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Een nieuw seizoen is begonnen 
en dat willen we weten ook. De 
Sociale Verzekeringsbank (SVB) 
heeft ons  een artikel gestuurd over 
sociale verzekeringen in Nederland. 
Het artikel is speciaal bedoeld voor 
buitenlandse verenigingen en daar-
om  alleen al heel nuttig. We pak-
ken dit nummer uit met een nieuw 
historisch onderzoek van Zuma 
Zeelig over Peter Thörwuste, een
Nederlander van naam en faam, die 
grondlegger van Fiskars genoemd 
kan worden. Het is dan ook niet 
geheel en al toevallig dat Fiskars, 
dat enkele maanden geleden de Ii-
tala groep van ABN AMRO capital 
investments kocht, de uitgave van 
dit Noorderlicht sponsort. We ho-
pen dat ze na een dit nummer een 
vastere relatie met onze vereniging 
willen aangaan. We heten hen in elk 
geval welkom.

Wat het lustrum betreft is het af-
tellen begonnen. 6 Oktober wordt 
een groot feest in de Sibelius Aca-
demie gehouden. De details vindt u 
in dit Noorderlicht. Het feest wordt 
ruimshoots gesponsord door Cargo 
Connexion. Onze Hoofdsponsor 
met een grote H. Wij willen hen in 
de persoon van Jan van den Wil-
denberg hartelijk bedanken voor 
de hulp. Op het feest zullen ook dit 
jaar weer haringen zijn (met dank 
aan Arie Oudman) al is het helaas 
niet mogelijk deze weg te spoelen 
met jenever. De regels van de Siba 
staan alcoholgebruik op het feest 
niet toe. Natuurlijk hoeft dat geen 
beletsel te vormen voor mensen die 
na het officiële programma willen
doorfeesten. Rond de Siba is daar 
genoeg gelegenheid voor te vinden. 
Het verbod van alcohol op de Siba 
heeft ook een goede kant. Namelijk 
dat ouders niet bang hoeven te zijn 
dat er dronken loetjes op het feest 
rondlopen. Al met al goed compro-

mis, mede omdat het officiële deel
van het feest niet te laat afgelopen 
zal zijn.

Verder willen wij u erop attende-
ren dat het boek ter ere van het 70-
jarig lustrum al uit is. Dit jaar is er 
hard aan gewerkt door een groep en-
thousiaste leden. Een flinke pluim
aan de boekredactie, bestaande uit: 
Jean Blankert, Theo de Bruijn, Arie
Oudman, Adriaan Perrels, Arnold 
Pieterse, Henriëtte Rantalaiho-van 
der Woude en Peter Starmans. Adri-
aan Perrels verzorgde de eindredac-
tie. U kunt het boek bestellen door 
een bestelformulier op de website 
in te vullen of gewoon contact op 
te nemen met de vice-voorzitter en 
de penningmeester. Het is zaak het 
boek zo vroeg mogelijk te bestellen. 
Hoe meer aanmeldingen hoe meer 
we de kosten voor de vereniging 
kunnen verlagen. Het boek is een 
ideaal verjaardagscadeau of kerstca-
deau. Echt een uitkomst als je niet 
meer weet wat je geven moet omdat 
je familie alles al heeft. Zelf heb 
ik er een flink aantal besteld voor
een komende reis naar Nederland. 
Je kunt niet de hele tijd met potjes 
lakkahillo komen aanzetten.

Over cadeautjes gesproken. De 
Nederlandse Vereniging in Fin-
land geeft ook cadeautjes weg dit 
jaar. In aanmerking komen allen 

wier geboortedatum het nummer 
2007 bevat. Zij krijgen een nijntje 
knuffelrammelaar indien hun ou-
ders een geboortekaartje naar het 
secretariaat sturen. De nijntjes zijn 
verkrijgbaar in de kleuren rood, geel 
of blauw. Zolang de voorraad strekt 
natuurlijk.

Arnold Pieterse heeft nog een 
nieuw boek geschreven over Fin-
land voor scholieren. Volgende 
keer besteden we daar wat meer 
aandacht aan.

Ik wil niet vergeten te vermelden 
dat men 15 September  in Oulu een 
syysretki organiseert naar "Cold 
Spirit Riding Tours" in Etelä- Por-
timojärvi. Het consulaat in Oulu 
o.l.v. Heikki Häqqvist, Wetteri 
Oy)" sponsort deze activiteit. "Cold 
Spirit Riding Tours" wordt gedre-
ven door het Nederlandse echtpaar 
Natascha en Rob Rijkens. Als u 
belangstelling heeft kunt u contact 
opnemen met Sandra van der Veen 
(zie achterkant). Details kunt u vin-
den op de website.

Rest mij nog te zeggen dat het 
bestuur intensief overleg heeft ge-
voerd over nieuwe statuten en een 
vernieuwd huishoudelijk regelment. 
Het blijkt dat twee zeer lange ver-
gaderingen niet genoeg zijn om dat 
klaar te krijgen. En dat niet eens 
door gebrek aan consensus! We 
zetten de discussies voort en hopen 
op de herfst-ALV een concept klaar 
te hebben. Deze ALV wordt 
op zaterdag 10 november in 
Turku gehouden. 

Ondertussen moet er feest ge-
vierd worden. Hartelijk welkom 
allemaal !

Jos Helmich
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woorden las ik op 
een ingelijste tegel met het 
wapen van Amsterdam. Het 
devies is toegevoegd in 1946 
ter herdenking van het ver-
zet in Amsterdam. Dit zijn 
woorden met een prachtige 
inhoud. De tegel vond ik op 
een rommelmarkt in Somer-
niemi, ergens in ”The Mid-
dle of Nowhere”. 

Regelmatig heb mijzelf 
erop betrapt dat ik na lange 
tijd in Finland te hebben ge-
woond, Nederlandse teksten 
bijna met een vergrootglas 
ben gaan lezen. Dit komt 
omdat wij thuis Fins spre-
ken en er in onze nabije 
omgeving veel Zweedsta-
lige mensen wonen die ook 
willen weten wat bepaalde 
Nederlandstalige woorden 
eigenlijk betekenen. Omdat 
ik zelf niet afkomstig ben 
uit Amsterdam, heb ik nooit 
eerder met veel aandacht 
naar de tekst gekeken. Nu 
deed ik het wel. Mijn eerste 
gedachte was: deze woorden worden 
het motto voor mijn periode als voor-
zitter van de vereniging.

Het huidige bestuur heeft een gro-
te taak op zich genomen en wij zijn 
ons er degelijk van bewust dat wij er 
veel tijd en energie aan moeten be-
steden. Het organiseren van een 70-
jarig lustrum is geen sinecure en ook 
het schrijven van een boek over de 
geschiedenis van de vereniging heeft 
de boekredactie heel wat zweetdrup-
peltjes gekost. 

Vanwege de lustrumviering wordt 
dit jaar valt de herfst-ALV niet sa-
men met het Leidens ontzet. Op 6 
oktober vieren wij in de Wegelius-
zaal van de Sibelius-Academie ons 
lustrum. Dat combineren we met de 
publicatie van het boek ”Nederlan-
ders in Finland”.

Het heeft veel moeite gekost om 
een geschikte plaats te vinden voor 
een zo groot gebeuren in de geschie-
denis van onze vereniging en de nu 
gekozen lokatie is dan ook een com-
promis, maar ook een lokatie met 
nieuwe mogelijkheden. Wij kozen 

ervoor om het levenswerk van 
Henk van Schevikhoven te 
accentueren. ”Nederlandse 
geschiedenis in Finland”.  Zo 
zou men het lustrumboek ook 
kunnen noemen. 

Als voorzitter  wil ik de Si-
belius-Academie bedanken 
voor de mogelijkheid  ons 
lustrum te mogen vieren in 
de Wegelius-zaal want het is 
echt een historisch moment 
voor onze vereniging. De Sib-
Academie heeft mij er wel dui-
delijk op gewezen dat wij ons 
moeten houden aan de regels 
van het huis. Om deze rede-
nen is het buffet anders dan
in vroegere jaren.

Als bestuur zijn wij blij dat 
de contactpersonen ook actief 
zijn door leuke activiteiten te 
organiseren in eigen regio.  
Feedback hebben wij gekregen 
via het forum. Onze internet-
redactie probeert onze site zo 
op te bouwen (en te onderhou-
den) dat alle leden die kunnen 
gebruiken, onafhankelijk van 

de hoeveelheid ervaring men heeft 
van internetgebruik. Ja, ik ben er 
trots op dat er in Finland zoveel 
Nederlanders wonen die niet bang 
zijn om de handen uit de mouwen te 
steken en die bereid zijn ook nog iets 
voor de vereniging te willen doen. In 
dit nummer staat meer informatie 
over het lustrum en ook hoe je het 
boek kunt bestellen.

Tot ziens op 6 oktober,
Henriette
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 Friese Sipelsop

5 uien
60gr boter
1 liter vleesbouilloin
100gr geraspte kaas
zout, peper en nootmuskaat
1 theelepel azijn
stokbood

Schil de uien en snijd ze heel fijn,
laat de boter in de pan smelten en  
bak hierin de gesneden uien. Voeg 
wat bloem toe en roer dit om, voeg 
dan al roerende de bouillon  toe. 
Laat 5 min op het vuur staan, voeg 
naar eigen smaak zout, peper, wat 
druppels azijn en nootmuskaat toe. 

Laat wat kaas smelten op een stukje 
stokbrood. Verdeel de soep over de 
borden en leg er wat stokbrood op 
de soep.

Appelprik

Biologisch appelsap
sap van een halve limoen
100ml mineraal water 
ijsklontjes

Voeg de limoensap aan de appelsap 
toe. Schenk in een glas, voeg het mi-
neraalwater toe, en ijsklontjes.  Bevat 
Vit.C,B3, calcium, ijzer en magne-
sium. Goed voor immuunsysteem, 
zenuwstelsel, het hart en botten.
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Ter gelegenheid van het zeventigjarig bestaan van de vereniging 
nodigt het bestuur van de Nederlandse Vereniging in Finland U 
uit voor het lustrumfeest op zaterdag 6 Oktober a.s. 

