 
views en meer dan 100 bezoekers 
per dag. Dat hoge aantal was een 
onverwacht succesje. 

Maar aan de andere kant hebben 
blijkbaar de leden van deze vereni-
ging tijd nodig om aan die site te 
wennen. Problemen met het regi-
streren en het wachtwoord zijn vrij 
algemeen. Men kan automatisch 
een nieuw wachtwoord vragen aan 
de site, maar in de praktijk gebeurt 
het vaak dat ik nieuwe wachtwoor-
den aan mensen moet toezenden, 
omdat het oude vergeten is, of om-
dat er problemen zijn met de hoofd-
site. Mensen die niet zo bekend zijn 
met het zelf plaatsen van teksten op 
het internet lopen al snel vast in het 
woud van buttons waarop geklikt 
kan worden, en dan is het veel ge-
makkelijker om iemand te vragen 
om een tekst erop te zetten, in plaats 
van het zelf uit te proberen. 

Het kan nu ook weer niet de be-

doeling zijn, dat het aantal techni-
sche mogelijkheden op zo’n site erg 
geavanceerd is, maar dat daarnaast 
veel leden niet  of niet vlot genoeg 
door de registratie procedure ko-
men. Misschien heeft het tijd nodig 
voordat iedereen weet dat op die site 
eigen teksten en foto’s gepubliceerd 
kunnen worden. En dan noem ik 
nog niet eens, dat het mogelijk is 
om een eigen dagboek (blog) op die 
site bij te houden.  

Leden krijgen toegang tot de 
website door op 'register' te klik-
ken. Dezelfde username en pass-
word combinatie geldt voor de 
website, voor het forum en voor 
het fotoalbum. Met een userna-
me en password kunt u foto's in 
het fotoalbum zetten, deelnemen 
aan de discussies in het forum, 
artikelen toevoegen aan de web-
site of iets vermelden in de agenda.  

Wilt u uw artikel op de website 
plaatsen, maar u weet niet hoe? Als 
u uw tekst of iets nieuws voor de 
agenda er niet op krijgt, kunt u die 
ook sturen aan admin@nederlands
evereniging.fi . Dat is dus naar mij
en dan zet ik het erop.  

Het liefst zie ik dat iedereen mee-
doet en dat meer mensen zich regi-
streren op het forum, ook al duurt 
het een tijdje voordat iedereen eraan 
went, dat deze website een nieuwe 
manier van communiceren vormt 
binnen de vereniging.  

Stephan Vermeulen
Website beheerder 

Op  7  o k t o b e r  w o r d t  i n 
Hir venpäämaja Leidens 

ontzet gevierd en de ALV gehou-
den. De ALV begint om 14.30 en 
duurt tot 16.00

De Agenda zal er als volgt uitzien:
1. Opening
2. Verkiezing voorzitter en notulist 
van de vergadering
3. Verkiezing 2 controleurs van de 
notulen en stemmentellers
4. Vaststellen van de agenda
5. Discussiepunten met oa. Voort-
gang planning 70 jarig bestaan 
NViF

6. Programma van activiteiten in 
2007
7. Toelichting en goedkeuring be-
groting van 2007. Bespreking van 
de lustrumbegroting.
8. Goedkeuring contributie van 
2007
9. Rondvraag
10. Sluiting
11. Borrel

Met de oproep tijdig de discus-
siepunten die u meent of wenst 
ook behandeld te moeten worden 
in de vergadering tijdig door te ge-
ven aan de secretaris of de voorzit-

ter. Voorstellen moeten uiterlijk 29 
september binnen zijn. (toevoeging 
contact info secretariaat) Op ver-
zoek kunnen de documenten die in 
de vergadering behandeld worden u 
toegestuurd worden hetzij per email 
hetzij per brief. Voorstellen  en dis-
cussiepunten worden via de website 
vooraf bekend gemaakt.

Leidens ontzet begint om 17:00 
met zoals gebruikelijk de haring 
en hutspot. 

Arie Oudman

http://forum.nederlandsevereniging.fi
http://forum.nederlandsevereniging.fi
http://photos.nederlandsevereniging.fi
http://photos.nederlandsevereniging.fi
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Ik ben mijn password kwijt, wat moet ik 
doen? 

Voor zowel de website, het forum als de fotogalerij heeft 
u dezelfde gebruikersnaam (username) en password. Elk 
onderdeel heeft ook linkje waarmee u met behulp van de 
username en het emailadres het password kunt opvra-
gen. Het linkje staat meestal onder de login (daar waar 
u username en password invult als u die wel zou weten), 
met kopjes als “lost password”  of “wachtwoord vergeten 
pagina”. Komt u er echt niet uit zend dan een mail aan 
admin@nederlandsevereniging.fi

Hoeveel pixels moet een plaatje zijn om op de 
fotogalerij gezet te kunnen worden? 

