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R E D A C T I O N E E L
Een bijzonder num -

mer van het Noorder-
licht ligt voor u. Althans, 
waarschijnlijk niet heel 
bijzonder voor u, maar 
enigszins bijzonder voor 
mij, want het is de eerste 
waarvan ik de hoofd-
redacteur ben. Geluk-

kig heeft mijn voorganger Jos er voor gezorgd 
heeft dat ik in een gespreid bedje terecht ben 
gekomen. Niet alleen heeft hij inhoudelijk al-
tijd goed werk gedaan, hij heeft ook in de loop 
der jaren de juiste mensen om zich heen verza-
meld. Het Noorderlicht heeft op dit moment 
de beschikking over een enthousiaste redac-
tie en uitstekende grafici. Ik wil even speciaal 
de aandacht vestigen op de belangrijke rol die 

Arno speelt in het huidige Noorderlicht, hij ver-
zorgt namelijk niet alleen de opmaak, maar ook 
de verzending.

Wat dit Noorderlicht ook al niet extra bij-
zonder voor u maakt is dat het roer niet om 
gaat. Het huidige Noorderlicht is naar mijn 
mening een goed ogend blad, dat bovendien 
goed bij de vereniging past, dus grote verande-
ringen lijken mij niet nodig. Mijn hoop is dat ik 
in de toekomst steeds voldoende artikelen bij 
elkaar kan krijgen van verschillende leden over 
verassende onderwerpen. Voor mensen die 
mij kennen kan het geen nieuws zijn dat ik zelf 
graag over mijn hobby’s praat. Omdat ik denk 
dat ik niet de enige ben met die eigenschap wil 
ik proberen in elk Noorderlicht een clublid aan 
het woord te laten over een hobby. Over wat 
dicht bij je hart ligt is het makkelijk enthousiast 
schrijven en enthousiast geschreven artikelen 
zijn altijd leuk om te lezen.

Dat alle begin moeilijk is, dat is maar weer 
gebleken, de eerste editie van de genoemde 
hobby rubriek is namelijk door verschillende 
omstandigheden tot het volgende Noorder-
licht uitgesteld. Desalniettemin is dit weer een 
goed gevuld Noorderlicht, dat het lezen zeker 
waard is!

Voor volgende nummers hoop ik natuurlijk 
op uw inbreng. Dat kan in de vorm van een door 
u geschreven stukje zijn, maar uw suggesties 
voor onderwerpen of veranderingen zijn na-
tuurlijk ook van harte welkom.

 Siert Wieringa
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Nu dit blad in de bus valt, is het weer volop 
lente en binnenkort begint de zomervakantie 
van de Finse scholen en de meesten van ons 
hebben al gepland, hoe zij eigen vakantie zullen 
gaan besteden.

Voor leden die de zomer doorbrengen in 
Finland probeert het bestuur om activiteiten te 
organiseren of te coördineren met als uitgangs-
punt, dat ieder lid iets kan vinden wat hem of 
haar aanspreekt. Sommige activiteiten  worden 
lang van te voren gepland, andere activiteiten 
zijn gebaseerd op een spontaan initiatief. Het 
bestuur van de NViF is maar klein, om deze 
redenen zijn dan ook alle door de leden geop-
perde ideeën welkom! 

Financieel is het helaas niet haalbaar om 
het Noorderlicht vaker te doen verschijnen. 
Om deze reden speelt onze website een uiterst 
belangrijke communicatieve rol. Data voor ac-
tiviteiten worden geplaatst op de activiteiten-
kalender van de site. Op deze kalender ver-
melden wij ook andere gebeurtenissen die 
interessant kunnen zijn voor onze leden. Ga af 
en toe eens kijken :-) 

En ... heb je een goed voorstel of een fijne 
hint? Bel ons dan of begin een topic op het dis-
cussieforum van de site. 

Om enkele voorbeelden te noemen:

SPORT:   EK damesvoetbal 2009  in Finland. 
Het is vrijwel zeker dat de Oranje-dames ook 
supporters hebben die in Finland wonen.

MUSEA: “Nederlandse Meesters” in het 
Sinebrychoff-kunstmuseum in Helsinki, 11.6-
30.8.

KAMPEREN: Een familiekamp in de nabij-
heid van Riihimäki.

EXPOSITIE: Leden onderling kunnen ook 
iets organiseren zoals bijvoorbeeld de expositie 
“Värileikki” in Kässän Taidetalo in Virkkala.

Activiteiten kunnen ook een heel ander ka-
rakter hebben, zoals gezellig kletsen op een ter-
rasje, picniken op het strand, poffertjes bakken, 
deelnemen aan een sportief evenement, met 
een paar NViF-leden naar een zomerfestival 
gaan en ....

Bij deze wens ik alle leden een zonnige zo-
mer toe,

 Henriette van der Woude-Rantalaiho

v A N  D E  v O O R z I T T E R
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Cowboy soep
Omschrijving:
Een winterse maaltijdsoep lekker met stok-
brood en kruidenboter
Bereidingstijd:
Voorbereiden: 5 uur
Bereiden circa: 2 uur
Ingredienten:
1 mergpijpje, 4 ons rundvlees, 2 liter water, 3 
boullion blokjes, 3 ons boerensoepgroenten, 
1 blikje mais, 1 blik gepelde tomaten, 1 grote 
aardappel, 2 handjes rijst.

Bereiding:
1. Trek boullion van mergpijpje rundvlees en 

boullionblokjes en laat dit circa 5 uur op een 
warmhoudplaatje trekken 

2. Snij het rundvlees in blokjes en voeg 1 ons 
soepgroenten toe. 

3. Voeg aardappelblokjes, mais, gepelde toma-
ten en de rijst toe. 

4. 45 minuten laten trekken verwijder merg-
pijpje en voeg soepgroenten toe. 

5. 20 minuten later, EET SMAKELIJK 

R E C E P T

Mijn naam is Onno de Bruijn, 38 jaar jong, 
getrouwd, twee kinderen en ik woon sinds 1994 
in Finland. Ik ben geboren en opgegroeid in Am-
merstol. Iedereen kan tegenwoordig googlen, 
dus ik ga nu niet vertellen waar dat ligt. Al die 
(bijna) 15 jaar heb ik in Oulu gewoond en dat 

bevalt eigenlijk uitstekend. Het enige minpunt 
vind ik dat het nogal veraf gelegen is; een dagje 
Helsinki o.i.d. gaat niet zomaar eventjes. Voor 
de het-hele-jaar-door-fietser is Oulu de ideale 
plek om te wonen, want het is hier even plat als 
in Nederland. In Oulu ben ik werkzaam op de 
beroepshogeschool (Oulun Seudun Ammatti-
korkeakoulu) als ”suunnittelija”. In mijn vrije 
tijd doe ik veel aan sport (zwemmen, hardlo-
pen) en probeer ik met afwisselend succes mijn 
postzegelverzameling bij te houden.

Ik ben in het begin van dit jaar toegetreden 
tot het bestuur van de Nederlandse Vereniging 
in Finland en neem de taken van secretaris waar. 
Het grootste gedeelte van de Nederlanders in 
Finland wonen in het zuiden van het land, maar 
ook in het noorden zijn een behoorlijk aantal 
Nederlanders te vinden. Het is dus van belang 
dat ook het noorden vertegenwoordigd is in het 
bestuur. Als het weer met ”Vappu” nog maar 
een voorproefje was van de aankomende zo-
mer, krijgen we hopelijk weer eens een ”echte” 
zomer.

 Onno

E v E N  v O O R S T E L L E N
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Armandus de Caluwé (1911-2002). De 
familienaam klinkt ons bekend in de oren, de 
voornaam eigenlijk niet zo. Betreft het hier wel-
licht een broer of een neef of een oom van pa-
ter Robert? Waarde lezer/es, ik schrijf hier over 
een oudere volle neef van Robert de Caluwé 
(1913-2005). Armand was de oudste zoon van 
Polydore de Caluwé (1881-1967), de jongere 
broer  van  Henricus de Caluwé (1873-1955), 
vader van Rob. De oudere neef nu, Armand de 
Caluwé, verdient eerherstel, ook al, omdat hij 
vrijwel zeker een eminent en inspirerend voor-
beeld is geweest bij de realisering van Rob’s 
verlangen, priester te worden van de orthodox-
katholieke kerk. 

Beiden waren geboortig uit Zeeuws-Vlaan-
deren, beiden waren intern op school in Ouden-
bosch: de een op het Instituut Saint Louis, de 
ander op de kweekschool. Beiden woonden la-
ter jarenlang in Rome, studerend aan het Russi-
cum. Armand was daar van 1932 tot 1938, toen 
hij in 1937 priester gewijd werd en uiteindelijk 
in 1938 naar Finland ging; Robert van 1934 tot 
1940, toen ook hij priester gewijd werd (al in 
december 1939) en ook hij naar Finland kwam, 
gestuurd weliswaar door Rome, maar dan toch 
wel op instigatie van Armand, die daar al woon-
de en werkte. De beide neven werken ook daar 
in Finland tot ver in de jaren vijftig veel en in-
tensief samen.

Geen toeval dus is het duidelijke parallel-
lisme van hun beider leven, waarbij de voor-
ganger Amandus heette en de trouwe navolger 
Robertus. Jammer dat Rob zich hier bij mijn we-
ten nooit expliciet over heeft uitgelaten en zich 
zo liever met de aura van zelfstandige roeping 
naar Rusland heeft willen omgeven, ofschoon 
het bij nader toezien – en dat heb ik nauwkeurig 
gedaan – eigenlijk duidelijk is, dat de zaken een-
voudiger en menselijker lagen: de een, Armand, 

ging voor en de ander, Robert, kwam mee. Roe-
ping is geen vage mystiek, maar concrete rea-
liteit. En waarom ook niet? Beiden hebben ons 
qua persoonlijkheid en werking zeer overtuigd. 
Ik wil dus in dit artikel Robert niet afvallen, 
maar wel wil ik zijn neef Armand de Caluwé het 
verdiende eerherstel geven, wat zijn roeping en 
zijn werk als ‘missionaris’ en als leraar in Fin-
land betreft. 

Als de dag van vandaag herinner ik me nog 
het prachtige, krachtige en regelmatige hand-
schrift van mijn collega Juhani Ailisto – oud-
docent Nederlands aan de Finse universiteit 
Oulu – en ook (wat weken later) de persoon 
zelf, die bij die zo Fins klinkende naam hoorde: 
een kleine, maar stevige man van al over de 
tachtig. Hij woonde de Scandinavische bijeen-
komst van docenten Nederlands in Helsinki op 

A R M A N D U S  D E  C A L U w é
E E R H E R S T E L  v O O R  E E N  N E E F
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mijn verzoek bij. Hij had zijn docentenwerk na-
tuurlijk grotendeels al aan anderen doorgege-
ven, want op zijn leeftijd was rust in werk toch 
wel aangebracht.

