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!! Alhoewel de komende bestuursverkiezing nog ver 
voor ons ligt, wil ik al wel graag een oproep doen 

voor het zich kandidaat stellen voor het bestuur. Het 
Noorderlicht komt eens per kwartaal uit en dat betekend 
dat een oproep in het volgend nummer erg kort dag is 
voor de jaarlijkse bestuursverkiezing. Wie kunnen zich 
kandidaat stellen? In principe kan ieder lid van de ver-
eniging zich aanmelden of men kan andere leden voor-
stellen. Kandidaatstelling is gesloten op 1 maart 2007, 
waarna de nominatie vastgesteld wordt. De Algemene 
Ledenvergadering waarin het bestuur gekozen wordt is 
eind maart 2007. De datum en lokatie van de vergadering 
verneemt u in de eerstvolgende nieuwsbrief, ook vindt 
u het in de aankondigingen op de webpagina van de 

vereniging (www.nederlandsevereniging.fi). Als u meer
informatie over de procedure wilt, of u wilt meer infor-
matie wat zo’n bestuursfunctie in de praktijk inhoud, 
ben ik graag bereid u daar een antwoord op te geven. U 
kunt contact opnemen per email: voorzitter@nederlan
dsevereniging.fi of secretariaat@nederlandsevereniging.
fi, telefonisch: 050 – 5903706 of per post via het secre-
tariaat van de Vereniging. 

Secretariaat Nederlandse Vereniging in Finland, Ma-
rina Nijhuis, Veteläisenkuja 3, 90540 Oulu

Uw Voorzitter
Arie Oudman

Een nieuwjaar, een nieuw noorderlicht. Eigenlijk 
hadden wij al half december moeten uit komen, 

maar door omstandigheden hebben we dat niet meer 
gered. Niet getreurd wat in het vat zit verzuurt niet. We 
gooien er dit jaar gewoon een schepje bovenop. 

Drie bestuursleden verlaten ons dit jaar. Remy, Bas en 
Laura. Zij komen allen uit Helsinki e.o. en daarom zul-
len we vooral uit die regio voor het nieuwe jaar nieuwe 
mensen nodig hebben. Ik wil vooral Bas bedanken voor 
zijn inzet de afgelopen vijf jaar (en hem proficiat wensen
met zijn nieuwe baan in Brussel). De baan van activi-
teitencommissaris is wel een leuke, maar niet de meest 
makkelijke. Gelukkig stond hij daar niet alleen voor. 
Ook andere bestuursleden uit de regio hebben flink bij
de organisatie geholpen. Het organiseren van activiteiten 
is niet iets wat je op je eentje doet. Er zijn noodzake-
lijkerwijs altijd anderen bij betrokken, maar dat houdt 
het ook gezellig en het sowieso altijd makkelijker om het 
samen te doen. Ik hoop daarom dat mensen die interesse 
in lidmaatschap van het bestuur hebben dat ter harte ne-
men. Sterker  nog, neem  je beste vriend of vriendin mee 
als je voor het bestuur aanmeld. Gegarandeerd succes, 
en nog een leuke tijd ook! Zie het organiseren van een 
activiteit als een vakantie plannen. Allerlei leuke din-
gen om te doen bedenken als je eenmaal op plaats van 
bestemming bent. 

In dit nummer een advertentie voor het boek “Van 
steentijd tot Nokia” door Arnold Pieterse. Arnold Pieterse 
is ex-hoofdreacteur van Aviisi en regelmatig gastschrijver 
in Noorderlicht. Peter Starmans heeft over zijn boek een 

recensie geschreven die op de website gepubliceerd is. 
Het boek is zeker het lezen waard en we willen het dan 
ook bij deze bij u aanbevelen.

Verder schrijft Peter Starmans regelmatig op ons Blog 
(http://blog.nederlandsevereniging.fi)  over Fins-Neder-
landse nieuwtjes. Het blog is voor iedereen toegankelijk. 
Voor reacties is echter registratie noodzakelijk en één 
goedgekeurd bericht van de beheerder. Dit is niet om 
u lastig te vallen, maar om spammers buiten de deur 
te houden. Mail admin@nederlandsevereniging.fi voor
meer informatie als u er niet uit komt.

Marieke Quaedflieg stelt zich voor. Zij is in de inter-
netredactie gekomen om vorm te geven aan het jongeren-
forum.  http://nederlandsevereniging.fi/jongerenforum. 
Dat forum is al opgezet (Fins zal de voertaal zijn) maar we 
laten het aan haar en andere jongeren over om het verder 
in te delen. De registratie is vrij (ook voor niet-leden), 
en we doen dan ook niets om de spam buiten de deur te 
houden. Ook dat laten we aan de jongeren over. 

Dan schrijven we bij deze twee wedstrijden uit. 1 voor 
volwassenen en 1 voor kinderen. De kinderen mogen een 
verhaal schrijven over hun liefste (huis)dier. Kan iets 
grappigs zijn dat ze meegemaakt hebben danwel pure 
fantasie. De leukste drie verhalen krijgen een prijs. De 
volwassen kunnen een digifoto insturen. De drie mooiste 
krijgen een prijs. Rest mij nog u een prettig nieuwjaar 
toe te wensen

Jos Helmich

http://nederlandsevereniging.fi/jongerenforum
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Drie jaar geleden kwam ik op 
het idee om een tijdje naar 

het buitenland te gaan. Ik vond het 
altijd al geweldig om te reizen, en 
wilde eindelijk eens iets gaan doen 
wat ik echt wilde en waar ik helemaal 
achter stond. Op internet vond ik 
het ‘Programma Jeugd’ van de Eu-
ropese Unie. Onderdeel daarvan is 
EVS (European Voluntary Service), 
een vrijwilligersproject voor jonge-
ren tussen de 18 en 25. Ik ging sol-
liciteren op een aantal projecten in 
Scandinavië omdat ik zo noordelijk 
mogelijk wilde gaan. Een van die 
projecten was in een muziekschool 
in Kokkola. Dat was mijn nummer 
1 keus, omdat mijn grootste pas-
sie muziek maken is, en ik er achter 
wilde komen of dat beroepsveld iets 
voor mij is. Na een aantal maanden 
wachten op de deadline voor sollici-
taties kreeg ik te horen dat ik was uit-
gekozen! Twee maanden later zat ik 
in het vliegtuig. Voor de eerste keer 
in mijn leven écht alleen en weg voor 
een heel jaar. Geen familie of vrien-
den in de buurt, en niet eens wetende 
waar ik nou eigenlijk terecht zou ko-
men. Mijn enige aanknopingspunt 
was het telefoonnummer van mijn 
contactpersoon, ene ‘Mika’ waarvan 
ik geen idee had of dat nou een man 
of een vrouw zou zijn…

Vanaf dag één was mijn tijd in 
Kokkola onvergetelijk. Ik heb zo 
ontzettend veel interessante men-
sen ontmoet en ontzettend gewel-
dige dingen gedaan, dat ik geen tijd 
had om Nederland ook maar een 
moment te missen. Mijn werk in 
de muziekschool was heel erg leuk. 
Ik gaf er dwarsfluitles en leidde een
saxofoonbandje. Ook speelde ik zelf 
in verschillende bands mee. Door 
de school werden vaak jongerenuit-
wisselingen georganiseerd en daar 
hielp ik altijd mee. Samen met een 
theatergroep hebben we een maand 
lang voorstellingen gegeven in Kok-
kola en Helsinki. Ondanks mijn 
drukke baan had ik nog genoeg tijd 
om te reizen en ik heb heel veel van 
Finland gezien. Wegens geldgebrek 
heb ik de meeste kilometers liftend 
afgelegd. Dat was een geweldige er-
varing, en ik heb me geen moment 
onveilig gevoeld.

Mijn jaar in Kokkola raasde voor-
bij en voor ik het wist zat ik weer in 
een vliegtuig naar Nederland en rol-
den er heel stiekem een aantal traan-
tjes over mijn gezicht. Had niemand 
mij kunnen waarschuwen dat een 
jaar zó kort kan zijn? In Nederland 
had ik weinig te zoeken. Het was 
leuk om iedereen weer te zien, maar 
al snel had ik weer andere plannen. 

Dit keer stapte ik in een trein naar 
Canterbury, Engeland. Daar heb ik 
9 maanden als au pair gewerkt en op 
de universiteit een voorbereidingsjaar 
voor muziekstudie gedaan. In Enge-
land kwam ik er achter dat ik eigen-
lijk het liefst in Finland wilde zijn. 
Ik miste het gevoel van veiligheid en 
onbegrensdheid. 

Na een zomer in Nederland ben 
ik sinds augustus dit jaar weer terug 
in Finland. Ik werk nu als au pair in 
Espoo en doe een taalcursus op de 
universiteit. Ook bereid ik me voor 
op een toelating tot het conservato-
rium in Helsinki. Finland is nog lang 
niet van mij af !

Marieke Quaedflieg
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Innoverend Finland krijgt goede 
cijfers. Het lijkt een hemel op 

aarde te zijn. Onderwijzend Finland 
is een gidsland geworden, terwijl het 
bedrijfsleven geprezen wordt voor be-
trouwbaarheid. Fraude en corruptie 
is ver te zoeken. Politiek en geolo-
gisch gezien is het land zeer stabiel. 
Op energiegebied lijkt Finland een 
trendsetter te zijn. En de files ont-
breken nagenoeg. Naar aanleiding 
hiervan denk je dat hordes Europe-
anen hier naar toe komen. Echter 
natuurlijke barrières voorkomen een 
al te grote aanwas: de Oostzee, de 
Finse taal en de vrieskou. De beel-
den van de winteroorlog zijn goed 
in de hoofden van de mensen ge-
print. Een Nederlandse student op 
zomerexcursie vroeg een vijftal jaar 
geleden aan een Fin hoeveel sneeuw 
’s winters in Helsinki lag. Zichtbaar 
teleurgesteld vernam hij dat het niet 
om meters ging.

Hebt u ook niet af en toe het gevoel 
dat u nog steeds in Nederland bent?. 
Donkere dagen, regenbuien, harde 
wind en het ontbreken van sneeuw en 
ijs? Wat is met Finland aan de hand 

vraagt u zich af? Geen witte kerst, 
regen met oud en nieuw en de ijsbre-
kers liggen nog steeds in kabbelend 
water wachtend op ijs. De meteoro-
logen in Finland en elders zitten te 
dubben of het afwijkend weerpatroon 
een voortgaande trend is of toch een 
statistische uitzonderingen. 

De Griekse filosoof Heraclitus wist
het al heel lang geleden. Hij zei 2500 
jaar geleden al dat "Niets duurt voort 
behalve verandering." Een andere be-

roemde uitspraak van hem is “Panta 
Rei” oftewel “alles stroomt” daarmee 
aangevend dat alles onvermijdelijk 
verandert. 