Het feest begint om 15.00 uur (het is gezien het tijdschema het beste gewoon op tijd te zijn) en wordt gehouden in 
de Wegeliuszaal  van de Sibelius Akademie te Helsinki. Het programma omvat verschillende muziekoptredens, de 
overhandiging van het boek over Nederlanders in Finland, buffet, en nog veel meer . . . .  U wordt verzocht vóór 24
September op te geven bij de secretaris of u het lustrumfeest wil bijwonen middels per e-mail of per telefoon bij een 
van de bestuursleden (zie colofon). Vermeld ook het aantal personen waarmee u komt.

Het adres van de Sibelius Akademie is Töölönkatu 28. Het feestadres ligt ongeveer 1 km van het centraal station, 
nabij Töölöntori en Pohjois Hesperiankatu en is bereikbaar met tram 4, 7A, en 10 (uitstappen op Mannerheimintie,  
halte Hesperianpuisto). 
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PROGRAMMA

14.30 Welkom op de siba
14.45 Zaal open
15.00 Openingstoespraak voorzitter

15.10  Cembalorecital van Anssi Mattila

15.30 Publicatie van het boek,
  Toespraak van Ambassadeur R. Engels.
  Toespraak van Adriaan Perrels, vice-voorzitter

16.15 Optreden van Rody van Gemert

17.00 Feesttaart en koffie. Vrij Programma.
  Receptie, gevolgd door buffet met hapjes (o.a.
  haring en bitterballen)
  en desgewenst koffie.
19.15 Feest afgelopen. Naborrelen in de buurt van  

  de Siba op eigen gelegenheid. 
20.00 Zaal opgeruimd!

Wie wil meewerken aan het programma (zingen, mu-
siceren, cabaret...) kan zich aanmelden bij de voorzitter, 
graag zo spoedig mogelijk.

Het IT-wereldje is dynamisch; 
voortdurend moeten websi-

tes aangepast worden. Zo hebben 
we (Jos Helmich en Stephan Ver-
meulen) in juli 2007 ook de site 
www.nederlandsevereniging.fi aan-
gepast. Een nieuw kleurtje, maar 
vooral hebben we goed gekeken 
naar de feedback van de leden: de 
oude site werd als onoverzichtelijk 
ervaren en sommige leden kregen de 
site niet open of de pagina’s gingen 
te langzaam open. 

Alle teksten en artikelen zijn op-
nieuw ingedeeld en daarmee is de 
informatie gemakkelijker terug te 
vinden. Gelukkig hebben we al ge-
hoord, dat de site nu veel overzich-
telijker is geworden. 

De site staat sinds augustus 2007 
ook op een andere server; voorheen 
stond die in Zweden, maar nu staat 

die fysisch op een computer in 
Finland. Toch willen we horen of 
iedereen die site vlot genoeg open 
krijgt. Als het langer dan 20 secon-
den duurt om een pagina open te 
krijgen, meld zo’n fout  aub. aan de 
administrator! Ook als u hoort dat 
iemand deze site niet open krijgt: 
admin@nederlandsevereniging.fi

Op het forum wordt er druk ge-
schreven. Er hebben zich al 81 leden 
aangemeld die tezamen in anderhalf 
jaar 5300 berichten hebben geschre-
ven. De fotogalerij staat al vol met 
een duizendtal foto’s en u kunt al-
tijd uw foto's van de bijeenkomsten 
of over Finland erbij plaatsen. Op 
het BLOG van de vereniging  wordt 
er al druk geschreven over aller-
lei Fins-Nederlandse zaken. Als u 
iets wilt toevoegen en ook iets wilt 
schrijven, ga uw gang. Daar is het 
voor bedoeld. 

Helaas gaat er ook veel tijd zitten 
om de spam te bestrijden. Er wordt 
veel spam verstuurd naar onze email 
adressen en op het forum gezet. 
Op zich is dat net zo irritant als de 
muggen boven een Fins moeras en 
we proberen steeds om alle spam be-
richten snel van het forum te verwij-
deren. We zijn nu naar programma’s 
aan het zoeken die dat automatisch 
kunnen oplossen. 

De website kan zich in veel rich-
tingen ontwikkelen; bv. de hyves 
formule spreken veel jongeren erg 
aan. Dat leert de toekomst wel, on-
dertussen kijk even op de site en u 
kunt uw feedback sturen aan 

admin@nederlandsevereniging.
fi

Stephan Vermeulen
25 augustus 2007
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Wegens succes geprolongeerd!! De 
wereldomroep zal aan expats de 
wereldkrant blijven verzenden. 
Ook na de zomer!

Wij feliciteren de familie Nuijten met 
de geboorte van hun dochter Alexandra 
Melissa Julia

Wij feliciteren de familie Bosgoed met 
de geboorte van hun zoon.

Net uitgekomen! Op bezoek in ... Fin-
land. Een boek van Arnold Pieterse 
voor scholieren . Zie website voor 
meer info. 
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Voorintekening i.v.m. bestelling van het boek 
‘Nederlanders in Finland – kroniek van een ontplooiende relatie’

Familienaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voornamen:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postadres:
straat:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
postnummer &
woonplaats   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aantal exemplaren:  . . . .

Prijs: € 10,-  per stuk voor leden (excl. verzendkosten) 
Indien u deelneemt aan het lustrumfeest kunt u aldaar een vooraf besteld exemplaar verkrijgen (mits de betaling is 

voldaan).

Indien u de bestelling thuis bezorgd wil hebben, worden verzendkosten in rekening gebracht, met een minimum van € 
3,- (afhankelijk van aantal en land van bestemming). Voor bestellingen van meer dan tien exempalren neem direct con-
tact op met de vice-voorzitter (zie colofon).
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Het boek bespreekt allerlei Nederlanders die door 
de eeuwen heen in Finland terecht zijn gekomen. 
Wat waren hun beweegredenen, wat waren hun er-
varingen en hoe beviel het ze in Finland? Het boek 
kijkt ver terug, maar vertelt ook over het heden, van 
de 16e eeuw tot 2007. Naast beschrijvingen van de 
wederwaardigheden in vorige eeuwen biedt het boek 
ook portretten van hedendaagse Nederlanders die 
na 1950 in Finland hebben gewoond en gewerkt. 
Het is een heel divers palet aan mensen, maar ieder 
is op haar of zijn manier toch ook een pionier ge-
weest of zijn dat nog steeds. Het boek sluit af met 
een korte geschiedenis van de Nederlandse Vereni-
ging in Finland. Ook wordt aandacht besteed aan 
de oprichting van de Nederlandse school. 
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Rond 1620 vertrok de Hollander 
Peter Thorwöste vanuit Stock-

holm via Lübeck naar de Zweedse 
stad Åbo (het tegenwoordige Finse 
Turku). Hij kwam op uitnodiging 
van de Schotse handelaar Jacob 
Wolle om voor hem te gaan werken 
als accountant. Tot aan zijn dood in 
1659 zou hij verblijven in dit deel van 
het Zweeds rijk en zijn levensverhaal 
toont  hoe een Hollandse handelaar 
in de Gouden eeuw leefde in Finland. 
Helaas valt er in de Finse literatuur 
en het archiefmateriaal in Turku niet 
te achterhalen wat de levensgeschie-
denis van Thorwöste voor 1620 was
of wat zijn oorspronkelijke neder-
landse naam was. 

De handel vanuit Nederland op 
Finland blijft onderbelicht in de 
Nederlandstalige geschiedschrijving. 
Finland was weliswaar een klein on-
derdeel van het Zweedse rijk; maar 
het had wel mogelijkheden voor een 
lucratieve handel en de Zweedse 
kroon ondersteunde de handelsre-
laties van de Hollandse handel in 
Finland. Ook lag het op de vaarroute 
naar de meest lucratieve Oostzee-
handel, de Russische handel. Am-
sterdamse handelsboten deden dan 
ook vaak de kleine Finse havens aan. 
Daarnaast hebben Hollandse hande-
laren die zich in Finland vestigden 
een rol gespeeld in de ontwikkeling 
van de samenleving  Åbo werd in de 
17e eeuw het bestuurscentrum van 
de provincie Finland. 

Toen Thorwöste aankwam in Åbo
kende hij geen taalproblemen en 
hierdoor kon hij zich gemakkelijk 
aanpassen. Het Oud-zweeds gold als 
de officiële taal in Abo en de moeder-
taal van Thorwöste, het Nederduits,
was de lingua franca van het Oost-
zeegebied en sterk verwant aan het 
Oudzweeds. Hij kon daardoor min 
of meer zijn eigen taal spreken in een 
gebied 1500 km verwijderd van zijn 
geboorteplaats in Holland.

Åbo was toen nog een relatief nieu-
we stad, die in de periode dat Thor-
wöste er was, van de Zweedse kroon 
steeds meer aandacht zou krijgen 
als onderdeel van een lang moder-
niseringsproces waar ook Rome bij 
betrokken was.  In 1229  namen de 
Zweden het initiatief tot een flinke
uitbreiding van de stad met groot 
nieuwbouwproject. Door de jaren 
heen werd de stad verbonden in het 
grote Duitse Hanzehandelsnetwerk, 
door permanent een groep van Han-
zehandelslieden te herbergen die zich 

in de stad vestigden. 

Tijdens de regering 
van de Zweedse ko-
ning Gustav Vasan 
viel de Kalmarunie 
na 1521 uiteen. Vasa 
begon van Zweden 
een zelfstandig rijk te 
maken in het Oost-
z eegebied en pro -
beerde meer greep te 
krijgen op Finland. 
Later zouden zijn na-
volgers waaronder Jo-
han III die handel 
met de Hol landers 
bevorderde, zijn lijn 
doorzetten. 

Daarnaast werd op direct bevel van 
de Paus in 1150 een Zweedse kruis-
tocht gevoerd over het ‘finse’ land
naar Rusland toe. De Dominicaanse 
orde moest Finland christianiseren 
en onderdeel maken van Europa. 
Åbo werd hierin het centrum en 
kreeg  een aartsbisdomzetel. Onder 
invloed van het Lutheranisme werd 
de Finse taal gestimuleerd. Zo zond 
de Zweedse kroon de  “vader van de 
Finse taal”  Michael Agricola in 1636 
naar Wittenberg om in de leer te gaan 
bij Maarten Luther. 