Jussi Ailisto noemde hij zich vanaf eind ja-
ren vijftig, toen hij in Ii bij Oulu was gaan wo-
nen en daar een gezin gesticht had. Daarvóór 
was hij echter algemeen bekend geworden in 
katholieke kringen – maar zeker ook daarbuiten 
– als pater Armandus, oftewel als Armand de 
Caluwé, die eind 1938 in Finland ‘geland’ was 
– misschien niet met een Finnair-toestel, maar 
toch ... hij was in Finland ‘aanbeland’, ‘aan land 
gekomen’. En die in dit land als priester en le-
raar bovendien succesvol zou gaan werken.

Armand de Ca-
luwé was in 1937 
priester gewijd in 
Rome, de priester-
studie had hij daar 
gevolgd en hij was 
lid van de priesters 
van de oosters by-
zantijnse ritus, ge-
unieerd orthodox of 
orthodox-katholiek, 

om het duidelijker te zeggen. Zijn werkterrein 
had hij oorspronkelijk gedacht en gehoopt in 
Bohemen te vinden, maar door de inval van 
Hitler in het toenmalige Tjechoslowakije was 
deze droom uiteengespat. Wat nu? Pater Dee-
len was in in Wiborg en Helsinki werkzaam, 
maar raakte met Armand bekend en bevriend 
in Rome. Daar wees deze hem op een mogelijk-
heid als missionaris in Finland te gaan werken. 
Vooral in Oost-Finland was er veel contact met 
de Russisch orthodoxe kerk en voorts woonden 
er heel wat orthodox katholieke Kareliërs in de 
streken rond de oude stad Wiborg. Armand 
voelde er veel voor en vroeg bij zijn superieuren 
in Rome en in Helsinki toestemming, in Finland 

te mogen gaan werken als katholiek priester 
van de byzantijnse ritus. Dit verlof werd hem 
verleend. Ook wilde hij zijn Slavische studies 
verdiepen en afronden aan de universiteit van 
Helsinki. 

Zo gezegd, zo gedaan. Armand trok naar 
Finland. Bisschop Cobben vond het beter, dat 
hij eerst naar Terijoki zou gaan - aan de grens 
tussen Wiborg en Leningrad gelegen, - om Adolf 
Carling te assisteren bij zijn pastoraal werk in 
Oost-Karelië. De Slavische studies moest hij 
voorlopig dan maar vergeten. De zielzorg in 
Zuidoost-Finland had assistentie broodnodig, 
want juist daar had de geünieerde katholieke 
kerk een positieve ontwikkelingskans, schatte 

Adolf Carling in. Dus Armand de Caluwé ging 
via Wiborg naar de parochie van Carling in Te-
rijoki – in die tijd nog een prachtige, aan het 
strand van de Finse Golf gelegen droomstad  
voor zomerse badgasten uit Oost-Finland en 
– om daar onder de strenge leiding van mon-
seigneur Carling Fins te leren en hem tegelij-
kertijd in het parochiewerk te assisteren. Aan-
gezien Armand wat talen betreft een bolleboos 
was, liep de samenwerking met de veeleisende 
priestercollega goed, ze raakten bevriend en 
dat betekende veel voor Adolf Carling, die zich 
nogal eenzaam voelde op zijn post vlak aan de 
grens tussen Finland en de Sovjet Unie. 

En goed bleef het samenspel lopen, enigs-
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zins tot mijn verwondering, want de parochie 
werd nu verdeeld in een ‘latijnse’ en een ‘byzan-
tijnse’ afdeling, de een onder Carling, de ander 
onder De Caluwé, en dit klaarblijkelijk zonder 
onderlinge wrijving. Ook niet toen de ‘byzan-
tijnse’ kapel duidelijk beter ging lopen dan de 
‘latijnse’. Carling trok zich als zielzorger meer 
en meer terug naar elders in Karelië, maar bleef 
normaal in contact met en in ‘latijnse’ dienst 
bij zijn collega in de Terijoki-parochie. Dit geeft 
blijk van een hoogontwikkeld communicatie-
vermogen bij Armandus, die overigens steeds 
meer naar voren zal treden. 

De ‘byzantijnse’ parochie groeide snel, de 
belangstelling ervoor van de Russisch ortho-
doxe kant groeide ook, er ontstond prematuur 
een oecumenische vriendenkring die toekomst 
bood voor de missioneringsplannen van Armand 
de Caluwé. Hij vond zelfs twee vrouwelijke as-
sistenten, Molly en Olga, de ene uit Engeland 
en de andere uit Estland, die  hem later - voor-
zover de politieke toestand het toeliet - trouw 
bleven. Wonderlijk liep het en ook snel, maar 
toen eenmaal de oorlogsdreiging van de Sovjet 
Unie in oktober 1939 harder werd, moesten 
Carling en De Caluwé hun kerkelijke gemeen-
tes in Oost-Karelië opgeven. Ze vluchtten eerst 
naar Wiborg, waar Armand zijn collega’s aldaar 
hielp waar er maar te helpen viel - in de paro-
chie of in de school - maar in november moest 
ook hij uiteindelijk daar weg, de stad werd 
door de Russen gebombardeerd en buitenlan-
ders werd geboden, naar het westen te gaan. 
Armand de Caluwé probeerde naar Helsinki te 
komen, maar vanwege de bombardementen 
van die stad lukte dat niet meer en kwam hij 
uiteindelijk via Kouvola in Ii bij Oulu terecht, 
waar hij gastvrij ontvangen werd en vanwaar hij 
wat later naar Helsinki kon gaan. 

De bisschop wilde toen (in overeenstem-
ming met de Finse autoriteiten), dat Armand 
als buitenlandse niet-Fin naar Zweden of Ne-

derland het land uit zou gaan. Dat wilde hijzelf 
eigenlijk niet en het lukte hem ook niet meer, 
zodat Armand in Helsinki is gebleven - zelfs 
gedurende de vervolgoorlog ‘41-’44 - en daar 
uitmuntend pastoraal werk heeft verricht, 
voorzover de omstandigheden dit toelieten. En 
dat weer in nauwe samenwerking met bisschop 
Cobben, die ook teruggekeerd was naar Hel-
sinki. Paus Pius XII benadrukte toen het blijven 
ter plekke ook onder moeilijke omstandigheden 
zeer. Armand heeft zich vooral in oorlogsdagen 
bezig gehouden met opvoeding van de jongens, 
die onder leiding van de Amerikaanse zusters 
in Helsinki of ook daarbuiten op school en in 
het internaat verzorgd werden. Ook met de 
opvoeding van de meisjes hielp hij, voorzover 
hem dat door de zusters gevraagd werd. Soe-
pele omgang met de jeugd was ook al zoiets, 
dat hem kennelijk uitmuntend lag. 

 
Intussen was in december 1940 Robert de 

Caluwé, de jongere neef van Armand, als twee-
de priester van de byzantijnse ritus in Helsinki 
aangekomen. Hem zonder meer ter missione-
ring doorsturen naar Karelië kon de bisschop 
toen al niet meer. Robert en Armand richtten 
daarom in Helsinki samen een byzantijnse ka-
pel in (aan Frederikinkatu), maar omdat ze 
daar te weinig werk hadden - hun parochianen 
onder de Kareelse vluchtelingen waren te zeer 
verspreid over Finland - hielpen ze de ‘latijnse’ 
paters bij hun parochiewerk. Het beiderzijds 
vurige verlangen om in Oost-Karelië als katho-
liek priester van de byzantijnse ritus te mogen 
werken, moesten ze een tijdlang maar gewoon 
vergeten. Ook de herverovering van Wiborg in 
1942 was maar van korte duur, genoeg echter 
om ook Robert een maandenlang verblijf in de 
Hyacinthuskerk aldaar mogelijk te maken. 
Die katholieke kerk voorzag hij van frescoschil-
deringen en hij hielp mee de oorlogsschade te 
herstellen, waarbij hij dan in contact kwam met 
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aan het werk gezette Russische krijgsgevange-
nen (met wie hij uiteraard in hun eigen taal kon 
communiceren) en hij zo ongewild een voor-
proefje kreeg voor zijn eventueel later missio-
neringswerk. Maar nee, ook dat liep uiteinde-
lijk tengevolge van de verloren oorlog na 1944 
helemaal mis. Robert werd daarom ook verder 
qua werkkring levenslang gebonden aan de re-
gio van Finlands hoofdstad. Het oostdeel van 
Fins Karelië was verloren gegaan en een half 
miljoen vluchtelingen zochten in 1944 voor de 
tweede keer hun heil in het overige Finland. Nu 
zelfs definitief. 

Dat bracht de plannen van de twee orthodox-
katholieke priesters uiteraard danig in de war. 
Wat nu? Vele Kareelse vluchtelingen vestigden 
zich in het zuiden, waar ze (voorzover katholiek 
en orthodox) door de twee neven bediend kon-
den worden, maar veel anderen trokken naar 
elders. Hoe de orthodox katholieke zielzorg en 
missionering nu verder te organiseren? Dat was 
een enorm probleem voor de beide neven. Ro-
bert zocht en vond al in oorlogstijd zijn eigen 
richting en weg via het schilderen van iconen; 
Armand studeerde toen aan de universiteit 
van Helsinki Slavische filologie, waarin hij dan 
ook snel en met lof afstudeerde. Hij was een 
hardwerkende en begaafde studiekop. Maar de 
zielzorg ernaast bleef hij trouw. Om uitwijzing 
verder te vermijden, wilde hij genaturaliseerd 

worden en werd 
dat ook in april 
1944. Toen heeft 
hij als vertaler uit 
het Russisch nog 
enige maanden 
in miltaire dienst 
vertaalwerk van 
ver overde docu-
menten moeten 
verrichten. Lang 
heeft hij het niet 

hoeven te doen, de oorlog was zomer 1944 uit-
eindelijk en gelukkig voorbij. En vooral ... Fin-
land was vrij en westers gebleven. 