Dat maakt ons niet uit. Uw kunt de foto’s op elke ge-
wenste grootte aanbieden, zelfs roteren indien een foto op 
zijn zij staat gaat veelal automatisch. U kunt wanneer u 
een album aanmaakt ook bepaalde verkleiningen instellen. 
Standaard zijn 320x240 en 640x480 ingesteld. U kunt dat 
met een gerust hart zo laten. Niet-leden krijgen alleen deze 
verkleiningen te zien. De galerij schaalt ze automatisch. 
Leden, indien ingelogd, kunnen de foto's op ware grootte 
zien en kopieren. 

Ik wil niet dat er een foto van mij op de foto-
galerij staat. En nou staat die er toch. Wat ik 
moet doen?

Een mail aan de beheerder sturen is voldoende om be-
treffende foto te verwijderen. Geef het even tijd aangezien
de beheerder ook maar een mens is en niet 24 uur per 
dag zijn mail leest. Het email adres van de beheerder is 
admin@nederlandsevereniging.fi. Mocht hij onbereikbaar
zijn dan kuint u mailen naar internetredactie@nederlan
dsevereniging.fi.

Ik heb een leuk artikel uitgeknipt voor de web-
site, wilt u dat voor mij erop zetten? 

Helaas dat gaat niet zomaar. Die artikelen zijn 
altijd copyright beschermd. Voor publicatie hebben we 

toestemming nodig van de schrijver en van de uitgever. 

Veelal lukt het bij kranteartikelen wel, omdat de nieuws-
waarde van een kranteartikel na een paar weken al verdwe-
nen is, maar bij tijdschriftartikelen ligt het moeilijker. 

Op het forum staan soms spamboodschappen. 
Kunnen jullie daar niets tegen doen?

Vele bekende Neder-
landers hebben er één. 

mijn zus doet het, en zelf heb 
ik er ook aan moeten gelo-
ven: ik heb een blog. Weblog, 
blog, bloggen, wat is dat nou 
eigenlijk? 

De term bloggen komt van 
”weblog”, afgekort tot ”blog”, 
en in feite houdt een blogger 
een notitieboek bij op het in-
ternet. Het bloggen is feitelijk 
niet meer weg te denken, en 
maakt deel uit van onze mo-
derne maatschappij. Waren er 
begin 1999 nog slechts 23 we-
blogs bekend, op dit moment 
betreft het miljoenen websites 
en het aantal weblogs groeit nog altijd sterk. Er wordt zelfs 
al  gesproken van de ”blogosfeer”. Ik zal hierbij trachten 
uiteen te zetten wat bloggen globaal inhoudt.

Weblogs zijn een goed voorbeeld van de 2de generatie 
internet diensten: laagdrempelig en interactief, waarbij de 
gebruiker geen kennis hoeft te bezitten van het maken van 
internetpagina ś om iets te kunnen publiceren, en daarbij 
zelf bepalend welke informatie hij of zij wil delen. Dit is de 
reden dat weblogs zo populair zijn geworden. Het stelt de 
gebruiker in staat zelf tekst, foto ś en sinds kort ook pod-
casts en videoclip ś op het internet te publiceren. Daarbij 
kunnen anderen reacties plaatsen, veelal anoniem.

Kenmerk van een blogsite is dat de informatie chro-
nologisch gepresenteerd wordt, waarbij de meest recente 
”post” bovenaan geplaatst wordt. Er zijn verschillende ty-
pen blogsites. Van nieuws- of opinielogs tot travel-, foto- 
en videologs. Tijdens de recente oorlog tussen Libanon en 
Israël is gebleken dat burgers weblogs gebruiken om verslag 

te doen van de oorlog zoals zij die per-
soonlijk ervaren. Voor media wordt het 
hiermee moeilijker de publieke opinie 
te beïnvloeden, aangezien het publiek 
steeds makkelijker toegang heeft tot in-
formatie, en zelf aan de verslaggeving 
deel kan gaan nemen.  

Sommige blogsites bieden hun dien-
sten gratis aan, terwijl bij anderen een 
bepaald bedrag, in de orde van Euro 
5,00 per maand, betaald dient te wor-
den voor het gebruik van de diensten. 
De Bekendste Nederlandse blogsite is 
waarschijnlijk hyves.net, terwijl inter-
nationaal  blogger.com, typedpad.com 
en flickr.com hoog scoren.