Ondertussen werden buitenlandse 
handelaren uitgenodigd en aange-
moedigd om zich te gaan vestigen 
in Åbo. De Oostzeehandel in Fin-
land was opgezet door Duitse han-
delaren die Russische pelzen vanuit 
Rusland via de Finse rivieren naar 
de Finse steden in het Zuidwesten 
vervoerden. Dit was ingebed in de 
Hanzehandel die was gebaseerd op 
wederzijdse prijsafspraken en het 
vertrouwen dat men alleen met el-
kaar ging handelen. Geleidelijk aan, 
naar de tijdsgeest waarin het individu 
meer voorrang kreeg dan het  collec-
tief, begaven de Hollandse handela-
ren zich meer in de Oostzeehandel. 
Zij kenden een meer op de persoon 
gerichte manier van handelen met de 
eigen belangen vooropgesteld waarbij 
zij hun eigen belangen op de eerste 
plaats stelden. 

Toen Thorwöste in 1620 aankwam
in Åbo was hij niet de eerste Hol-
landse handelaar in de stad, wel zou 
hij de eerste succesvolle zijn die zich 
er permanent vestigde. Al in 1395/96 
arriveerde Peter van der Berghe in 
Åbo. Enkele jaren later in 1414 en 
1415 vestigden de handelaren Hans 
van Kampen en Johan Overkamp 

zich in de kleine stad. Over deze 3 
handelaren (in dienst van Duitsers) is 
weinig bekend. Meer valt er te lezen 
over  Peter van der Linden. In 1419 
had Van der Linden een fortuin ver-
gaard in Tallinn en ging voor Duitse 
opdrachtgevers werken in Åbo. Na 
een aantal jaren te hebben gewoond 
in het centrum verhuisde hij 20 ki-
lometer verderop naar Kuittia in de 
archipel nabij de stad Parainen waar 
hij een nieuw landshuis bouwde dat 
nog steeds te bezichtigen is. 

In deze jaren was er sporadisch 
handel tussen de Hollands-Zweedse. 
Er was een grote vraag naar Vlaamse 
laken en zout, maar de kosten waren 
te hoog door de vele tolheffingen en
de gebrekkig structuren in het ge-
bied. Zo meerde in 1425 een Hol-
lands schip aan in Åbo. Het was op 
doortocht naar Novgorod en alhoe-
wel de schipper werd benaderd, vond 
hij het  niet aantrekkelijk genoeg om 
regelmatig naar deze stad te varen. 2 
jaren later trok Peter Van der Linden 
naar Rusland . Over deze tocht en het 
verdere verloop van de handelaar is 
weinig bekend. Wel  hebben nazaten 
van Peter van der Linden zich geves-
tigd in Finland, waaronder de latere 
landsheer van Pori en Åbo in 1655-
1666,  Erik von der Linden. 

Pas in 1487 kreeg de Hollands-
Zweedse handel meer vaste vorm 
met een handelsverdrag - gesloten 
in Viborg - waarbij aanzienlijk min-
der tolheffingen werden afgesproken.
Gesteld kan worden dat de Hollands-
Finse handel begon in Viborg. Met 
het verdrag konden de Hollanders 
vrij handelen in het hele Zweedse rijk 
en tevens in Finland waar Åbo het 
bestuurscentrum van werd. 

De Hollanders waren al snel een 
geduchte concurrent voor de Duitse 
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Åbo (Om burger te worden van een 
stad moest je in die tijd voldoende 
bijdragen hebben geleverd aan de 
kroon). Thorwöste deed tevens za-
ken met zijn voormalige baas Jacob 
Wolle. Dit zou nog  een opvallend 
gevolg  krijgen. 

Toen bleek dat de Schot hem niet 
kon terugbetalen eiste de Hollander 

een deel van Wolle ś zaak op als on-
derpand. Vervolgens ging het niet 
beter met de handel van Wolle en 
kwam hij nog meer in de financiële
problemen. Thorwöste nam een deel
van  de zaak van Wolle in 1636 over. 
Wolle heeft niet zijn schuld kunnen 
aflossen. Deze daad maakte indruk
en valt meestal terug te lezen in de 
literatuur over deze Hollandse han-
delaar in Finland. 

In 1638 kocht hij zijn eigen schip, 
vervaardigd in Amsterdam, en huur-
de de Hollandse schipper Wolter 
Tijsen in. Thorwöste was de eerste
handelaar in Åbo die dit deed en  
naar Spanje, Lübeck en Amster-
dam  voor onder andere zout en la-
ken. Met name zout was een gewild 
product in Finland. Na een winst-
gevende periode kreeg Thorwöste
in 1645 een zakelijk geschil met de 
schipper. Hierop verlegde hij zijn 
aandacht naar de teerhandel en ging 
samenwerken met de Amsterdamse 
factorijeigenaar Diedrich von Dans 
in Amsterdam die tevens met Jacob 
Wolle zaken deed. 

Thorwöste was inmiddels een lid
van de bourgeoisie van Åbo. En-
kele jaren na zijn aankomst was hij 
getrouwd met de dochter van de 
groothandelaar Peter Såger die hem 
ook wat zou helpen in het begin 
van zijn eigen handel. Met  Sågerin 

handelaren te vormen. Het  mes 
sneed aan twee kanten. De Hol-
landers konden handelsterrein  ver-
overen op de Hanzesteden, terwijl 
Zweden zich kon ontwikkelen tot een 
zelfstandige actor in de Oostzee, los 
van Denemarken wat weer tot gevolg 
had dat in 1523 de Zweedse kroon de 
Hollandse handelsrelaties in Finland 
ondersteunde. Zo stuurde de kroon 
in 1550 de rijke koopman Hans van 
Sande naar Helsinki om van deze 
nieuwe te bouwen stad een tegen-
hanger te  maken  van de florerende
handelsstad Tallinn. Van Sande werd 
een invloedrijk figuur in de stad,
maar toch bleef Helsinki tot 1812 een 
onbeduidende havenstad. Daarnaast 
valt in de Sont-tolregisters te lezen 
dat er meer Hollandse schepen de 
Finse havens aandeden. Daarnaast 
leverde de eerste grote Hollandse 
handelaar in Zweden, Willem van 
Wijk in 1556 arbeidskrachten aan de 
Finse hertog Jan, de latere Zweedse 
koning Johan III, voor de bouw van 
het slot Åbo.

Åbo bleef  een kleine handelsstad 
in het Oostzeegebied. Ten westen  lag 
het Zweeds machtscentrum Stock-
holm en ten oosten  het uitgestrekte 
rijk Moskovië waarvan de heersers, 
de Romanovs, bezig waren het land 
te unificeren. In het zuiden lagen de
oude Baltische lucratieve handelsste-
den Reval, Tallinn en iets verderop 
het grote Danzig.

Alhoewel de Zweden de Finnen 
overheersten, was er in deze periode 
geen onvrede tegenover de Zweedse 
kroon. Het gebied werd vanuit Åbo 
bestuurd door een Zweedse bestuur-
der. Een invloedrijke en populaire 
gouveneur-generaal was Per Brahe. 
Hij leidde in 1637-1640 en in 1648-
1654 het gebied en voerde vele veran-
deringen door met de bedoeling het 
te moderniseren. Zo hervormde de 
hij administratie volledig en intro-
duceerde het postverkeer. Daarnaast 
stichtte hij een tiental steden én be-
vorderde het onderwijs door o.a. in 
1640 de eerste universiteit te sticht-
ten te Åbo. Dit en het gegeven dat 
de volkstaal het Fins mocht worden 
gebruikt maakte het dat de periode 
waarin Brahe regeerde ook wel be-
kend staat als de “Goede tijd”.

Na zijn aankomst verging het 
Thorwöste  ook goed en hij besloot
in 1629 een eigen zaak  op te zetten 
met wat pluimvee en in de teerhan-
del. De start verliep voorspoedig en 
in 1632 werd hij burger van de stad 

Elindochter kreeg hij 3 zonen en een 
dochter die allen Duitstalig werden 
opgevoed in een veranderende sa-
menleving. Åbo was in deze periode 
verworden tot een levendige multi-
culturele samenleving met de vele 
buitenlandse handelaren. Zo voeren 
Hollandse handelaren en arbeiders 
regelmatig vanuit Amsterdam, Tal-
linn, Danzig en Viborg naar Åbo. 
Naast Thorwöste vestigden o.a. Pe-
ter en Wellam Facht, Kristoffer von
Leiden, Herman Stamer, Lorentz 
Giertz zich in Åbo. De oorspronke-
lijke naam van de Fachten was Hol-
lander en in Turku veranderden zij 
hun naam. Wellam Facht stierf in 
1629 en is bijgezet in de kathedraal 
van Turku. 

Zweden had ondertussen de steden 
Riga en Danzig veroverd op de Rus-
sen en hiermee kwam Åbo te liggen 
in een nauwer samenwerkend han-
delsnetwerk. Af en toe leidde de veel-
taligheid en culturele tot emotionele 
discussies in de stad. Het was soms 
onduidelijk wat de dominerende taal 
en cultuur. Thorwöste hield zich ver
van deze discussies en politieke aan-
gelegenheden en trok zijn eigen plan. 
Hij vond het waarschijnlijk niet in-
teressant genoeg om er politieke am-
bities op na te houden en sloot zich 
moeiteloos aan bij de Duitse minder-
heid.  Zijn keuzes leverden hem des-
alniettemin wel prestige op. 

Zo kreeg hij het voorrecht van de 
Zweedse koningen Christina om 4 
Hollandse en 2 Duitse mannen in 
dienst te nemen. Dit ging in tegen 
het Zweeds beleid, maar Thorwöste
kon geen “Fins” bekwaam personeel 
vinden in Åbo. Dit voorval toont aan 
dat hij aanzien had verworven in de 
stad. Zijn prestaties bleven niet on-
opgemerkt  bij de Zweedse kroon. In 
1647 werd hij Zweeds staatsburger en 
tijdelijk accountant van het slot van 
Åbo. Hij was een invloedrijk persoon 
in Finland geworden.

