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R E D A C T I O N E E L

Onrust opnieuw onrust. Geen van de lezers 
zal het zich waarschijnlijk herinneren, maar vo-
rig jaar rond deze tijd schreef ik het redactio-
neel vanuit een buitenlandse trein. Ik beschreef 
de onrust die de lente in ieder geval voor mij 
altijd met zich mee lijkt te brengen. Dit jaar is 
geen uitzondering. Terwijl mijn beide (hobby) 
auto’s om aandacht vragen is die aandacht op-
eens compleet verschoven naar het bouwen 
van keukenkastjes. Daarnaast is voor onder-
zoekers aan de universiteit -tenminste waar ik 
werk- de lente extra druk vanwege de dead-
lines voor conferenties die in het najaar zullen 
plaatsvinden. Maar dit is geen klacht, sterker 
nog, ik hoop dat u allen van dezelfde onrust 
kunt genieten. Een onrust die voortkomt uit 
de energie die de lente met zich meebrengt, de 
energie om dingen te ondernemen.

Een traditionele activiteit voor Nederlan-
ders in Finland dit voorjaar was natuurlijk de 
koninginnedagviering in Villa Kleineh. In dit 
Noorderlicht vindt u dan ook de al even traditi-
onele fotocollage. Arnold beschrijft de 150-ja-
rige Finse spoorwegen, terwijl Marketta ver-
schillen in koffiecultuur onder de loep neemt. 
Verder stellen nieuwe bestuursleden zich voor.

Tenslotte wil ik u nog graag wijzen op de 
aankondiging voor het NViF-zomerkamp in 
attractiepark Visulahti te Mikkeli elders in dit 
blad. Dit is een activiteit die de moeite zeker 
waard is!

Ik wens u allen een energieke lente.
 Siert
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Dit is mijn eerste “van de voorzitter”. Of-
schoon ik sinds maart 2003 in het bestuur zit, 
heb ik deze post nog nooit bekleed. Niet dat het 
niet gekund had, maar ik vond het altijd handi-
ger als de voorzitter uit de omgeving van Helsin-
ki kwam. Dat vergemakkelijkt de contacten met 
de ambassade. Een belangrijke partner voor ons.

Het eerste jaar heb ik als bestuurslid eigen-
lijk weinig gedaan. Natuurlijk wel mijn mening 
gegeven, daarom zit je per slot van rekening in 
het bestuur, maar op organisatorisch vlak wist 
ik eigenlijk niet goed hoe ik mijn draai moest 
vinden. Voor de organisatie van evenementen 
zat ik te ver van de hotspots verwijderd. Andere 
zaken, zoals het penningmeesterschap en het 
secretariaat, werden al door anderen geregeld. 
Dat jaar was dus eigenlijk een leerjaar. En ook 
nu, in dit nieuwe bestuur, zult mensen vinden 
die eerst hun draai moeten vinden. Dat is niet 
erg. Er zijn voldoende ervaren krachten die hen 
kunnen helpen.

Het tweede jaar, werd ik redacteur bij 
Noorderlicht. Het blad was in moeilijkheden 
omdat te weinig mensen zich geroepen voelde 
erin te schrijven. Het beleid van de toenmalige 
hoofdredacteur had daar ongetwijfeld mee te 

maken en het had als gevolg dat het blad be-
stond uit beperkte door de redactie geschreven 
artikelen aangevuld met kopieën van artikelen 
uit de Nederlandse pers. Het was een echte 
uitdaging om een formule te vinden waar het 
krantje weer leven kon worden ingeblazen. De 
steun van het toenmalige bestuur en enkele ac-
tieve leden heeft de krant uiteindelijk door de 
crisis geholpen.

In het derde jaar werd ik hoofdredacteur. Ik 
heb toen duidelijk gesteld dat ik Noorderlicht 
nooit en te nimmer zelf vol zou willen schrij-
ven. Het redactioneel, dat is het voorrecht van 
de hoofdredacteur, maar al het andere dat is 
het werk van anderen. Deze ‘luiheid’ heb ik tot 
principe verheven. Ik heb er een broertje dood 
aan om alles zelf te moeten doen. Liever span 
ik anderen voor mijn karretje en laat ze delen in 
de eer. Het is uiteindelijk gezelliger en je wordt 
minder gauw moe.

Natuurlijk gaat niet altijd alles van een 
leien dakje. In maart 2009 moest ik vanwege 
allerlei gezondsheidsproblemen en algemene 
vermoeidheid het hoofdredacteurschap aan 
Siert overdragen. Siert heeft zich voortreffelijk 
van die taak gekweten. Arno en Siert hebben 
Noorderlicht naar nieuwe hoogten getild. Mijn 
inbreng bij Noorderlicht was na de overdracht 
minimaal. En zo hoort het ook vind ik, je moet 
je niet te veel met je opvolgers bemoeien.

Ondertussen ben ik wel verantwoorde-
lijk voor de website gebleven. Daarmee is de 
leidraad van mijn bijdragen in de vereniging 
nu wel duidelijk. Informatievoorziening is het 
kernpunt. Ik heb geprobeerd daarin te innove-
ren (een echte Finse traditie die bij mij past). 
Niet alles is gelukt, maar sommige dingen heb-
ben toch invloed gehad (zo kwam ik bijv. met 
Siert in contact via Hyves, een site die nu wat 
minder van belang aan het worden is).

“ v A N  D E  v O O R z I T T E R ”
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Informatievoorziening is een waardevol 
iets, iets waar de vereniging haar bestaansrecht 
aan ontleent. Het is een reden waarom mensen 
naar ons toe komen en geïnteresseerd raken in 
het wel en wee van de Nederlandse gemeen-
schap in Finland. Een ander aspect is simpelweg 
gezelligheid. Dat heet formeel in onze statuten 
“het bevorderen van contacten”, maar eigenlijk 
komt dat op hetzelfde neer. Vanwege gezellig-
heid zoeken mensen elkaar op, vormen relaties, 
trouwen of raken bevriend. Daar zijn we voor!

Het goede aan een Nederlandse Vereniging 
in Finland is dat we aan al die aspecten vorm 
kunnen geven  doordat we een zekere infra-
structuur hebben. Het biedt ruimte om acti-
viteiten te organiseren, financiële buffers om 
klappen op te vangen indien het even tegenzit, 
mogelijkheden om een blaadje als Noorderlicht 
uit te brengen en een aanspreekpunt voor hen 
die zich willen richten tot de Nederlandse ge-
meenschap in Finland.

Als voorzitter wil ik mij erop richten de orga-
nisatie zo uit te bouwen dat we al deze dingen 
kunnen blijven doen. Naast het ‘luiheidsprin-
cipe’ zal ik ook het Croma-principe hanteren. Je 
moet er per slot van rekening even bij blijven 
voor het beste resultaat.