Armand de Caluwé was in de jaren na de 
oorlog in de eerste plaats werkzaam als ‘ge-
woon’ priester binnen de parochie van de ‘la-
tijnse’ ritus, waarvoor hij ook van Rome uit de 
toestemming verkregen had om die te gebrui-
ken. Hij vervulde jaren op voorbeeldige wijze de 
gewone taken van de zielzorger. Hij nam van 
talloze mensen de biecht af en steunde velen 
door zijn empathisch vermogen en luistercapa-
citeit, geliefd en vereerd door zijn vroege wijs-
heid en zijn gezonde ‘Roomsheid’ als geestelij-
ke steun in moeilijke omstandigheden. Hij had 
door huisbezoek en door veel persoonlijke ont-
moetingen contacten met allerhand mensen 
met wie hij sprak en discussieerde of die hem 
om raad kwamen vragen. Hij was een goed pre-
dikant, die bondig en zo nodig in vele talen de 
blijde boodschap en de liturgische verklaringen 
overtuigend wist te verkondigen. Hij was bo-
vendien een goedschrijvend journalist, die met 
zijn geschreven woord in het katholieke kerk-
blad en elders velen bemoedigde en eerlijke 
vragen open en even eerlijk beantwoordde. Ook 
gaf hij blijk van medeleven in zijn ‘berichten uit 
Rome’ (Rooman viestiä) met het hoe en wat 
er in de moederkerk gebeurde en gaf dit grif en 
graag en begrijpelijk door. Kortom, Armandus 
was een voortreffelijk priester in de kracht van 
zijn leven, die gaf wat hij had aan degenen die 
hem daarom vroegen. Een geëngageerd werker 
in Gods wijngaard was hij voorwaar, zou je bijna 
bijbels kunnen zeggen. Daarnaast deed hij voor 
de kleine byzantijnse kapel samen met neef 
Robert datgene, wat er daar van hem gevraagd 
werd.  

Vooral op twee terreinen is Armand de Ca-
luwé na de oorlog erg actief geweest. De eerste 
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werkkring ontstond binnen het Academicum 
Catholicum. De tweede binnen de gemeen-
schap van de Juventus Catholica. Twee in-
vloedsgebieden dus: de wereld van een volwas-
sen intellectuele academische elite – mannen 
en vrouwen - en de wereld van de rijpere jeugd 
- jongens en meisjes. En op beide gebieden was 
Armand de Caluwé een doorslaand succes.

Het Academicum Catholicum was al in 
1936 opgericht door pater Wilfrid von Chris-
tierson. Die wilde binnen de naar zijn smaak 
wat te volkse katholieke kerk van de SCJ-pa-
ters een elitair en zelfbewust element creëren 
via uitdrukkelijke katholieke elitevorming. Hij 
wilde volwassen parochianen (aanvankelijk 
voornamelijk zweedstaligen, maar later in de 
jaren 40 en volgende ook finstaligen) door re-
gelmatig onderricht, liturgie, gebed en discus-
sie (en ook door practische werken van naas-
tenliefde) in het katholiek geloof bestendigen, 
en hen voorts via Europees christelijke cultuur 
en literatuur vormen tot eventuele voorlopers 
en initiatiefnemers binnen christelijke (en niet 
alleen katholieke) kringen. Een gezonde strijd-
baarheid die staat in de traditie van Erasmus 
met zijn ‘Miles Christi’. Zeer juist gedacht, lijkt 
me. Aanvankelijk overigens nog niet uitgespro-
ken oecumenisch gericht, dat element kwam er 
pas later expliciet bij. 

De neven De Caluwé werden al in 1942 bij 
het AC ingeschakeld, zodat de inhoudelijke op-
zet ervan breder kon worden en ook het element 
van de Oosterse ritus en de kerkgeschiedenis 
(waarin juist Armand zeer sterk was) een duide-
lijke rol ging meespelen bij deze elitevorming. 
Ook het literaire element kreeg door de open-
heid van beide priesters en hun academisch 
communicatieve kwaliteiten meer gewicht 
- via bijvoorbeeld kennismaking met literaten 
als Edzard Schaper, Maila Talvio en de Finse 
dichter J.J.Mikkola. In de tweede helft van de 

jaren veertig werd Armand een zeer actief lid 
van deze academie, hij was gewild als spreker, 
als discussieleider, als organisator van tradi-
tionele feesten en zomer’kampen’ – en die op 
nationaal en regelmatig ook op internationaal, 
vooral dan Scandinavisch niveau. In 1951 werd 
Armand de Caluwé zelfs tot voorzitter van het 
AC gekozen en het jaar erop tot vice-voorzitter. 
Vooral het jaar 1951 was een glansjaar in de 
bewogen geschiedenis van het AC. Onder Ar-
mands leiding werd er een groot Noords zo-
mercongres georganiseerd in Parainen, met 
meer dan 50 deelnemers. Ook bisschop Cob-
ben nam er goedkeurend, positief en actief aan 
deel. Er werd veel bereikt en de mensen van de 
omgeving en de pers toonden grote belangstel-
ling voor de gang van zaken. In excursies werd 
de oude bisschopsburcht (Kuitan linna) van 
bisschop Maunu Tavaste bezocht, er werd 
voor het eerst via Nousiainen naar het eiland 
Köyliö gepelgrimeerd, de plaats waar de eerste 
bisschop Henrik vermoord zou zijn. Uit deze 
pelgrimage ontstond zelfs een zomerse traditie, 
die tot nu toe voortduurt! Ook de traditionele 
kerstviering met schenkingen aan arme men-
sen werd een waar feest. Maar in het jaar erop 
werd al duidelijk, dat er iets vreemds gebeurde 
binnen de Finse katholieke kerk. Armand liet 
toen zijn medeleden van het AC de nieuwe by-
zantijnse kapel aan de Vaasanrinne in Espoo 
zien, die hij met geschilderde iconografische 
medewerking van neef Robert voor zich en zijn 
eigen parochie had ingericht. Het orthodox 
katholieke, het byzantijnse ging dus toch weer 
een vooraanstaande rol spelen? Lagen er toen 
dan al weer meer mogelijkheden op dit terrein 
voor deze actieve mens? Nou nee, eigenlijk zat 
het niet zo. Er zat iets heel anders achter. 

In de herfst van 1952 werd Armand door 
bisschop Cobben op vrij scherpe en niet mis te 
verstane manier teruggefloten en duidelijk ge-
maakt, dat hij het AC moest laten vallen om zich 
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meer en intensiever bezig te gaan houden met 
zijn byzantijnse missionering, de taak waarvoor 
hij naar Finland was gekomen. Dat was voor 
Armand in de gegeven omstandigheden echter 
moeilijk nog te begrijpen na de dramatische 
veranderingen in het Russische Oost-Karelië in 
1944, die zijn oorspronkelijke taak vrijwel on-
mogelijk hadden gemaakt. Missionering daar 
was niet meer mogelijk, dus waarom daar op-
nieuw beginnen en niet zo, op de al succesvol 
ingeslagen ‘latijnse’ weg doorgaan?      

Vrij snel na de oorlog had Armand de Ca-
luwé de Italiaan pater Nespoli die door zijn su-
perieuren naar elders geroepen werd, in de lei-
ding van ‘Juventus Catholica’ opgevolgd. Hij 
werd gevraagd door pastoor Vernooy, die al 
meteen na de oorlog voor jongens en uiteinde-
lijk ook voor meisjes een soort verkenners- en 
gidsenbeweging - en ook voortrekkers van nog 
rijpere leeftijd :-) - was begonnen. Pater Nespoli 
was geliefd, Armand werd dat ook binnen de 
kortste keren. Hij kon met jonge mensen goed 
omgaan, hij kon met ze praten, voor ze preken, 
hen motiveren, hen inspireren, hen coachen 
etc. De Armand-periode 1946-1951 van de 
Juventus Catholica werd daarom een bloei-
tijd. Met regelmatige liturgische en gespreks-
bijeenkomsten, met zomerkampen, en vooral 
met als hoogtepunt: de pelgrimsvaart naar 
Rome in 1950 ter gelegenheid van het Heilig 
Jaar. Dat was een jubelfeest van de eerste orde 
en de vele deelnemers onder leiding van pas-
toor Vernooy en Armand de Caluwé met zijn JC 
waren door het dolle heen van zoveel moois en 
waardevols, dat ze hadden meegemaakt. 

Maar ook hier kwam de knak, toen Armand 
zelf aankondigde in januari 1952, dat hij als 
leider van de JC moest terugtreden, omdat 
andere taken hem zegenaamd riepen. Welke 
taken dan? De taken van zijn byzantijnse mis-
sionering!? Met eigen woorden schetst hij zijn 

gevoelens van toen: “Met een zwaar hart ver-
laat ik de Juventus Catholica, die voor mij 
één grote familie is geworden en die heel ac-
tief heeft gefunctioneerd. Ik hoop dat jullie het 
opbrengen actief te blijven ook zonder mij.” 
Armand was de motor geweest, wat door zijn 
joviale en rondborstige opvolger pater Jacobus 
Reijnders grif werd toegegeven: “Het is voor 
mij moeilijk een dergelijk onvermoeibare en in-
spirerende moderator op te volgen.” Het lukte 
hem, omdat hij zo eerlijk was. De laatste twee 
citaten zijn overigens genomen uit het eigen 
tijdschrift van de JC (sedert 1947), dat Armand 
tussendoor ook nog geredigeerd heeft in die ja-
ren. Armand die zoveel goodwill gekregen had 
en die samen met de jonge mensen in langdu-
rige ‘talkoot’ (vriendenhulp) op een geschon-
ken stuk oeverland bij Westend in Espoo een 
nieuw buitenkwartier gebouwd had. Het liep 
allemaal zo goed ... 

De volgende vraag is volkomen terecht en 
gelegitimeerd: Wat is er rond 1951/52 eigenlijk 
gebeurd?

 
Dat de bisschop zelf hem terechtwees en 

wees op zijn eigenlijk taak, waarvoor hij naar 
Finland gekomen was,  – al was die toen vrij-
wel onmogelijk geworden – daar kan ik nog 
inkomen. Maar uit de hele gang van zaken is 
veel duidelijker te bespeuren, dat directe col-
lega’s hem eruit wilde werken. De Caluwé was 
te goed, hij had te veel succes, hoge bomen 
vangen veel wind. En aan deze groepsimpuls 
uit jaloezie moest de bisschop wel omwille van 
de algemene vrede toegeven. Moest hij dat? 
Niemand weet het. Wel weet ik, dat Armand de 
Caluwé bisschop Cobben oprecht respecteerde 
en het omgekeerde is ook wel waar. Dus bij de 
bisschop zat het zwerende knelpunt eigenlijk 
niet. 
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Eind 1952 werd het duidelijk, dat Armand 
noch bij het Academicum Catholicum noch 
bij de Juventus Catholica verder gewenst was. 
Ook was hem diets gemaakt, dat de paters 
van de Henrik-parochie hem als biechthulp en 
predikant niet meer nodig hadden – ze waren 
nu met genoeg paters om zichzelf te kunnen 
verzorgen – en zo werden hem ook deze com-
municatiemogelijkheden met parochianen af-
genomen. Armand trok zich terug in zijn eigen 
byzantijnse kapel in Espoo, wat getrouwen 
trokken wel mee, maar echte toekomst zat er 
daar niet meer in. Hij voelde zich hopeloos, als 
een ‘priester zonder gemeente’, als een terzijde 
geschovene. Hij wilde weg van Helsinki. Zelfs 
het idee, vanaf 1952 met hulp van neef Robert 
in Hamina een byzantijnse kapel op te richten, 
kon of beter gezegd mocht niet gerealiseerd 
worden. Armand heeft in zijn vertwijfeling nog 
in Rome geprobeerd, zijn gelijk te krijgen, maar 
daar wilden ze hem verder niet meer steunen en 
gaf men het gelijk aan de paters SCJ in Finland. 
Dit was Armand te veel, hij maakte zich ook fi-
nancieel zelfstandig, ging terug naar Finland en 
bouwde zich daar zijn eigen leven. Via een wo-
ning in Kisko bij Salo trok hij uiteindelijk naar 
Ii bij Oulu, waar hij tot rust kwam, vrede vond 
met zichzelf, zijn priestertoog aan de kapstok 
hing, met Maija trouwde en een zoon Heikki 
ontving. Zo vond hij uiteindelijk zijn vrede en 
geluk. Aan de universiteit van Oulu behaalde 
hij de benodigde examens om leraar en do-
cent te kunnen worden en dat is hij dan ook op 
de gemeenteschool in Ii tot tevredenheid van 
zichzelf en de scholengemeenschap tot aan zijn 
pensioen gebleven. 