De meeste weblogs trekken een be-
perkt aantal bezoekers, familieleden en vrienden veelal, 
maar er zijn populaire weblogs met tienduizenden bezoe-
kers per dag. Een top blogsite als blogger.com trekt zelfs 
meer bezoekers per dag dan bijvoorbeeld de New York 
Times of USAToday. De populariteit van bloggen wordt 
onderschreven door het feit dat er zoekmachines zijn die 
zich specifiek op blogsites richten. Voorbeelden zijn tech-
norati.com en blogsearch.google.com. Tevens is de laatste 
generatie mobiele telefoons zijn reeds voorbereid op het 
bloggen. Het is daarmee mogelijk direct van het toestel 
berichten, foto ś en video ś op het weblog te publiceren.

Persoonlijk vind ik het grootste gemak van een blogsite 
dat wanneer ik op reis ben ik af en toe wat foto’s en bericht-
jes op m’n weblog kan plaatsen, die m’n ouders en vrienden 
thuis kunnen lezen. Zo hoef ik niet te bellen of te emailen 
om iedereen toch op de hoogte te houden!

Bas Nieuwenhuis

Enkele voorbeelden van weblogs:

http://www.volkskrantblog.nl 
http://www.geenstijl.nl
http://wjbos.hyves.net/ (Wouter Bos)
http://www.janmarijnissen.nl/
 http://www.tuomioja.org/
http://bieslog.vpro.nl  (Wim de Bie)
http://www.hannekegroenteman.nl/
http://www.quotenet.nl/ 
http://www.fredscapes.nl/
http://www.georginaverbaan.nl/
 http://blog.nederlandsvereniging.fi
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Jawel, we kunnen het forum totaal op slot zetten, maar 
dan kunnen eventuele serieuze gasten er niet meer bij. 
Spamberichten worden zo gauw mogelijk verwijderd en 
de spammers krijgen gelijk een zogenaamde ip-ban. 

Ik wil mijn Nederlandse langspeelplaten kwijt, 
hebben jullie daar een hoekje voor? 

Jawel dat zijn de zogenaamde mini-advertenties. Leden 
kunnen 4 keer per jaar gratis een kleine advertentie op de 
website neerzetten (die blijft dan drie maanden staan). 
U kunt dat zelf doen, maar...u raad het al, u moet dan 
wel ingelogd staan. De mini-advertenties kunt u vinden 
onder het kopje “Diensten”.

Ik wil een filmavond organiseren mag dat op 
de kalender?

Ja natuurlijk, daar is hij voor. U kunt de gegevens van 
uw activiteit zelf toevoegen als u ingelogd bent. Daar-

voor moet u op “voeg nieuwe activiteit toe” of “add 
event” klikken (indien de kalender in beeld is). Heeft u 
iets vergeten of een spelfout gemaakt dan selecteert u de 
activiteit en klikt op een potloodje in de rechterboven-
hoek, U kunt dan de activiteit wijzigen.

Mijn zoontje heeft onzinberichtjes zitten plaat-
sen, hoe gaat u daarmee om? 

Onzin wordt de door de beheerder gelijk verwijderd. 
Het is aan hem te beoordelen wat er verder moet ge-
beuren. 

Kan ik per internet over voorstellen van het 
bestuur stemmen?

Nog niet. Hier wordt nog aan gewerkt. 

Jos Helmich & Stephan Vermeulen

Het is een paar weken geleden, 
een zonnige dag zoals er zovelen 
zijn geweest in Finland deze zomer. 
Ik heb net huis verlaten en wandel 
met goede moed over Bulevardi 
richting de ambassade. Doel van 
mijn bezoek is het aanvragen van 
een nieuw paspoort. Het exemplaar 
dat ik momenteel bezit is van voor 
tot achter en van boven tot beneden 
met stempels, stickers, plakkaten 
en handtekeningen gevuld. Het is 
duidelijk te zien dat ‘belangrijke 
mensen’ hun best hebben gedaan 
mij toe te laten in vreemde oorden 
en het lijkt er op dat hoe exotischer 
de plaats, des te fraaier het bewijs 
van visa is. Persoonlijk gezien vind 
ik het visum van India het mooi-
ste, niet onverwacht met de cultu-
rele Indiaase diversiteit. Maar ook 
Iran, Pakistan en Ethiopië behoren 
tot de mooiere visa die mijn pas-
poort sieren.