Organisatorische aspecten zijn dus belang-
rijk. Ik wil daarom als voorzitter de contacten 
met contactpersonen in het veld stimuleren. 
Er zijn daarom al heel wat wijzigingen in de 
organisatie geweest. We hebben nu wat extra 
contactpersonen. Te weten in Turku, Itä-uusi-
maa, en Kuopio. De contactpersonen in Länsi-
uusimaa, Tampere en Helsinki zijn veranderd.  
Met de 9 bestuursleden die we nu hebben is er 
ook een zekere balans bereikt. Elke grote stad 
heeft tenminste 1 vertegenwoordiger (Helsinki, 
Jyväskylä, Oulu, Tampere en Turku), alsmede 
een contactpersoon die kan helpen activitei-
ten te organiseren. Dit breekt met het oude 
principe dat het bestuur dingen in Helsinki 

organiseert en de contactpersonen de dingen 
daarbuiten. In plaats daarvan heeft enkele stad 
een soort organiserend comité (bestuurslid + 
contactpersoon). Niettemin komen, vier be-
stuursleden uit Groot-Helsinki, hetgeen logisch 
is als je bedenkt dat toch nog steeds de helft 
van onze leden daar woont. Daarnaast komen 
dus 5 leden uit de regio, want daar woont de 
andere helft.

De jubileum-activiteiten zullen dit jaar veel 
aandacht van het nieuwe bestuur vragen. Aller-
eerst een feest voor kinderen i.s.m. de zaterdag-
school, alsmede in Tampere een uitje naar Vii-
kinsaari in Juni. Op het eind van het jaar hebben 
nog een groot feest in Helsinki en brengen we 
een nieuw boek over Nederland en Finland uit. 
Het schrijven daarvan ligt vooralsnog op sche-
ma, dus u kunt er alvast naar uitzien en beden-
ken wie het een leuk kerstcadeau zou vinden.

Wat kunt u nog meer van ons verwachten? 
Tja, er zijn nog tal van dingen die ik als voorzit-
ter zou willen doen. Een daarvan is een clubhuis 
zien te krijgen. Niet een virtueel dingetje, maar 
een echte op semi-permanente of permanente 
basis. Een plek waar we onze boeken kwijt kun-
nen. Waar iemand is die ze uitleent, het pand 
beheert etc. Een plek waar je biljart kunt spelen, 
kaartje leggen of een bonte avond organiseren. 
Een plek voor jong en oud zeg maar. Ik hoor het 
u al zeggen. Waar haal je geld vandaan? Goede 
vraag, ik zou het (nog) niet weten, maar ik wil 
er wel aan werken en proberen via de stad Hel-
sinki of bepaalde stichtingen iets dergelijks te 
verkrijgen. Mocht er nu een Nederlandse café-
houder opstaan en roepen “dat kan toch mak-
kelijker bij mij”, dan zal ik zeker geen nee zeg-
gen. Indien dergelijke wonderen uitblijven zal 
het gewoon hard werken worden om het voor 
elkaar te te krijgen.  

Rest mij nog u een prettige zomervakantie 
toe te wensen.

 Jos Helmich, voorzitter
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De Finse spoorwegen en het jubileum-
jaar 2012

Op 17 maart 1862 
werd de eerste spoorlijn 
in Finland geopend van 
Helsinki naar Hämeen-
linna en er zal dit jaar op 
verschillende manieren 
aandacht worden be-
steed aan dit 150-jarig 
jubileum. Onder andere 
werden op 5 maart een 
aantal speciale herden-
kingspostzegels uitge-
geven. Verder bood op 
15 maart de VR-Yhtymä 
Oy, zoals de Finse spoor-
wegen tegenwoordig 
officieel heten, de reizi-
gers op de stations gra-

tis ‘kakkukahvi’ aan, en werd in het station van 
Helsinki het startsein gegeven voor een grote 

fototentoonstelling, die zal duren tot oktober. 
Dat voor deze laatste twee activiteiten geko-
zen was voor 15 maart, in plaats van 17 maart, 
heeft er mee te maken dat 17 maart dit jaar op 
een zaterdag valt. In het centraal station van 
Helsinki hangt ter gelegenheid van het 150 jarig 
jubileum een groot plakkaat.

Maar het jubileum is ook op een heel dui-
delijke manier zichtbaar gemaakt voor de pas-
sagiers. De nieuwe treinen krijgen een andere 
kleur, wit met groen  in plaats van wit met 
rood, met figuren van vogels en sparren. (Foto 
3) Zo een kleurwisseling ter gelegenheid van 
een jubileum is een traditie geworden in Fin-
land. De wit met rode treinen verschenen 25 

jaar geleden, in 1987, ter gelegenheid van het 
125 jarig jubileum. Voor die tijd, volgend op het 
100 jarig jubileum in 1962, waren de treinen 
blauw en grijs van kleur. Vòòr 1962 waren de 
treinen bruin.

Alleen nieuwe wagons en wagons die vol-
ledig zijn gerestaureerd krijgen de nieuwe kleu-
ren. Er zullen dus voorlopig nog veel rood-witte 
treinstellen in bedrijf blijven en zelfs rijden er 
nog een beperkt aantal grijs-blauwe treinen 
rond. 

F I N S E  S P O O R w E g E N  b E S T A A N  1 5 0 
j A A R !

Postzegels op 5 maart 2012 
uitgegeven ter gelegenheid 
van het 150 jarig jubileum 
van de Finse spoorwegen.

Plakkaat ter gelegenheid van het 150 jarig jubileum 
van de Finse spoorwegen in het centraal station van 
Helsinki.

Trein met de nieuwe groen-witte kleuren en figuren 
van vogels en sparren.
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Ook de kleding van het treinpersoneel is 
aangepast en vanaf dit jaar dragen de conduc-
teurs en conductrices een groen/grijs gestreept 
overhemd en een grijs pak met op de mouwen 
een smalle groene band.

Op 11 en 12 augustus zal er nog een feeste-
lijke gebeurtenis zijn. Op het traject Karjaa - Hy-
vinkää, dat tegenwoordig alleen gebruikt wordt 
voor goederenvervoer, zullen op die twee dagen 
treinen rijden die zijn samengesteld uit oude lo-
comotieven en oude wagons. Passagiers kunnen 
een ritje met deze oude treinen maken en er kan 
ingestapt worden in Karjaa, Lohja en Hyvinkää.

Achtergrondinformatie
Tot 1922 was de naam van de Finse spoor-

wegen officieel Suomen Valtion Rautatiet (Finse 
staatsspoorwegen) en van 1922 tot 1995 alleen 
Valtion Rautatiet. In 1995 werd de maatschap-
pij geprivatiseerd en is aan de naam toegevoegd 
Yhtymä Oy (wat vertaald kan worden als ‘con-
sortium bv’). De spoorlijn van Helsinki naar 
Hämeenlinna was oorspronkelijk 108 km lang 
en is later ingekort tot 96 km. Er was met de 
bouw begonnen in 1857 en het initiatief voor 
deze onderneming kwam voor een belangrijk 
deel van tsaar Alexander II. Finland was inder-
tijd een autonoom groothertogdom onder de 
Russische tsaar en belangrijke besluiten konden 
alleen in Sint-Petersburg worden genomen. 