Kijk ik terug op de Nederlandse 
Vereniging dan blijkt dat in de loop 
van jaren veel is veranderd. Zal men 
70 jaar geleden op de bijeenkomsten 
met pak en stropdas op de vergade-
ring zijn gekomen, nu is men toch 
wel heel wat informeler geworden. 
Soms hebben de veranderingen bijna 
onopgemerkt plaatsgevonden maar 
op andere momenten ik het schoks-
gewijs gegaan. Na een wat rustig 
verlopen 2006 is het tijd voor een 
dynamisch 2007. Het jaar dat wij als 
vereniging 70 jaar bestaan. Hoe het 
was gedurende de afgelopen 70 jaar 
hopen wij, naast verschillende andere 
aspecten waar de invloed van Neder-
landers in Finland, te publiceren aan 
het einde van het komend jaar.

Na dit alles wens ik u een heel goed 
2007 toe.

Arie Oudman
Voorzitter
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s  Op Korkesaari, het dierentuin in Helsinki, wordt 
opnieuw een internationale ijssculpturencom-

petitie georganiseerd waar beeldende “ijskunstenaars” 
zullen trachten uit een groot blok ijs aan de hand van 
een voorgeschreven thema een “ijsbeeldhouwwerk” te 
creëren gebruikmakend van gereedschappen van mo-
torzaag tot strijkijzer. Logischerwijs zal het thema iets 
met dieren te maken hebben. Dit jaar is de competitie 
van 27 tot 28 januari 2007. In de afgelopen jaren za-
ten steeds Nederlanders in de prijzen. In 2006 waren 
een drietal Nederlanders in twee teams werkzaam. 
Maurice den Boer & Tanja Stokhof wonnen als Ne-
derlands team in 2006 de Helsinki competitie. In het 
eerste nummer van 2006 van het Noorderlicht is hier 
al over geschreven. Ook Conny de Lange den Brave 
is al verschillende jaren deelneemster. 

Waar ze dit jaar de blokken natuurijs van ongeveer 
0,5 x  0,5 x 1,5 m vandaan halen zal wel een zorg van 
de organisatoren zijn. Meer informatie over het gebeu-
ren is te vinden op http://www.artmeetsice.fi/

Meestal blijven de kunstukken er staan tot april als 
regen en zon een dusdanige inwerking op het ijs heeft 
dat er stukken afbreken. De kunsttukken worden als 
het ware opgeborgen in het grondwater. In herinnering 
blijven de foto’s die ervan gemaakt zijn. Nu is het nog 
wachten dat het echt winter gaat worden.

Foto: Arie Oudman
IJssculptuur competitie 2004 
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 Daniël Cajanus, 

de Finse reus 
d ie naar Nederland 
emigreerde.

Daniël Cajanus werd 
in 1703 geboren a ls 
zoon van een dominee 
in het plaatsje Paltama 
in Midden-Finland. 
Ondanks een goede 
schoolopleiding zou 
hij vermoedelijk nooit 
een bekende Fin zijn 
geworden, ware het 
niet dat hij uitgroeide 
tot een reus met een 
lengte van 2,64 meter. 
Zijn jeugdjaren zul-
len niet zo makkelijk 
zijn geweest, omdat 
Finland in die tijd een 
heel moeilijke periode 
doormaakte. Dit was 
het gevolg van de Grote 
Noordse Oorlog, die 
woedde van 1700 tot 
1721. Een Russische troepenmacht 
trok in 1713 Finland binnen en hakte 
het Zweeds-Finse leger volledig in 
de pan. Dit leidde tot een bezetting 
die acht jaar duurde, waarin het land 
werd leeggeplunderd en er een grote 
hongersnood heerste. Deze periode 
wordt in de Finse geschiedenis de 
‘Grote Haat’ genoemd.

Reis door Europa

Hoewel Daniël Cajanus in 1723 
nog in Finland verbleef, is hij hierna 
Europa ingetrokken, waarbij hij door 
zijn reusachtige afmetingen veel aan-
dacht trok. Na een tijd doorgebracht 
te hebben aan het hof van koning Au-
gust II van Polen, reisde hij door naar 
Engeland, waar een portret van hem 
werd gemaakt, dat nu te bezichtigen 
is in het nationale museum (Kansal-
lis Museo) in Helsinki. Waarschijn-
lijk verdiende hij op kermissen en 
andere openbare gelegenheden ge-
noeg om redelijk in zijn onderhoud 
te kunnen voorzien. 

Cajanus in Amsterdam

In 1734 dook Cajanus op in Am-
sterdam waar hij als bezienswaar-
digheid een betrekking kreeg bij de 
herberg ‘Blauw Jan’ aan de Klove-
niersburgwal. Op een binnenplaats 
achter de herberg konden bezoe-
kers tegen betaling allerlei exotische 
dieren bekijken, zoals struisvogels, 
leeuwen, tijgers en apen. Maar ook 
mensen met uiteenlopende lichame-

lijke afwijkingen werden er ‘tentoon-
gesteld’ en de reus Daniël Cajanus, 
die ‘Cajaan’ werd genoemd, was hier 
ook bij. De herbergier van ‘Blauw 
Jan’ erfde in die tijd de herberg de 
‘Gouden Leeuw’ aan de Grote Markt 
in Haarlem, en hierna was Daniël 
Cajanus ook regelmatig in deze stad 
te zien. Hij verbleef dan vermoede-
lijk in de ‘Gouden Leeuw’. Blijkbaar 
had hij genoeg verdiend om in 1745 
zijn intrek te kunnen nemen in het 
Proveniershuis in Haarlem aan de 
Grote Houtstraat. Tegen betaling 
van f2800 was hij daar tot zijn dood 
verzekerd van kost en inwoning. Er 
moest wel een speciaal bed, stoelen 
en een tafel voor hem gemaakt wor-

den. Tijdens zijn verblijf 
in het Proveniershuis liet 
hij een levensgroot portret 
maken, dat daar nog steeds 
hangt.

Een grootse begrafe-
nis

In 1749 is Cajanus op 
zesenveertig jarige leeftijd 
overleden en hij werd begra-
ven in de Grote of Sint-Bavo 
Kerk. Voor de begrafenis, 
waar duizenden mensen 
voor op de been zouden 
zijn geweest, werd geen ge-
wone baar gebruikt, maar 
een wagen met vier wielen 
die door twee paarden werd 
getrokken.

Nagedachtenis

In de Sint-Bavo hangt aan 
een pilaar een portret van 
Cajanus en zijn lengte van 

2,64 meter, zowel als de lengte van de 
dwerg Paap uit Zandvoort (84 cm), 
staan op de pilaar aangegeven. Fin-
land en Haarlem zijn door Cajanus 
voor altijd met elkaar verbonden!

Ook na zijn dood werden er nog 
jaren lang anekdotes over deze Finse 
reus verteld. Hij zou zijjn pijp hebben 
aangestoken met een lantarenpaal en 
er uit de verte hebben uitgezien als 
een ruiter te paard.

Arnold Pieterse
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 Eero Rantalaiho, getrouwd met 
Henriette van der Woude, 

vond deze zomer in een Finse krant 
uit 1871 een bericht van een schip-
breuk bij Porkkala in de herfst van 
hetzelfde  jaar van een schip met de 
mooie naam 'Barsingerhorn' en een 
schipper met de interessante naam 
Simon van der Woude. Al eerder 
dat jaar was het schip in Tammis-
aari gemeld, voor die tijd echter 
niet. Eero zocht nu verder en vond 
allerhand korte gegevens over deze 
bark (parkkilaiva) en haar trouwe 
schipper Simon van der Woude, kof-
ferdikapteenen = kofferikapteeni =
koopvaardijkapitein. 

De vrachtbark 'Barsingerhorn' 
was een vrij grote driemaster uit 
Den Helder met als ligplaats en 
thuishaven het Nieuwediep aldaar, 
tevens toentertijd al marinehaven. 
Het schip was tijdens zijn tweede 
reis naar Zuid-Finland bij het uit-
lopen uit de haven van Porkkala 
bij vliegende sneeuwjacht op een 
onzichtbare en ook aan de plaat-
selijke en ervaren loodsen van de 
haven onbekende klip gestoten. 
Kapitein Simon greep kordaat en 
snel in, en liet de bemanning veel 
van de houtlading overboord zet-
ten, zodat het schip weer vlot kon 
komen. Het lukte maar ongeveer de 
helft van de vracht moest voorlopig 
in de scheren achtergelaten worden. 
De 'Barsingerhorn' werd in de ha-
ven nagekeken, laadde eventueel 
wat nieuwe zaagplanken in en kon 
toen een dag of wat later toch naar 
huis vertrekken, naar Nieuwediep 
in Noord-Holland en eventueel 
verder naar de bestellers van het 
hout. Omdat de schipbreuk dus niet 
ernstig was en het schip niet zonk, 
werd de averij ter plaatse en zo no-
dig ook later thuis verder verholpen 
en kon het schip verder gewoon 
dienst doen. En deed dat ook, nog 
jarenlang zelfs, tot in de jaren 90! 
Pas 1893 werd de 'Barsingerhorn' 
naar de sloper gesleept. 

Uit de gegevens weten we nu, dat 
dit schip telkens en telkens naar 
Finland weerkeerde en vele reizen 
op en neer tussen Noord-Holland 
en Zuid-Finland maakte, als ik 
het goed geteld heb wel 18 reizen 
bij elkaar, tussen de jaren 1871 en 
1890. Dat is nogal wat voor een 
toen al wat ouderwets zeilschip en 
in sommige jaren kwam kapitein 
Simon wel drie keer per jaar naar 
het mooie en ruime Zuid-Finland. 
Dan maakte hij eerst een voorjaars-

reis, dan een zomerreis en tenslotte 
een herfstreis. Met de koude, lange 
en witte Finse winter heeft de 'Bar-
singerhorn' en zijn bemanning niet 
of nauwelijks kennis gemaakt, jam-
mer eigenlijk. De laatstgenoemde 
najaarsreizen waren vanwege herfst-
stormen soms nogal gevaarlijk, zoals 
in 1771 al gebleken was. En voorts 
was de zuidkust van Finland van-
wege de klippen en de vele kleine 
eilandjes en grillige winden al eeu-
wenlang ook bij doorgewinterde 
zeelui in Holland en elders berucht. 
De in Finland zo bekende 'Vrouw 
Maria' heeft het ook al geweten, het 
leed ook schipbreuk, maar dit keer 
wel radicaal, het schip zonk en werd 
pas in 1999 teruggevonden. Toen 
in 1782 liep het dus niet zo best af, 
kapitein Simon heeft een honderd 
jaar later geluk gehad!! 