Om een lang verhaal nu korter te maken 
en af te ronden: Armand is gelovig en actief 
katholiek gebleven, hij heeft vooral ook veel 
met pastoor Sebastiaan van der Meer (vanaf 
zomer1969 tot herfst 1971) in de kleine katho-
lieke behuizing in Oulu samengewerkt (en later 

ook met pater Jan Koolen, pastoor van de kerk 
in Jyväskylä), hij zorgde ervoor dat er - na deze 
beperkte en korte tweejarige periode met een 
vaste priester ‘in huis’ - eens per maand iemand 
uit Jyväskylä kwam, om de liturgie samen met 
de kleine Oulu-gemeente te vieren en de band 
met de (meer en meer oecumenische) kerk te 
verstevigen. Jammer dat pastoor van der Meer 
niet kon blijven – zijn teruggaan naar Neder-
land had financiële redenen – maar hij bleef 
bevriend met Jussi en kwam regelmatig terug 
naar Oulu. 

Pater van der Meer gaf de lessen Neder-
lands die hij aan de universiteit van Oulu gaf, 
door aan Jussi Ailisto. Vandaar dat ik hem als 
(oud)collega-lector en docent Nederlands aan 
de universiteit van Helsinki in de jaren negentig 
heb mogen ontmoeten. 

Armand de Caluwé was een geestelijk 
hoogstaande, fijnzinnige, communicatieve, ge-
inspireerde en inspirerende mens, die jammer-
genoeg (en misschien onnodig) aan de opbouw 
van de katholieke kerk in Finland minder heeft 
mogen bijdragen dan hij eigenlijk gewild had. 
Het zij zo.

 Om eventuele misverstanden te voorko-
men, moet me nog deze kleine en boven al 
gezegde opmerking van het hart. Het is niet 
mijn opvatting dat Robert de Caluwé door ons 
overgewaardeerd wordt – nee, over hem zal ik 
daarom nog wel eens schrijven! – maar het is 
wel mijn mening, dat zijn oudere neef Armand 
de Caluwé zwaar ondergewaardeerd wordt, ik 
heb zelfs het gevoel gehad, dat hij in katholieke 
kringen een beetje moedwillig doodgezwegen 
werd, nadat hij als ex-priester trouwde en zijn 
eigen wegen ging. En toch ... wat voor grote be-
tekenis heeft hij gehad als priester! En ... wat 
voor een zou hij wellicht ook hebben kunnen 
hebben? Vandaar dit verhaal.
Kerava, november 2008
 Peter Starmans, lehtori
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Wanneer je de Finse Zeemanskerk in Rot-
terdam binnenstapt, krijg je het gevoel in een 
echt stukje Finland beland te zijn. Het is behal-
ve een kerk ook het Finse sociale- en culturele 
centrum in Nederland en wordt daarom ook 
‘Suomi-talo’ (Finlandhuis) genoemd. Er is een 
‘kahvila’, waar je bij de koffie allerlei typisch 
Finse lekkernijen kan bestellen, zoals ‘pulla’ en 
‘karjalanpiirakka’, voorts een winkel met Finse 
producten en een leeszaal met de meest recen-
te Finse kranten en tijdschriften. In de tuin staat 
dan nog een echte Finse sauna, die op afspraak 
kan worden gehuurd. Het grote kunstwerk van 
beeldhouwster Eva Ryynänen, dat de  ‘kahvila’ 
opsiert, laat zien dat de kerk ook duidelijke cul-
turele banden heeft met Finland.

In 2007 is er ter gelegenheid van het 80-ja-
rig bestaan van de Finse Zeemanskerk een boek 
uitgegeven in het Fins, dat geschreven is door 
Paula Raitis. Hierin wordt een overzicht ge-
geven van de geschiedenis van de kerk. Het is 
jammer dat er geen Nederlandse vertaling van 
is gemaakt, omdat ik denk dat de meeste Ne-
derlanders niet veel van de achtergrond van de 
kerk afweten. Natuurlijk, de kerk is er in de eer-
ste plaats voor Finnen, variërend van Finse zee-
lieden die de haven van Rotterdam aandoen, 
tot aan Finnen die voor kortere of langere tijd 
in Nederland verblijven. Maar ook veel Neder-
landers die banden hebben met Finland, bezoe-
ken de kerk regelmatig. Verder trekken de door 
de kerk georganiseerde Kerst- en Paasbazaars, 
waarbij het hele gebouw toegankelijk is voor 
het grote publiek, veel bezoekers. 

Ook voor de Nederlanders die in Finland 
wonen, is het, denk ik de moeite waard om wat 
meer details te weten over de Finse Zeemans-
kerk in Rotterdam. Zij hebben de kerk mis-
schien ook wel eens bezocht of zullen dat in de 
toekomst nog gaan doen.

Ik heb het boek van Paula Raitis kort gele-
den gekocht en, hoewel ik in de tijd dat ik be-
stuurslid was van de Vereniging Nederland-
Finland de Zeemanskerk vaak heb bezocht 
(er vonden daar veel vergaderingen en andere 
activiteiten van de vereniging plaats), was het 
meeste in het boek toch nieuw voor me. 

Hier volgt een samenvatting:

Kaft van het boek van Paula Raitis over de Finse Zee-
manskerk in Rotterdam

De Finse Zeemanskerk in Rotterdam is eind 
1926 opgericht door de Suomen Merimies-
lähetysseura (vrij vertaald ‘De Finse vereniging 
voor zeeliedenzending’). Deze vereniging was in 
1888 voortgekomen uit de in 1875 opgerichte 
Suomalaisten merimiesten ulkomaan satamissa 
sielunhoitoyhtiö (‘De vereniging die zich bezig-
houdt met de zielszorg van Finse zeelieden in 
buitenlandse havens’).

In de tijd dat Finland dus nog een autonoom 
groothertogdom was onder de Russische tsaar, 

D E  F I N S E  z E E M A N S K E R K  I N  R O T T E R D A M
E E N  F I N S E  E N C L A v E  I N  N E D E R L A N D
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is er al een beweging op gang gekomen om de 
Finse zeelieden in buitenlandse havens op ‘het 
rechte pad’ te houden. 

Min of meer gelijktijdig met de in 1875 
gestarte activiteiten van de Finse ‘zeelieden-
zending’ werden vergelijkbare activiteiten ont-
wikkeld in andere Scandinavische landen en 
waarschijnlijk hebben de Lutherse kerken in 
deze landen elkaar beïnvloed.

De eerste Finse Zeemanskerk werd geopend 
in Grimsby in Engeland in 1880, waarna aan het 
eind van de negentiende eeuw en in het begin 
van de twintigste eeuw dit voorbeeld werd ge-
volgd in meerdere havensteden in Europa en 
Noord-Amerika.

Hoewel Rotterdam al in het begin van de 
twintigste eeuw tot de grootste havens van 
de wereld behoorde, heeft het relatief lang 
geduurd voordat er daadwerkelijk een Finse 
Zeemanskerk werd opgericht. Het idee leefde 
al wel lang binnen de ‘Finse vereniging voor 
zeeliedenzending’, maar op de een of andere 
manier werd een definitief besluit steeds uitge-
steld. De dominee van de Finse Zeemanskerk in 
Antwerpen kwam tot eind 1926 soms wel naar 
Rotterdam om een dienst te leiden voor de daar 
aanwezige Finse zeelieden, maar deze bezoeken 
waren erg onregelmatig.

In de loop van 1926 kwamen de plannen 
om een Finse Zeemanskerk in Rotterdam op 
te richten, toch nog vrij onverwacht in een 
stroomversnelling. Dit kwam vooral door de 
activiteiten van de Finse consul Väänänen. In 
november 1926 schreef Väänänen aan de toen-
malige secretaris van de  ‘Finse vereniging voor 
zeeliedenzending’, Toivo Waltari, het vol gende: 
“Omdat er niet aan getwijfeld kan worden dat 
het zendingswerk ook in Rotterdam noodzake-
lijk is, heb ik mijn oog laten vallen op een huis 
waarin de Finse Zeemanskerk kan worden ge-
vestigd. Dit huis ligt midden in het havengebied, 
en is naar mijn mening bijzonder geschikt.” Drie 

dagen later antwoordde Waltari per telegram 
dat het huis kon worden gehuurd.

Het eerste huis met drie verdiepingen en 
tien kamers, stond op het adres Terwenakker 
11a. Tot eerste dominee van de Finse Zeemans-
kerk in Rotterdam werd Fredrik Kankkonen be-
noemd, die assistent was van de dominee van 
de Finse Zeemanskerk in Hamburg. Met Kerst-
mis 1926 kon in het nieuw verworven pand al 
een kerkdienst worden gehouden, waarna de 
ongeveer 70 kerkgangers feest vierden in de 
Zweedse Zeemanskerk. De officiële opening 
van de Finse Zeemanskerk in Rotterdam vond 
plaats op 21 januari 1927.

De belangrijkste taak van de dominee was 
het zendingswerk onder Finse zeelieden die, 
zowel op Finse als op buitenlandse boten, Rot-
terdam aandeden. 

In 1934 verhuisde de kerk naar een ander 
adres, en in de periode tot aan de Tweede We-
reldoorlog, gebeurde dit nog drie keer. Dus in 
de vooroorlogse periode was de kerk gehuis-
vest in vijf huurpanden. Het aantal dominees 
in deze periode bedroeg ook vijf. In 1937 werd 
een vahtimestari aangesteld, een soort manusje 
van alles, die de dominee assisteerde. De laat-
ste dominee in de serie van vijf, Toivo Viitasaari, 
verbleef vijf jaar in Rotterdam (van 1935 tot 
1940).