Er werd in Finland in die tijd nog wel verschil-
lend over gedacht of een traject tussen Helsinki 
en Hämeenlinna de eerste prioriteit had. Een 
treinverbinding tussen Helsinki en Sint-Peters-
burg had ook veel voorstanders, waarbij de ge-
dachtegang was dat dit de band tussen Finland 
en Rusland verder zou versterken. Uiteindelijk 
werd toch de voorkeur gegeven aan de lijn naar 
Hämeenlinna, wat goed viel bij Finse nationa-
listen, zoals Johan Vilhelm Snellman. 

De treinverbinding tussen Helsinki en Sint-
Petersburg is in 1870 tot stand gebracht door 

de Finse staatsspoorwegen, die toentertijd ook 
de eigenaar werden van deze lijn. In de periode 
vòòr de Russische revolutie waren alle spoor-
lijnen in Rusland eigendom van privé onderne-
mingen. De Finse spoorwegen werden in Rus-
land niet als een staatsorganisatie gezien, wat 
te maken had met de bijzondere positie van 
Finland als autonoom groothertogdom. Een 
bijkomstigheid was wel dat in Sint-Petersburg 
geen brug werd gebouwd over de Neva, waar-
door de lijn niet verbonden kon worden met 
andere Russische spoorlijnen. De Finnen wilden 
het kennelijk voor hun Russische buren niet al 
te makkelijk maken om de trein voor eventuele 
legertransporten te gebruiken. Pas in 1913 is 
een spoorbrug over de Neva gebouwd.

In Finland werd voor de spoorlijnen de 
zelfde breedte tussen de rails aangehouden 
als in Rusland sinds1851 het geval was, toen 
de belangrijke spoorlijn tussen Sint-Petersburg 
en Moskou werd geopend. Deze breedte, 1524 
mm, verschilt van de afstand tussen de rails 
(1435 mm) die uiteindelijk in West-Europa 
(met uitzondering van Spanje, Portugal en Ier-
land), de standaard is geworden. 

In de zestiger jaren van de vorige eeuw is 
de toenmalige Sovjet-Unie overgegaan naar 
een afstand van 1520 mm, terwijl Finland bleef 
vasthouden aan de oorspronkelijke maat, die 
dus 4 mm breder is. Maar dit kleine verschil in 
breedte vormt geen probleem voor het trein-
verkeer tussen Finland en Rusland. Zowel de 
Finse als de Russische treinen kunnen van beide 
railbreedtes gebruik maken.

 
Privé spoorlijnen

Nadat de eerste Finse spoorlijnen door de 
staat werden beheerd en gefinancierd, kwam 
hier verandering in bij de aanleg van de lijn tus-
sen Hanko en Hyvinkää, in de periode 1872-
1873. Deze 153 km lange lijn, die via Karjaa en 
Lohja liep, werd met privégeld gefinancierd. De 
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opzet voor de aanleg van deze lijn was in eerste 
aanzet het vervoer van goederen van en naar de 
haven van Hanko. Maar al in 1875 ging de on-
derneming die dit project had gefinancierd fail-
liet en de Finse staatsspoorwegen zijn vervol-
gens ook eigenaar geworden van deze spoorlijn.

Tegenwoordig wordt het deel van de lijn tus-
sen Karjaa en Hanko ook voor passagierstreinen 
gebruikt en is de hele lijn, dus inclusief het deel 
van Karjaa naar Hyvinkää nog steeds belangrijk 
voor het goederentransport. Het gaat hierbij 
vooral om het vervoer van ijzerproducten van-
uit Raahe via Hyvinkää naar de Lappohja-haven 
bij Hanko en het transport van hout naar de pa-
pier- en cellulosefabriek in Lohja.

Aan het eind van de negentiende eeuw brak 
er een discussie los in Finland of al de spoorlij-
nen door de staat moesten worden aangelegd, 
of dat er toch ook plaats was voor particulier 
initiatief, zoals het geval was in andere landen. 
Uiteindelijk werd besloten dat de hoofdlijnen 
een staatsaangelegenheid zouden blijven, maar 
dat privé-organisaties eigenaar konden worden 
van secundaire lijnen. Vervolgens werden 13 
privélijnen met smalle railsbreedte (meestal 
600 en 750 mm) en 7 privélijnen met brede 
railsbreedte (de afstand tussen de rails het zelf-
de als bij de staatspoorlijnen) aangelegd (de lijn 
van Hanko naar Hyvinkää was in die tijd geen 
privélijn meer en is hier niet bij gerekend). In de 
loop van de tijd zijn de meeste van deze lijnen 
opgeheven en voor wat betreft de breedspoor-
lijnen overgedragen aan de staatsspoorwegen.

In 1913 hadden de privélijnen hun maxi-
male lengte, 349 km, terwijl de staatslijnen 
toentertijd een lengte hadden van 3561 km.  
De smalspoor-lijnen stonden niet met elkaar in 
verbinding, op een enkele uitzondering na, en 
werden hoofdzakelijk aangelegd tussen fabrie-
ken en reguliere lijnen. Een van de langste was 
de lijn tussen Loviisa en Lahti, die dienst deed 
van 1900 tot 1960. De lengte was 80 km. 

Twee andere smalspoor-lijnen zijn nu alleen 
nog in gebruik als toeristische attractie. In de 
eerste plaats is dit de 23 km lange lijn tussen 
Minkiö en  Jokioinen, die na de sluiting voor 
commercieel gebruik in 1974 zelfs met 8 km is 
verlengd van Minkiö maar Humppila. De twee-
de lijn die een ‘Museum spoorweg’ is geworden, 
is de oorspronkelijk 8 km lange lijn bij Kovjoki, 
niet zo ver van Kokkola bij de Finse westkust. 
Van 1916 tot 1956 is deze lijn gebruikt voor het 
vervoer van passagiers en van 1956 tot 1982, 
het jaar dat de lijn werd gesloten voor commer-
cieel gebruik, alleen voor goederenvervoer.

Van de zeven breedspoor-privélijnen die er 
nog in 1913 waren, is tegenwoordig alleen de 
6 km lange Karhula lijn in Kotka nog eigendom 
van een private onderneming. Deze lijn was 
oorspronkelijk in 1900 gebouwd met smalle 
rails, maar is in 1927 veranderd in een lijn met 
brede rails. De Karhula-lijn, tegenwoordig dus 
de enige privé spoorlijn in Finland, wordt alleen 
gebruikt voor goederentransport van en naar 
de haven van Kotka.

Van de andere breedspoor privélijnen heeft 
vooral de Rauma-spoorlijn een belangrijke 
plaats ingenomen. Deze meer dan 50 km lange 
lijn is van 1897 tot 1950 eigendom geweest 
van de stad Rauma en is erg belangrijk geweest 

Affiche uit het begin van de vorige eeuw waarop re-
clame wordt gemaakt voor de treinverbinding met 
de haven van Rauma.
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voor de ontwikkeling van de haven. Op een af-
fiche uit het begin van de vorige eeuw werd er 
reclame voor gemaakt dat er een treinverbin-
ding was met de haven van Rauma. In 1950 
werd deze lijn opgenomen in het netwerk van 
de Finse staatsspoorwegen.