Ik ben benieuwd hoe het op de 
ambassade en het proces daaropvol-
gend zal verlopen want ik heb be-
grepen dat ik een aanvraag zal gaan 
doen voor een biometrisch paspoort 
aangezien dit het huidige exem-
plaar paspoort gaat vervangen. Een 
vriendelijke dame van de ambassade 
heeft mij vorige week het proces en 
de daarbij behorende vereisten tot 
in detail aan de telefoon uitgelegd. 
Het biometrisch paspoort heeft een 
chip waarop biologische kenmerken 
staan vermeld van de eigenaar van 
de pas. Het is een stap naar een vei-
liger paspoort dat minder gevoelig is 
voor kopieën en fraude in algemeen. 
Het is tevens een van de eisen die de 
Verenigde Staten stelt aan bezoekers 
van haar land in de toekomst. En 

of we daar nu blij mee zijn of niet, 
Nederland doet mee. Uiteindelijk 
zou het moeten bijdragen aan onze 
eigen veiligheid en onder die noe-
mer zijn in het recente verleden wel 
zwaardere beslissingen dan het bio-
metrisch paspoort genomen.

 
Omdat ik met mijn voorraad 

semi-professionele foto’s niet aan 
de eisen voldoe die het biometrisch 
paspoort stelt aan de pasfoto ga ik 
eerst via de fotograaf in Forum. 
Gelukkig ben ik de eerste in de 
winkel. In gesprek met de fotograaf 
begrijp ik dat deze reeds meer erva-
ring heeft met de nieuwste eisen aan 
pasfoto’s daar Finland al eerder dan 
Nederland met de introductie van 
het biometrisch paspoort is begon-
nen. Hij lijkt daarom niet verbaasd 
als ik een A4 uit mijn tas vis met 
een lijst van harde eisen: afmetin-
gen foto 35xmm45mm, lengte van 
linker oor to rechter oor minimaal 
16mm en maximaal 20mm, lengte 
van kin tot kruin minimaal 26mm 
en maximaal 30mm, kleurenfoto, 
natuurlijke kleuren (groen/blauw?), 
licht grijze achtergrond, effen en
egale achtergrond, direct in camera 
kijken, lichaam recht naar voren, 
mond dicht (verboden te lachen!), 
geen schaduwen op de achtergrond, 
geen reflecties op het gezicht, hoofd
gecentreerd op de foto. Het zijn 
maar een paar van de eisen die ik 
hier noem maar de fotograaf gaat 
met de lijst in zijn hand en een 
twijfelachtige glimlach aan de slag. 
Die achtergrond, tja, die heeft hij 
niet zomaar in verschillende kleu-
ren maar aangezien de achtergrond 
die hij gebruikt goed is voor finse
paspoorten zal dat voor nederland-

se passen ook wel het geval zijn... 
Dan die maten. Ik dacht dat ik een 
redelijk doorsnee hoofd heb maar 
het kost de arme man veel moeite 
mijn gezicht binnen de vereiste di-
mensies te krijgen. Nadat we even 
droog hebben geoefend met de po-
sities en het serieuze gelaat drukt 
hij kort daarna af. Vijf minuten 
later rolt een prachtig resultaat uit 
de hypermoderne machine aan de 
Mannerheimintie en verifieren we
de maten. Deze zijn op het randje 
maar opportunistisch als ik ben 
geloof ik in een goede afloop en
ben ik al op weg naar de ambas-
sade. Aldaar aangekomen vul ik 
het aanvraagformulier in en lever 
dit tezamen met de verse pasfoto’s 
in aan de balie. De eerste reactie die 
ik krijg is een onverwachte: ‘ ik zal 
degene die over de foto gaat halen 
want ik denk niet dat dit goed is’. 
En dan begint de ellende. De dame 
die verantwoordelijk is voor accep-
tatie van de eisen die gesteld wor-
den aan het nieuwe paspoort heeft 
verschillende opmerkingen die mijn 
humeur er niet beter op maken. Ten 
eerste is de breedte van het hoofd 
niet correct: hier geldt van ‘aanzet 
oor to aanzet oor’ en niet ‘van oor 
to oor’. Eerste fout. Vervolgens is 
de achtergrond niet van de juiste 
kleur grijs: op mijn foto is deze te 
licht. Tweede fout. Sommige van de 
hoeken van de foto zijn wat donker 
dan de rest van de achtergrond en 
ook dat is niet toegestaan. Derde 
fout. Tenslotte is de kleur van de 
foto niet natuurlijk genoeg. Vierde 
fout. Game over. Naast de genoem-
de fouten meldt ze mij dat ze nog 
heel flexibel is geweest in de maten
van de lengte van het hoofd want 
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een aantal overeind staande haren 
had ik niet en zij blijkbaar wel mee-
genomen in de lengte. Of was het nu 
omgekeerd? Inmiddels staan mijn 
haren meer overeind dan op de foto 
nu ik begrijp dat ik met een nieuwe 
set zal moeten komen. Maar goed, 
na de eerste emotionele barriere te 
hebben doorstaan besluit ik mijzelf 
weer van de constructieve kant te 
laten zien, Uiteindelijk heb ik dat 
paspoort nodig. Als ik vraag hoe een 
simpele burger als ik en een fotograaf 
zonder hulp aan deze eisen kan vol-
doen wordt naar mijn mening echter 
twijfelachtig gereageerd. Duidelijk 
is dat de eisen er liggen en dat een 
burger persoonlijk verantwoordelijk 
is voor invulling hiervan. Enige hulp 
die wordt geboden is de de referentie 
naar de website waar alle eisen in de-
tail worden genoemd. Hopelijk heb je 
een kleurenprinter die de benodigde 
grijstint goed afdrukt anders gaat het 
mooi fout. Gelukkig is de dame bij de 
ambassade zo behulpzaam door mij 
het officiele eisenboekje mee te geven
zodat ik dat kan gebruiken.