Het laatste gebouw waarin de Zeemanskerk 
voor de oorlog in was gehuisvest, stond op het 
Willemsplein, aan de noordelijke Maas oever. 
Vanuit deze behuizing was er een prachtig uit-
zicht op de haven. Tegenwoordig loopt de oprit 
van de Erasmusbrug langs het Willemsplein.

In 1939, tijdens de Paasdagen, was er een 
heel bijzondere gebeurtenis. Het Finse zeilschip 
‘Suomen Joutsen’ (‘de Finse Zwaan’), dat inder-
tijd fungeerde als opleidingsschip voor de Finse 
marine, bracht een bezoek aan Rotterdam. 
Bemanningsleden van de ‘Suomen Joutsen’, 
waaronder de commandant en zijn adjudant, 
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brachten ook een bezoek aan de Zeemanskerk 
en namen deel aan een dienst die werd geleid 
door dominee Viitasari. De dominee van de 
‘Suomen Joutsen’ assisteerde hem daarbij. Te-
genwoordig wordt de ‘Suomen Joutsen’ niet 
meer als opleidingsschip gebruikt, maar ligt 
permanent als ‘museumschip’ aangemeerd in 
de haven van Turku.

Na het uitbreken van de Winteroorlog tus-
sen Finland en de Sovjet Unie, bleef de briefpost 
tussen Finland en Nederland gewoon doorgaan 
en kon de kerk dus direct contact houden met 
de Finse moederorganisatie. Maar er kwamen 
wel veel minder Finse schepen naar Rotterdam. 
De Zeemanskerk kreeg tijdens de Winteroorlog 
veel blijken van sympathie van de Nederlandse 
bevolking voor het heldhaftige verzet van het 
Finse leger tegen de Russische inval.

Tijdens het Duitse bombardement op Rot-
terdam, in mei 1940, is het huis aan het Wil-
lemsplein, waarin de Finse Zeemanskerk was 
gevestigd, volledig afgebrand. Een dag voor 
het bombardement was de vrouw van dominee 

Viitasaari, Helmi, nog bevallen van een zoon in 
een Rotterdams ziekenhuis. De domineesfami-
lie en ook de vahtimestari hebben het bombar-
dement overleefd, maar ze zijn door het afbran-
den van hun woning veel spullen kwijtgeraakt. 
In de zomer van 1940 is dominee Viitasari met 
een boot vanaf de haven van Delfzijl naar Fin-
land teruggekeerd.

Na de oorlog deed de ‘Finse vereniging voor 
zeeliedenzending’ er alles aan om de verschil-
lende Zeemanskerken weer op orde te krijgen. 
De dominee van de Zeemanskerk in Antwerpen 
keerde bijvoorbeeld in 1946 al weer terug. Maar 
hiervan kon geen sprake van zijn in het zwaar 
geteisterde Rotterdam. Van het gebouw aan 
het Willemsplein was alleen de kelder over.

In 1954 werd er voor het eerst weer serieus 
gedacht aan het opnieuw oprichten van een 
Finse Zeemanskerk en het initiatief hiervoor 
werd genomen door de Finse ambassade in Den 
Haag. De Finse consul in Rotterdam, Albertus 
Vinke, had de ambassade laten weten dat zijn 
kantoor wilde helpen om de Zeemanskerk weer 

De ‘Suomen Joutsen’ in de haven van Turku
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zo snel mogelijk terug te krijgen in de stad. Op 
23 september 1954 besloot het bestuur van de  
‘Finse vereniging voor zeeliedenzending’ offici-
eel tot het opnieuw openen van de Finse Zee-
manskerk in Rotterdam. Maar het bleek moei-
lijk om een geschikte ruimte te vinden voor een 
redelijke huurprijs. Dit zorgde er voor dat het 
idee postvatte om een eigen huis voor de Zee-
manskerk te kopen, hoewel dit een hele grote 
onderneming voor de ‘Finse vereniging voor 
zeeliedenzending’ was. Een geschikt huis was 
wel snel gevonden en bovendien hadden Ne-
derlandse ‘Finland-vrienden’ in korte tijd al on-
geveer een vierde van het benodige geldbedrag 
bij elkaar gebracht. Een comité werd gevormd 
om verdere stappen te ondernemen.

Het pand dat bovenaan het verlanglijstje 
stond was het huis van de kort tevoren over-
leden vader van consul Vinke op het adres ’s 
Gravendijkwal 64. Op de benedenverdieping 
was een grote kamer die als leeszaal dienst kon 
doen, een keuken, een hal, een vestibule en een 
wc. De eerste verdieping omvatte ruimtes die 
als kapel voor de kerkdiensten en als biblio-
theek dienst konden doen. De tweede en derde 
verdieping konden worden gebruikt als woning 
voor respectievelijk de dominee en de vah-
timestari. Verder was er nog een tuin achter het 
huis van 300 m2. Uiteindelijk sprong de Finse 
bank ook bij en kon het huis op 30 april 1955 
gekocht worden voor 60.000 gulden. De inza-
meling leverde 31.345 gulden op, wat dus meer 
was dan de helft van de koopprijs.

In april 1955 werd Vilho Erik Haveri be-
noemd tot de eerste dominee van de Finse 
Zeemanskerk in Rotterdam na de oorlog. Deze 
nog jonge dominee, had eerder op de kansel 
gestaan in Lohja. Hij werd ook bijgestaan door 
een vahtimestari. 

In het begin van de zeventiger jaren werd 
de kerk steeds drukker bezocht. Soms waren er 
gelijktijdig wel 100 tot 200 zeelieden en vaak 

ook in Nederland woonachtige Finnen en hun 
familieleden. De ruimte werd dus eigenlijk weer 
te klein en consul Vinke, die als kind in dit huis 
aan de ’s Gravendijkwal had gewoond, bleef de 
gang van zaken bij de kerk nauwlettend volgen. 
Hij kwam te weten dat het naburig huis, waarin 
de firma Goudschmit-Hoff gevestigd was, bin-
nen niet al te lange tijd vrij zou komen. Hij stel-
de het bestuur in Finland op de hoogte en be-
sloten werd dit huis, dat een spiegelbeeld was 
van het pand waarin de Zeemanskerk gevestigd 
was, te kopen. De firma van consul Albertus 
Vinke, Vinke en Co, hielp bij de onderhande-
lingen die leidde tot de officiële aankoop op 1 
juni 1972. Het adres werd nu ’s Gravendijkwal 
62-64. In het nieuwe huis kwam de leeszaal, de 
kahvila, het kantoor, de biljart- en tafeltennis 
ruimte, de woonruimte van de dominee en ka-
mers waar gasten konden overnachten. De tuin 
werd twee keer zo groot.

De Finse Zeemanskerk in Rotterdam met er voor het 
busje waarmee zeelieden worden afgehaald en te-
ruggebracht naar hun schip
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Behalve de dominee en de vahtimestari 
werd het team van de kerk in de loop van de 
jaren uitgebreid met een assistent, een emäntä 
(gastvrouw) en een apuemäntä (hulpgast-
vrouw).

In 1971 was een nieuwe apuemäntä toege-
treden tot de staf van de Zeemanskerk, die een 
heel bijzondere positie zou gaan innemen, Tytti 
Winterswijk. Zij werd in 1983 emäntä en is on-
dertussen, in 2009, al 38 jaar in dienst van de 
Zeemanskerk. Je zou kunnen zeggen dat zij het 
boegbeeld is van de kerk.

In 1972 bracht President Kekkonen een 
staatsbezoek aan Nederland en daarbij inbe-
grepen was ook een bezoek aan de Zeemans-
kerk. De verbouwing, die verband hield met het 
samenvoegen van de twee huizen, kon net op 
tijd worden voltooid. Om zes uur op de avond 
van 25 oktober was het zover, President Kek-
konen werd in de kerk ontvangen door zo een 
60 genodigden, waaronder Finse zeelieden die 
op die dag in de haven verbleven en leden van 
de Finse kolonie in Nederland. De president 
stelde zich op de hoogte van de verbouwing en 
plantte een esdoorn in de tuin.

In 1985 kwam de toenmalige dominee, Kaar-
lo Kalliala, met een belangrijk nieuw initiatief, 
de uitgave van een eigen krantje. Hij vond dat 
de Finse Zeemanskerk een middelpunt moest 
zijn voor alle Finnen in Nederland en door mid-
del van de krant, die de naam Johtoloisto zou 
krijgen, kon iedereen op de hoogte blijven van 
het wel en wee van de kerk. De oplage, waarin 
alleen in het Fins wordt geschreven, was in het 
begin al meer dan 800.

Door initiatieven van dominee Heikki 
Rantanen, die in 1994 aantrad (hij was de elfde 
dominee na Vilho Haveri), is de kerk, noodge-
dwongen omdat het sponsorgeld verminderde, 
ook meer op het commerciële pad gegaan. Deze 
lijn is voortgezet door zijn opvolgers Jussi Ollila 
(1999-2005) en Timo Frilander (2005-2009). 

Het belangrijkste voorbeeld hiervan is de Kerst-
bazaar, die steeds grootschaliger is geworden. 
Omdat er binnen in de kerk niet meer genoeg 
ruimte was, heeft de gemeente Rotterdam toe-
stemming gegeven om tijdens de Kerstbazaar, 
die tegenwoordig drie dagen duurt, op straat, 
voor de ingang van de kerk, een grote tent te 
plaatsen. In deze tent worden typisch Finse 
levensmiddelen verkocht en buiten op straat 
kan je bij een kraampje ook nog gebraden Finse 
worstjes eten. Dan is er de laatste jaren nog een 
tweede, meer bescheiden bazaar, met Pasen. 
De Zeemanskerk verhuurt ook ruimtes voor re-
cepties, zakelijke ontmoetingen of vergaderin-
gen. Het gebouw wordt verder gebruikt door de 
Finse zaterdagschool, waar les in de Finse taal 
wordt gegeven aan kinderen en volwassenen. 

In 1997 werden ter gelegenheid van het 
70-jarig jubileum van de Finse Zeemanskerk 
door de Finse ambassadeur hoge onderschei-
dingen uitgereikt aan het echtpaar Winters-
wijk. Emäntä Tytti Winterswijk werd benoemd 
tot ridder in de Orde van de Finse Witte Roos 
eerste klasse, en haar man, Kees Winterswijk, 
die ook altijd veel werk voor de kerk heeft ge-
daan, werd ridder in de Orde van de Finse Witte 
Roos tweede klasse.

In 1999 brachten president Ahtisaari met 
zijn vrouw Eeva een bezoek aan de Rotterdam-
se Zeemanskerk. 