  
Uitbreiding van de staatsspoorlijnen

Tot aan de Finse onafhankelijkheid is het 
Finse spoorwegnet flink uitgebreid met onder 
andere lijnen naar Turku, Tampere, Vaasa, Oulu, 
Jyväskylä, Kotka en Rovaniemi. Hierbij was ook 
de Karelische lijn van Viipuri, via Sortavala (Ser-
dopol) naar Joensuu, die tegenwoordig, behalve 
de laatste 60 kilometer, in Rusland ligt.

Na de onafhankelijkheid is vooral de nadruk 
gelegd op de aanleg van een aantal oost-west 
lijnen. Tegenwoordig is er op vier plaatsen een 

verbinding met het 
Russische spoor-
wegnet, maar al-
leen de lijn via 
Viipuri wordt ge-
bruikt door passa-
gierstreinen. Tegen-
woordig is de totale 
lengte van het Fin-
se spoorwegennet 
5919 km, waarvan 
ongeveer de helft 
is geëlektrificeerd. 
Ter vergelijking: de 

lengte van het Nederlandse spoorwegennet is 
2808 km, waarvan ongeveer driekwart is ge-
elektrificeerd.

In Tornio, aan de noordkant van de Bot-
nische Golf, kan worden overgestapt op het 
spoorwegnet in Zweden. Deze verbinding 
kwam tot stand in 1919 toen een brug werd 
gebouwd over de Tornionjoki tussen Tornio en 
Haaparanda. Omdat in Zweden de breedte van 
de rails overeenkomt met de breedte van de 

rails in West-Europa, moeten de reizigers hier 
dus wel van treinstel wisselen.

Een recent aangelegde spoorlijn (geopend 
in 2006) loopt van Kerava naar Lahti. Hierdoor 
is de afstand tussen deze twee plaatsen met 
26 km ingekort doordat de bocht via Riihimäki 
wordt afgesneden. Dit heeft ook een belang-
rijke tijdwinst tot gevolg voor het treinverkeer 
naar Sint-Petersburg.

Pendolino en Allegro

Tussen 2000 en 2006 zijn in Finland mo-
derne treinstellen ingevoerd van het type Pen-
dolino. Deze treinen, die een snelheid halen van 
220 km per uur, worden in Finland gebruikt als 
sneltreinen  voor lange afstanden. Dit type ho-
gesnelheidstrein, dat in Italië is ontwikkeld, en 
over gewone rails kan rijden, is door middel van 
een specifiek mechanisme gestabiliseerd. Hier-
door lijkt het er voor de passagiers op dat de 
trein als het ware vooruit glijdt en is er weinig 
te merken van externe krachten bij het rijden 
door bochten of bij het afremmen. 

Sinds een paar jaar rijden er tussen Helsinki 
en Sint-Petersburg ook vier maal per dag (twee 
maal vanuit Helsinki en tweemaal vanuit Sint-
Petersburg) supersnelle Allegro treinen. De 
tijdsduur van een reis tussen deze twee steden 
is hiermee ingekort tot drieeneenhalf uur. Deze 
moderne hogesnelheidstreinen, die ook in Italië 

Kaart van het Finse spoor-
wegennet.

Pendolino hogesnelheidstrein.
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worden gebouwd, kunnen een snelheid halen 
van meer dan 300 km per uur.

Interview met Matti Bergström

Op 7 maart hadden we een ontmoeting 
met Matti Bergström, de directeur van het 
spoorwegmuseum in Hyvinkää. Matti  heeft 
ons het een en ander verteld over het museum 
en de Finse spoorwegen.

Het Finse spoorwegmuseum is in 1898 op-
gericht en heeft eerst deel uitgemaakt van het 
centraal station van Helsinki. In 1974 is het mu-
seum verplaatst naar Hyvinkää naar het voor-
malige station en opslagterrein van de Hanko-
Hyvinkää lijn. Op dit terrein is veel ruimte en 
er staan veel oude treinstellen tentoongesteld.

Een bijzondere bezienswaardigheid in het 
museum zijn drie wagons van de Russische 
tsaar, die in 1870 waren gebouwd voor een 
bezoek aan Finland. Het is het enige treinstel 

van de tsaar dat nog bestaat. Oorspronkelijk 
bestond het uit zes wagons, maar alleen de wa-
gon van de tsaar, de wagon van de tsarina en 
een wagon die als salon werd gebruikt, zijn ge-
spaard gebleven.

In het mu-
seum zijn ook 
14 stoomloco-
motieven ten-
toongesteld. De 
oudste hiervan is 
in Engeland ge-
bouwd in 1868. 
Verder is er in 
het museum een 
groot fotoar-
chief met meer 
dan 150.000 
foto’s en een bi-
bliotheek met 
meer dan 10.000 boeken. Veel posters over de 
Finse spoorwegen zijn er ook te bewonderen.

Van de oudste drie stenen stations op het 
traject Helsinki-Hämeenlinna, is alleen nog het 
station in Tikkurila over, dat tegenwoordig een 
museum is. Dit station, dat door Carl Albert 
Edelfelt (de vader van de bekende schilder) is 
ontworpen, werd in 1863 geopend. De twee 
andere stenen stations stonden in Helsinki en 
Hämeenlinna. Carl Albert Edelfelt was in dienst 
van de Finse spoorwegen.

Behalve de drie stenen stations op de lijn 

Allegro, de supersnelle hogesnelheidstrein. Dit type 
treinen rijdt tussen Helsinki en Sint-Petersburg.

Matti Bergström, de directeur van het Finse spoor-
wegmuseum in Hyvinkää.

Ingang van het Finse spoorwegmuseum in Hyvinkää.

Een van de posters van de Finse 
spoorwegen die zijn tentoon-
gesteld in het Finse spoorweg-
museum in Hyvinkää. 
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Helsinki-Hämeenlinna, zijn de andere oude 
stations in Finland van hout gemaakt. Van 
deze stations, die gebouwd zijn vòòr omstreeks 
1930, bestaan er nog een groot aantal. Een 
voorbeeld is het station in Kirkkonummi.

Matti Bergström vertelde ons ook, en dat 
gold al voor de Sovjet-tijd, dat er nog steeds 
veel goederen die bestemd zijn voor Rusland 

en door schepen via de Finse Golf worden aan-
gevoerd, in Finse havens worden uitgeladen. 
Het transport naar Rusland gaat dan verder per 
trein. De reden hiervoor is dat de opslag in Rus-
land onveilig is en er veel spullen verdwijnen. 
Veel handelaars geven daarom de voorkeur aan 
doorvoer via Finse havens. 