En dat barkschip, de 'Barsinger-
horn', met zijn goede en ervaren 
kapitein voer dan maar steeds naar 
die grillige scherenkust van Zuid-
Finland, naar de havens van Tam-
misaari, Porkkala, Helsinki, Sipoo, 
Porvoo, Pernaja, Hamina, Kotka en 
Wiborg. Dit is geen fantasie hoor, 
mijn beste lezer/es, dit staat zwart 
op wit in de zeevaartberichten van 
de Fins- of Zweedstalige kranten 
van Zuid-Finland tussen begin 
1871 en eind 1890. 

Als we nu bedenken dat een reis 
een week of zeven acht duurde, 
kunnen we er rustig van uitgaan, 
dat kapitein Simon en zijn beman-
ning vaker en uitvoeriger dan een 
paar uur, eerder dagen- en nach-
tenlang, voet aan wal hebben ge-
zet en dat ze daar hebben genoten 
van de gastvrijheid van de mensen 

– ook wel collega's maar zeker ook 
anderen van de streek en de stad 
zelf - en dat ze ook zonder meer de 
aantrekkelijkheid van de natuur en 
het klimaat in zich hebben opge-
zogen. Omdat Simon steeds maar 
weer terugkeerde, heeft hij zich hier 
kennelijk echt thuisgevoeld en was 
hij blij, Finland en zijn mensen te 
mogen bezoeken en te ontmoeten. 
Dit kunnen de meesten van mijn 
lezers zeker navoelen. 

Simon van der Woude is als oud-
ste van twee zoons uit het echtpaar 
Haije Simons van der Woude en 
zijn vrouw Saartje Branbergen op 4 
november 1839 in Muntendam ge-
boren. Zijn jongere broer Jan (1841) 
werd onderwijzer zoals vader Haije 
en ook grootvader Eilderts van moe-
ders kant. Simon werd zeeman zoals 
oom Eildert Jans, de broer van moe-
der. Vader Haije stierf al in 1849 op 
jonge leeftijd, zodat moeder Saartje 
met haar twee jongens achterbleef 
en al spoedig bij of in de buurt van 
familie in Veendam ging wonen. 
Daar woonden toch haar twee 
broers met familie. De al genoemde 
Eildert Jans, de zeeman, en voorts 
ook broer Roelf, de wagenmaker. 
Simon heeft het zeemansvak bij zijn 
oom en uiteraard op de grote vaart 
geleerd. Hij was voorts in 1860 
marinier in militaire dienst in Den 
Helder. Simon moet ijverig en be-
gaafd geweest zijn, want al in 1871 
werd hij op vrij jonge leeftijd tweede 
kapitein van een groot barkschip, 
het schip de 'Barsingerhorn' dus, 
net opgekocht door zakenmensen 
uit Barsingerhorn, in Noord-Hol-
land. Dat wil zeggen dat hij het in 
de jaren ervoor al tot stuurman had 
gebracht. In dat stadje was overigens 
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broer Jan toen hoofdonderwijzer en 
in een stad van toen was zo iemand 
in de gemeenschap een heel respec-
tabele persoon. Hij heeft Simon in 
de betere kringen van Barsingerhorn 
geïntroduceerd. En in een van die 
kringen heeft hij zijn toekomstige 
bruid Anna gevonden, dochter van 
Cornelis Jacobsz Bood, schipper en 
koopman.  

De bark 'Barsingerhorn' was ove-
rigens in 1857 te Capelle a/d IJssel 
gebouwd. Het schip werd nu onder 
de in 1871 gegeven naam vanaf 1871 
in de eerste plaats voor houtvaart op 
Zuid-Finland gebruikt, goed, hard 
Fins hout voor de scheepsbouw- en 
zaagmolenindustrie in Noord-Hol-
land. De Barsingerhorn was  meer 
een schip voor bulklasten zoals op 
de terugweg grote hoeveelheden in 
Finland grofgezaagd hout (plus even-
tuele masten) en op de heenweg turf 
of bakstenen als bruikbare 'ballast', 
die verkocht kon worden in Finland. 
Anders zou de reis te kostbaar wor-
den. Van stukgoederen is in ons geval 
in de documenten geen sprake en dat 
terecht niet.

Nog een paar gegevens uit het le-
ven van Simon van der Woude. Hij 
trouwde in 1873 met Anna Bood, 
1850 geboren in de stad Barsinger-
horn. Het jonge echtpaar ging gauw 
erna dichter bij het eigen schip, de 
'Barsingerhorn' - met als vaste lig-
plaats of thuishaven het Nieuwediep 
-  in Den Helder wonen. Ze kregen 
daar alles bij elkaar zeven kinderen, 
vier dochters en drie zonen, waarvan 
de jongste Simon jr havenmeester 
werd in Nederlands-Indië en zijn 
broer Cornelis werd stuurman op 
de koopvaardij. Het beroep was dus, 
zoals zo vaak, weer eens van vader op 
zoon overgegaan. Al in 1876 werd 
Simon sr gezagvoerder over het 529 
tons barkschip, de 'Barsingerhorn', 
en dat was behalve een bevordering 
ook weer een betere introductie in 
wat rijkere families van de haven- en 
tolplaatsen die werden aangedaan. 

In de burgerlijke 19e eeuw waren 
(misschien tegen onze verwachtingen 
en vooroordelen in) de kleinere en 
grotere Finse scheepsreders en hun 
kapiteins of stuurlui – de hogere be-
manningsleden dus! - vaak al heel 
behoorlijk ontwikkeld, geschoold 
en geciviliseerd en ook vaak nogal 
welgesteld. Ze voeren vanuit hun 
oude havensteden naar verre landen, 
maar meestal toch op landen rond de 
Oostzee en Noordzee. Ze beheersten 

vaak hun ta len 
be st .  En naa r-
mate de bezoe-
kende partij van 
de aankomende 
schepen die voor 
langere tijd in de 
haven lagen en 
waarvan de be-
manning in de 
stad wekenlang 
'aanwezig' was, 
van betere komaf 
of hogere sociale 
positie was, wa-
ren ze voor de 
plaatselijke nota-
belen des te aan-
trekkelijker, voor 
mannen en vrou-
wen, zelfs eventueel voor het jongere 
vrouwvolk. Hoe hoger iemand op de 
hiërarchische zeemansladder stond, 
des te talrijker en diepgaander, uit-
bundiger en hartelijker waren na-
venant de sociale contacten met de 
plaatselijke bevolking. Van kapitein 
Simon van der Woude weten we, dat 
hij zijn 'Barsingerhorn' in 1886 zelf 
heeft gekocht en er nog tot 1893 mee 
heeft gevaren. Zelf gekocht betekent 
inderdaad, dat hij de bezitter was van 
een grote en statige bark, sociaal ge-
zien een enorm pluspunt toentertijd 
uiteraard. In 1893 werd het schip 
als te oud verkocht voor de sloop en 
Simon is in Den Helder aan land 
gebleven. Als gerespecteerd en rijk 
kapitein in ruste, maar toch ook nog 
op allerhande gebieden actief. Vrouw 
Anna Bood is in 1909, 69 jaar oud, 
en kapitein in ruste Simon van der 
Woude zelf pas op 74jarige leeftijd op 
23 juni 1913 in vrede gestorven.

Waarom heb ik dit alles verteld? 
Omdat deze kapitein Simon van der 
Woude een schitterend voorbeeld is 
van een Nederlandse (of als je wilt 
Hollandse) zeeman, die zich in Fin-
land thuis was gaan voelen en die 
voor ons concreet de handelsbeteke-
nis van de Nederlandse scheepvaart 
door de eeuwen heen in zijn per-
soon een eigentijdse gestalte heeft 
gegeven. Hij woonde weliswaar niet 
voor een bepaalde periode vast in 
Finland, maar was er vaak wel voor 
langere tijd gehuisvest, van weken 
tot maanden. Hij knoopte er zaken- 
en andere relaties aan, sloot nauwe 
vriendschappen, werkte er hard, was 
er sociaal actief, at en dronk, lachte 
en vierde als gast samen met gastheer, 
gastvrouw en hun kring in voorjaar, 
zomer en/of herfst in Zuid-Finland. 
En dat van harte en graag en hij 

genoot er gegarandeerd met volle 
teugen van. Simon van der Woude 
symboliseert voor mij de internatio-
nale Hollandse zeeman, misschien 
wel zo iemand als de 'Vliegende Hol-
lander', een symbool van onze ruste-
loze zeevaarders, de wereld door, de 
eeuwen door. Wie weet? 

De kern van Simons aanwezigheid 
in Finland lag tussen de jaren 1878 
en 1885. Toen maakte hij alles bij 
elkaar 12 reizen en verdiende daar 
zó veel mee, dat hij op 1 januari 
1886 eigenaar van zijn eigen schip 
kon worden. 

Misschien is het toch interessant, 
de 'Barsingerhorn' onder kapitein Si-
mon van der Woude eens gedurende 
een heel jaar achterna te gaan. Ik kies 
het jaar 1880. 

Op 22 april vetrok de 'Barsinger-
horn' vanaf de rede van Texel - waar 
al vanaf de tijden van de VOC door 
vertrekkende en ook aankomende 
schepen op gunstige wind gewacht 
werd - naar Sipoo ten oosten van Hel-
sinki en de bark kwam er op 30 april 
aan en werd in het havenbureau van 
de havenstad Helsinki ingeklaard. 
De heenlading wordt aangegeven als 
'ballast', d.w.z. in Finland bruikbare 
bulkgoederen, die in Sipoo verkocht 
werden. De teruglading bestond uit 
'trälast till Holland', dus houtwaar 
naar Holland, vast en zeker voor 
de scheepswerven of de zaagmolens 
in Noord-Holland, bijvoorbeeld in 
Zaandam,  bestemd. Als datum van 
uitklaring uit Finland wordt 22 mei 
aangegeven en als datum van aan-
komst op de rede van  Texel 5 juni, 
vanwaar naar de plaats(en) van be-
stemming in Holland werd gevaren 
en waar dan werd uitgeladen. Simon 
is derhalve met zijn bemanning meer 
dan drie weken in Sipoo en Helsin-
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ki geweest en heeft als 
kapitein met of zonder 
zijn hogere manschap-
pen de tijd heus niet 
met het ont- of beladen 
van het schip doorge-
bracht – dat deden de 
lagere bemanning en 
de havenwerkers wel 
voor hen. Simon bracht 
zijn tijd door met zaken 
doen en sociaal verkeer 
in de buurt van Sipoo 
en in de hoofdstad van 
Finland, in Helsinki. 
Dat was de eerste reis 
van dat jaar.