De kerk heeft tegenwoordig ook een eigen 
website, waar veel informatie op staat. In 2009 
bestond het kerkpersoneel uit zeven personen, 
de dominee, twee emäntä’s, een secretaresse, 
twee assistenten en een sociale adviseur. De 
kerk heeft ook een busje om zeelieden in de 
haven af te halen en een boot om sneller sche-
pen te kunnen bezoeken die in de haven liggen 
aangemeerd.
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Winkel met Finse producten in de Zeemanskerk

Omdat de Finse Zeemanskerk steeds meer 
een sociaal- en cultureel centrum is geworden 
van Finland in Nederland, kan de vraag gesteld 
worden of het door zou moeten gaan als reli-
gieuze instelling. Is het idee van zending onder 
zeelieden niet een beetje achterhaald? Maar 
waarschijnlijk kan het alleen als kerkelijke in-
stelling op voldoende donorgeld rekenen.

 Arnold Pieterse

A D V E R T E N T I E
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Vrouwen Oranje komt naar EK voetbal 
2009 in Finland
Dit jaar wordt het Europees kampioenschap 
voetbal voor vrouwen in Finland gehouden en 
Nederland heeft zich daar voor de eerste keer 
voor weten te plaatsen. Een goede gelegenheid 
om nader kennis te maken met `vrouwenvoet-
bal´ (ik gebruik deze term hoewel het spel zelf 
natuurlijk gelijk is aan mannenvoetbal) en te-

gelijkertijd Oranje te ondersteunen bij hun eer-
ste internationale titelstrijd.

Hoewel ik zelf een voetballiefhebber en vol-
ger ben heb ik vrouwenvoetbal nooit echt actief 
gevolgd. Mijn bekendheid met het fenomeen 
bleef beperkt tot een enkele uitslag en samen-
vattingen van WK of Olympische wedstrijden. 
De eerste keer dat ik het echt volgde was het 

E K  v R O U w E N v O E T B A L  2 0 0 9
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vorige EK in 2005 waaraan Finland deelnam en 
dat daarom rechtstreeks werd uitgezonden op 
Yle. Het was niet het meest hoogstaande ni-
veau maar toch het aanzien meer dan waard. 
Er zat in ieder geval tempo en idee in wat ik tot 
dan toe vond ontbreken. Ook in Nederland is 
de belangstelling voor vrouwenvoetbal gaande-
weg toegenomen wat uiteindelijk heeft geleid 
tot de oprichting van eredivisie voor vrouwen in 
2007 waaraan zes clubs (nu zeven) uit de ‘man-
nen’ eredivisie hun ondersteuning en naam ver-
lenen. De doelstelling van de eredivisie is het 
niveau van vrouwenvoetbal te verhogen door 
middel van professionele begeleiding, wat zich 
o.a. uit in trainings- en verzorgingsmogelijk-
heden, maatschappelijke ondersteuning, etc. 
Financieel is het grotendeels nog steeds een 
hobby, hoewel enkele internationals inmiddels 
hun brood in Duitsland verdienen. De profes-
sionalisering (en het feit dat voor het eerst 
twaalf landen deelnemen i.p.v. acht) hebben 
hun vruchten al afgeworpen in de EK kwalifica-
tie waarin Nederland na een spannende strijd 
met België en Zwitserland als tweede achter 
vrouwengrootmacht Duitsland wist te eindigen 
en vervolgens Spanje tweemaal wist te verslaan 
in de play-off.

EK loting en speelschema
De loting van het eindtoernooi koppelde Oran-
je aan gastland en groepshoofd Finland, Dene-
marken en Oekraïne. Met name de wedstrijd 
tegen Finland is natuurlijk zeer interessant voor 
ons. De volledige loting ziet er als volgt uit:

Groep A Groep B Groep C
Finland Duitsland Zweden
Oekraïne IJsland Engeland
Denemarken Noorwegen Rusland
Nederland Frankrijk Italië

De groepswedstrijden van Nederland en 
mijn verwachtingen daarvoor zijn:

Oekraïne-Nederland op zondag 23 au-
gustus in Turku, aanvang 14:45: hoewel de 
avondwedstrijd Finland-Denemarken officieel 
de openingswedstrijd is, is dit is de eerste wed-
strijd van het toernooi waarin twee debutanten 
het tegen elkaar opnemen. Van Oekraïne weet 
ik niets maar ik schat Finland en Denemarken 
hoger in i.v.m. eerdere deelnames, zodat Ne-
derland  de eerste wedstrijd gelijk moet winnen 
om kans te houden op de kwartfinale. Voor-
spelling: Nederland wint met 3-0.

Nederland-Finland op woensdag 26 au-
gustus in het Olympisch stadion/Helsinki, 
aanvang 20:00: in de tweede wedstrijd neemt 
Nederland het op tegen Finland. Finland speelt 
als gastland voor eigen publiek en de druk ligt 
daarom bij hen. Ik denk daarom dat Nederland 
zeker kansen heeft en houd het op een gelijk-
spel (maar ook winst is mogelijk): 2-2.

Denemarken-Nederland op zaterdag 29 
augustus in Lahti, aanvang 17:30: Denemarken 
is mijns inziens de meest gerenommeerde te-
genstander in deze groep. Een gelijkspel moet 
echter mogelijk zijn, mede omdat ik verwacht 
dat beide landen met een gelijkspel verdergaan 
in het toernooi. Voorspelling: 0-0 (of 1-0 voor 
Denemarken).

Nederland wordt denk ik tweede in de groep 
en vermijdt daarmee de grote favorieten Duits-
land en Zweden in de kwartfinale. De halve fi-
nale is dus mogelijk voor Oranje; laten we hen 
daar met zijn allen bij ondersteunen!

 Ramon Dibbets
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Op het internet las ik ergens in het Neder-
lands: “Natuurhistorisch Museum, Luonnontei-
teellinen museo. Een fraai gebouw met een 
grote bronzen eland achter het Parlement, met 
verzamelingen over alle aspecten van Finlands 
natuurlijke historie. Ook voor kinderen interes-
sant. Na een grondige renovatie ziet het gebouw 
er sinds 2006 vanbinnen en vanbuiten weer als 
nieuw uit.”

Hier in dit gebouw kwamen dus op zaterdag 
21 maart een man/vrouw of vijfentwintig, leden 
van de Nederlandse Vereniging in Finland, om 
12 uur bijeen, om via een deskundige gids een 
interessante rondleiding te krijgen door een ge-
deelte van de museumverzameling, stammend 
uit Finland, maar ook wel van elders. 

We hebben het tweekoppig kalf mogen 
bewonderen, we zijn geconfrontreerd met evo-
lutiegegevens – en dat in het jubileumjaar van 
Darwin - , we zagen grote, metershoge dierske-
letten uit de oertijd, imponerende beesten die 
waarschijnlijk niet tot de lieve huisdiertjes van 
onze voorouders hebben behoord. 

De natuur van Finland en de Oostzee en 
de natuurlijke historie ervan werd ons op heel 
vriendelijke wijze uiteengezet door onze sym-

pathieke, goed Engels sprekende gids, die ons 
zelfs met een brede glimlach liet zien en uit-
eenzette, dat uitwerpselen uit lang vervlogen 
tijden ons heel wat kunnen leren over het leven 
onzer voorvaderen. Heel fijntjes :-). 

De groep leden was het er gloeiend over 
eens - zoals ook boven in het citaat staat - dat 
het gebouw fraai gerenoveerd is, van buiten en 
vanbinnen, maar we hebben ook wel gezien 
dat er vergaande plannen zijn, het geheel nog 
grootser uit te bouwen, succes ermee! Ook al is 
het museum - zoals boven vermeld - voor kin-
deren interessant, toch moest ik constateren, 
dat de kinderschaar van de leden niet aanwezig 
was en dat de gemiddelde leeftijd van de be-
zoekersgroep - (door wat ‘verkindste’ oudjes 
(haha, :-) - hoger lag dan dat van jonge vaders 
en moeders met hun kroost. 

De eland voor de deur van het natuurhis-
torisch museum is fraai en vormt een indruk-
wekkende blikvang vanuit de Sibelius Academie 
en het Parlement, maar voorts kunnen we ook 
wel zeggen, dat de eland (een groot hert uit de 
poolstreken) als symbool van Finlands natuur 
zijn vriendelijke en ook wel wat controlerende 
blik op de Finse muziekwereld, op de Finse 
hoofdstad en op het Finse Parlement richtte 
en dat is goed zo. Onze (ja, ik spreek hier over 
‘onze’, al zijn we leden van de Nederlandse ver-
eniging) voorvaderen herinneren ons eraan, dat 
we in een heel lange traditie staan.

Na het geslaagde museumbezoek hebben 
vijftien tot twintig actieve leden van de NViF 
zich in een helder kabinet teruggetrokken, om 
er - na een smakelijke kop koffie met een wel-
belegd broodje - te gaan vergaderen. Het is 
mijn opgave hier niet, de loop van de rustige 
en opbouwende algemene ledenvergadering te 
bespreken, daarom beperk ik me tot een paar 
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punten, die me opgevallen zijn. De hamerpun-
ten laat ik dus voor wat ze zijn: ze zijn ‘wegge-
hamerd’ :-). 

Wierd en Stephan werden van harte bedankt 
voor hun verdiensten in het verenigingsleven 
van de afgelopen jaren. Wierd voor zijn layout 
en ander werk bij het Noorderrlicht, Stephan 
voor zijn veelzijdig werk binnen het bestuur van 
de vereniging. Hulde aan beiden! 

Verder was het leuk kennis te maken met 
het nieuwe bestuurslid uit Oulu, Onno, die zich 
elders in het Noorderlicht wel aan ons heeft 
voorgesteld. 

Heel fijn vond ik het thema ‘zaterdagschool’ 
en van harte hoop ik, dat de band ermee – zo-
als vroeger in de jaren negentig – weer strakker 
zal worden aangehaald en dat er meer com-
municatie zal komen tussen beide groepen. De 
‘jonge’ zaterdagschool kan zeer zeker wat mee-
pikken van de gemiddeld wat ‘oudere’ Neder-
landse Vereniging en ook omgekeerd kan deze 
laatstgenoemde club heel veel leren van de 
zaterdagschool, ze kunnen meer samenwerken 
- ze doen dat al via Sinterklaas bijvoorbeeld en 
kort geleden via de viering van koninginnedag 
- maar Johan plant al meer en dat is heel fijn. 

Samenwerking in zomerkampverband en mis-
schien nog meer in de toekomst. Guido blijkt 
een actieve link te willen zijn tussen de twee 
verenigingen, heel goed, en ik hoop dat hij de 
steun van vele leden zal krijgen. Wat zorgwek-
kend is het wel, dat de meeste gezinnen van 
de zaterdagschool niet op de ledenlijst van de 
vereniging staan. Het zou voor beide partners 
beter zijn, dat er meer direct contact komt. 