 Arnold Pieterse en Fred Snikkers

E E N  D A g j E  v I I k I N S A A R I  m E T  D E  N v i F
 
Viikinsaari is een mooi eiland in Pyhäjärvi met een restaurant, velden om te spelen, strand, en natuur om 

in te wandelen. De verbinding naar het eiland wordt verzorgd door een boot (Hopealinja), die vertrekt vanaf 
Laukontori in het centrum van Tampere. In het kader van het 75 jarig jubileum van de Nederlandse Vereniging 
in Finland nodigen wij je uit, om een dagje Viikinsaari met ons te beleven op Zaterdag 9 Juni 2012. De boot 
vertrekt vanaf Laukontori om 12 uur en we zullen rond 12:30 in het restaurand van het eiland de lunch gebrui-
ken. Daarna zijn er mogelijkheden voor gezamelijke spellen, een rondwandeling, of gewoon genieten op het 
strand. De terugreis zullen we rond 16:30 maken, maar eerder of later is ook mogelijk (de boot gaat elk uur). 
De kosten van deelname inclusief bootreis en lunch is voor leden 5 euro per persoon, en niet leden 10 euro 
(lid worden kan eventueel tegelijkertijd), kinderen tot en met 11 jaar mogen gratis mee.

Geef je op voor het dagje Viikinsaari bij Johan Plomp (tampere@nederlandsevereniging.fi of 040-
7187684). Vermeld bij de aanmelding het aantal volwassenen en kinderen (tot en met 11 jaar), en eventuele 
speciale wensen voor de lunch.

Voor meer informatie over Viikinsaari, zie de pagina’s van de stad Tampere (http://www.tampere.fi/
english/cultureandmuseums/culture/viikinsaari.html) of Hopealinja: (http://www.hopealinja.fi/sivut/vii-
kinsaari.htm).

Van harte welkom! Namens de Nederlandse Vereniging
 Johan Plomp

Het  in 1863 geopende station in Tikkurila dat tegen-
woordig een museum is.

Literatuur
Alameri, Mikko (1979). Suomen Rautatiet. Verlag Josef Otto Slezak, Wenen. 192 p.
Bergström, Matti en Kilpiö, Olavi  (toimittajat) (2008). Leveät Kiskot. Suomen Rautatie museo, Hyvinkää. 431 p.
Rautatietilasto (2011). Liikeneviraston tilastoja 5/2011. Helsinki. 52 p.

Het oude station van Kirkkonummi dat nog steeds als 
station wordt gebruikt.
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“ k O F F I E ”

Finland is het land waar de meeste koffie 
per persoon gedronken wordt, maar ik denk 
dat Nederland ook niet veel achter blijft. Het 
is trouwens interessant dat men pas in de 
17de eeuw in Europa koffie begon te drinken, 
al groeit de koffiestruik wild in Ethiopië waar 
men koffie al heel vroeg gedronken had. Waar-
schijnlijk hebben de Arabieren de teelt van kof-
fie op gang gezet. De Nederlandse zeevaarders 
hebben in de 17de eeuw de koffiestruik naar 
Java gesmokkeld, en later naar Zuid-Amerika 
gebracht. Amsterdam werd het eerste belang-
rijke internationale koffiehandelscentrum. Het 
is dus geen wonder dat men in Nederland veel 
vroeger begon met koffiedrinken dan in Fin-
land. Misschien hebben de verschillen tussen 
de Finse en de Nederlandse koffiedrinkcultuur 
ook daarmee te maken.

Finse koffie anders dan Nederlandse: min-
der gebrand en vaak slapper gezet. In Zweden 
drinkt men de koffie sterker en meer gebrand 
dan in Finland, bijna als in Nederland. Ik vind 
Nederlandse koffie lekkerder dan de Finse. 
Toch, als onze Nederlandse gasten kritiek heb-
ben op de Finse koffie voel ik me beledigd, hoe-
wel ik de kritiek heel goed begrijp.

En dan de koffiemelk. Echte koffiemelk – ge-
concentreerde volle melk – kent men in Finland 
niet. Vroeger deed men ongeklopte slagroom in 
de koffie – mijn moeder moest daarvoor altijd 
echte slagroom hebben – maar tegenwoordig 
gebruikt men gewone melk. Veel mensen drin-
ken koffie zwart, ik denk nu ook in Nederland. 
Toen wij in Nederland woonden dronk bijna ie-
dereen koffie met suiker en melk. Ik gebruikte 
geen suiker maar vaak kreeg ik het toch in mijn 
kopje, en had moeilijkheden om de zoete koffie 
door mijn keel te krijgen. In Finland doet ieder-
een zelf suiker en melk in de koffie, en dat lijkt 
me beter. Men kan goed doseren, er kunnen 

geen fouten gebeuren en het is veel gemakke-
lijker ook voor de mensen die bezoek hebben.

In Finland gaat men voor de koffie bij de eet-
tafel zitten, zeker als er bezoek is. Met de koffie 
heeft men altijd zoete maar vaak ook hartige 
dingen. Het probleem is dat als je ergens voor 
de koffie uitgenodigd bent, dan niet weet of je 
alleen zoetigheid krijgt of ook iets hartigs. Dat 
vind ik wel lastig, je weet niet wat je thuis vóór 
het bezoek zou moeten eten.

Als je in Nederland koffie drinkt, moet je 
kiezen wat voor koekje en wat voor gebak je 
neemt. In Finland gaat het anders. Alles staat 
op tafel en de bedoeling is dat je van elke soort 
proeft. Als er vele soorten zijn, kan je ook iets 
overslaan, maar vooral zelfgebakken dingen 
moet ja toch proeven. En Finse vrouwen bak-
ken vaak zelf.

Ook heel anders in Finland zijn de koffie-
tijden. De vaste koffietijd is een uur of twee in 
de middag. Dat is de tijd voor een koffiepauze 
in werkplaatsen, en ook de tijd voor koffiebe-
zoek. De meeste mensen drinken koffie bij het 
ontbijt, vaak nog een keer in de ochtend en dan 
net na de lunch. Koffie kort voor de maaltij-
den, wat men vaak in Nederland doet, wordt in 
Finland niet gedaan. Veel mensen die overdag 
koffie drinken nemen in de avond toch thee. 
Koffie om acht uur in de avond doet men haast 
niet. Sommigen drinken in plaats van koffie al-
tijd thee, maar dat is vrij zeldzaam; ik ken twee 
zulke mensen.

Ik weet nog hoe mijn ouders voor het eerste 
op bezoek waren bij mijn schoonouders en mijn 
schoonmoeder vroeg  kort voor het eten -  in 
het Engels - moeten jullie koffie? In het Fins 
zou zo’n vraag haast onbeleefd klinken en mijn 
ouders antwoordden dan ook, een beetje ge-
schrokken, dat ze het niet hoefden. Als gevolg 
kreeg iedereen anders wel koffie maar zij niet. 
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k I N D E R k O N I N g I N N E F E E S T

Kinder-Koninginnedag, zaterdag 28 
april op de Nederlandse school in Fin-
land 

Drama en verdriet. De Nederlandse school 
werd dit jaar bedreigd door een groot naderend 
onheil. De Koningin moest werken, had vrij ge-
vraagd maar kon haar komst maar niet beves-
tigen. En dan ook nog geen verse stroopwafels 
meer! Theun heeft zijn bakplaat droog in de 
schuur staan en richt zich nu geheel op borrels 
en bitterballen. De kinder-Koninginnedag op 
zaterdag 28 april stond op losse schroeven.