De tweede keer dat 
jaar 1880 vertrok de 
'Ba r s ingerhorn'  va n 
Texel op 14 juni, dit 
keer naar Pernaja. Naar 
'Pernoviken', de baai bij 
de oude stad 'Pernå' ( = Pernaja), 
de geboortestad van de Finse Agri-
cola, de 'vader van de Finse taal' 
en eerste Lutherse bisschop van 
Turku. Pernaja ligt tussen de oude 
havensteden Porvoo en Loviisa in. 
De nauwkeurige data van in- en uit-
klaring overigens zijn dit keer niet 
gedocumenteerd in de mij bekende 
krantenberichten. Maar de normale 
reisduur van zo'n grote driemaster 
duurde hoogstens tien dagen – af-
hankelijk van weer en wind – en 
omdat we  zwart op wit weten, dat 
de 'Barsingerhorn' op 3 augustus 
in Noord-Holland thuisgekomen 
is, duurde de verblijfsperiode van 
kapitein Simon en zijn 'crew' in 
Zuid-Finland op deze reis van on-
geveer 22 juni tot rond 20 juli, dus 
vrijwel de midzomertijd in zijn ge-
heel. En daarvan zullen Simon en 
zijn vrienden van ganser harte en 
met volle teugen genoten hebben, 
heel zeker. In en rond de stad Per-
naja, gelegen aan de prachtige baai 
en in het heuvelachtige vriendelijke 
en zo typische zuidfinse kustmilieu.
Interessant is overigens, dat het 
krantenmateriaal wel op 24 juli tij-
dens de terugweg het passeren van 
de Sont bij Kopenhagen – waar de 
schepen eeuwenlang tol moesten 
betalen – vermeldt. Of de terugreis 
naar Noord-Holland storm of te-
genwind heeft betekend, weten we 
niet, maar het kan ook zijn, dat de 
inklaring in de thuishaven Nieu-
wediep pas geschiedde, nadat het 
schip de houtwaar elders had afge-
leverd. Want de datum 3 augustus 
lijkt wat laat. Jammer eigenlijk dat 
we het logboek van kapitein Simon 

niet gevonden hebben. Ik ga ernaar 
op zoek! 

De derde reis naar Finland begon 
op 13 augustus met als bestem-
mingshaven weer 'Pernowiken' = 
de baai of haven van Pernaja. Pas 
op 6 oktober wordt het schip terug 
thuis gemeld. Het was dit keer dus 
een lange reis van meer dan acht 
weken. Maar in de herfst - met 
wind en weersomstandigheden zo-
als in het najaar meestal - kan de 
reis heen- en terug gemakkelijk 
wat langer geduurd en moeizamer 
verlopen zijn. Of er waren meer 
zaken te doen in Pernaja of op 
andere plaatsen in Zuid-Finland. 
Hier moet ik eerlijk bekennen, we 
weten het niet. Omdat Pernaja voor 
de tweede keer in hetzelfde jaar als 
hoofddoel aangedaan werd, kunnen 
inderdaad ook zakelijke contacten 
en besprekingen of uiteraard ook 
veelgevraagde nodige lading meer 
tijd hebben gevergd. Nogmaals, het 
is zinloos om hierover te speculeren, 
want uit de gegevens krijgen we hier 
geen enkele hulp en geen zinnig 
antwoord. Maar zeker is, dat deze 
reis zoals de andere  ook gezagvoer-
der en eerste kapitein Simon geen 
windeieren heeft gelegd. Over de 
lading is weer te zeggen: houtwaar 
naar Nederland en 'ballast'-waar 
(bakstenen of turf ) naar Finland, 
dat is het waar we - wat de inhoud 
van de scheepsbuik betreft – rus-
tig vanuit kunnen en mogen gaan. 
Misschien was het bij deze herfstreis 
het meest logisch vooral turf (uit 
Drenthe bijvoorbeeld, het geboorte-
land van Simon, want leden uit zijn 
familie in de buurt van Veendam 

zijn ons bekend als 
turfschippers!) en dit 
keer geen bakstenen. 
Zo vlak voor de Finse 
vaak strenge winter 
kunnen bouwstenen 
nauwel ijk s meteen 
gebruikt worden en 
turf juist wel, want 
koud kon het in Fin-
land wel worden in de 
komende winter.   

Een kleine bijzon-
derheid - het vermel-
den wel waard - is het 
gegeven, dat er tussen 
13 en 17 augustus al-
leen al vanaf de rede 
van Texel  7 of zelfs 
meer schepen naar 
Finland vertrokken of 
van Finland aangeko-
men zijn. D.w.z. dat 

het scheepsverkeer tussen Holland 
en Finland ook in de tweede helft 
van de 19e eeuw zo weinig niet was 
en ook wel dat de toevallig aanwe-
zige Oostzeevaarders met elkaar op 
Texel zeker ook over zakelijke en 
'weerlijke' dingen hebben gespro-
ken. Bij een lekker glas plaatselijk 
bier uiteraard. Want als de schippers 
elkaar troffen – meestal in Hol-
landse havens, maar ook wel soms 
in Finse, in een ander jaar bijvoor-
beeld worden er in Porvoo tegelijk al 
5 schepen uit Nederland ingeklaard  
– dan zullen ze vrijwel zeker met 
elkaar gediscussieerd hebben over 
de Oostzeehandel, over het weer en 
over hun belevenissen in Finland. 
Concluderen mogen we hieruit ook 
wel, dat Simon van der Woude als 
Oostzeevaarder helemaal geen uit-
zondering was, er waren er heel wat 
meer, maar voor ons is hij een con-
creet en sympathiek voorbeeld van 
de vele schippers die in de loop der 
tijden handel vanuit Nederland met 
Finland gedreven hebben, wellicht 
een koopman zoals Hans van der 
Sanden of andere scheepskapiteins 
van toen tot aan het heden. 

Kerava, 6 december 2006
Peter Starmans
lehtori
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 Het is alweer een tijdje geleden, 

maar nu komt het er toch 
maar eens van. 

Er was begin dit jaar een corres-
pondent van buiten, die de Finse 
naam van onze vereniging wilde ver-
anderen in 'Alankomainen Yhdistys 
Suomessa'. Het door ons gebruikte 
Finse adjectief tot nu toe is 'alankom-
aalainen', een wat langer woord  mis-
schien, maar wel goed en gebruikelijk 
Fins. Een andere mogelijkheid om 
het probleem van een wat moeizaam 
en te lang woord als 'alankomaalai-
nen' te omzeilen, had kunnen zijn: 
'Alankomaiden' (van Nederland = 
Nederlands). Toch lijkt me dit ook 
niet beter. Dit is punt een. 

Punt twee is, dat er in Finland 
een andere vereniging bestaat met 
de Finse naam 'Suomalais-hollanti-
lainen Yhdistys' (Finsk-holländska 
Föreningen ry, de Fins Nederlandse 
Vereniging dus). Door de FNV/ShY 
werd in 1948 gekozen voor de woor-
den hollantilainen/holländska, die 
bewust de verenigingsactiviteiten 
van de nieuwe ry toen beperkten tot 
Hollanti = Alankomaat. OK, waar-
om niet?!

'Alankomaat' is nu historisch ge-
zien ook te vertalen met 'de Neder-
landen', zodat het bijna lijkt dat de 
naam van onze vereniging breder 
is in actieradius dan de naam van 
de zustervereniging. Aangezien ik 
– graag overigens! - in beide vereni-
gingen actief ben en de geschiedenis 
ervan ken, is de werkelijke gang van 
zaken jammergenoeg zo geweest, 
dat de zustervereniging neutraler en 
toleranter was tegenover niet-Neder-
landse Nederlanders (concreet ge-
zegd tegenover Vlamingen) dan onze 
eigen vereniging, de NViF, die deze 
verwante groep vooral in de jaren 70 
en 80 van de vorige eeuw in haar sta-
tuten maar ook in haar activiteiten 
niet altijd poeslief behandeld heeft, 
om het nu maar eens vriendelijk uit 
te drukken. Heel jammer eigenlijk 
maar ik heb het als bestuurslid van-
af 1975 aan den lijve ondervonden. 
Goed, dat is nu verleden tijd! Nu 
speelt dit alles nauwelijks nog een 
rol, toen echter heus wel! 

Ik ben maar eens gaan onderzoe-
ken, wat de gegeven woorden in het 
concrete Finse spraakgebruik verte-
genwoordigen, ik bedoel de woorden 
'alankomaalainen', 'alankomainen' 
met 'Alankomaat' en 'hollantilai-
nen' met 'Hollanti'. Het door mij 

gebruikte materiaal komt uit Hel-
singin sanomat (HS) van eind april 
tot begin juni 2006 en uit google van 
mei 2006.

Als je in de finstalige google kijkt
onder 'hollanti, hollannin, hollan-
nista, hollantiin' en verder onder 
'alankomaat, alankomaiden, alan-
komaista, alankomaihin', dan is het 
natuurlijk logisch, dat de substan-
tieven 'hollanti' (land en taal) en 
'alankomaat' (land) veruit de meeste 
treffers geven. Maar dan biedt 'hol-
lanti' toch wel 20% meer treffers dan
'alankomaat'. Als we nu respectie-
velijk de treffers van alle vier de ge-
noemde woordvormen samennemen, 
ligt het woord 'hollanti' met verbui-
gingsvormen en al in frequentie op 
60% en 'alankomaat' met variaties 
op 40% van de 100. Deze getallen 
zijn slechts benaderend, ik weet het 
wel, maar het gaat me nu meer om 
de verhouding onderling dan om de 
exacte getallen, want dan zou er veel 
meer onderzocht en gecheckt moeten 
worden. In het Fins wordt dus in het 
schriftelijke taalgebruik voor zaken 
ons land betreffend in drie van de
vijf gevallen een vorm van het Finse 
'hollanti' gebruikt en in twee van de 
vijf gevallen een vorm van het Finse 
'alankomaat'. Het volledige aantal 
googletreffers van 'hollanti' en de
verbogen vormen ervan lag op rond 
1.450.000 treffers tegenover 985.000
treffers bij 'alankomaat' en variaties
ervan. 

Vergelijken we nu de adjectiefvor-
men 'hollantilainen, hollantilaiset, 
hollantilaisen, hollantilaisten, hol-
lantilaista' met 'alankomaalainen, 
alankomaalaiset, alankomaalaisen, 
alankomaalaisten, alankomaalaista, 
alankomainen' dan zijn de resultaten 
heel anders. Ook hier geven natuur-
lijk de beide basiswoorden 'hollan-
tilainen' en 'alankomaalainen' de 
meeste treffers, maar de onderlingen
verhouding ervan is anders. Slechts 

in ongeveer 1 op de 20 gevallen wordt 
'alankomaalainen' of een verbogen 
vorm van dit woord gebruikt en dus 
in 19 op de 20 gevallen zonder meer 
'hollantilainen' met variaties. Het 
volledig aantal googletreffers bij 'hol-
lantilainen' en verbogen vormen lag 
bij 290.000 treffers tegenover 13.500
bij 'alankomaalinen' met variaties 
(iets minder dan 5% dus van alle 
treffers tesamen).