Last but not least waren Arnold en Peter erg 
gelukkig met de geestelijke steun van de ver-
gadering om in de loop van de volgende jaren 
een tweede boek met een iets andere opzet uit 
te geven over  ‘Nederlanders in Finland’, met 
als nieuwe component bijvoorbeeld ook ‘Fin-
nen in Nederland’. Concrete financiële hulp is 
ons natuurlijk niet beloofd, dat kan ook niet, 
maar geestelijke steun en empathie is al heel 
wat. Daarom sluit ik hier met de wens, dat we 
dit nieuwe boekproject in de loop van de ko-
mende jaren zullen mogen realiseren. Het zou 
de moeite waard zijn en het zou een nieuwe bij-
drage kunnen vormen voor de culturele relatie 
tussen Nederland en Finland, een doelstelling, 
waar onze vereniging ook voor tekent.

Kerava, mei 2009 Peter Starmans, lehtori
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Nog zonder de schaduw van de catastrofe 
in Apeldoorn op 30 april vierden de Nederlan-
ders in Finland in Villa Kleineh, de residentie 
van ambassadeur Nicolaas Beets, op woensdag 
29 april  hun koninginnedag. 

Het was gelukkig een mooie en zonnige len-
tedag, de ontvangst was warm en overdadig, 
met draaiorgelmuziek, bier en wijn, heerlijke 
haring en kaas en er waren veel mensen op ko-
men dagen. Ik liep tussen de menigte door om 
wat bekenden te begroeten, toen ik opeens een 
wat magere, karakteristieke, ik zou zelfs willen 
zeggen Friese kop zag, waar ik meteen op afste-
vende. En ja hoor, van jaren geleden was hij mij 
bekend, Dirk Meijer, fagottist, hier voor een 
half jaar werkzaam in de archieven van de stad 
Hämeenlinna. We herkenden elkaar wat vaag-
jes, begroetten elkaar wat voorzichtigjes, maar 
toen ik hem vertelde dat hij op dezelfde resi-
dentie eind oktober 2004 – toen Robert Engels 
net als ambassadeur was aangekomen – een 
concert had gegeven samen met zijn collega, 
de pianist Jan van Liere, toen ging er een licht-
je bij hem branden. O ja, dat concert in kleine 
kring met muziek van Röntgen en Marttinen. Ja, 
dat klopte. 

Jammer dat ik nog heel wat andere beken-
den kort wilde spreken en dat er zo’n enorm ka-
baal werd geproduceerd door de vele bij elkaar 
staande en met elkaar converserende Neder-
landers, dat een langer normaal gesprek nau-
welijks mogelijk was. Misschien haal ik dat in de 
loop van de korte tijd, dat Dirk nog in Finland 
is, wel in. 

Dus veel meer dan wat zakelijke gegevens 
konden we nu niet uitwisselen. Dirk was hier 
voor een half jaar om de werken van de Finse 
componist Tauno Marttinen te catalogiseren, 
een kolossaal karwei, aangezien het meeste van 
dat oeuvre (in HS noemt Meijer een 80% er-
van) niet  of niet meer bekend is, ook niet bij 
het Finse publiek, al heeft Tauno Marttinen een 
goede naam in Finse cultuurkringen als boven-
mate begaafd componist. De reden daarvan is 
misschien, dat de werken – de meeste daarvan 
zijn in de archieven van Hämeenlinna opgebor-
gen en waren tot nu toe min of meer verborgen 
– nog niet echt wetenschappelijk verantwoord 
gecatalogiseerd zijn. Dat doet Dirk Meijer op dit 
moment, op uitnodiging en met financiële hulp 
van de familie van de in 2008 op 95jarige leef-
tijd overleden componist Tauno Marttinen. 

Waarom een Nederlander, zult u vragen. 
Het antwoord is wel, dat - door toeval of 

niet - Dirk Meijer in Nederland de muziek van 
Marttinen heeft ontdekt en ervoor gezorgd 
heeft, dat die ook regelmatig ergens gespeeld 
wordt, in Leeuwarden - waar hij geboren is en 
werkt als muziekleraar, fagottist en researcher 
– of in Amsterdam, Den Haag of waar dan ook. 
In 1997 heeft Dirk Meijer dan een Tauno-Mart-
tinen-Vereniging opgericht, regelmatig heeft 
hij de componist persoonlijk naar Nederland 
uitgenodigd en het publiek aldaar met hem en 

D I R K  M E I J E R :  M U S I C U S ,  M U z I E K L E R A A R 
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zijn muziek bekend gemaakt. Vaker was Dirk 
Meijer ook in Finland om te concerteren (zoals 
in oktober 2004) en zo ook het land en de stad 
van Sibelius en Martttinen – Hämeenlinna en 
Zuid-Finland – te leren kennen en liefhebben. 
Dit is niet onopgemerkt gebleven in Finland 
en omdat Dirk Meijer in Nederland regelmatig 
de naam en muziek van Tauno Marttinen via 
concerten, maar ook via andere media bekend 
maakte en zo duidelijk blijk gaf van oprechte 
interesse en vooral verstand van zaken, werd hij 
na de dood van Tauno Marttinen uitgenodigd, 
om de werken van de overleden componist te 
catalogiseren. Dirk Meijer heeft op dit aanbod 
meteen en graag JA gezegd, vandaar dat hij nu 
dit half jaar van januari tot en met juni 2009 in 
Hämeenlinna woont en werkt. 

Dat hij wetenschappelijk de zaak van het 
catalogiseren degelijk aanpakt, lijdt geen twij-
fel, dat hij een echte (onder)zoeker is in hart 
en nieren, bewijst hij ook, door gepaste en vak-
kundige interviews en commentaren te geven, 
en ... door bijvoorbeeld ook op andere plaatsen 
naar verborgen of vergeten werken van Mart-
tinen te zoeken (o.a. in Helsinki). Verder door in 
te gaan op invitaties van collega’s en met hen 
te converseren, door zijn communicatieve be-
kwaamheid dus, en zo komt hij meer en meer 
te weten van het werk van de door hem zo 
hooggeschatte componist Marttinen. 

En ontstellend veel nieuws, onbekends 
heeft hij inderdaad (terug)gevonden! Nu zon-
dag stond er in Helsingin sanomat (HS van 
03.05.09, C3) een vrij uitgebreid verslag met 
foto en al, dat hij, Dirk Meijer, door de inten-
dant van het Urho-Kekkonen-museum, Aino-
Maija Tiensuu, uitgenodigd was om eens te 
komen kijken naar een aldaar gevonden lied-
compositie van Tauno Marttinen met de klin-
kende titel ‘Hauen lauluksi’, als een lied van de 

snoek. Toegewijd en geschonken aan president 
Urho Kekkonen, waarschijnlijk toen Marttinen 
van of via hem de titel van professor gekregen 
had. Voorts had Marttinen meerdere malen 
contact met president Kekkonen. Maar of hij 
tot de intimi behoorde, dat weet ik niet, ik denk 
toch van niet, maar wel tot de Urho Kekkonen 
bekende en erkende Finse componisten, dat 
zeker. 

Foto: YLE / Sari Törmikoski

Goed, Dirk Meijer is in Friesland en Neder-
land een van de weinigen, die ernaar streeft, on-
bekende of vergeten componisten weer in het 
vizier van het publiek te brengen. Ik denk hier 
bijvoorbeeld aan de al genoemde Julius Rönt-
gen, maar ook aan de Friese componist Anne 
Vogel en anderen. Dirk is een felle Fries, die op 
wil komen voor zijn eigen taal en cultuur, hij is 
een koppige doorzetter en een ge-engageerd 
zoeker naar andere, meer hedendaagse en bij 
het publiek nog onbekende of vergeten muziek. 
Zo is hij in de jaren negentig ook op de Finse 
componist Tauno Marttinen gestoten, het was 
liefde op het eerste gezicht, daarom heeft hij er 
vanaf die tijd naar gestreefd, Marttinen ook bij 
de Friezen en de Nederlanders en via concerten 
tevens bij de Finnen meer bekendheid te geven 
en hij is daar wonderwel – ook via cd’s en zo – in 
geslaagd. Dat heeft hem in de loop der jaren tot 
een specialist inzake Tauno Marttinen gemaakt 
en dat is dus niet onopgemerkt gebleven. Ge-
lukkig niet, want de muziek van deze componist 
is vaak mooi en ontroerend. 
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Op het gebied van blaasmuziek – zijn eigen 
passie als fagottist – en celloconcerten bijvoor-
beeld heeft hij nu in dit halfjaar o.a. het een en 
ander aan nieuws ontdekt en dat zal later zeker 
niet onopgemerkt blijven, via druk of uitvoe-
ring. De Finnen kunnen en zullen Dirk Meijer 
dankbaar blijven voor de grote verdiensten die 
hij gehad heeft, heeft en zal hebben voor de 
bekendmaking en de uitvoering van de werken 
van de Finse componist Tauno Marttinen.

Voor wie wat meer kennis wil maken met 
Dirk Meijer, zijn avonturen in Hämeenlinna of 
met Tauno Marttinen, verwijs ik hier graag naar 
het internet en vooral naar het uitvoerige dag-
boek van dit halfjaarlijks verblijf van Dirk in Hä-
meenlinna, dat verschenen is en nog verschijnt 
op de Finlandsite van Peter Glebbeek.

Kerava, 04.05.2009
 Peter Starmans, lehtori

Zoals het thuis smaakt,
                             smaakt het nergens!

Holland at Home is dé online supermarkt voor Nederlanders
in het buitenland. Waarom?

Bezoek ons op www.holland-at-home.nl of mail ons via info@holland-at-home.nl

Holland at Home biedt een keuze uit meer dan 1000
typisch Nederlandse producten en 180 bekende merken

Veilig en vertrouwd betalen via Ideal, creditcard of Paypal

Geen gesleep meer met levensmiddelen vanuit Nederland
door uzelf, vrienden of familie

               Alle pakketten worden verstuurd via TNT Post en zijn
                      daardoor altijd te volgen via track & trace

                      Als lezer van het Noorderlicht ontvangt u € 5,00
                           korting bij uw eerste bestelling. Vul hiervoor de
                               kortingscode NL5 in tijdens het afrekenen.

A D V E R T E N T I E
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Wijziging concept huishoudelijk regle-
ment artikel 1.1

Zoals u waarschijnlijk bekend is zijn in het 
verenigingsjaar 2008 de statuten van de onze 
vereniging herzien, en na goedkeuring door de 
ALV in het najaar zijn deze statuten vervolgens 
bij de PRH gedeponeerd. Het herzien van de 
statuten was de taak van de statutencommis-
sie, die zich tegelijkertijd heeft bezig gehouden 
met het ontwikkelen van het huishoudelijk re-
glement.