De kinderen waren echter helemaal niet in 
paniek. Dat doen alleen ouders en andere klap-
lopers op school. Want wie stond op en stelde 

Bij het volgende bezoek dachten ze wijzer te 
zijn en zeiden in dezelfde situatie “thank you”. 
En weer kreeg de rest wel koffie maar zij niet!

Zelf ben ik een ongewone Fin wat koffie-
drinken betreft: ik drink koffie niet elke dag, 
meestal twee of drie keer per week, maar ik zou 

het absoluut niet willen missen. Ik drink ook 
nooit meer dan één kop per keer. En wat ik heel 
lekker vind is koude koffie met koude melk. 
Maar dat is absoluut niet typisch Fins.

 Marketta Hoogesteger

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.

ADVERTENT IE
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zich persoonlijk garant voor een onvergetelijke 
dag? Onze Sanne. Moeder, peuter animator, bi-
bliothecaresse, promovendus, criticus en steun 
en toeverlaat voor verloren Nederlanders. 

Die wafels kwamen in een kartonnen doos 
met Nederlandse postzegels erop. En daar zat 
ook ontbijtkoek en touw in, voor het happen. 
Een koffer vol ballonnen, slingers, vlaggetjes 
en andere snuisterijen werd meegenomen als 
handbagage. Het hele team op school werd ge-
mobiliseerd voor de traditionele spelestafette. 
Jan-Kees streek ook dit jaar over zijn hart(wall) 
en de kinderen hadden wat te drinken. Edwin 
heeft als halve Amerikaan het patent op the 
greatest hotdogs in the World en Koning Koffie 
Bert schonk de bekertjes vol.

De Koningin kwam, overzag het geheel, 
mengde zich tussen het gepeupel, maakte 
praatjes en ging gewillig op de foto. Precies zo-
als je verwacht dat ze dat gaat doen maar dan 
beter. Op de vrijmarkt kon je onderhandelen 

en zaken doen voor weinig. Fietsen en skate-
boards verwisselden van eigenaar. Nederlandse 
stripboeken waren in trek. De zelf gemaakte 
popcorn (50 cent) was knetterhard. Gezich-
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ten veranderden in kleurrijke koppen nabij de 
schminkdoos van Ilse. De allerkleinsten grie-
zelden bij de poppenkast waar goed wint van 
kwaad, spijt en vergeving voorbijkomen en ie-
dereen nog lang en gelukkig leeft. 

De vlag wapperde fier, het Wilhelmus klonk 
bleekjes maar de zon verdronk alle vleugjes 

kritiek. Het was mooi, warm, druk, gezellig, 
vrolijk, speels, onderhoudend, vermoeiend en 
geslaagd. 

Dank Nederlandse vereniging voor de zo ge-
waardeerde en altijd aanwezige ondersteuning.

 Michael

Informatie over kiesrecht voor Nederlan-
ders in het buitenland.

In de ministerraad is onlangs besloten ver-
kiezingen uit te schrijven voor 12 september 
2012. Kiezers die buiten Nederland wonen, 
moeten zich voor deelname aan de verkie-
zingen laten registreren bij de gemeente Den 
Haag. Registreren kan vanaf 5 mei 2012 door 
het registratieformulier in te vullen dat vanaf 
die datum beschikbaar is via de website www.
denhaag.nl/verkiezingen.

De kiezer die zich voor de vorige Tweede 
Kamerverkiezingen in 2010 heeft laten regis-
treren, krijgt binnenkort automatisch het re-
gistratieformulier toegestuurd. Het registratie-
formulier moet uiterlijk 1 augustus 2012 retour 
zijn ontvangen door de gemeente Den Haag of 
op een Nederlands consulaat of ambassade.

Met vriendelijke groet,
 Ilona Jääskeläinen-Overduin 

v E R k I E z I N g E N  O P  1 2  S E P T E m b E R  2 0 1 2

ADVERTENT IE

www.bblcarrental.nl

Laagste eigen risico - Geen extra verzekeringen bij aankomst - No nonsense voorwaarden

Schipholservice...direct wegrijden!

24 uurs

Autohuur           tarieven                     vanaf € 23,- per dagAutohuur           tarieven                     vanaf Autohuur           tarieven                     vanaf Autohuur           tarieven                     vanaf Autohuur           tarieven                     vanaf all-in *

*28+ dagen tarief categorie A, excl. Schipholfee

bb&l_2010_ad_148x105.indd   2 12/9/09   3:51:49 PM
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Onno de Bruijn
Hallo allemaal! Mijn naam is Onno de Bruijn 

en ben in 1971 geboren in Ammerstol. Ammer-
stol is een klein dorpje gelegen aan de Lek circa 
25 kilometer landinwaards van Rotterdam. Na 
de HAVO elektrotechniek gestudeerd in Rot-
terdam/Zwolle. Daarna het leukste jaar van 
mijn leven: militaire dienst. In 1994 ben ik naar 
Finland verhuisd en ben sinds dien woonachtig 
in Oulu. Ik werk sinds 2005 met bijzonder veel 
plezier bij Oulun Seudun Ammattikorkeakoulu 
op de informatica-/systeembeheerafdeling. 
Naast werk en huishouden probeer ik in mijn 
vrije tijd mijn fysieke conditie op pijl te houden. 
Als ik tijd heb en een bevlieging krijg doe ik iets 
aan mijn postzegelverzameling die op het mo-
ment helaas meer stof dan postzegels ligt te 
verzamelen.

Hans Krause (1958)

Astrid de Haan
Ik ben geboren in Sliedrecht in 1985 en 

daarmee het jongste lid van het bestuur. Ik ben 
sinds 2007 woonachtig in Helsinki, samenwo-
nend met een Finse man. Ik ben heel kort con-
tactpersoon geweest van Helsinki en, afgezien 
van het bestuur, zal ik ook plaatsnemen op de 
Noorderlicht redactie. Ik werk/studeer als doc-
toraal student aan de universiteit van Helsinki, 
op de afdeling Voedselhygiene en Milieuge-
zondheid, locatie Viikki. Mijn onderzoek richt 
zich op de bacterie Campylobacter, die diarree 
en daaraan gerelateerde symptomen veroor-
zaakt. Ondanks mijn onderzoek, hou ik erg van 
mijn vrije tijd waarin ik borduur, brei, sport en 
concerten/festivals bezoek.