Gelukkig schijnt de zon nog steeds 
als ik terugkeer naar de fotograaf, 
tenminste buiten. Als ik de man 
vertel wat er mis is, verdwijnt de zon 
achter dikke donkere wolken. Hij 
vraagt zich –terecht mijns inziens- 
af waarom Europese landen niet een 
eisvoering hebben. Enfin, de juiste
foto’s moeten er toch komen dus we 
gaan samen weer aan de slag. Drie 
keer –geloof me of niet- doet hij er 
over om de juiste maten te produce-
ren. Camera hoger, camera schui-
ner, camera verder... Als de maten 
kloppen is de achtergrond kleur nog 
steeds niet goed. Deze zal hij met de 
computer moeten bijwerken: of ik na 
30 minuten kan terugkomen. Een 
lunch op een terras later haal ik de 
foto’s op bij de fotograaf en verbaas 
mij erover dat ik niet nog eens twin-
tig euro moet bijbetalen voor al het 
werk dat het hem heeft gekost.

Het is inmiddels zo laat dat de 
ambassade officieel is gesloten. Ge-
lukkig hebben de dames achter het 
loket en het hoofd consulaire dienst 
goed gezien dat ik niet bijzonder 

gecharmeerd was van de gehele pro-
cedure en boden zij mij aan na ope-
ningstijd langs te komen. Dank voor 
deze service.

Met zweet in mijn handen over-
handig ik de nieuwe foto’s en wacht 
in spanning af... De kop koffie die ik
kreeg aangeboden maakte de span-
ning er niet minder op. Maar dan 
het verlossende woord, tenminst 
een soort van: “mijnheer Heuver, ik 
accepteer ze. Nu kijken of ze in Ne-
derland ook geaccepteerd worden”. 
Alsof alle moeite wellicht voor niets 
is geweest??

Ik heb het ermee gehad. Begonnen 
om kwart over negen in de ochtend, 
klaar om half twee en hopend dat ze 
in Nederland akkoord gaan. Dat is 
het biometrisch paspoort. Het moet 
wel heel mooi en veilig zijn.

Rémy Heuver

P.S.: Bezoek www.paspoortinfor-
matie.nl alvorens u zich gaat bezin-
nen over een nieuw paspoort !
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e Hoeveel Nederlanders er in 
Finland wonen is een onder-

werp dat zich met enige regelmaat 
in belangstelling kan verheugen 
in de gelederen van de vereniging. 
In verband met het op handen zij-
nde boek dat naar aanleiding van 
70 jaar Nederlandse Vereniging in 
Finland, dat onder auspiciën van 
de vereniging en door verenigings-
leden wordt samengesteld, heb ik 
nu getracht nog iets meer te spit-
ten. Overigens heb ik tot nu toe 
hoofdzakelijk gebruik gemaakt 
van bronnen die openbaar zijn 
en bijvoorbeeld via internet raad-
pleegbaar. In de nabije toekomst 
zal ik trachten nader graafwerk te 
verrichten in de papieren archieven 
van Tilastokeskus om nog wat ou-
dere gegevens en meer details boven 
tafel te krijgen.

 
Er kunnen verschillende definities
gebruikt worden om mensen als 
'Nederlander' (in Finland) aan te 
merken. Afgezien van een enkele 
uitzonderlijke gevallen die in ver-
schillende groepen tegelijk passen 
zijn er drie groepen te onderschei-
den: 

1. Personen die uitsluitend de 
Nederlandse nationaliteit hebben; 
dit zullen vrijwel altijd personen zijn 
die ooit naar Finland verhuisd zijn 
en vooralsnog niet (ook) de Finse 
nationaliteit verworven hebben;