In hetzelfde jaar kocht hij het 
buitenhuis Ojamo in de regio Lo-
hja gelegen ten westen van Espoo en 
Helsingfors. Reden ervoor waren 2 
gekochte ijzerverwerkingsbedrijven 
die naast de teerhandel een belang-
rijke bron van inkomsten werden. 
Deze fabrieken, voortgedreven door 
watermolens, werkten als katalysator 
in de Finse vroegmoderne industrie 
en trokken al snel de aandacht van 
de Zweedse kroon in Stockholm. Het 
gebruik van molens in de industrie 
en landwinning in het Oostzeegebied 
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genoemd. Buitenlandse handelaren 
werden niet meer zoveel geholpen 
door de Zweedse kroon als voorheen 
en Thorwöste ś Hollands personeel
vertrok dan ook naar andere oorden. 
Zo kreeg Peter Thorwöste geen echte
Hollandse opvolger. 

Het Zweedse rijk trok de Finse 
handel meer naar zich toen ter ver-
krijging van meer controle en in-
komsten. Aangezien Zweden de 
provincie Finland strak regeerde en 
Åbo een kleine handelsstad bleef, 
keken de Hollanders al snel over de 
Finse grens naar meer winstgevende  
oorden. Het aan de Russische grens 
gelegen Finse Viborg bleef een be-
langrijke handelsstad.

Met zijn typisch Hollandse ma-
nier van handelen wist Thorwöste
zich behendig als een van de eerste 
zelfstandige Hollandse handelaren 
een vaste plaats te verwerven in 
Åbo. Zijn stijl handelen kenmerkte 
zich door een individuele aanpak, 
ondernemend zijn en een groot 
aanpassingsvermogen. In de Finse 
geschiedschrijving staat hij vooral 
bekend als een belangrijk Holland-
se groothandelaar die aan de wieg 
stond van Fiskar en de teerhandel 
van Pohjanmaa, maar die wel op 
een eigenzinnige en sluwe manier 
zaken deed. Zijn naam is vereeuwigd 
op het eiland Hirvensalo waar een 
straat naar hem is vernoemd. Het 
einde van de straat kijkt uit op de 
haven en het slot van Turku waar 
hij aanmeerde in 1620.

Zuma Zeelig

was overigens een uitvinding uit 
Holland en Vlaanderen die in 
de 17e eeuw werd  geëxporteerd  
naar Finland. Regelmatig kwa-
men  experts over uit Holland. 

In 1648 was Thorwöste de
grootste handelaar van Åbo en 
op eigen verzoek was hij één van 
de twee vertegenwoordigers van 
Turku op de vergadering tussen 
de Kroon en haar parlement. De 
reden van deelname was overi-
gens louter gebaseerd op zijn be-
langen in de teerhandel.

A ls gevolg van het succes 
van zijn 2 fabrieken in Lohja 
verleende de Zweedse konin-
gin Christina hem in 1649 het 
privilege een groot ijzerverwer-
kingsbedrijf op te richten in het 
dorp Fiskar in Lohja. Hij was vrij 
in de produktkeuze behalve dat hij 
geen kanonnen mocht produceren. 
Dit privilege was gegund aan de 
in Zweden wonende Amsterdamse 
handelaar Trip en de in Luik ge-
boren “vader van de Zweedse in-
dustrie” Louis de Geer. Bij deze 
grootheden stond Thorwöste in de
schaduw. Hij verwerkte het ijzer in 
Fiskar louter voor de verkoop in 
Stockholm en veel winst leverde het 
niet op. Echter, het nog bestaande 
bedrijf wordt wel beschouwd als 
een substantieel onderdeel van de 
geboorte van de IJzerindustrie in 
Finland. Hiermee en met zijn an-
dere successen kan Thorwöste wor-
den beschouwd als een van de grote 
handelslieden uit de Vroegmoderne 
Finse geschiedenis. 

Ondanks dit succes bleef de 
teerhandel zijn grootste en meest 
constante bron van inkomsten. Als 
eerste handelaar probeerde Thor-
wöste de teerhandel op te zetten 
in Pohjanmaa, in het midden van 
het land, maar dit verliep wel voor-
spoedig. Om de aanvoer van teer 
te kunnen blijven herbergen, kocht 
hij land en een schuur op het eiland 
Hirvensalo van Åbo. 

Hierna vinden er geen noemens-
waardige veranderingen meer plaats 
in het leven van Thorwöste. Tot aan
zijn dood in 1659 bleef de groothan-
delaar werken in Åbo. Zijn oudste 
zoon Peter Junior volgde hem op, 
maar bleek een minder slagvaardi-
ge handelaar en zette geen nieuwe 
zaken op en verloor Fiskar aan de 
concurrentie. Hij kon bovendien 
niet meer een Hollander  worden 

Primaire bronnen:
-Turun maakunta-arkisto. Turun 
raastuvanoikeuden renovoidut 
pyödät 1623-1712

Secundaire bronnen:
- Israel, J., De Republiek, 1477-
1806 (Franeker 2001)
- Ranta, R., Turun kaupungin 
historia osa I en II (Turku 1975)
- Kuujo, E ., Turun kaupun-
gin historia 1366-1521 (Turku 
1981)
- Olin, C.H., Åbo sjöfarts histo-
ria I. Intill branden 1827 (Åbo 
1927)
- Pohjoismaiden historia, S., 
Hentilä, Christian Krötzl, Panu 
Pulma ed. (Helsinki 2002) 96-
107, Eino - Suolahti, E., Vantaan 
Helsinkiin. Ensimmäinen Viro-

niemen Helsinki 1640-1721 (Hel-
sinki 1950)
- Davids, C.A., The transfer of wind-
mill technology from the Netherlands 
to North-Eastern Europe - from the 
16th to the early 19th century,  Baltic 
affairs : relations between the Net-
herlands and North-Eastern Europe 
1500-1800 : essays / ed. by J. Ph. S. 
Lemmink, J. S. A. M. van Konings-
brugge (Nijmegen 1990)
- Suomen kansan historia 3: Ruotsin 
vallan aika, E.W., Juva en Mikko Juva 
ed. (Helsinki 1965)
- Vahtola, J., Suomen historia. Jää-
kaudesta Euroopan unioniin (Keuruu 
2003)
- Vahtola, J., Nimistöntutkimus 
ja Pohjois-Suomen varhaishistoria 
(Oulu 1990)
- Vilo, H., Turun Sanomat, ”Kustaa 
Vaasa herkutteli ravuilla Kuitiassa” 
(Turku 2004)
- Unger, R.W.,  “Dutch Herring, 
Technology, and International Trade 
in the Seventeenth Century”, - - The
Journal of Economic History, Vol. 
40, No. 2 (Cambridge1980)
- Åbo-Suomen metropoli. 1600-luku 
Turussa. S., Tuomola ed. (Uusikau-
punki 2000)

Internet:
http://www.kolumbus.fi/mikael.
gerkman/kylasanomat_22_2004.
htm
www.sci.fi/~torstis/lohja/kirjoit/ti-
lat/ojamo.htm
http://www05.turku.fi/museo/Ar-
kisto/europa.html 
http://www.sci.fi/~torstis/lohja/
kirjoit/tilat/ojamo.htm

Pe
te

r T
ho

rw
ös

te
 - 

Ee
n 

N
ed

er
la

nd
se

 H
an

de
la

ar
 in

 F
in

la
nd

 (1
62

0-
16

59
) 



10

Ed
iti

es
po

ns
or

 - 
Fi

sk
ar

s 



11

Ed
iti

es
po

ns
or

 - 
Fi

sk
ar

s 



12
N

ed
er

la
nd

se
 s

oc
ia

le
 v

er
ze

ke
ri

ng
en

 ALGEMEEN

De Sociale Verzekeringsbank is 
het uitvoeringsorgaan voor de Alge-
mene Ouderdomswet, de Algemene  
nabestaandenwet en de Algemene 
kinderbijslagwet. Daarnaast voert 
de Sociale Verzekeringsbank nog 
enkele andere regelingen uit  meer 
specifiek bedoeld voor de in Neder-
land wonenden.

Wij zullen ons daarom beperken 
tot de Algemene Ouderdomswet 
(AOW) en de Algemene nabestaan-
denwet (Anw).

Wie zijn er verzekerd voor de 
AOW en de Anw?

In Nederland is het sociale verze-
keringsstelsel gebaseerd op ingeze-
tenschap. Dat wil zeggen dat enkel 
wonen in Nederland voldoende is om 
verzekerd te zijn. Of iemand ingeze-
tene is wordt naar de omstandighe-
den beoordeeld. Deze beoordeling 
zal alleen plaatsvinden wanneer over 
het ingezetenschap twijfel kan be-
staan. Van belang voor deze beoor-
deling is de mate van binding met 
Nederland op sociaal, economisch 
en juridisch gebied.

Een tweede mogelijkheid om ver-
zekerd te zijn ingevolge het sociale 
verzekeringsstelsel is wanneer men 
woonachtig in het buitenland, in 
Nederland arbeid verricht en daar-
door aan de loonbelasting is onder-
worpen.

Uiteraard bestaan er op deze twee 
hoofdregels de nodige uitzonderin-
gen.

De verzekering voor de AOW loopt 
vanaf het bereiken van de 15-jarige 
leeftijd tot aan het bereiken van de 
65-jarige leeftijd. Voor de Anw blijft 
men ook na het bereiken van de 65-
jarige leeftijd verzekerd.

Ingeval van emigratie houdt men 
op ingezetene te zijn en is men dus 
niet meer verzekerd. Dit  betekent dat 
voor al de jaren dat iemand voor het 
bereiken van de 65 jaar in het bui-
tenland woont er voor ieder jaar een 
korting op het AOW-pensioen wordt 
toegepast van 2% per jaar. Hierdoor 
ontstaat een zogenaamd AOW-gat. 
Dit is echter  te ondervangen door 
aanmelding voor vrijwillige premie-
betaling bij ons kantoor verzekerin-
gen, afdeling Vrijwillige verzekering, 
postbus 357, 1180 AJ Amstelveen, 

telefoonnummer 020 6565225.

Men kan geheel vrijblijvend in-
formatie inwinnen over vrijwillige 
premiebetaling voor de AOW en/of 
Anw. Men moet er echter wel op 
bedacht zijn dat het verzoek voor 
vrijwillige premiebetaling moet ge-
beuren binnen één jaar na vertrek uit 
Nederland.  Vrijwillige premiebeta-
ling voor de Anw kan ook van belang 
zijn ingeval de partner jonger is dan 
65 jaar en  aan de voorwaarden voor 
het recht op een nabestaandenuitke-
ring voldoet.