Ik ben geboren in Kerkrade en opgegroeid 
in het diepe zuiden van het land. Na mijn stu-
die Electrotechniek in Eindhoven ben ik in 1981 
naar Finland verhuisd met mijn Finse vrouw 
Outi. Ik ben begonnen als onderzoeker en tech-
nisch ontwerper in een accufabriek, waarna ik 
verschillende leidinggevende functies in indus-
trie en zakenleven heb vervuld. Na jaren als di-
recteur van twee christelijke uitgeverijen te heb 
gewerkt, heb ik mij sinds 2005 meer gespecia-
liseerd op de fondswerving. In 2001 ben ik ook 
theologie gaan studeren aan de universiteit van 

E v E N  v O O R S T E L L E N
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Helsinki, en in 2008 ben ik in de Finse lutherse 
kerk tot priester/pastor gewijd. Sinds septem-
ber 2011 werk ik als pastor in de International 
Evangelical Church in Finland, een oecume-
nische geloofsgemeenschap met leden uit 40 
landen en 60 kerken en kerkgenootschappen. 
Mijn hobby is muziek.

Frank van Nunen

Geboren en getogen in Brabant (Eersel en 
Valkenswaard) en van opleiding leraar werk-
tuigbouwkunde. Na een korte carriere bij DAF 
Trucks ben ik in 1996 naar Finland verhuisd. 
Meteen bij Sisu, tegenwoordig Cargotec, be-
gonnen in Kurikka (Etelä-Pohjanmaa). Daar 
verschillende functie gehad in R&D, inkoop en 
verkoop. Na een uitzending naar China, 2007 
-2010, zijn wij terug gekeerd naar Tampere, 
waar ik nu de positie van R&D Manager heb.

Met mijn vrouw, Minna en 11 jarig zoontje 
wonen wij nu in Pirkkala.

Tot mijn hobbies behoren natuurlijk fietsen, 
zowel mountain biking als over de weg. Daarnaast 
heb ik een eigen race auto en neem deel aan de 

Mini 1000 (www.minitonni.fi) wedstrijden.

Hans Verasdonck

In Nijmegen geboren en getogen tot 1965. 
Na mijn studie aan de Hoge Hotelschool in 
Maastricht en de militaire dienst bij de Mari-
niers (MP) in Curaçao, in Helsinki gaan vestigen 
in 1970. Getrouwd met Liisa en samen twee 
kinderen grootgebracht: Nanda (1975), woont 
in Den Haag en Pieter (1978), woont in Sydney. 
Het gezin heeft ook gewoont o.a in Vaajakoski, 
Äänekoski, Kirkkonummi, Vantaa, Nastola, Na-
zareth (Belgie), Elst en Velp (Nederland) en 
Singapore. Liisa en ik zijn gepensioneerd en wo-
nen nu in Laukaa. Liisa is nog steeds actief als 
beeldend kunstenaar en ik geef Nederlandse 
lessen aan schoolgaande kinderen op de “Pui-
stokoulu” in Jyväskylä. Verder ben ik een trou-
we wintervisser, kook en tuinier graag, ben lid 
van de Lions Club te Laukaa en bestuurslid van 
“Puustelli” een servicedorp voor verstandelijk 
gehandicapten in Laukaa. We hebben een zo-
merhuisje in Nikkilä, vanwaaruit we de zomer-
gebeurtenissen in en rond Helsinki ter plekke 
kunnen bijwonen.

Jos Helmich
Ik ben geboren in 1965 te Rotterdam. Na 

MAVO/VBO, HAVO en Atheneum heb ik eco-
nometrie gestudeerd in Groningen. Ik woon 
sinds juli 2001 in Forssa en werk bij een electro-
nica bedrijf. Ik schrijf software voor zeer grote 
mobieltjes, namelijk tractoren. De kick ervan is 
dat je later die dingen over de weg ziet gaan en 
weet dat jij dat hebt meehelpen bouwen. 

Ik houd van koken, zwemmen, doe aan fit-
ness en ga het liefst op vakantie in verre landen. 
Mijn vrouw, Kaija Hakala, is senior-onderzoeker 
bij MTT (Een agrarisch onderzoeksinstituut). 
Zij doet o.a. onderzoek naar Bio-energie en 
klimaatverandering. Onze kat heet Iitu en is al-
weer 15 jaar oud. Zij houdt, net als wij, van vis 
en vers vlees.



21

Tijdens de voorbije eerste maanden van 
2012 bezocht ik meer dan eens de stroomver-
snellingen van Kiutaköngäs en Myllykoski in het 
onvolprezen Nationaal Park Oulanka. Dit park 
bezocht ik reeds in 1978 voor de eerste keer en 
in de jaren tachtig en negentig werd het een 
bijna verplicht nummer.

In de afgelopen ruim 10 jaar was het ook 
steevast een bestemming om vrienden en be-
kenden mee naartoe te nemen en de vele on-
bekende passanten te wijzen op de pracht van 
dit park, waarbij de genoemde stroomversnel-
lingen door mij bijna tot verplichte kost werden 
verheven.

In de eerste maand van dit jaar had ik het 
genoegen om drie dagen achtereen met ver-
schillende groepjes af te reizen om per reisdag 
de temperatuur verder te zien dalen.

Was het aanvankelijk nog ‘slechts’ -38,7°C, 
de erop volgende dagen zakte het kwik(?) ach-
tereenvolgens via -39,2°C naar -40,3°C.... stuk 
voor stuk Finse kouderecords voor deze win-
terjaargang 2012. Naast deze “exotische diep-
tepunten” was het onwezenlijk te zien dat de 
stroomversnellingen nog steeds stroomden bij 
deze lage temperaturen. In de Kiutaköngäs op 
het nippertje, dat wel. De ’s zomers bulderende 
watermassa was verworden tot een bijkans 
Manneke Pis-achtig stroompje. De Myllykoski 
bleek iets warmer (  ), maar   daar groeiden 
de ronddraaiende ijsschotsen in de kolk na de 
stroomversnelling aan elkaar tot een grote 
ronde draaiende ijsplaat. Deze ronddraaiende 
ijsdelen hadden een magische uitstraling op 
de aanschouwers. Je hoorde ze steeds stiller 
worden. Voeg daarbij het boven het ruisende 
watergeweld uitkomende melodieuze gesjirp 
van de zich langs de oever bevindende water-
spreeuwen en het plaatje is compleet. Die wa-
terspreeuwen zorgden met hun dappere kun-

sten trouwens voor het nodige vermaak maar 
ook voor bewondering. Toch apart om bij zulke 
lage temperaturen gewoon de plomp in te dui-
ken op zoek naar voedsel op de rivierbodem!

Met deze ervaringen in het achterhoofd is 
het dan moeilijk te verteren dat in de Lage Lan-
den aan de Noordzee onderhandelingen aan-
vangen die maar liefst zeven eindeloze weken 
duurden en dan ook nog eens geen resultaat 
opleverden! Om vervolgens onder tijdsdruk in 
een stroomversnelling ( ) te geraken en het be-
roemde via “wandelgangen-“, of “Kunduz-“ in 
een “Lente-akkoord” uit te monden!