2. Personen die zowel de Ne-
derlandse als de Finse nationaliteit 
hebben; dit zijn kunnen zijn: 

a. kinderen met een Finse en 
een Nederlandse ouder (+ enkele 
andere randvoorwaarden);

b. Nederlandse volwassenen die 
van de nieuwe mogelijkheden tot 
dubbel staatsburgerschap binnen 
de EU gebruik gemaakt hebben; 
in de Finse bevolkingsstatistíeken 
worden deze personen als Finnen en 
niet (ook) als buitenlander geteld; 
ik moest voor deze informatie een 
beroep doen op een medewerker van 
Tilastokeksus; 

3. Personen die ooit de Neder-
landse nationaliteit hadden, maar 
nu de alleen Finse nationaliteit; 
deze groep zou nu niet zo veel meer 
hoeven groeien dankzij de mogelijk-
heid van dubbel staatsburgerschap 
voor EU onderdanen; vóór 1995 en 
a fortiori vóór 1990 waren banen in 
de (semi-)overheidssector veelal niet 
weggelegd voor niet-Finnen en dus 
besloot menig buitenlander om der-
halve het eigen staatsburgerschap 
voor het Finse in te wisselen.

Op 31 December 2005 waren er 
in Finland 873 personen uit groep 
1, 321 personen uit groep 2 en (ver-
moedelijk) 106 personen uit groep 
3. De laatste groep zou enkele perso-
nen meer of minder kunnen tellen. 
Ruim gedefinieerd zijn er dus over
de 1300 Nederlanders in Finland. 
Na 1990 en nog meer na 1995 (be-
gin van ‘t Finse EU lidmaatschap) is 
de groei aanhoudend flink geweest.
Ter vergelijking met de ruim 1300 
‘Nederlanders’ in 2005 kan ver-
meld worden dat in 1990 er ‘slechts’ 
390 woonden en in 1980 zo’n 260.  
 
Sinds 2000 is de gemiddelde groei 
van het aantal Nederlanders in 
Finland (d.w.z. groep 1) zo´n 7% 
per jaar. Aannemende dat deze 
trend aanhoudt zouden er dit jaar 
ongeveer 60 moeten bijkomen. 
Andersz ijds worden er gemid-
deld per jaar 4 tot 5 Nederlanders 
genatura liseerd (a l of niet met 
behoud van Nederlanderschap).  
 
In de regionale verdeling overheerst 
Uusimaa sterk (ongeveer de helft) 
en daarbinnen weer de hoofdstad-
regio. Verder is de laatste jaren de 
groep in Varsinais-Suomi (Turku 
en omstreken, Salo) sterk gegroeid 
(nu ongeveer 9% aandeel). Andere 
regio's (maakunta) waar een groter 
contingent Nederlanders woont, 

zijn Pirkanmaa (Tampere en om-
streken) en Pohjois-Pohjanmaa 
(Oulu en omstreken) beiden met 
ruim 5% van de Nederlanders. De 
meeste overige maakunnat tellen 
gewoonlijk iets over de 20 Neder-
landers, met drie uitzonderingen, in 
Kainuu, Etelä- en Keski-Pohjanmaa 
wonen namelijk vrijwel geen Ne-
derlanders. 

Er is een opmerkelijk groot ver-
schil tussen het aantal Nederlandse 
mannen en vrouwen in Finland. 
Over de oorzaken doen allerlei 
fraaie speculaties de ronde, maar 
laat ik hier maar bij de cijfers. Van 
de 873 met uitsluitend de Neder-
landse nationaliteit zijn er 685 man-
nen en 188 vrouwen. In de meest 
recente jaren komen er relatief meer 
vrouwen dan in eerdere jaren. De 
meesten (762) zitten in de leeftijds-
groep 15-65 jaar. Daarnaast zijn er 
68 kinderen van 14 jaar of jonger 
en 43 met een leeftijd van 65 jaar 
of ouder. Er zijn meer kinderen dan 
de 68 met uitsluitend Nederlandse 
nationaliteit, maar die hebben dan 
de Finse nationaliteit of hebben 
dubbele nationaliteit.

In het boekje komen anekdotes  
en meer informatie.

Adriaan Perrels

Inwoners met alleen de Nederlandse nationaliteit per provincie (maakunta)
Landsdeel 1990 1995 2000 2005

Uusimaa 178 203 309 436
Itä-Uusimaa 11 11 16 22
Varsinais-Suomi 16 24 54 75
Satakunta 13 16 17 26
Kanta-Häme 2 10 8 18
Pirkanmaa 16 17 33 47
Päijät-Häme 9 11 15 27
Kymenlaakso 25 29 23 24
Etelä-Karjala 6 9 7 10
Etelä-Savo 3 10 19 27
Pohjois-Savo 3 9 13 16
Pohjois-Karjala 9 14 16 22
Keski-Suomi 8 15 17 21
Etelä-Pohjanmaa 0 0 1 1
Pohjanmaa 10 10 16 21
Keski-Pohjanmaa 0 1 3 4
Pohjois-Pohjanmaa 14 16 35 45
Kainuu 2 1 3 3
Lappi 11 16 17 25
Ahvenenmaa 7 1 1 3
Totaal 343 423 623 873