NABESTAANDENUITKE-
RING (Anw)

Voorwaarden voor het recht op een 
nabestaandenuitkering op grond van 
de Anw zijn de volgende, de nabe-
staande moet:

1. geboren zijn vóór 1950 of
2. kinderen hebben die niet tot 
het huishouden van een ander beho-
ren en jonger zijn dan 18 jaar of
3. voor langer dan 3 maanden 
arbeidsongeschikt zijn.

Wanneer de nabestaande ophoudt 
aan de voorwaarden onder 2 te vol-
doen  kan de nabestaandenuitkering 
op grond van arbeidsongeschikt-
heid worden voortgezet. Is de nabe-
staande niet arbeidsongeschikt dan 
wordt de nabestaandenuitkering 
beëindigd. De nabestaandenuitke-
ring wordt tevens beëindigd indien 
de nabestaande gaat samenwonen 
of in het huwelijk treedt. Ingeval de 
samenwoning wordt beëindigd bin-
nen 6 maanden na de datum van 
de beëindigingsbeschikking kan de 
nabestaandenuitkering herleven. De 
nabestaandenuitkering eindigt in 
ieder geval bij het bereiken van de 
65-jarige leeftijd.

Is de overledene verzekerd op het 
moment van overlijden door vrijwil-
lige premiebetaling of door arbeid 
in loondienst, dan bestaat er zonder 
meer recht op een volledige nabe-
staandenuitkering indien aan boven-
genoemde criteria wordt voldaan. De 
hoogte van deze nabestaandenuitke-
ring is afhankelijk van inkomen van 
de nabestaande. Een buitenlandse 
nabestaandenuitkering wordt volle-
dig op de Nederlandse uitkering in 
mindering gebracht.

Is de overledene op het moment 
van overlijden niet verzekerd door 

arbeid of vrijwillige verzekering, kan 
een mogelijk recht op nabestaanden-
uitkering worden geopend op grond 
van internationale regelgeving.  Het 
zal hierbij altijd gaan om een gedeel-
telijke nabestaandenuitkering, welke 
wordt berekend aan de hand van de 
verzekeringstijdvakken van de over-
ledene in Nederland in verhouding 
tot het totaal van de verzekering-
tijdvakken in andere EU-lidstaten 
en Nederland bij elkaar.

In geval de overledene verzekerd 
is geweest in het woonland dient de 
aanvraag te geschieden via het bui-
tenlandse verzekeringsorgaan. Is de 
overledene niet verzekerd geweest in 
het woonland dan zal de aanvraag di-
rect bij de Sociale Verzekeringsbank 
te Breda moeten worden ingediend. 
U kunt de SVB vragen u een aan-
vraag toe te sturen. Telefoonnummer 
0031 765485010.

In het eerste geval beschikt het 
buitenlandse pensioenorgaan over 
de nodige formulieren. De gegevens 
van de overledene en de rechtheb-
bende zijn door deze formulieren 
gelijk geverifieerd.

In het tweede geval zal verificatie
alsnog moeten plaatsvinden. Voor de 
overledene gebeurt dit door middel 
van een akte van overlijden en voor 
de langstlevende moet een bewijs 
van in leven zijn worden ingevuld 
en ondertekend door een daartoe 
bevoegd orgaan.

Afhankelijk van de onderzoekpro-
cedure naar de verzekeringstijdvak-
ken van de overledene in Nederland 
kan de toekenning van een nabe-
staandenuitkering geruime tijd in be-
slag nemen. Wij kunnen zolang een 
voorschot verlenen. Een voorschot op 
de Nederlandse Anw-uitkering is al-
leen mogelijk wanneer de overledene 
op datum overlijden in Nederland 
verzekerd was. In het andere geval 
zal door het woonland een voorschot 
moeten worden verleend. Tot zover 
de belangrijkste facetten betreffende
de Anw.

OUDERDOMSPENSIOEN 
(AOW)

Er bestaat recht op een AOW-pen-
sioen zodra men de 65-jarige leeftijd 
heeft bereikt.

De AOW wordt opgebouwd tus-
sen het 15e levensjaar en de 65-jarige 
leeftijd. Dit is in totaal 50 jaar. Voor 
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 elk verzekeringsjaar krijgt men 2%. 
In totaal kan dit oplopen tot 100%. 
Gedeelten van een jaar worden af-
gerond naar boven.

Indien iemand minder dan 1 jaar 
in Nederland heeft gewerkt, bestaat 
toch recht op een AOW-pensioen 
van 2%.

Kleine AOW-pensioenen kun-
nen ook per kwartaal of zelfs per 
jaar worden uitbetaald. Dit scheelt 
aanzienlijk in overmakingskosten. 
Ingeval het AOW-pensioen op een 
buitenlandse rekening moet worden 
bijgeschreven dient het de IBAN 
van de bank te worden doorgegeven. 
Ook dit scheelt overmakingskosten. 
Wanneer men als een gehuwd echt-
paar beide AOW-pensioenen op een 
identiek buitenlands rekeningnum-
mer laat bijschrijven, worden de 
betalingen samengevoegd tot  één 
bedrag waarover slechts  éénmaal 
overmakingskosten wordt bere-
kend. Men kan uiteraard het AOW-
pensioen ook bij laten schrijven op 
een Nederlands rekeningnummer.

Ook bij de AOW geldt de stelre-
gel dat indien men in het woonland 
verzekerd is geweest een aanvraag 

moet worden ingediend bij het bui-
tenlandse pensioenorgaan. Dit ter 
verificatie van de persoonsgegevens
van betrokkenen.

Is men nimmer in het buiten-
land verzekerd geweest, dient de 
aanvraag rechtstreeks bij de Soci-
ale Verzekeringsbank te worden 
ingediend. U kunt hiervoor contact 
opnemen met de Sociale Verzeke-
ringsbank te Breda, telefoonnum-
mer 0031 76 5485010.

Daar een onderzoek naar de ver-
zekeringstijdvakken van betrokken 
personen geruime tijd in beslag kan 
nemen, adviseren wij een aanvraag 
om ouderdomspensioen een jaar 
voor het bereiken van 65-jarige leef-
tijd in te dienen. 

Daar het Nederlandse sociale 
verzekeringsstelsel in de meeste 
gevallen afwijkt van het verzeke-
ringsstelsel in het woonland zijn 
er situaties denkbaar waarbij het 
buitenlandse pensioenorgaan zijn 
bedenkingen heeft voor wat betreft 
de indiening van een aanvraag om 
AOW-pensioen. Dit zal onder an-
dere het geval kunnen zijn indien de 

betrokken persoon alleen in Neder-
land heeft gewoond en daar nooit 
heeft gewerkt. 

Ook voor een in een EU-land 
wonende gehuwde vrouw  van wie 
de echtgenoot tijdens het huwelijk 
in Nederland heeft gewerkt, kan 
op grond van internationaal recht 
tot 2 augustus 1989 recht op een 
gedeeltelijk AOW-pensioen zijn 
opgebouwd. Zij mag dan zelf gedu-
rende diezelfde periode niet in haar 
woonland verzekerd zijn geweest. 
Overigens geldt hetzelfde voor de 
gehuwde man daar deze regel sekse-
neutraal moet worden uitgelegd

Verder kan er ook recht bestaan 
op AOW-pensioen voor diegenen 
die reeds vóór  1 januari 1957 maar 
ná de 15e verjaardag naar een EU-
land zijn vertrokken. Gelieve het 
buitenlandse pensioenorgaan er 
zonodig op te wijzen dat ons pensi-
oenstelsel anders is samengesteld en 
dat een aanvraag om AOW-pensi-
oen daarom altijd zin heeft.

Geplaatst op verzoek van Paul 
van Hoof van de afdeling AOW/
Anw - SVB.

Ik ben Zuma Zeelig. 31 Jaren 
geleden zag ik het licht in de 

stad Groningen, de stad die ik be-
schouwd als “mijn stad”. Een week 
later verhuisde ik 14 kilometer ver-
derop naar het Drentse dorp Peize 
waar ik tot mijn 20e  heb gewoond.  
Het oude dorp Peize is helaas ver-
worden tot Drents forenzendorp 
gelegen tussen grote woonkernen 
waardoor de oude identiteit verloren 
gaat. Het is wel een leuk dorp en als 
je de tijd neemt voor de Drenten, 
zijn het aardige mensen met een 
eigen cultuur, een klein minder-
waardigheidscomplex en bovenal 
een “no-nonsense” menta liteit. 
Een beetje Fins, maar trots op een 
andere manier. Mijn ouders heb-
ben er altijd voor gezorgd dat ik in 
aanraking kwam met verschillende 
culturen en opensta voor verschil-
lenden soorten mensen. Misschien 
komt dit wel doordat mijn vader is 
geboren op Java en  mijn moeder is 
opgegroeid in het West-Groningen 
en zijn opgegroeid in een andere 
mentaliteit dan de Drentse. Mijn 
ouders hebben een grote liefde voor 
Denemarken en vrienden van ons 
voor Noorwegen waardoor ik een 
tik heb overgehouden voor Fenno-
Scandinavie.   

Mijn middelbare school heb ik 
doorlopen in Groningen waar ik 
vervolgens ook mijn eerste liefde 
geschiedenis ben gaan studeren. Ik 
ben geen echte Groninger, maar heb 
mij altijd prettig gevoeld in deze 
stad die alles te bieden heeft in het 
Noorden van het land. Van die tijd 
heb ik een vaste groep vrienden 
overgehouden en van een kind van 
een stel zijn mijn vrouw en ik sui-
keroom en suikertante (onze versie 
van kummilapsi). Ik wist niet pre-
cies wat ik wilde gaan studeren en 
besloot datgene te gaan studeren 
wat ik leuk vond in plaats van dat-
gene wat een baan garandeert. Je 
moet veel schrijven en tijdens mijn 
studie kwam ik erachter dat ik een 
vorm van dyslexie heb wat mij niet 
hinderde in het onderzoek. Ik heb 
last van concentratiestoornisssen 
waardoor ik soms bij vermoeidheid 
niet al te intelligent over kon komen 
en wel eens een taalfout maak. Na 
een tijdje heb ik er mee leren om-
gaan en ben erg blij dat ik weet waar 
het vandaan komt. Ik scoorde in 
het verleden slecht scoorde op een 
bepaald soort testen en tijdens mijn 
middelbare schoolperiode wilde ik 
nogal eens intelligent en tegelijker-

tijd erg slecht presteren. 