Wie denkt dat we er daarmee zijn, zou nog 
weleens raar op z’n neus kunnen komen te kij-
ken. De oude politiek moet hervormen is het 
credo. In het programma Tweespraak van Frits 
Spits wordt dagelijks een zin geformuleerd met 
de actualiteit als onderwerp. De luisteraars 
mogen de zin dan zo origineel mogelijk afma-
ken. Tijdens de uitzending worden enkele inzen-
ders gebeld en aan het eind van de uitzending 
wordt uit alle inzendingen een top-5 samenge-
steld, waarbij de nummer 2 zijn/haar inzending 
op een tegeltje/bordje krijgt thuisgestuurd. Op 
de maandag na het ‘klappen’ van het Catshuis-
overleg was de zin:

“Twee politici proberen over hun schaduw te 
springen, zegt de ene politcus tegen de ander.....”

Deze zin riep bij mij in eerste instantie een 
waarschuwing tegen de stroomversnelling op, 
maar met een kort en bondig ‘spring jij eerst?’ 
dacht ik meer succes te hebben. Het bleek een 
goede keus, want prompt werd ik opgebeld  
Met een vrolijk “Hyvää päivää” was de toon ge-
zet en de nieuwsgierigheid opgewekt. Toch leuk 
om anderhalve minuut zendtijd toebedeeld te 
krijgen! Want uiteraard was de vraag of de Ne-
derlandse politiek ook vanuit Lapland gevolgd 
werd. Jazeker!

S T R O O m v E R S N E L L I N g E N
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En dan zie je ook andere stroomversnel-
lingen ontstaan. Zo is er een G500 beweging 
opgestaan die in de vaart der volkeren en de 
ter beschikking staande media in no time een 
groep van 500 vooral jongeren wist te mobi-
liseren met als doelstelling gezamenlijk lid te 
worden van de drie grote politieke partijen die 
gezamenlijk in het politieke midden acteren. 
Men wil de congressen van die partijen bezoe-
ken om zo bij stemming invloed uit te kunnen 
oefenen op het beleid. Over een stroomver-
snelling gesproken! Een andere stroomversnel-
ling was zichtbaar bij het CDA waar een nieuwe 
lijsttrekker voor het eerst in de geschiedenis 
op democratische wijze gekozen moet gaan 
worden. Onvoorstelbaar knap dat men het 
voor elkaar kreeg om dagelijks in een of meer-
dere tv-programma’s ‘in te breken’. Over de 
kwaliteiten van de deelnemers zullen we het 
verder niet hebben, maar de populariteit van 
ene Mona kwam door deze werkwijze in een 
enorme stroomversnelling terecht! Vroeger 
was het het gezegde ‘wat goed is, komt snel’. 

Of dat ook opgaat voor deze praktijkvoorbeel-
den zullen we op de voet kunnen volgen en be-
oordelen, want ook de communicatie is in een 
enorme stroomversnelling terecht gekomen! 
Hoewel ikzelf niet actief ben op Facebook, 
bleek ik bijvoorbeeld al tijdens een gehouden 
presentatie gefotografeerd te zijn en op inter-
net te staan nog voor ik mijn presentatie van 
amper 6 minuten had afgerond. Het lijkt nog 
maar zo kort geleden dat ik mij hardop afvroeg 
wanneer de eerste toerist al filmend uit de bus 
zou stappen en dat die beelden ‘live’ op inter-
net of mob.foon te zien zouden zijn. Welnu, er 
zit dus nog een kleine vertraging in, maar via 
Skype is het natuurlijk al een tijdje mogelijk. De 
toepassing van de beeldtelefoon dus, waar we 
met de Mavo-klas in 1972 voor het eerst ken-
nis mee maakten in het Evoluon van Philips in 
Eindhoven.... dat heeft dan weer tamelijk lang 
geduurd dus  Maar stroomversnellingen blij-
ven fascinerend!

 B.Art
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Kopij inleveren voor 27 augustus 2012
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 Stamcafé 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 in dit Stamcafé 
geboren! U kunt zich aanmelden op http://stamcafe.nederlandsevereniging.fi. De Stamcafébeheerders geven u vervolgens 
toegang.
Op facebook houden we u de hoogte van onze activiteiten en zenden leden groepsleden leuke links naar hun lotgenoten. 
Op de website kunt alle officiele mededelingen vinden, informatie over activiteiten en interessante cultuur-historische 
zaken. Op ons twitter-kanaal krijgt u actuele info over onze activiteiten.

Eens per maand

OULU
Neem contact op met onze secretaris als je iets leuks in Oulu wilt organiseren.

JYVÄSKYLÄ
In Jyväskyla zijn Joanneke & Jelmer heel actief met organiseren van activiteiten. Neem contact op!

HELSINKI
Elke tweede vrijdag van de maand is er een borrel.
•	 	Pullman	Bar	(in	het	centraal	station,	2e	etage),	zie	website	of	facebook	

Contactpersonen
Regio Contactpersoon Email Tel
FORSSA Jos Helmich forssa@nederlandsevereniging.fi 044 - 331 7766
HELSINKI Wim Jansen helsinki@nederlandsevereniging.fi 050 - 555 6175
ITÄ-UUSIMAA Suzanne Buurman ita_uusimaa@nederlandsevereniging.fi
JOENSUU Contactpersoon Joensuu joensuu@nederlandsevereniging.fi
JYVÄSKYLÄ Joanneke Reudler Talsma jyvaskyla@nederlandsevereniging.fi 044 - 946 1655
KUOPIO Jackie Peterson kuopio@nederlandsevereniging.fi 
LAPLAND Bart Braafhart lapland@nederlandsevereniging.fi 
LAPPEENRANTA Nellie Visscher-Jäkkö lappeenranta@nederlandsevereniging.fi 05 - 424 081
LÄNSI-UUSIMAA Stephan Vermeulen lansi_uusimaa@nederlandsevereniging.fi 
MIKKELI Marja de Jong mikkeli@nederlandsevereniging.fi
OULU Marina Nijhuis oulu@nederlandsevereniging.fi
SALO Erik Smit salo@nederlandsevereniging.fi
TAMPERE Johan Plomp tampere@nederlandsevereniging.fi 040 - 718 7684
TURKU Jeroen Pouwels turku@nederlandsevereniging.fi 
VAASA Peter Zaagsma vaasa@nederlandsevereniging.fi 040 - 838 6408
YLIVIESKA Maaike Beenen ylivieska@nederlandsevereniging.fi 050 - 599 3116

Regiocoördinator is Jos Helmich: voorzitter@nederlandsevereniging.fi
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Lähettäjä/Afzender/Sender

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

ADVERTENT IE

Grafisch ontwerp, fotografie 
–trouwreportages, portretfotografie, 
commercieel en industrieel– en 
fotoafdrukken op papier of canvas of 
met op maat gemaakte passepartout.

Meer informatie: 
www.aave.info 
www.arnoenzerink.com 
www.stockphotography.nu 

Itella Green