Het aantal treffers bij 'alankomai-
nen' lag echter bij slechts 137. Op de 
checkdatum niet meer en niet min-
der! Daarmee is, lijkt me, de vraag 
van de correspondent, of het niet be-
ter zou zijn te spreken van 'alankom-
ainen yhdistys' beantwoord. Nee, tot 
mijn spijt hoor, beter van niet, want 
dit woord – ofschoon correct - wordt 
in het Fins nauwelijks gebruikt, hoe 
veel korter het dan ook is. Het is in 
de officiële benaming van een vereni-
ging niet de bedoeling, het Fins van 
het gastland wat betreft het gebruik 
van woorden te gaan verbeteren. Dus 
houden we het voorlopig maar op 
'Alankomaalainen Yhdistys'!  

Een korte opmerking tussendoor. 
Google is voor mij niet heilig, beste 
lezer/es, en mijn berekeningen zijn 
wellicht wat grof en gedateerd (om 
precies te zijn gedateerd op 6 mei 
2006!). Er zijn zeker veel verfijndere
methodes om de getallen precies op 
papier te krijgen. Maar ... het gaat mij 
hier meer om een benaderend, alge-
meen beeld. Google is met haar enor-
me voorraad materiaal een ongevere, 
maar ook ideale maatstaf, natuurlijk 
alleen wat het schriftelijk voorkomen 
van de termen in het Fins betreft en 
de onderlinge gebruiksverhouding 
daarbij. En deze verhouding zal bij 
veelzijdiger precisiteit heus niet zo 
erg veel veranderen, daar ben ik van 
overtuigd. Mondeling taalgebruik is 
uiteraard veel moeilijker te checken, 
maar of daar 'Alankomaat' frequenter 
is dan 'Hollanti', waag ik toch echt 

De iepenziekte kennen we de laatste tĳd in Nederland ook wel
weer, maar dreigt nu tevens actief te worden in bepaalde parken 
van Helsinki. Deze bomenziekte heet hier ‘hollanninjalavatauti’, 
‘de Nederlandse iepenziekte’ (HS van 11 mei en eerder al enige ke-
ren), en wordt door een schimmel, de ‘hollanninjalavatautisieni’, 
– de schimmel van de Nederlandse iepenziekte - veroorzaakt. Eer-
lĳk gezegd had ik nog nooit bewust van deze ziekte gehoord, maar
des te interessanter is het dan, dat de  naam van deze gevreesde 
bomenziekte hier direct terugverwĳst naar Nederland en daarom
heb ik me afgevraagd, waarom? In de jaren dertig van de vorige 
eeuw moet deze ziekte in Europa en kennelĳk vooral in Nederland
hebben gewoed, vandaar de faam via de naam ...  De ‘jalava’ is dus 
een iep of een olm (ulmus), je weet wel van het liedje: “De uil zat 
in de olmen ...” Een boom met een echt Nederlandse traditie dus.
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wel te betwijfelen, en nog meer twij-
fel ik bij de woorden 'alankomaalai-
nen' en 'hollantilainen', om nu maar 
verder te zwijgen over het adjectief 
'alankomainen'. In het voordeel van 
het algemene 'hollantilainen' dus, 
wel te verstaan.

Er zullen gegarandeerd allerlei 
redenen te bedenken zijn, de term 
'Hollanti/hollantilainen' te pre-
fereren boven 'Alankomaat/alan-
komaalainen'. Historische redenen, 
politieke redenen, redenen op grond 
van langere of kortere en dus  ge-
makkelijker vorm, gewoonte, tra-
ditie etc., dat is wel evident. Maar 
daar gaat het me nu niet om en dat 
is ook moeilijk hard te maken! 

Kijken we nu eens naar het ma-
teriaal dat ik verzameld heb uit de 
Finse krant Helsingin sanomat van 
midden april tot half juni 2006. 
Heel interessant materiaal heb ik 
daar vergaard, waarvan ik slechts 
een kleine bloemlezing presenteer. 
(Dat er overigens in HS regelmatig 
over Nederland geschreven wordt, 
kan je al geruime tijd via de BLOG 
van onze site langs de rode draad 
'pietu' volgen. Van harte welkom 
daar en veel leesplezier!(http://
blog.nederlandsevereniging.fi/) 
Het antwoord op mijn vraag uit 
het verkregen matariaal is tot mijn 
verbazing nog veel duidelijker dan 
dat van google ! 'Nederland(s)' 
kwam gedurende die twee maan-
den in vertaling voor in allerhand 
teksten, in officiële en inofficiële
berichten en berichtjes, in politiek, 
commercieel, maatschappelijk of 
cultureel verband. Maar het was 
vrijwel altijd 'Hollanti/hollantilai-
nen' wat de klok sloeg en het woord 
'Alankomaat' kwam letterlijk en 
figuurlijk slecht drie keer voor en
'alankom(aal)ainen' zelfs niet een 
enkele keer! 'Alankomaat' of een 
verbogen vorm ervan trof ik bijv. 2x 
aan in een historiserende tekst rond 
de Gouden Eeuw, dus meer in de 
betekenis van 'de Nederlanden'; en 
in diezelfde tekst werd Rembrandt 
nota bene 'hollantilainen Rem-
brandt van Rijn' genoemd, eigenlijk 

terecht al is hij het boegbeeld van 
onze Nederlandse cultuur, want het 
leven van Rembrandt speelde zich 
in Leiden en Amsterdam af, in de 
provincie Holland dus! 

Hollanti = Nederland

Een duidelijk voorbeeld van 'Hol-
lanti' is gelijk 'Nederland' gaat over 
de immigranten in Nederland. Zo-
als eenieder van ons weet, vormt 
dit een groot probleem in heel Eu-
ropa. Die allochtone nieuwkomers 
moeten op de een of andere manier 
opgevangen en getoetst worden. 
Daarover nu is in Nederland een 
brochure verschenen, die uitge-
breid op 10 mei in HS besproken 
werd. Frappant is het wel, dat de 
brochure en de bijbehorende dvd 
'Naar Nederland' heet en in het 
Fins (meerdere malen geciteerd) 
vertaald wordt als 'Hollantiin'. Ook 
in het bijgegeven kaartje van het ar-
tikel zie je boven 'Belgia' en 'Saksa' 
duidelijk 'Hollanti' staan. Onder de 
grote foto daarboven lezen we, dat 
de politie met allochtone immigran-
ten discuteert 'Hollannin Eindho-
venissä', niet anders te vertalen dan 
'in Eindhoven, Nederland', want 
je kunt het de mensen in Brabant 
toch niet aandoen, hun Philipsstad 
'in Eindhoven, Holland' gelegen te 
noemen. Hier komen we niet on-
der de conclusie uit, dat Hollanti =  
Nederland! In het praktische taal-
gebruik is dat nu eenmaal zo, of we 
het nu willen of niet. 's Lands wijs, 
's lands eer! Maar het is maar de 
vraag, in hoeverre deze 'wijs' niet 
door de Hollanders - o pardon Ne-
derlanders - zelf in de loop der tij-
den veroorzaakt is. Het heeft toch 
alles te maken met de dominante 
positie van de provincie Holland in 
de handel van de zestiende en vooral 
zeventiende eeuw. Is dat zo? Een 

goede vraag, misschien een onder-
werp voor een volgend keer.

Ik heb nog even gekeken in 
google. In Nederlandse teksten is 
het aantal treffers (27 november
2006)  van het trefwoord 'neder-
land' 12.600.000, van het woord 
'holland' 1.850.000, van 'neder-
lands' 5.540.000 en van 'hollands' 
1.270.000 treffers. Dat is erg veel.
Maar het enige wat ik hiermee wil 
laten zien, is dat de benaming 'Hol-
land' in nederlandstalige teksten 
toch (nog) wel erg veel voorkomt, 
zij het 'slechts' ongeveer 7 x min-
der dan het woord 'Nederland' en 
voorts komt het adjectief 'hollands' 
minder voor dan het adjectief 'ne-
derlands', bij deze treffers een keer
of drie minder. Het verschil in ge-
bruik tussen het substantief en het 
adjectief is toch wel verrassend, 
maar ja ... gelukkig is ondanks dat 
de schriftelijke taal in Nederland 
de goede richting aan het inslaan: 
Ons land heet in de meeste gevallen 
Nederland en daar wonen dan Ne-
derlandse mensen met Nederlandse 
producten etc., zo is het maar net.

Terug naar mijn vondsten in HS. 
Over onze minister-president Jan 
Peter Balkenende wordt op 24 april 
gemeld: “Hollannin pääministeri 
myönsi tylsyytensä” ('De minister-
president van Nederland gaf zijn 
saaiheid toe'). 

Ayaan Hirsi Ali was in mei vooral 

Twee maal of meer kwam ons aller hollantilainen/Nederlandse 
Louise van Rooĳ (in HS op 21 april en 7 mei) met haar bh’s in
de krant. 111 kilometer bh’s op Cyprus aan mekaar geknoopt, 
het is me nogal niet wat, maar in ieder geval voldoende om in 
het Guiness-boek van de records terecht te komen en bovendien 
... het was voor een goed doel, namelĳk om vrouwen internati-
onaal te activeren, borstkanker in een zo vroeg mogelĳk sta-
dium op te (laten) sporen en te laten behandelen. En voorts, om 
in de wereld geld voor dit doel te verzamelen. Goed zo. 

Tot mĳn verrassing – nou ja ... verrassing -  worden  wilde Ko-
nik-paarden en ook Wisent-koeien (en stieren) in Nederland 
gekweekt als: ‘Villihevosia Hollannista’, ‘wilde paarden uit Ne-
derland’. En die worden nu naar Letland uitgevoerd om daar de 
verwilderde natuur in natuurreservaten weer wat op orde te 
brengen. Een voortreffelĳke zaak lĳkt me!
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http://blog.nederlandsevereniging.fi 
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regelmatig in het nieuws van HS! 
Om precies te zijn liefst zes maal, 
waarvan twee keer uitvoerig met foto 
en al! Om te laten zien dat ik dit al-
les niet uit mijn duim zuig, dit heb 
ik gelezen en gezien op 14, 16, 18, 
20 (2x) en 21 mei.2006. Ali werd 
bijv. betiteld als “hollannin parla-
mentin kansanedustaja” ('volksver-
tegenwoordigster in het Nederlands 
parlement) of als “somalialaissyn-
tyinen hollantilaispoliitikko” (een 
Nederlandse politica die in Somalië 
geboren is'). En over de betreffende
minister in dezelfde samenhang 
staat er: “Hollannin 'Rauta-Ritana' 
tunnettu siirtolaisministeri R ita 
Verdonck lupasi ...” ('De als 'ijzeren 
Rita' bekende minister voor Vreem-
delingenzaken en Integratie beloofde 
...'). Nederland zei NEE tegen de 
grondwet, dat weten we allen. In 
HS stond er: “Ranskan ja Hollannin 
kansanäänestyksien jälkeen ...” ('Na 
de volksstemmingen in Frankrijk en 
Nederland ...') etc. 