Tijdens mijn studie ben ik vanwe-
ge mijn scriptie en het  archiefma-
teriaal een semester gaan studeren 
in het Noorse Tromsö. Daar ont-
moette ik een leuke groep mensen 
en al vrij snel een Finse, Anna. 
Ondanks dat ik dacht dat Nokia 
een Koreaans merk was, vond zij 
mij ook leuk en bleven we bij el-
kaar. Na 4 maanden vloog ik via 
Helsinki terug naar Groningen. 
Vervolgens maakte ik mijn scriptie 
af en ging op zoek naar werk bui-
ten mijn vakgebied. Ik werd amb-
tenaar en moest mijzelf opleiden tot 
beleidsmedewerker onderwijs in de 
Friese gemeente Opsterland. Het 
was baan in een echt Friese omge-
ving met mogelijkheden. Ik werkte 
vooral aan de financiële kant van
het onderwijs en kwam ik erachter 
dat als iets mij niet echt boeit, mijn 
interesse wat afneemt. Het was een 
werkomgeving waar ik heb leren 
kennismaken met werkdruk en de 
zakelijke werksfeer.  Wel hield ik al 
die tijd rekening met een mogelijke 
emigratie naar Finland, maar wilde 
eerst wat werkervaring opdoen. 

Na een half jaar kwam Anna over-
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gevlogen om Neder-
land te leren kennen 
en te kijken hoe het 
met ons zou gaan. We 
hebben een jaar in een 
klein apartement ge-
woond en terwijl ik in 
Friesland werkte, leer-
de Anna Groningen  
en de Nederlandse 
arbeidsmarkt kennen. 
Daar besloten we om 
in twee culturen te 
gaan leven en familie 
en vrienden steunden 
ons hierin door dik en 
dun. Toen verbaasde 
het mij af en toe hoe 
onaardig Nederlan-
ders tegenover buiten-
landers kunnen zijn 
tegenover een blonde 
Finse of een aardige en hardwerkende 
Roemeense. 

Eind 2003 emigreerden wij naar 
Turku waar ik leerde voetballen en 
het fenomeen ICT goed leerde ken-
nen. Anna wilde haar studie oppak-
ken na een tussenjaar en ik wilde 
Finland leren kennen binnen een 
ruime periode, 3 jaren. Gezien mijn 
achtergrond werd mij door iedereen 
nadrukkelijk aangeraden eerst deel te 
nemen aan het integratieprogramma 
of meteen onderzoek te gaan doen 
aan de universiteit. Aangezien mijn 
interesse Noord-noorse geschiedenis 
was, ik toch echt zelfstandig wilde 
functioneren in Finland en in Turku 
woonde, was de keuze snel gemaakt. 
Vervolgens heb ik anderhalf jaar 
verschillende cursussen en studies 
gedaan naast vrijwilligerwerk en 
wat kleine baantjes via Nederlandse 
vrienden. De Nederlanders in Turku 
stonden meteen open voor mij en ik 
leerde het internationale lichtpunt 
FC Nations United met haar Ne-
derlanders. Zelf richtte ik met wat 
vrienden voetbalclub op die inmid-
dels ter ziele is gegaan vanwege werk 
en verhuizingen. Momenteel trap ik 
tegen een bal bij een groep aardige 
Finnen. 

Anna en haar familie hebben mij 
veel geholpen met het wennen aan 
Finland en zoals vaak het geval is, 
moest zij alle bureaucratische zaken 
voor mij regelen, omdat zij het sy-
steem kenden en Finse spreekt. Dit 
moet af en toe vast veel werk zijn 
geweest naar haar studie en werk. 
Met ons ging het persoonlijk en in 
september 2005 zijn wij getrouwd 
in Turku. Onze eerste huwelijksreis 

bracht ons terug in Tromsö. 2 jaren 
later zijn we een week in New York 
verbleven en als we genoeg geld heb-
ben gespaard willen we Californië 
aandoen. Ons huwelijksreis omvat 
vele jaren vanwege de financiën en
de verplichtingen. 

Na 18 maanden voelde het inte-
gratieprogramma aan als een warme 
deken op een zomerse dag en verliet 
ik het universitaire programma om 
fulltime te gaan werken en Fins te 
blijven leren. Deze taal is toch een 
groot deel van de Finse identiteit 
en naar mijn mening is de arbeids-
markt hard en fair voor iedereen die 
niet de juiste studies heeft gevolgd 
en/of geen goed Fins beheerst. Zoals 
zovelen heb ik mij vaak afgevraagd 
wat ik hier doe en of ik ooit een baan 
zou kunnen krijgen. Ondanks alle 
ellende realiseerde ik mij wel dat 
ik een Westeuropeaan ben en ben 
niet in de val van zelfmedelijden en 
wroeging tegenover Finland terecht-
gekomen. Tijdens de taalcursussen 
en het voetballen kom je wel eens 
emigranten tegen die erg negatief 
zijn over Finland en vele bekenden 
zijn geremigreerd. 

Op een dag belde het asielzoekers-
centrum, waar ik vrijwilligerswerk 
had gedaan, mij op of ik wilde een 
tijd wilde gaan werken als ohjaaja en 
sindsdien werk ik meer op mijn ni-
veau. Mijn baan in het bejaardente-
huis was in het begin prettig door de 
vriendelijke collega's en doordat de 
cheffin mij de kans gaf, maar als snel
niet goed voor mijn geduld. Hierna 
ben ik blijven werken en wilde ik 
bovenal mijn dagelijks leven een in-
vulling geven. Op dit moment ben 
ik leraar aan de Internationale school 

en een cursus geschie-
denis over Noord- en 
Zuidnederlanders in 
het Oostzeegebied 
aan de universiteit. 
Omdat deze banen 
niet alle rekeningen 
kunnen betalen ben 
ik tevens “invalohjaa-
ja” bij een tehuis voor 
probleemjongeren en 
misschien binnenkort 
ohjaaja op een andere 
plek. Doordat ik dys-
lexie heb en zowel het 
Fins als het voorbeel-
dig Engels moet ge-
bruiken op het werk; 
is het af toe gymnas-
tieken op hoog ni-
veau wat stimulerend 
werkt. Bovendien is 

het werken in een land met een der-
gelijk hoog onderwijs-/ en ohjaaja-
niveau voor kinderen en asielzoekers 
een leerzame en prettige uitdaging. 
Het onderwijs hier is dergelijk an-
ders geregeld dat ik heb besloten om 
Kasvatustiede perusopinnot te gaan 
studeren voor de inhoud en als taal-
cursus. Maar eens even kijken hoe-
veel punten ik haal  ;) . 

Het hebben van verschillende part 
timebanen is nieuw voor mij en het 
is soms lastig om de werktijden goed 
te regelen. Voor de nabije toekomst 
wil ik slechts een of twee werkplek-
ken hebben. Die toekomst staat voor 
ons nog niet vast. 

Na 3,5 jaren zijn wij op een punt 
gekomen dat we gaan kijken waar 
wij ons leven gaan voorzetten. Anna 
rond haar studie af en werk tijdelijk 
bij het universitaire Congresbureau 
waar contracten langer dan een jaar 
zeldzaam zijn. We zijn bereid om 
in beide landen te leven en eigen-
lijk beslist de werkplek waar en in 
welk land we gaan wonen. Finland 
is mijn tweede land geworden en 
het is prettig leven in Turku met al 
haar faciliteiten. Het even in deze 
twee culturen bevalt mij goed en we 
proberen zoveel als mogelijk tegen 
elkaar onze moedertaal te spreken. 
Je wilt toch thuis je eigen moerstaal 
spreken en mochten er kinderen ko-
men, willen we hen zowel Nijntje als 
Muummi meegeven! 

Vriendelijke groet:

Zuma Zeelig  
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In Oulu weet je het nooit met 
het weer en even leek het 

erop, dat we voor de barbecue 
paraplu’s en dikke jassen nodig 
zouden hebben, maar gelukkig 
was dat niet nodig: ’s middags 
brak de zon door en ondanks 
een redelijk frisse bries, konden 
we toch buiten zitten. Vanaf een 
uur of vijf kwamen de mensen 
binnendruppelen.  Bekende 
gezichten, maar ook een nieuwe 
gast: Maikki, die jarenlang in 
Nederland had gewoond en 
ervan genoot weer Nederlands 
te horen en het zelf ook vloeiend 
sprak. 

Iedereen had iet s  lek kers 
meegebracht: sa lades, za lm, 
worstjes, stokbrood (veel te 
veel zoa ls a lt ijd...), er werd 
l e k k e r  g e g e t e n  t e r w i j l  d e 
kinderen kunstjes deden op de 
trampoline.

Al snel kwam het gesprek op de 
plannen voor de zomer en de herfst: 
een spelletjesavond- Tuula bood 
gelijk aan, dart dit bij hen thuis 
kon plaatsvinden- en een ruskaretki 
naar Yli-Tornio zijn gepland. 

Alhoewel we in Oulu met weinig 

Nederlanders zijn, is bij een aantal 
leden toch een echte wens aanwezig 
om een paar keer in het jaar iets te 
organiseren. Een voordeel van een 
kleine groep is, dat er met ieders 
wensen rekening gehouden kan 
worden.

Intussen was het een stuk koeler 
geworden, je moet naar Nederlandse 

normen wel een beetje gek zijn, om 
bij 12 graden nog buiten te zitten, 
dus verhuisden we voor de koffie
naar binnen. Nadat iedereen  naar 
huis was, keken we terug op een 
gezellige avond.

Sandra van der Veen
Marina Nijhuis
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Vo o r a f g a a n d  a a n  d e 
vo or j a a r s v e r g a de r i n g  i n 

Tampere, op 24 maart, had onze 
vereniging een bezoek georganiseerd 
aan het Lenin museum. Wij kregen 
daar een deskundige uitleg van een 
gids en voor mij leverde dit veel 
nieuwe informatie op. Dat Lenin, 
voordat hij de macht in Rusland 
overnam, zo vaak en langdurig in 
Finland is geweest, maakt de relatie 
tussen Finland en Lenin toch wel heel 
speciaal, en ik werd nieuwsgierig. De 
gids vertelde over een dik, driedelig 
boek, ‘Lenin ja Suomi’, waar alles 
uitgebreid  in staat. 