18
Zo

nd
ag

 Als ik in Finland vertel, dat ik Ne-
derlander ben, krijg ik verschillende 
reacties, vragen vaak. Dat is leuk, 
want ik praat graag over Nederland.  
Één vraag is bijvoorbeeld welke taal 
men in Nederland spreekt, (néé, géén 
Duits, Nederlands is een eigen taal!) 
Sommigen willen weten of er ‘s win-
ters ook sneeuw ligt, of we ook kerst 
vieren en wat we dan eten? Leuk om 
te vertellen over Sinterklaas, de Elf-
stedentocht enzo. 

Een andere vraag is echter niet 
zo makkelijk te beantwoorden, n.l. 
welke religie de Neder-
landers hebben. De re-
ligieuze identiteit van 
Nederland is mijns in-
ziens nogal verwarrend. 
Rooms-katholieken in 
het Zuiden, die kritisch 
denken over de kerk 
en rel letjes schoppen 
als de paus op bezoek 
komt.... Verder zijn er 
de verschillende protes-
tantse stromingen, die 
hun ontstaan vinden in 
de leer van de kerkher-
vormer Johannes Cal-
vijn, die leefde ten tijde 
van Luther in de 16de 
eeuw. Een protestantse 
kerk, die in Nederland 
sindsdien door vele af-
scheid ingen, her vor-
mingen en reformaties 
is opgegaan in, naar ik 
meen meer dan 30 ver-
schillende hervormde of 
gereformeerde kerken en 
afsplitsingen daarvan. 

En dan zijn er natuur-
lijk de kerken en religies 
van immigranten zoals 
hindoes, boeddhisten 
en moslims. Plus Jeho-
va’s getuigen, Leger des 
Heils, noem maar op. 
Toch vormen deze groepen samen 
nog maar net een meerderheid van 
de Nederlandse bevolking en vier van 
de tien Nederlanders horen bij geen 
enkele kerk en dat is een heel andere 
situatie dan hier in Finland, waar 
vrijwel iedereen (84 %) lid is van de 
evangelisch lutherse kerk. 

Bij mijn kennismaking met Fin-
land kreeg ik overigens geen indruk 
van overweldigende vroomheid: de 
zondag leek vooral bedoeld om de 
auto te wassen, het huis te verbou-
wen of boodschappen te halen. Hier 
hadden we te maken met een cul-

tuurverschil. Omdat ik een deel van 
mijn jeugd heb doorgebracht in een 
stadje op de Veluwe, kende ik vroom-
heid vooral als zondagsrust, niet naar 
het zwembad mogen, bidden voor 
het eten en  regelmatig naar de kerk, 
minstens één keer per zondag. In 
Finland had het lidmaatschap van de 
kerk meer een cultureel karakter, de 
doop als familiefeest en een gelegen-
heid waarbij de naam van het kindje 
wordt bekend  gemaakt. Trouwen in 
de kerk, waarbij de kerk de entourage 
vormt voor een mooie fotoreportage. 
Het inzegenen van nieuwe gebouwen 

door een dominee en ook het zege-
nen van kinderen voordat ze voor het 
eerst naar school gaan. En natuurlijk 
het doen van de confirmatie.

 
Hiermee kwamen we in aanraking 

via onze kinderen, het thema werd 
op school besproken en het doen van 
confirmatie was iets vanzelfsprekends
voor wie in de 8ste klas zat. Het zou 
echt ongewoon zijn, om het niet te 
doen, iedereen deed het. Een reden 
voor veel jongeren om confirmatie
te doen zou ook het bijbehorende 
feest zijn, waarbij de konfirmant
van familie geld en cadeau's krijgt. 
Zouden diegenen, die zich dan later 

weer laten uitschrijven uit de kerk 
om de kerkbelasting te ontlopen, de 
cadeau's weer teruggeven aan de tan-
tes, vroeg ik me af???

Maar goed, tegen de wens van 
dochter om confirmatie te mogen
doen, hadden wij natuurlijk geen en-
kel bezwaar en we wilden haar hier-
bij graag helpen, maar hoe één ander 
moest worden georganiseerd was ons 
lange tijd niet duidelijk.  Eerst na-
tuurlijk het aanmelden voor de rip-
pikoulu, waar doe je dat en wanneer? 
Of krijgt de jongere “automatisch” 

een oproep, zoals voor de 
tandarts... “Mag” hij of zij 
wel deelnemen aan de rip-
pikoulu zonder gedoopt te 
zijn of als de ouders geen 
lid zijn van de kerk?  