Het huishoudelijk reglement beschrijft vele 
praktische zaken omtrent de dagelijkse gang 
van zaken binnen de vereniging, en is als zo-
danig een zeer waardevol instrument voor het 
huidige en toekomstige besturen. Desondanks 
hadden wij als bestuur het gevoel dat de regels 
in het huishoudelijk reglement in de toekomst 
onnodig problemen zouden kunnen veroorza-
ken wanneer deze als een ijzeren wet zouden 
worden gezien. In de ALV van 21 maart j.l. is 
daarom een voorstel gedaan tot aanpassing 
van artikel 1.1 van het huishoudelijk reglement 
met tot doel te verantwoorden afwijkingen van 
dat reglement mogelijk te maken. Het huishou-
delijk reglement krijgt hier door een iets minder 
dwingend karakter, iets dat op de instemming 
van de op genoemde ALV aanwezigen kon re-
kenen.

Artikel 1.1 in het vorige concept:
Het huishoudelijk reglement formuleert regels 
en aanwijzingen in aanvulling op de regels van de 
statuten. Binnen verenigingsverband worden le-
den, in welke hoedanigheid dan ook, geacht zich 
evenzeer aan de regels van het huishoudelijk re-
glement te houden als aan die van de statuten.

Artikel 1.1 in het huidige concept:
Het huishoudelijk reglement formuleert regels 
en aanwijzingen in aanvulling op de regels van 
de statuten. In tegenstelling tot de regels van 
de statuten hebben de regels in het huishoude-
lijk reglement geen dwingend, maar een advise-
rend karakter. Bij afwijking van de regels van het 
huishoudelijk reglement worden het bestuur en 
eventuele andere betrokkenen geacht die afwij-
king te motiveren.

Het bijgewerkte concept is inmiddels te 
vinden op de NViF-website door onder het tab-
blad “Over ons” te kijken en vervolgens uit het 
menu aan de rechterzijde het onderwerp “Sta-
tuten en Huishoudelijk reglement” te kiezen. 
Op de volgende Najaars-ALV zal het nieuwe 
concept-Huishoudelijk Reglement in zijn ge-
heel ter goedkeuring (bekrachtiging) aan de 
leden worden voorgelegd.

Namens het bestuur,
 Siert Wieringa

w I J z I G I N G  H U I S H O U D E L I J K  R E G L E M E N T
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Die vraag wordt mij regelmatig gesteld.
Wel, de trouwe volgers weten inmiddels 

dat die vraag een open deur is. Tóch kom je nu 
en dan weer in bijzondere omstandigheden te-
recht.

Dat was vanmiddag weer eens het geval.
We zijn deze week bezig de zomer-infokrant 

van Salla samen te stellen. En daarin moeten 
verhalen komen. Het zou inmiddels bekend 
kunnen zijn dat we ooit Bond, jawel, James 
Bond te gast hebben gehad in Salla......? Heus 
waar! Lees het boek “IJsbreker” van James 
Gardner maar!

007 kwam ooit vanuit Helsinki per Saab 
900 Turbo naar Salla gereden om een klus te 
klaren in Alakurtti (ca. 75 km over de grens, in 
Rusland).

Het boek is helaas (nog) niet verfilmd, maar 
you never know, ooit.....? maybe, maybe not.....

 
Een ander verhaal, waarmee ik ca. 10 jaar 

geleden voor het eerst geconfronteerd werd, 
was het verhaal over “Elviksen takki” oftewel 
“Het jack van Elvis ‘the Pelvis’ Presley!”

Ik was al diverse keren uitgenodigd dit jack 
bij de huidige eigenaar te gaan bewonderen, 
maar ja, het kwam er maar niet van, tot van-
middag dus......

Samen met een collega naar de beste man 
gereden, die met recht “in the middle of no-
where” woont.

Hij heeft een zijkamertje ingericht als zijn 
eigen winteroorlogsmuseumpje maar is ook de 
trotse eigenaar van “Elviksen takki”. Er steekt 
een lang verhaal achter, maar “in het kort” 
komt het hier op neer:

Elvis was in zijn militaire diensttijd, zoals 
veel bekende Amerikanen, in het Duitse Fried-
berg gelegerd.

Hij was daar sergeant-chauffeur en reed re-
gelmatig met een legerkapitein rond. Dat was 

de voormalige beroemde Finse skiër Olavi Ala-
kulppi, die uiteindelijk Amerikaan en coach was 
geworden van de Amerikaanse skiploeg.

Hij heeft als Amerikaanse skicoach aan 4 
Olympische Winterspelen deelgenomen.

Deze nieuwe Amerikaan was bevriend met 
de vader Martti, de huidige jaseigenaar.

 
Hoe is Elvis’ jack dan in Salla terecht geko-

men? Kom eens naar Salla zou ik zeggen........
Zowel de coach als de vader van Martti, Olli 

Remes, waren Finse skikampioenen, maar zijn 
n.a.v. hun verdiensten in de Winteroorlog ook 
allebei geëerd met de hoogste miltaire onder-
scheiding die in Finland gegeven kan worden: 
het Mannerheimkruis (Net zoiets als in NL de 
Militaire Willems-
orde).

Martti’s vader 
was de 10e Fin 
die deze bijzon-
dere onderschei-
ding ontving en 
Alakulppi de 72e.

 
Tijdens zijn miltaire diensttijd in Duitsland 

vroeg Elvis aan de kapitein Alakulppi of hij zijn 
lederen jack wilde hebben.

De kapitein waardeerde dit zeer en nam het 
cadeau graag in ontvangst.

Hij droeg het jack dus vervolgens tijdens 4 
Olympische Spelen.

Op vakantie in Salla gaf hij het jack in 1982 
vervolgens aan de zoon van zijn in 1942 overle-
den beste vriend, aan Martti dus.

 
En zo is het gekomen dat Pertti Poromies 

zich op 52-jarige leeftijd in een lederen jasje, 
maatje 44, hees, hetgeen ooit, volgens de over-
levering, toebehoorde aan “The King of Rock”: 
Elvis Presley.......

B A R T ,  B E L E E F  J E  N O G  w E L  E E N S  w A T ?
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De bijgaande foto levert het bewijs.

 Natuurlijk vraagt iedereen aan Martti om 
een keihard bewijs.

Voor Martti is dat echter geen issue.
Hij vindt het belangrijker dat de beste vriend 

van zijn vader, drager van het Mannerheim-

kruis, Fins skikampioen en succesvol skicoach 
van Amerika, het jasje heeft gedragen.

Dat Elvis de voormalige eigenaar was.....so 
what?

 
Nou, dat was weer eens een ouderwets 

daggie Salla!
Het zonnetje schijnt, het was tijdens lunch-

tijd +11.4°C en ik had weer eens een dienstritje 
naar een van de buitenwijken van Salla. Maar 
wát is er nou écht belangrijk?

Simpel: Dat je in gezondheid en met plezier 
je werk mag en kan doen!

 Bart Braafhart

VÄRILEIKKI
Weefsels van Marjatta Pieterse

Fotografie van Arno Enzerink

12.05.2009 - 24.05.2009

officiële opening:
10.05.2009 - 18.00 uur

Kässän Taidetalo
Tynninharjuntie 21

08700 Virkkala

openingstijden:
di. 12.05 - vr. 15.05, 15-18;

za. 16.05 gesloten;
zo. 17.05, 12-16;

ma. 18.05 gesloten;
di. 19.05 - wo. 20.05, 15-18;

do. 21.05, 12-16;
vr. 22.05, 15-18;
za. 23.05, 12-16;
zo. 24.05, 12-16

A D V E R T E N T I E
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Kopij inleveren voor 1 augustus 2009
Artikelen, tekeningen en foto’s dienen verzonden te worden naar de redactie. Teksten met zo min moge-
lijk lay-out aanleveren. Plaatjes in jpg- of pdf-formaat in een zo hoog mogelijke resolutie. Tabellen en foto’s 
graag apart inleveren (niet in pdf of een grafisch formaat, foto’s niet geïntegreerd in het textdocument)!  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. Noorderlicht 
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 infor-
matie 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 verenigingsactiviteiten worden 
op dit forum geboren! U kunt zich aanmelden op  http://forum.nederlandsevereniging.fi. De Forum beheerders geven u 
vervolgens toegang.

Eens per maand

TURKU
Steakhouse & Bar Ribs (Porthaninpuisto)

OULU
In Oulu worden soms Kolonisten van Catan-avonden bij mensen thuis ge-
houden, stuur Sandra een mailtje voor plaats en tijd.

JYVÄSKYLÄ
In Jyväskyla hebben we een nieuwe contactpersoon gevonden die graag een 
maandelijkse borrelavond wil organiseren. Neem contact op!

HELSINKI
Elke tweede vrijdag van de maand is er een borrel.
•	 Pullman	Bar	(centraal	station,	tweede	etage)	
•	 Contactpersoon:	Siert	Wieringa
•	 Tel.	040	-	351	3480

Contactpersonen
Regio Contactpersoon Email Tel
FORSSA Jos Helmich forssa@nederlandsevereniging.fi 044 - 331 7766
HELSINKI Siert Wieringa helsinki@nederlandsevereniging.fi 040 - 351 3480
JOENSUU Contactpersoon Joensuu joensuu@nederlandsevereniging.fi
JYVÄSKYLÄ Joanneke Reudler Talsma jyvaskyla@nederlandsevereniging.fi 044 - 946 1655
LAPLAND Bart Braafhart lapland@nederlandsevereniging.fi 
LAPPEENRANTA Nellie Visscher-Jäkkö lappeenranta@nederlandsevereniging.fi 05 - 424 081
LÄNSI-UUSIMAA Henriette Rantalaiho lansiuusimaa@nederlandsevereniging.fi 050 - 582 8116
MIKKELI Contactpersoon Mikkeli mikkeli@nederlandsevereniging.fi
OULU Marina Nijhuis oulu@nederlandsevereniging.fi 040 - 759 0703
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 Johan Plomp: regionaal@nederlandsevereniging.fi
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a a v e

Graphic Services

Gespecialiseerd in het ontwerp van:
º logo’s
º huisstijlen
º brochures
º folders en flyers
º posters
º boeken en jaarverslagen
º personeelsbladen
º websites

alsmede in:
º drukwerkbegeleiding
º advies op het gebied van drukwerkvervaardiging
º fotografie
º fotoprints (max A3+)
º op maat gemaakte passepartouts

Merivirta 6A 10
02320 Espoo
Finland
+358 40 577 3455
inform@aave.info
www.aave.info

Lähettäjä/Afzender/Sender

Secretariaat Nederlandse Vereniging in Finland
p/a Onno de Bruijn
Oulun Seudun Ammattikorkeakoulu
Albertinkuja 22 (3. krs)
FI-90101 Oulu
Finland