Een paa r weken later kon ik 
dit boek via de bibliotheek van 
Kauniainen lenen. De drie delen 
zijn gepubliceerd in 1987, 1989 en 
1990 door het Opetusministeriö in 
Helsinki. Ik doe hierbij een poging 
een overzicht te geven van Lenin’s 
escapades in Finland, dat tot de 
Oktober Revolutie van 1917 een 
geliefd toevluchtsoord was voor 
Russische revolutionairen. Hoewel 
Finland deel uitmaakte van het 
imperium van de tsaar, was het daar 
over het algemeen veiliger voor deze 
lieden dan in Rusland zelf. 

Lenin reisde v ia Finland van 
West-Europa naar Sint Petersburg 
en terug, woonde twee conferenties 
van de Bolsjewieken bij in Tampere, 
en verbleef relatief lange periodes in 
Finland als vluchteling. Bovendien 
was hij in januari 1918 een paar 
dagen in Finland om uit te rusten 
van de dagelijkse beslommeringen 
als nieuwe leider van Rusland. Het is 
duidelijk dat voor de machtsovername 
in Rusland plaat s vond, Lenin 
veel politieke vrienden in Finland 
had, die hem hebben geholpen en 
beschermd.

Zijn eerste bezoek was in 1905, 
toen hij naar Rusland terugkeerde 
via Finland, nadat hij lange tijd 
in West-Europa had vertoefd als 
vluchteling. Rusland had de oorlog 
tegen Japan verloren en er was een 
revolutionaire sfeer ontstaan. De 
tsaar gaf zijn onderdanen tijdelijk 
wat meer vrijheid, en pol it ieke 
vluchtelingen, zoals Lenin, namen 
het risico naar hun vaderland terug 
te keren.

Op zijn reis terug naar Rusland, 
reisde Lenin eerst naar Stockholm. Het 
is merkwaardig dat hij in Stockholm 
een ontmoeting kon organiseren 
met graaf Carl Mannerheim, de 

oudere broer van Carl Gustaf Emil, 
de latere maarschalk en president 
van Finland. Carl Mannerheim 
had zich in Stockholm gevestigd, 
nadat hij Finland uitgezet was door 
gouverneur Bobrikov in 1903. Lenin 
stelde zich voor onder een valse naam, 
maar blijkbaar duurde het niet lang 
voordat Carl Mannerheim achter zijn 
echte identiteit kwam, en dit door 
kon geven aan zijn contactpersonen 
in Helsinki.

Lenin a rr iveerde in Helsink i 
op 18 november 1905 en reisde 
vermoedelijk op 20 november verder 
naar Sint Petersburg. Hierna woonde 
hij in Sint Petersburg met z ijn 
vrouw Nsdezhda Krupskaya, onder 
een valse naam, op verschillende 
adressen. Dit toont aan dat, hoewel 
de tsaar tijdelijk wat toleranter was 
geworden, het in Sint Petersburg nog 
niet echt veilig was voor Lenin.

Een paar weken na zijn aankomst 
in Rusland, werd besloten om een 
Bolsjewistische bijeenkomst van de 
Russische Sociaal Democratische 
A rbeider spa r t ij  te  orga n i seren 
i n  Ta m p e r e  i n  F i n l a n d .  D e 
Russische Sociaal Democratische 
Arbeiderspartij was oorspronkelijk 
in het geheim opgericht in 1898 
in Minsk, om de verschi l lende 
r e vo lut ion a i r e  b e we g i n gen  t e 
verenigen in één partij. Maar tijdens 
het tweede congres van de partij, dat 
in 1903 in Brussel werd gehouden, 
splitste de partij zich in twee vijandige 
kampen, de Mensjewieken en de 
Bolsjewieken. Lenin speelde tijdens 
dit congres een belangrijke rol, omdat 
hij de partijstatuten opstelde voor 
de Bolsjewieken. De Bolsjewieken 
wi lden, in tegenstel l ing tot de 
Mensjewieken, dat het lidmaatschap 
van de partij beperkt bleef tot een 
paar ´ful lt ime´ revolutionairen. 
De bijeenkomst in Tampere werd 
omstreeks Kerstmis 1905 gehouden 
in de ‘Tampereen Työväentalo’, wat 
tegenwoordig het Lenin Museum is. 
Tijdens deze eerste Bolsjewistische 
bijeenkomst van de Russische Sociaal 
Democratische Arbeiderspartij, die 
werd bijgewoond door ongeveer 
veertig revolutionairen, was het de 
eerste keer dat Lenin en Stalin elkaar 
hebben ontmoet.

In het voorjaar van 1906 verbleef 
Lenin enige tijd in Helsinki, waar 
hij op twee of drie verschillende 
adressen logeerde. Hierbij was ook 
het huis van de Bolsjewiek Vladimir 
Smirnov, en daar had hij onder 

andere een ontmoet ing met de 
schrijver Maxim Gorky. In november 
2006 woonde Lenin een tweede 
Bolsjewistische bijeenkomst bij van 
de Russische Sociaal Democratische 
Arbeiderspartij in Tampere.

Va n aug u s tu s  1906 tot  e ind 
1907 woonde Lenin als vluchteling 
in Kuokka la in Finland, op de 
Karelische landengte, niet zo ver 
van Terijoki bij de Russische grens. 
Omdat dit maar 40 km van Sint 
Petersburg was, kon hij in nauw 
contact blijven met revolutionaire 
kringen in Rusland. In Kuokkala 
woonde Lenin in ‘Vi l la Vaasa’, 
waarvan Emil Edvard Engeström en 
zijn vrouw Ruth, de eigenaars waren. 
Blijkbaar sympathiseerde dit echtpaar 
met de Russische oppositie, maar zij 
vormden ook een ontmoetingspunt 
voor allerlei kunstenaars.

Aan het eind van 1907 besloot 
Lenin om opnieuw naar West-Europa 
te verhuizen, omdat het verblijf in 
Finland te riskant werd. Nadat de 
tsaar tijdelijk een wat toleranter 
houding had aangenomen na de 
slechte afloop van de Russisch-Japanse
oorlog, begon de onderdrukking van 
de oppositie weer ernstige vormen 
aan te nemen. Dit was niet alleen 
het geval in Rusland, maar ook 
in Finland. Lenin ging eerst naar 
Helsinki, waar Smirnov het regelde 
dat hij drie weken kon verblijven op 
een adres in Oulunkylä, ongeveer 
zeven kilometer ten noorden van 
Helsinki. Hierna lukte het Lenin, 
met de hulp van Finse socialisten, om 
via Turku, Parainen, en Nauvo, naar 
Stockholm te reizen, vanwaar hij 
verder, via Berlijn, naar Zwitserland 
ging.

Na de Februari Revolutie en het 
afzetten van tsaar Nicolaas II in 1917, 
probeerde Lenin zo snel mogelijk 
naar Sint Petersburg terug te gaan. 
Maar de Eerste Wereldoorlog was 
nog aan de gang en reizen was heel 
moeilijk. Toch lukte het Zwitserse 
communisten om van de Duitse 
regering toestemming te krijgen 
dat Lenin en zijn gezelschap in een 
verzegelde trein door Duitsland 
konden reizen. De Duitsers hoopten 
dat een terugkeer van Lenin in Rusland 
voor politieke onrust zou zorgen, en 
daardoor de Russische positie aan 
het oostfront zou verzwakken. Later 
zou duidelijk worden dat deze Duitse 
tactiek heel succesvol was geweest, 
omdat Lenin, nadat hij de macht in 
Sint Petersburg had overgenomen, 
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de oorlog heef t wil len 
beëindigen onder voor 
Rusland heel onvoordelige 
voorwaarden.

Lenin en zijn gezelschap 
ver l ie ten Zwit ser l a nd 
op 9 april 1917. In the 
N o o r d d u i t s e  p l a a t s 
Sa ssnitz namen zij  de 
pont  na a r  Tre l leborg 
i n  Z u i d - Z w e d e n  e n 
vandaar gingen zij per 
t rein v ia Ma lmö naar 
Stockholm. Vervolgens 
namen zij op 13 april de 
trein naar Haparanda, 
aan de noordpunt van 
d e  B o t n i s c h e  G o l f . 
B l i jk ba a r  vonden  z i j 
het veiliger om zo een 
lange omweg te maken 
rondom de Botni sche 
Golf, in plaats van een 
veerboot te nemen van 
Stockholm naar Turku. 
In Haparanda staken zij 
de Finse grens over naar 
de aangrenzende plaats 
Tornio, en hierna gingen 
zij per trein naar Sint 
Petersburg. De reis ging 
via Kemi, Oulu, Tampere, 
Riihimäki, Lahti, Kouvola 
en Viipuri. Op 16 april kwamen ze 
in Sint Petersburg aan.

Niet lang daarna publiceerde 
Lenin zijn ‘April Theses’ in de Pravda,
waarbij hij een oproep deed voor een 
onverzoenlijke oppositie tegen de 
tijdelijke regering onder leiding van 
prins George Lvov. Na een mislukte 
coup van de Bolsjewieken in juli, 
moest Lenin opnieuw vluchten. Na 
een angstaanjagende reis kon hij, 
in vermomming, op 12 augustus 
1917 de Finse grens oversteken en 
Terijoki bereiken. In juli moest 
prins Lvov aftreden en werd als 
eerste minister opgevolgd door 
Alexander Kerensky.

In Finland werd Karl Harald Wiik, 
een lid van de sociaal-democratische 
partij, een belangrijke beschermheer 
van Lenin. Hij ging op 21 augustus 
per trein van Helsinki naar Lahti 
om Lenin op te halen, die daar was 
aangekomen na een kort verblijf in 
Terijoki. In Helsinki logeerde Lenin 
eerst bij Kustaa Rovio, het hoofd 
van de politie, die in een flat woonde
met één kamer en een keuken in de 
Sörnäisten Rantatie 1, op de vijfde 
verdieping. Rovio’s vrouw en zoon 
verbleven op het platteland en er 

was genoeg ruimte voor Lenin in 
de flat. Het is toch heel opmerkelijk
dat de hoogste politiefunctionaris 
in Helsinki sympathiseerde met de 
leider van de radicale Bolsjewieken. 
Tegenwoordig herinnert een simpele 
plaquette op Sörnäisten Rantatie 1, 
in het Fins en het Zweeds, er aan 
dat Lenin hier een korte tijd heeft 
gelogeerd. Volgens officiële orders
van de Kerensky regering in Sint 
Petersburg, moest Rovio er voor 
zorgen dat Lenin in Finland werd 
gearresteerd. Het laat zien hoe 
gecompliceerd de politieke situatie 
in Finland was geworden; Rovio, 
die sociaal-democraat was, negeerde 
de orders van zijn bazen in Sint 
Petersburg volledig.