Twee korte voorbeelden nog van 
een adjectivisch gebruik. Op 30 mei 
las ik “Hollantilaisen Heineken-
oluen edustus siirtyy ...” ('De verte-

genwoordiging van het Nederlandse 
Heinekenbier  wordt overgenomen 
door ...'). Laat ze het maar overne-
men, als ze ons bier maar blijven 
drinken, nietwaar? En verder op 
8 juni “Hollantilainen vankilaan 
asekaupoista Liberiaan” ('Een Ne-
derlander gaat in Liberië vanwege 
wapenhandel de gevangenis in') Nu 
goed, wel terecht denk ik.

De conclusie blijft dus: Hollanti 
= Nederland.

Afsluitend en samenvattend moe-
ten we daarom zeggen, dat op dit 
moment het woord 'Alankomaat' of-
ficieel nog wel gebruikt kan worden,
maar het in de praktijk steeds minder 
wordt. Het omgekeerde geldt dan 
natuurlijk voor het zog. inofficiele
'Hollanti'. Aangezien in Nederland 
het woord Holland langzaam maar 
zeker wat teruggedrongen wordt ten 
gunste van de juistere benaming Ne-

Op 11 juni hee� ‘Hollanti’ (Nederland dus!) in de eerste wedstrĳd
van de wereldkampioenschappen tegen Servië-Montenegro door 
de goalge�er Arjen Robben - (“Lentävä hollantilainen häikäisee
nopeudellaan”, ‘deze Vliegende Hollander verblindt door zĳn snel-
heid’) - met één nul gewonnen. Gefeliciteerd! 

derland, is het van Finland uit gezien 
misschien verstandiger, in principe 
het woord 'Hollanti' en 'hollantilai-
nen' te vertalen met 'Nederland' en 
'Nederlands'. 

Daarom is de vertaling van de 'Fins 
Nederlandse Vereniging' terecht 
'Suomalais-hollantilainen Yhdistys' 
en is de vertaling van de 'Nederland-
se Vereniging in Finland' als 'Alan-
komaalainen Yhdistys Suomessa' 
eigenlijk wat stijf en officieel en zou
'Hollantilainen Yhdistys Suomessa' 
misschien moderner klinken. OK 
en toch zou ik willen voorstellen, het 
bij de oude benaming te laten! Mis-
schien wel om principiële redenen. 
Maar 'alankomainen yhdistys' zou ik 
zeker niet willen goedkeuren!

Kerava, 28 november 2006
Peter Starmans
lehtori
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Net als voorgaande jaren mochten 
we ook dit jaar Sinterklaas weer  

begroeten in Oulu. Sinterklaas zal 
zich dit jaar wel afgevraagd hebben  
of hij per ongeluk niet in Nederland 
was beland. Het was namelijk echt  
Hollands herfstweer, winderig en 
regenachtig. Dit jaar hadden we een  

zaa ltje tot onze beschikk ing in 
het Toppeliuscentrum. Sinterklaas  
heeft het altijd vast naar zijn zin 
in Oulu, want d it jaa r had hij  
zelfs twee zwarte pieten bij zich, 
een om de zak met pakjes te dragen  
en de andere om de pepernoten te 
dragen. 

 
Om v i j f  uu r  begon he t 
feest om ongeveer kwart 
voor zes mochten we de  
S i n t  b e g r o e t e n .  U i t 
O u l u  w a r e n  e r  i n  t o -
t a a l  z o 'n  25  p e r s o n e n  
ver tegenwoord igd. Voor 

a l l e  k inde -
ren kwam er 
een k adoo -
tje uit de zak  
en blijkbaar 
wa s er  n ie -
mand stout 
g e w e e s t , 
want er hoef-
d e  n i e m a n d  m e e  
n a a r  S p a n j e .  N a 
de  p a k k e t j e s  w a s 
er  koffie, thee , l i -
monade met wat  
l e k k e r s .  D e 
a v on d  w e r d  a f -
gesloten met wat 

o u d e r w e t s e  H o l l a n d s e  
spelletjes zoals koekhappen en 
sjoelen. 

We mogen terug kijken op een 
gezellig sinterklaasfeest. Bij deze  
willen Sinterklaas met z'n pieten nog-
maals bedanken voor hun bezoek en  
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bedanken ook hen, die hebben mee 
geholpen deze avond tot een succes te  
maken.

Onno de Bruin
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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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 Tarja Halonen was 16 Decem-

ber j.l. in Groningen voor de 
opening van een expostie over Aleksi 
Gallen-Kallela. Deze expositie loopt 
van 17 december t/m 15 april 2007. 
En passant ging de president nog bij 
een Finse school in Groningen langs 
om een Fins kerstfeest te vieren. 
Daarnaast hield ze, in gezelschap 
van Hans Alders - Commissaris van 
de Koningin in Groningen - nog een 
toespraak in het kader van het studi-
um generale aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. 

I am pleased to be in Groningen 
and that you have invited me to give 
this talk here at the University of 
Groningen. In recent years, there 
has been quite extensive interna-
tional interest in the Finnish inno-
vation and education system. Many 
delegations have visited our country 
to observe what is called the ‘Finn-
ish model’. I am aware that there is 
an active ongoing exchange of visits 
between the Netherlands and Fin-
land because of a mutual interest 
in learning from one another. Two 
months ago, in October, representa-
tives of the University of Groningen 
visited Finland together with people 
from other Dutch universities. Also, 
Professor Bart van Ark from this uni-
versity visited Finland just this week 
– and gave a lecture on productivity, 
growth and innovation.

 
I think that this mutual inter-

est shows that the Netherlands and 
Finland have a lot in common. We 
are both North European countries 
and Member States of the European 
Union. Both countries are committed 
to the implementation of the Lisbon 
strategy, and active in global issues. 
Of course, there are also differences
between the two countries. 

The Finnish system has many char-
acteristics that cannot be replicated 
in other countries, but I would like 
to outline some of our experiences 
in designing a knowledge-based 
economy based on social justice. Our 
key aim is to convert the challenges 
of globalisation into opportunities. 
Finnish approach highlights the im-
portance of developing a vision, en-
couraging creativity and working on 
consensus-building. 

Finland’s welfare today rests on 
knowledge and expertise. Finland is 
a sparsely populated country, so we 
can never compete with quantity, 
only with quality. For this, we need 

expertise; and expertise is generated 
through investments in education, 
in research and development, and in 
support for innovation. 

We have often been asked how it 
was possible for Finland to become 
a technology-inten-
s i ve ,  k nowled ge -
based economy in 
such a short time in 
the late 1990s and 
the early years of the 
new century. The an-
swer is that the suc-
cess of the Finnish 
innovation system 
did not evolve so 
quick ly. Actua l ly, 
the opposite is true; 
it has taken a rather 
long time to build 
up the system. For 
decades, the Finns 
have been fast appli-
ers of new technolo-
gies. A nation with limited economic 
and human capital, and struggling 
with severe climatic conditions, has 
simply had no other option than to 
apply new technologies as fast as 
possible. For instance, the Finlayson 
weaving shed was the first place in
Northern Europe to install electric 
light in 1882. Only six years after 
Bell patented his invention, the ma-
jor cities in Finland had functioning 
telephone companies. In the early 
1920s, Finland had both a national 
airline and a broadcasting company 
in operation. Later, Finland became 
a forerunner in use of the mobile 
phone and the Internet. 

One of the crucial factors behind 
the Finnish ‘success story’ is that 
education, science and research have 
all been high political priorities ever 
since the 1950s. Also, public-pri-
vate partnerships have been used 
whenever they have been considered 
suitable. Finland’s well-established 
and well-functioning labour market 
relations also play an important role 
and enable the formulation of wide-
ranging contracts. Traditionally, the 
main labour market organisations 
have negotiated income policy agree-
ments which outline the framework 
for union-level agreements on issues 
such as the size of pay rises and so-
cial, pension and training benefits.
The Government has always actively
supported this process, with a view 
to achieving moderate agreements. 
Nearly all the legislation related to 
working life is prepared on a tripar-

tite basis, jointly by the Government 
and the employers’ and employees’ 
organisations. This approach is still
valid. It has promoted a favourable 
political, social and economic ‘in-
frastructure’ for development of the 
economy and Finnish society, and 

also the emergence 
of a national innova-
tion system. 

As a result of broad 
consensus on the im-
portance of educa-
tion and research, 
the Finnish univer-
sity system was ex-
panded dramatically 
in the fifties and six-
ties. Given the geo-
g r aph ic a l  s i z e  of 
Finland, this has had 
an important role in 
Finland’s develop-
ment. Our modern 
research and devel-

opment policy goes back to the be-
ginning of the 1980s, and was greatly 
inspired by recognition that Finland 
would not be able to compete suc-
cessfully with a resource-intensive 
industry. Knowledge intensity and 
technology were seen as areas on 
which to build our future strategies. 
All the major public and private 
stakeholders in society participated 
in the development of the Finnish 
model. In that same decade, both 
the National Technology Agency, 
TEKES, and the Technology Poli-
cy Council were founded. All this 
meant that concepts such as the ‘in-
formation society’ and a ‘knowledge-
based economy’ were integrated into 
Finnish policies. 

Today, Finland is not only one 
of the most open economies in the 
world, but also one of the leading 
knowledge-based economies. Fin-
land is close to the top in many in-
ternational rankings – for example 
for competitiveness, environmental 
sustainability, technology, industry-
science relations and R&D expen-
diture. Spending on research and 
development relative to GDP is today 
one of the highest in the world – at 
about 3.5%. This figure is also well
above the EU target. Even at the time 
of deep recession in the 1990s, public 
investments in research and develop-
ment actually increased. 

Success is dependent not only on 
making decisions and choosing the 
right development paths at the right 
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time: one also needs to have good 
luck. Progress in science and tech-
nological advancement usually take 
place quite slowly and step by step. 
In order to exploit the real benefits
of research, we need to be patient 
and far-sighted, and to invest in a 
sustained manner equally in edu-
cation, science and technological 
development. 

I would like to stress that the key 
word is education. Education affects
both the supply of and demand 
for innovation. New technologies 
cannot be adopted in production 
without a sufficiently educated and
trained workforce. The demand
side is also important, since inno-
vations cannot take place without 
educated people, who can be ac-
tive and demanding customers and 
consumers. 

Lifelong learning has been giv-
en special importance in Finland. 
Without a wel l-tra ined labour 
force, the Finnish economy can-
not be competitive and our public 
sector cannot provide high-quality 
services efficiently. Education and
training is thus a key tool for society 
and its various sectors in respond-
ing to change. 