We hadden veel vragen. 
De kerkfunctionarissen 
met wie wij te maken 
hadden stonden er geloof 
ik niet bij stil, dat wij als 
niet-Finnen het begrip 
confirmatie niet kenden
en twee weken vóór de 
confirmatie bleek opeens
dat onze dochter toch 
nog gedoopt moest wor-
den en dat er midden in 
de vakantietijd nog twee 
peten moesten worden ge-
zocht.... Een Nederlands-
Fins gezin in Oulu heeft 
ons toen geholpen en alles 
is goed gekomen. 

Afgelopen zomer deed 
onze tweede dochter con-
firmatie en nu hadden we
er zelf aan gedacht, dat ze 
dan eerst gedoopt moest 
worden. De rippikoulu, 
de kampweek en de doop 
waren goed voorbereid 
en begeleid door vriende-
lijke, geschikte volwasse-

nen. Al met al een positieve ervaring 
en ons gezin is een nieuw stukje “Fins 
leven” rijker. 

Mogelijk hebben we dan over twee 
jaar nog eens een doop en confir-
matie in ons gezin van het jongste 
kind. Daarna krijg ik dan misschien 
de smaak te pakken en wil zelf op 
rippikoulu....

Marina Nijhuis
marina_nijhuis@hotmail.com
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Kopij inleveren voor 10 december 2006

Artikelen, tekeningen en foto's dienen verzonden te worden naar de redactie. Teksten met zo min mogelijk lay-out 
aanleveren. Plaatjes liefst in gif of jpg formaat. Vergeet niet dat noorderlicht in zwart-wit gedrukt wordt!! Bekijk de 
plaatjes daarom eerst in grijsschaal voordat je ze opstuurt. Mensen die tabellen opsturen doen dat in word of excel! 
Geen tabellen als plaatjes graag! Zend het geheel per email naar noorderlicht@nederlandsevereniging.fi

Verhuisd? 

Geef tijdig uw adres door aan het secretariaat. Als u email hebt en u wilt dat we u via dat medium berichten sturen, 
dan vernemen we dat graag!! Nieuwsbrieven met het laatste nieuws kunnen zo onmiddellijk worden bezorgd. Noor-
derlicht doet haar best, maar helaas is de agenda niet altijd up-to-date! Geef daarom uw emailadres aan ons door. We 
houden u  op de hoogte. 

Website

Maak gebruik van onze RSS-link om de op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen!! Maak ook gebruik 
van onze podcast en speel multi-media bestanden af die door de internetredactie en onze leden gemaakt zijn!  Alle 
actuele informatie vind u daar! Wist u dat we een forum voor de leden op het internet hebben?  Leden jong en oud 
kunnen daar in het Nederlands van gedachten wisselen over van alles wat een mens maar bezig houdt. Veel vereni-
gingsactiviteiten worden op dit forum geboren! U kunt zich aanmelden op  http://forum.nederlandsevereniging.fi. De
Forum beheerders geven u vervolgens toegang.

Contactpersonen

Regio  Contactpersoon Email     Tel
FORSSA  Jos Helmich  forssa@nederlandsevereniging.fi  044 - 331 7766
HELSINKI  Adriaan Perrels  helsinki@nederlandsevereniging.fi  050 - 583 8575
JOENSUU  Contactpersoon Joensuu joensuu@nederlandsevereniging.fi  
JYVÄSKYLÄ Maaike Beenen  jyvaskyla@nederlandsevereniging.fi 050 - 599 3116
LAPLAND  Aty Gerasimoff  lapland@nederlandsevereniging.fi 040 - 822 4790
LÄNSI-UUSIMAA Henriette Rantala lansiuusimaa@nederlandsevereniging.fi 050 - 5828116
MIKKELI  Marcel de Boer  mikkeli@nederlandsevereniging.fi  040 - 572 8084
OULU  Sandra van der Veen oulu@nederlandsevereniging.fi  050 - 573 9762
SALO  Erik Smit  salo@nederlandsevereniging.fi  
TAMPERE  Johan Scholliers,  tampere@nederlandsevereniging.fi  050 - 599 4359
TURKU  Fred Smit  turku@nederlandsevereniging.fi  044 - 2566380
VAASA  Peter Zaagsma  vaasa@nederlandsevereniging.fi  040 - 838 6408
YLIVIESKA  Maaike Beenen  ylivieska@nederlandsevereniging.fi  050 - 599 3116

Contactpersoon coördinator: contact@nederlandsevereniging.fi

Eens per maand

TURKU
• Steakhouse & Bar Ribs (Porthaninpuisto)
• Contactpersoon: Fred smit

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

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

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

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

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