Na anderhalve week verhuisde 
Lenin naar het huis van de leider 
van de metaa lvakbond, Arthur 
Usenius, in de Frederikinkatu. Maar 
hier bleef hij maar een paar dagen, 
waarna hij naar het huis ging van de 
machinist Arthur Blomqvist en zijn 
vrouw Emilia, in de Töölönkatu. 
Deze plaats was relatief rustig, het 
paar had geen kinderen, en hier had 
Lenin de gelegenheid om ‘De Staat 
en de Revolutie’ te schrijven, wat 
beschouwd wordt als een van zijn 
belangrijkste werken. In dit boek 

doet hij een oproep voor 
een nieuwe vorm van 
regering, die gebaseerd 
is op arbeidersraden 
( S ov j e t s ) ,  d i e  door 
de a rbeiders worden 
gekozen. Lenin’s vrouw, 
Nsdezhda Krupskaya, 
h e e f t  t i j d e n s  d e z e 
p e r i o d e  h a a r  m a n 
twee keer in Helsinki 
bezocht.

L en in  ve r p l a a t s t e 
zich in Helsinki alleen 
i n  h e t  g e z e l s c h a p 
v a n  e e n  o f  m e e r 
beschermers, die Fins 
tegen hem begonnen 
te praten wanneer een 
voorbijganger in de 
buurt kwam. Lenin, 
die geen Fins verstond, 
antwoordde dan kort 
met ‘ jaa’ ( ja) of ‘ei ’ 
(nee). In deze periode 
ontmoette Lenin ook 
d e  v o o r z i t t e r  v a n 
het Finse parlement, 
de socia list Kullervo 
Manner, a lsmede de 
ultra l inkse socia list 
Otto Ville Kuusinen, 
die later een van de 

belangrijkste vertrouwelingen van 
de Sovjet-Unie zou worden. Op 
7 oktober 1917 reisde Lenin naar 
Viipuri, samen met het socialistische 
parlementslid Evert Huttunen. 
In Viipuri verbleef Lenin op twee 
verschillende adressen tot hij terug 
ging naar Sint Petersburg op 20 
oktober 1917, waar ondertussen de 
Oktober Revolutie was begonnen. 
Met de leus ‘al de macht aan de 
Sovjets’, gaf hij leiding aan het 
afzetten van de tijdelijke regering. 
Op 6 januari 1918 bezocht Lenin 
Finland voor de laatste keer. Hij 
bracht vier dagen vakantie door in 
Halila, op de Karelische landengte. 
Het kan worden geconcludeerd dat 
Lenin een voorstander was van een 
onaf hankelijk Finland. Hoewel 
hij had gehoopt dat de ‘Roden’ de 
burgeroorlog zouden winnen, is er 
geen bewijs, in tegenstelling tot wat 
de ‘Finse Witten’ hebben geclaimed, 
dat hij de bedoeling had een ‘Rood 
Finland’ toe te voegen aan zijn 
Bolsjewistische rijk.

Arnold Pieterse
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 In de Nederlandse media komt 

één thema vrijwel dagelijks aan 
de orde: de problemen van, met en 
door niet geïntegreerde immigran-
ten. Een onderwerp, dat mij als bui-
tenlander in Finland interesseert. 
Een oorzaak van die problemen zou 
taalachterstand zijn, zowel bij kinde-
ren op school als bij volwassenen op 
de arbeidsmarkt. Taalcursussen en 
extra onderwijs moeten een oplos-
sing bieden. Anderen vinden echter 
dat het weggegooid geld is omdat 
het helemaal niet 
zoveel u itmaakt  
hoe goed of slecht 
i em a nd  Ne de r-
lands praat :  a l-
lerlei persoonlijke 
eigenschappen als 
doorzett ingsver-
mogen of onder-
nemingszin z ijn 
veel belangrijker 
b i j  he t   s l a g en 
van de integratie. 
Juist. Ik herinner 
mij het volgende: 
m i jn  m a n,  w a s 
vorig jaar in Am-
sterdam in een piz-
zeria, bestelde iets 
en de serveerster 
antwoordde in het 
engels, dat ze geen 
Nederlands sprak. 

D a t  w a s  d u s 
Amsterdam. Maar 
hoe gaat het als je 
in een ander land 
woont en je wilt 
iets anders doen 
dan pizza’s rond-
brengen, je wi lt 
bijvoorbeeld kun-
nen te le foneren 
om een afspraak 
bij de tandarts te 
maken. Of je wilt 
de krant kunnen 
lezen, het weer-
bericht verstaan of in de winkel iets 
ruilen. Je wilt je auto laten repareren 
of in je tuin een boom laten omza-
gen, één maar, die andere moet blij-
ven staan. Of je hebt een gezin en 
je wilt op een ouderavond begrijpen 
waar over gepraat wordt en het liefst 
ook nog eens op durven staan en het 
woord nemen.

Na acht jaar in Finland denk ik, 
dat degenen, die beweren, dat het 
beheersen van de taal er niet zoveel 
toe doet, geen gelijk hebben. De 
kwaliteit van iemands dagelijks le-

ven wordt erg aangetast als  hij of zij 
geen Fins kan. Ik herinner me vele 
momenten waarop ik me erg slecht 
op mijn gemak voelde, mijn mond 
niet open durfde te doen terwijl ik 
wel iets te zeggen had of situaties die 
ik niet begreep. Net een paar dagen 
in Finland in de parkeergarage van 
een warenhuis... hoe kom ik hier weer 
uit? Wat is “uitgang” in het Fins? 
Ulos? Ylös? 

Sinds die tijd heb ik een aantal  

belangrijke dingen geleerd: namelijk 
om fouten te durven maken en er te-
gen te kunnen aangestaard te worden 
en dan toch door te gaan met praten. 
Of te zeggen, dat ik het niet begrepen 
had, te herhalen wat ik wel begrepen 
had. Ook heb geleerd om te vragen of 
die ander mij begreep. Als ik opbelde 
en mijn naam had genoemd zei ik er 
gelijk achteraan, dat ik een buiten-
lander was en nog niet zo goed Fins 
sprak. Vervolgens wachtte ik twee se-
conden zodat die ander er zich op in 
kon stellen, langzamer, eenvoudiger 
sprak. Dat hielp enorm. 

Er zijn veel beroepen, waarin het 

beheersen van de taal een voorwaarde 
is. In bijna alle sociale beroepen is 
taal, het praten een werktuig. Kleu-
ters, bejaarden, zieken: ze hebben er 
recht op om in hun eigen taal toe-
gesproken, gerustgesteld te worden. 
Slecht Fins wordt alleen begrepen 
door mensen die zelf slim zijn en 
goed kunnen bedenken wat bedoeld 
wordt. Een slecht gesproken taal 
klinkt stijf of kinderlijk en opper-
vlakkig en verarmt het contact, hu-
mor en beeldspraak ontbreken.

De vergrijzing van de 
Finse bevolking deed vo-
rig jaar de discussie over 
immigratie de kop op ste-
ken. Er gingen stemmen 
op, om meer en actiever 
buitenlanders naar Fin-
land te halen die in de 
zorgsector aan het werk 
zouden moeten gaan. 
Hoe stelt men zich dat 
voor? Een paar maanden 
op Finse les en dan hup! 
Aan het werk in een zie-
kenhuis? Ik heb er een 
zwaar hoofd in. Dege-
nen die ik ken en die snel 
Fins leerden, hebben een 
Finse partner. Zij praten 
Fins vlotter en zelfver-
zekerder dan buitenlan-
ders, die thuis hun eigen 
taal of bijvoorbeeld En-
gels praten. Dat betekent 
nog niet, dat ze het Fins 
ook beter schrijven.  De 
spreektaal is immers an-
ders dan het geschreven 
Fins. Met weinig fouten 
schrijven is ook heel be-
langrijk voor goed func-
tioneren op het werk. 

Wat is nodig om Fins 
te leren behalve motiva-
tie en een redelijk func-
tionerend  geheugen, om 
wat je geleerd hebt, ook 

enigszins te onthouden? Een leraar, 
die de taal kan bekijken door de ogen 
van een buitenlander, die begrijpt 
welke fouten bij welk “regeltje” ho-
ren. En realistische feed-back. Wat 
heb je er aan dat iemand je zegt dat 
je zo goed Fins spreekt, als je amper 
drie zinnen hebt gezegd?  En oefe-
ning, rohkeasti vaan! Als iemand 
zich beter kan uitdrukken komen 
zelfvertouwen en ondernemingszin 
ook beter tot hun recht.

Marina Nijhuis
marina_nijhuis@hotmail.com
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Kopij inleveren voor 23 November 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 microsoft 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 Joanneke Reudler Talsma jyvaskyla@nederlandsevereniging.fi 044 9461655
LAPLAND  Aty Gerasimoff  lapland@nederlandsevereniging.fi 040 - 822 4790
LAPPEENRANTA Nellie Visscher-Jäkkö. lappeenranta@nederlandsevereniging.fi 05-424081
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  Contactpersoon Salo salo@nederlandsevereniging.fi  
TAMPERE  Johan Scholliers,  tampere@nederlandsevereniging.fi  050 - 599 4359
TURKU  Contactpersoon Turku turku@nederlandsevereniging.fi  
VAASA  Peter Zaagsma  vaasa@nederlandsevereniging.fi  040 - 838 6408
YLIVIESKA  Maaike Beenen  ylivieska@nederlandsevereniging.fi  050 - 599 3116

Regiocoördinator is Marina Nijhuis: regionaal@nederlandsevereniging.fi

Eens per maand

TURKU
• Steakhouse & Bar Ribs (Porthaninpuisto)

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

den, 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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