Education and training boost 
the capacity for self-determina-
tion and for making life choices. 
Also, they give people opportuni-
ties to use their expertise and their 
talents in the best possible way to 
benefit themselves, their families
and society as a whole. In work-
ing life, training has traditionally 
been a quite solid ‘insurance policy’ 
against unemployment and a fac-
tor in gaining better pay, too. Our 
education system is based on the 
principle of providing learning op-
portunities for everyone, regardless 
of where they live or their gender, 
financial standing, cultural back-
ground or native language. Our 
constitution states that everyone has 
the right to basic education free of 
charge. Finland ranks very well in 
international comparison, both for 
equality in society and for learning 
attainments in general education. 

The OECD’s PISA surveys in
2000 and 2003 put Finland at 
the top in terms of learning skills 
among 15-year-olds for mathemat-
ics, science and reading. Other 
high performers included Asian 
countries such as Japan and Korea. 

What is unique in the Finnish case 
is the low variation among different
schools and students. 

For economic success, certain so-
cial and institutional innovations 
are as important as technological 
ones. For a long time now, aca-
demics and researchers have linked 
good governance and a low level of 
corruption with the concept of the 
knowledge economy. There is very
little corruption in Finland – and I 
know that the Netherlands has also 
done well in these surveys. Good 
governance and political trans-
parency play an invaluable role in 
Finnish society. Welfare and com-
petitiveness are not mutually ex-
clusive. I strongly believe that our 
success as a knowledge-based econ-
omy must also been seen against the 
background that Finnish system is 
based on the ‘Nordic welfare society 
model’. This system is grounded on
solid democracy, shared responsi-
bility and social justice. People ap-
preciate our educational, social and 
healthcare services, and are more 
willing to pay taxes to maintain 
them than is the case in many other 
countries. The public sector is rela-
tively extensive and also reasonably 
transparent and efficient.

The organisation rate among both
employees and employers is high in 
Finland. Most jobs are permanent, 
though short-term contracts have 
become more common in recent 
years, and this has created some 
difficulties. Part-time work is not
as common as it is elsewhere in 
Europe. Thanks to family leave, the
day-care system – and free school 
meals, women too can play an ac-
tive role in working life and usu-
ally work full-time. Girls perform 
well at school, and Finnish women 
of working age are already more 
highly educated in general than 
men. I firmly believe that the full
participation of women in society 
is not only right in terms of equal-
ity but also improves competitive-
ness. Knowledge is a key factor for 
economic growth and social devel-
opment in every part of the world. 
Globalisation means that informa-
tion, new ideas and innovation are 
spreading faster than ever. With 
a fairer approach to globalisation, 
ICTs (information and communica-
tion technologies) can provide effec-
tive means for developing countries 
to accelerate their progress and en-
able their integration into the global 

economy. For developed countries, 
the knowledge-based economy – if 
socially just – allows further spe-
cialisation and improvements in 
productivity. Human and knowl-
edge capital is the only asset that 
can grow without limit. 

In Finland and in Europe, we 
face similar key challenges. Firstly, 
we have to respond to tougher in-
ternational competition. Secondly, 
our population is ageing very rap-
idly – in Finland even more rapidly 
than elsewhere in Europe. Thirdly,
we have to address the ecological 
challenges – in particular the state 
of the environment, climate change 
and energy resources. 

The European Union and its
Member States have good poten-
tial to succeed in globalisation. 
At the EU level it is important for 
us to have shared aims and ob-
jectives. And indeed we do have 
a programme that incorporates a 
common approach of this kind: the 
Lisbon Strategy. 

The Union has not, however, de-
veloped according to the ambitious 
goals inscribed in the original Lis-
bon Strategy in 2000. The Strategy
itself has not been the problem; it 
has just not been put into practice 
effectively enough in the Member
States. The Lisbon Strategy has re-
cently been revised, making Mem-
ber States free to decide on the most 
urgent measures to boost growth 
and employment. I hope that imple-
mentation of the Strategy will now 
pick up speed and that we shall not 
ignore the overall aims of sustain-
able development, innovation and 
social cohesion. 

The Lisbon Strategy corresponds
well to Finland’s objectives and we 
remain highly committed to its 
implementation. During our EU 
Presidency, we have focused on the 
need to boost innovation in Europe 
and to invest more in human re-
sources and lifelong learning. Glo-
balisation has changed the world, 
and not only in economic terms. 
Europeans move from one country 
to another, and migration to Europe 
is increasingly vigorous. We must 
be open to learn from each other 
and open to the future in order to 
find opportunities for global coop-
eration and partnerships – and to 
work together for fairer globalisa-
tion and sustainable development 
for the benefit of us all.
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Na een leuke rit en met zijn al-
len lekker dicht en krap op 

elkaar in de personenauto ś gepropt 
in Espoo Keskus, kwamen we dan 
om 15u aan bij de geweldig mooie 
rooksauna (wij waren er zelf voor 
het eerst) in Nuuksio. Ons proviand 
droegen we samen met zijn allen naar 
de gezellige, en gelukkig al lekker 
warme, blokhut naast de sauna. Ook-
al was het bewolkt en regenachtig, de 
natuur en de stilte waren adembene-
mend. De mannen doken meteen de 
sauna in, en de vrouwen zaten bij het 
haardvuur te breien, kletsen en noot-
jes etend te genieten en te lachen. 

Tejo en Bert bezorgden een 
geweldige sfeer met hun gi-
taar en zang. 

 
Zeer nostalgisch was ook 
de extra lange uitvoering 
van "Dikkertje Dap" door 
Bert en andere leuke ne-
derlandse en finse liedjes.
Stephan Vermeulen waagde 
zich (zoals gewoonlijk hoor 
ik) in het ijskoude water en 
vertoefde daar enig tijd..(zie 
foto) Nadat iedereen lekker 
fris uit de rooksauna kwam 
hadden we ook allemaal al zin in wat 
eten en we verhuisden de hele handel 
naar de authentieke mökki toe. Daar 
begonnen we groenten te snijden en 
de gourmetstel op te warmen. De 
haardvuur was ook hier aan en de 
gewenste gezellige sfeer was al snel 
bereikt. Tejo en Bert zetten hun mu-
ziek voort en de hongerige mensen 
bekeken hoe Stephan de kok het vlees 
aan het braadden was op de gourmet. 
Dat hielden we zo wel makkelijk een 
paar uur vol en om de beurt kregen 
we te eten. Het was erg lekker! Na een 
razendsnelle en effectieve schoon-
maak-en inpak actie van iedereen 
waren we om 21u klaar voor vertrek 
en we zagen geen hand voor ogen in 
het pikdonkere bos op weg terug. Al-
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lemaal blij dat we de auto ś gevonden 
hadden, laadden we de spulletjes in 
en namen we afscheid en bedankjes 
hier en daar. Op de weg door het bos 
zagen we nog 2 mooie hertjes. Dat 
was een mooi afscheid van Nuuksio.  
Tot de volgende keer! 

Laura Smolenaers

Uitnodiging voor de nieuw-
jaarsreceptie op vrijdag 12 

januari a.s. vanaf 18.00 tot 21.00 uur 
in Hirvenpäämaja.

We beginnen dit jaar met een -  
langzamerhand traditionele - nieuw-
jaars receptie op vrijdagavond 12 
januari. We nodigen u allen uit om 
gezamenlijk het glas te heffen en een
feestelijke toast op het nieuwe jaar 
uit te brengen. Misschien vernemen 
we dan ook wie het mooiste en ori-
gineelste voornemen voor het nieuwe 
jaar heeft.

 
De  r e c ept i e  v i ndt  p l a a t s  i n 

Hirvenpäämaja, de houten blokhut, 
in Hertoniemi, Helsinki. Het adres 
is Hiihtomäentie 34a. 

De rij-instructie - hoe te komen in 
Hirvenpäämaja - vindt u op de ach-
terzijde van deze brief.

Mocht u nog vragen hebben bel 
gerust. Hartelijk welkom op al de 
activiteiten. 

Arie Oudman

R i j  i n s t r u c t i e s  n a a r 
Hirvenpäämaja

Hoe kom ik bij de rode blokhut 
Hir venpäämaja , Hiihtomäent ie 
34a?

Met openbaar vervoer:

Neem de metro van het hoofdsta-
tion richting Itakeskus en stap uit 
op metrostation Hertoniemi. Neem 
vervolgens bus 80 aan noordzijde 
van het station (platfom 9) richting 
Roihupelto en stap 2 haltes verder uit 
bij halte Majavatie.

Met eigen vervoer:

Komend vanuit het oosten (Porvoo 
snelweg): neem de afslag Kehä III 
en ga naar links. Na ongeveer 2 km 
krijgt volgt u de weg naar Helsinki. 
U komt op de Itäväylä. U volgt de 
Itäväylä naar het westen en passeerd 
Itakeskus. Zie verdere rij instructie 
hierna.

Komend vanuit het noorden en 
het westen: ga via de Kehä 1 (ring 

1) naar het oosten. In itäkeskus volg 
de borden die wijzen naar de bin-
nenstad. U zit dan op de Itäväylä. 
Rij door totdat u de afslag Siilitie 
krijgt (ongeveer 2,5 km). U slaat af 
naar rechts en na 300 meter houdt u 
op de Y splitsing de linker weg aan. 
Sla af naar links en Volg de Kettutie. 
Na ongeveer 450 m komt u op een 
plein. Ga naar rechst aan en ga di-
rekt weer naar links. U zit nu op de 
Hiihtomäentie. Na 150 m hebt u de 
onverharde pad aan uw rechterhand 
die naar de blokhut leidt.

 
U kunt de locatie ook vinden via 

Google Earth Pointer: 60° 12'12" N, 
25° 01'55" E

Website

Een uitgebreide beschrijving staat 
op de website. Klik op de volgende 
items:

Website - Alle artikelen -  "Rij in-
structies Hirvenpäämaja"
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Zomer 2005 lazen we in onze 
krant, dat in Haaparanta 

een Ikea zou komen, oppervlakte 
26000 m². Het plan was, dat deze 
al in November 2006 open zou 
gaan. Haaparanta, dacht ik, wie 
komt daar nou. Ik herinnerde me 
onze eerste autorit naar Finland, 
door Zweden en langs de kust van 
de Botnische golf. Na Umeå viel 
er niet veel meer te beleven. De 
“grenspost” van Haaparanta: een 
klein kantoortje in niemandsland. 
Daarna kwam een brede rivier. We 
reden we over een lange, ijzeren 
brug en kwamen in Tornio, een iets 
grotere stad. Daarna weer heel lang: 
niets… Op Kemi na, een stad, waar 

we al voorbij waren voor we het in 
de gaten hadden. De volgende stad 
pas over honderd kilometer: Oulu. 
Weer hetzelfde als in Zweden, wei-
nig verkeer, de weg nog iets smaller 
en de auto’s leken nog iets ouder.…. 
En daar zou Ikea komen.

 De komst van Ikea raakte 
weer wat vergeten, tot afgelopen 
zomer de krant er weer over begon 
te schrijven. De bouw van Ikea 
vorderde. De plaatselijke midden-
stand bereidde zich voor. Wat zou 
er gaan veranderen voor de mensen 
in Tornio en Haaparanta? Er wa-
ren intervieuws met “de man en 
de vrouw op straat”. Hoopvol was 

men. De werkloosheid zou gaan ver-
minderen, de prijzen zouden gaan 
dalen en het aanbod in de winkels 
zou toenemen. Het leven zou beter 
worden voor iedereen. Ieder week-
end zouden er busladingen  Finnen, 
Zweden en Russen komen. Anderen 
maakten zich zorgen, bijvoorbeeld 
een echtpaar met een winkeltje in 
verlichtingsartikelen twijfelde aan 
de verwachtte wonderen.

Weer een paar weken later: in de 
brievenbus ligt een Ikea gids. Nu 
heb ik het altijd leuk gevonden om 
deze gidsen door te kijken. In Ikea-
woonkamers schijnt vaak de zon 
naar binnen, geen hinderlijke, felle 
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Wim Sonneveld - H Dorp
Thui s heb ik nog een ansi chtkaart waarop een 
kerk, een kar m paard, en slagerij J. van der

Ven, een kroeg, een juffrouw op de fis. H zegt u
hoogs t waarschijnlijk nis, maar h i s waar ik

geboren ben.

Di t dorp, Ik we nog hoe h was de boerenkinde-
ren in de kla s een kar die ra tel t op de keien. Een 
raadhui s m een pomp ervoor, een zandweg tus-

sen koren door, h vee, de boerderijen.

En langs h tuinpad van mijn vader, zag ik de
hoge bomen s taan Ik was een kind en wi st ni be-

ter dan dat h nooi t voor bij zou gaan.

Wat leefden ze eenvoudig toen in simpele huizen 
tuen groen, m boerenbloemen en een heg. Maar
blijkbaar leefden ze verkeerd. H dorp i s gemoder-

ni seerd en nou zijn ze op de goede weg

Want zi hoe rijk h leven i s ze zien de televi-
siequiz en wonen in bonnen dozen. M flink

veel gla s dan kan je zien hoe of h banks tel s taa t
bij Mien en d’r droir m las ti c rozen.

En langs h tuinpad van mijn vader, zag ik de
hoge bomen s taan. Ik was een kind en wi st ni be-

ter dan dat h nooi t voor bij zou gaan.

De dorp sjeugd kli t wat bij elkaar in mini-jurk en 
Bea tle-haar en joel t wat mee m beatmuziek. Ik
we wel, h i s hun goede rht. “De nieuwe tijd”,
n wat u zegt, maar h maakt me wat melan-

choliek.

Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zohout
voor een cent Ik zag hun moeders touwtje sprin-

gen. Dat dorp van toen, h i s voorbij. Di t i s al wat
er bleef voor mij: een ansi cht en herinneringen.

Toen ik langs h tuinpad van m’n vader, de hoge
bomen nog zag s taan. Ik was een kind hoe kon ik 

wen Dat, da t voorgoed voorbij zou gaan.

Marieke’s Macaroni

Doe gewoon wat gehakt in de pan. Prei en courgette 
in stukken hakken en ook in de pan, geconcentreerd 
champignon- of kanterellisoepje erbij, ondertussen pasta 
gaar koken, mixen en klaar.

Laura’s bierpap (uit Limburg) 

0,5 melk
0,33 bier(donker=zoet of blond bier=pittig) 
1 eetlepel bloem 
1 eetlepel suiker 
 

Meng de bloem met de suiker en roer er een beetje melk 
doorheen. Verwarm de rest van de melk en het bier in een 
pan. Voeg het bloemmengsel toe als de melk bijna kookt  
Wacht tot het bindt. Bestrooi met bruine suiker.

Kaaskoekjes

100 gram bloem, 
100 gram boter, 
100 gram geraspte oude kaas. 

Doe alle ingrediënten in een kom. Snijd de boter in 
kleine stukjes en kneed totdat een samenhangende bal is 
ontstaan. Rol het deeg op een met bloem bestoven tafel 
uit tot een plak van ongeveer 4 mm dikte. Verdeel het 
deeg in rechthoekige stukjes. Plaats de koekjes op een 
bakblik in het midden van een vrij warme oven (175 
˚C). Bak de koekjes in ongeveer 20 minuten lichtbruin 
en gaar.

Jos Helmich
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keukens is het gezellig, rommelig, 
zoals thuis. Één ding ontbreekt en 
staat thuis wel in de keuken: vuile 
afwas. In de Ikea-huiskamer ligt 
op de bank een hond, hij laat geen 
haar achter en gromt niet, als je hem 
van de bank wilt halen. Zoals thuis. 
Maar aan deze gids is nog iets heel 
bijzonders, hij is natuurlijk in het 
Fins geschreven, want is voor Fin-
nen bedoeld, maar de prijzen zijn 
in Zweedse kronen, want de winkel 
staat in Zweden.

Herinneringen ko-
men boven. Ach, ja , 
daar heb ik deze bank 
gekocht, denk ik. O, 
ja en die stoel ook, en 
die tafel. Door ons huis 
lopend kom ik steeds 
meer Ikea spullen tegen, 
meubels maar ook lam-
pen, keukenspullen en  
handdoeken. Mijn eer-
ste Ikea-aankopen deed 
ik ruim 20 jaar geleden. 
In Duiven bij Arnhem 
was de eerste grote Ikea 
van Nederland geopend. 
Ik woonde in Assen, had 
een “eend” en als je daar 
de achterbank uithaalde 
paste er een eethoek in. 
Die je dan thuis in el-
kaar moest zetten, maar 
dat bleek niet moeilijk. 
Later heb ik nog vele 
kasten en stoelen in el-
kaar moeten zetten en 
het is altijd gelukt. De 
meubels zijn niet uit 
elkaar gevallen en zijn 
allen nog in gebruik. 
Ik blader verder in de 
gids en zie tot mijn ver-
assing: ze zijn er nog, 
de billy-boekenkasten! 
Nu kan ik eindelijk een 
verhogingsdeel voor de 
boekenkasten kopen en onze steeds 
groeiende boekenvoorraad ordenen.

We verhuisden van Assen naar Hei-
delberg, naar een groot huis, dat in 
de  daarop volgende tien jaar gevuld 
werd met drie kinderen en natuurlijk 
met meubels van Ikea: 17 kilometer 
ten zuiden van de stad was een grote 
vestiging.  Ikea was een geliefd och-
tend-uitstapje bij jonge moeders.  
De kinderen speelden (hopelijk) 
zoet in het “kinderparadijs” terwijl 
de moeders in het restaurant koffie
dronken.

Toen we acht jaar geleden naar Fin-
land gingen, verwachtte ik ook weer 
een Ikea in de buurt aan te treffen,
want nou ja, was Finland niet net 
zoiets als Zweden? Maar nee, alleen 
in Espoo was Ikea, en dat was te ver. 
Maar nu dus toch weer een Ikea in 
de buurt, dat moet ik zien, dacht ik. 
November dus, dat is het al gauw. 

De bouw verloopt volgens plan, 
half november is de opening. In-
gvar Kampman, de bijna 80-jarige 
oprichter van Ikea, komt zelf naar 
de opening. We besluiten om er nog 

voor de kerst te gaan kijken. Leuk, 
een dagje Ikea! 

Terwijl we er heen rijden wordt één 
van de kinderen opgebeld: o, gaan 
jullie naar Ikea? Daar was mijn tante 
vorige week ook, die moest anderhalf 
uur wachten voor ze naar binnen kon 
en later stond ze drie uur bij de kassa. 
Nou, ja, we kunnen niet meer terug. 
Onderweg grote reclameborden over 
‘s werelds meest internationale Ikea” 
en “Finlands nieuwste Ikea” die ge-
opend zijn in Haaparanta. Een uurtje 
later zijn we in Haaparanta bij Ikea 
op een grote parkeerplaats met veel 
Zweedse en Finse bussen en auto’s. 

Russische bussen zien we nog niet, 
maar nu zijn wij, Nederlanders, er, 
dus mag je Ikea toch wel internati-
onaal noemen! Bij de ingang is het 
wel druk, maar gelukkig hoeven we 
niet te wachten voor we naar binnen 
kunnen. Binnen is het wel een enorm 
gedrang! Winkelwagens zijn er niet 
meer, maar dat blijkt achteraf wel 
handig, zonder wagentje kunnen we 
ons sneller verplaatsen in de drukte. 
Van uitgebreid inkopen doen komt 
niet veel, te druk! In het restaurant 
is het wachten en dringen geblazen. 
In de rij gaan staan om aan de beurt 

te komen is er niet bij: 
het is namelijk onmoge-
lijk om te zien waar de rij 
begint. Helaas, dat wordt 
vandaag geen köttbul-
lar eten. We lopen door 
de winkel, de opbouw en 
inrichting doet echt den-
ken aan de andere Ikea’s 
waar we vroeger kwamen. 
Allerlei bekende spullen 
zien we, ook veel nieuws, 
natuurlijk. We kopen wat 
kleine spulletjes, vinden 
een geschikte burostoel 
(die we natuurlijk ook 
gewoon in Oulu hadden 
kunnen kopen) en dan 
zijn we voor we het weten 
al bij de kassa’s. Ik kijk op 
mijn horloge, wil weten 
hoe lang we daar zullen 
staan. Het wordt een half 
uur, dat gaat net. En als je 
verwacht, dat iets drie uur 
zal duren, lijkt een half 
uur heel weinig.....

Honger ig  z it ten we 
even later in een ham-
burgertentje. Moe ook 
wel, 26000 m² is veel. 
We rijden nog wat rond 
in de omgeving. Er is veel 
veranderd, bijgebouwd in 
Haaparanta. Tussen Tor-

nio en Kemi is zelfs een vierbaansweg 
aangelegd!

Onder de terugrit zit ik wat na te 
denken. Wat is er nu zo bijzonder aan 
een winkel, dat duizenden mensen 
uren in bussen en auto’s willen zitten 
om er te komen? Maar toch, we gaan 
vast nog eens weer, vooral vanwege 
de nostalgie. Op een doordeweekse 
dag, want ik ben erg benieuwd hoe 
26.000 m² er uitzien zonder busla-
dingen “internationale” klanten.

Marina Nijhuis
marina_nijhuis@hotmail.com
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Kopij inleveren voor 2 maart 2007

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. Tabellen graag apart inleveren (niet in pdf of een grafisch
formaat)!  Alle sun open office en microsoftt office documenten worden geaccepteerd. 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. Geef het ook door als u bepaalde emails niet wenst te ontvangen. 

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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