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

Berusting

Bij het uitkomen van het vorige Noorder-
licht stond de lente nog te trappelen ons allen 
mee te slepen in haar onrust. Na een zomer 
van reizen via druk Schiphol en verlaten grind-
wegen, naar Drentse heide en mökkis aan Finse 
meren, mag de herst dan nu een zekere berus-
ting met zich mee brengen. Met het korter en 
vooral grijzer worden van de dagen is het vaak 
maar beter de wereld buiten wat minder scherp 
op te nemen, en dan komt die berusting vanzelf 
wel.

Persoonlijk heb ik het voor dit jaar nog niet 
zo ver. Bart Braafhart ‘focussed’ er ook nog lus-
tig op los in zijn column, en in de mooi gevulde 
agenda van de vereniging is van berusting ook 
nog weinig te merken. Vaste schrijver Arnold 
verteld het bijzondere verhaal van een Neder-
lands meisje dat in 1949 door Finland reisde, 
en dat hem recent door het meisje zelf verteld 
werd. Het artikel van Marketta Hoogesteger 
dat de culturele verschillen omtrent de geboor-
te en naamgeving van kinderen in Nederland 
en Finland beschrijft is ook van harte aan te 
bevelen. En zo is er nog veel meer in dit Noor-
derlicht!

Laten we hopen dat tijdens activiteiten als 
het Leidens ontzet en het 75-jarig jubileum 
feest velen van u aanwezig zullen zijn. 

Tot ziens!
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Ruw wakker geschud
Wanneer dit Noorderlicht verschijnt moet 

het zo rond de verkiezingen zijn. Hoewel vele 
Nederlanders in het buitenland zich niet ge-
registreerd hebben zal de opkomst onder hen 
toch wel groter dan normaal zijn. Dat komt 
vooral door het gedoe omtrent het paspoort 
en de dubbele nationaliteit. Dit heeft voor het 
eerst de NLB-ers wakker geschud. Stemmen we 
vaak niet omdat wat er thuis gebeurt ons toch 
niet raakt, nu is dat anders. Het is voor politici 
in Den Haag makkelijk om te snijden bij een 
groep die toch wel zijn mond houdt. Bezuinigen 
op de wereldomroep waren daarom een eitje. 
Geen verstrekking van paspoorten in consula-
ten. Doen we. Bezuinigingen op het budget van 
buitenlandse zaken gaan geruisloos door. Maar 
met de afschaffing van de dubbele nationaliteit 
voor in Nederland geboren Nederlanders ging 
men toch een stapje te ver. Petities op het in-
ternet en discussie op Linkedin en Facebook. 

Virtueel kwam er zelfs een Expatpartij (hoe-
wel die in de praktijk niet echt van de grond lijkt 
te komen). De grote voorvechter van de expats 
lijkt nu Eelco Keij te zijn. Hij staat bij D66 op 
nummer 25. Twee VVD kandidaten zijn André 
Bosman (nummer 30) en Joost Taverne (num-
mer 44). Dan is er nog Arjan Erkel van het CDA 
(nummer 23). Voor alle partijen geldt dat ze 
zich met een teen in de vijver van de expats wa-
gen terwijl anderen het niet eens proberen.

Nomadenpartij
Persoonlijk vind ik het daarom tijd voor een 

echte partij worden. En dan niet eentje die zich 
alleen op expats richt, maar op alle NL-ers met 
een dubbele nationaliteit. Maakt het uit of je 
Nederland of Finland woont als je gezin een 
mix is? Het zou een partij moeten zijn die in-
terculturele zaken centraal stelt. Die niet bang 
is om het beste van Nederland te mengen 
met het beste uit andere werelden. Een anti-
xenofobische partij dus waarbij tolerantie en 
respect voorop staan.  Ik noem die partij maar 
in gedachten de nomadenpartij. Een geuzen-
naam voor allen die van de grote kudde zijn 
afgedwaald en het aangedurfd hebben het on-
bekende met open vizier tegemoet te treden. 
Ik hoop dat zij zich organiseren en hun stem 
in Nederland laten horen. Zelfs als de noma-
denpartij in september wordt opgericht is dat 
nog ruim op tijd voor de volgende verkiezingen 
(want ik heb zo’n idee dat die niet lang op zich 
zullen laten wachten).

 Jos Helmich, voorzitter

“ v A N  D E  v O O R z I T T E R ”
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Afgelopen maart kreeg ik een telefoontje 
van een vrouw, Margriet de Jonge-Klinkert uit 
Blokzijl, nu 82 jaar oud, die net mijn boek ‘Van 
Steentijd tot Nokia’ over de geschiedenis van 
Finland had gelezen. Zij was daarin het stukje 
tegengekomen over Petronella, de Nederland-
se avonturierster, die in de zomer van 1949 bij 
de goudzoekers in Lapland heeft gebivakkeerd 
en een legende is geworden in Finland (zie 
ook Aviisi 2010-4). Dit had veel bij haar losge-
maakt. Al snel begreep ik dat de reden hiervoor 
niet was, dat zij zo onder de indruk was van de 
Finse escapades van Petronella, maar omdat zij 
ook in de zomer van 1949, min of meer in de-
zelfde periode, door Finland had getrokken. Zij 
was toen nog maar 19 jaar en net als Petronella 
was zij indertijd ook in Lapland geweest, hele-
maal tot Kilpisjärvi aan toe, bij het drielanden-
punt van Finland, Zweden en Noorwegen. 

Tijdens het telefoongesprek kreeg ik het ge-
voel dat Margriet zich vooral afvroeg, waarom 
‘die Petronella’ zo bekend was geworden en zij 
niet. Wat had Petronella voor speciaals gedaan, 
behalve het niet betalen van haar hotelrekenin-
gen? Maar ja, Margriet had zich netjes gedra-
gen in Finland, terwijl Petronella niet alleen een 
schandaal had veroorzaakt, maar ook de hoof-
den van de goudzoekers op hol had gebracht. 
De Finse kranten hebben er in het najaar van 
1949 vol van gestaan. Maar het was wat inge-
wikkeld om dit allemaal zo maar even via de 
telefoon uit te leggen. 

Alles bij elkaar leek het mij toch wel heel 
bijzonder dat, zo vlak na de oorlog, niet alleen 
Petronella, maar ook nog een ander Neder-
lands meisje in haar eentje naar Finland was 
gereisd en daar had rondgetrokken. Er was in 
die tijd nog maar weinig toerisme, Finland zat 

in een politiek en economisch moeilijke periode 
en bovendien had je voor ieder land in Europa 
nog een visum nodig.

Ik vroeg Margriet daarom of ik haar een keer 
mocht komen interviewen om meer details te 
horen over haar Finse reis in 1949. Zij was hier 
enthousiast over en we spraken een datum af. 

Op 11 april reisde ik per trein en bus naar Blok-
zijl, waar Margriet in een smalle straat woont 
in een huis dat er aan de voorkant gewoon uit-
ziet, maar van binnen heel apart bleek te zijn. 
Het interieur is in Oudhollandse stijl opgetrok-
ken, met een houten balkenplafond, blauwe 
tegeltjes en een potkachel. De vele door haar 
zelf of door haar familieleden gemaakte kunst-
voorwerpen, zoals schilderijen en zelf gebakken 
aardewerk, zorgen ook voor een heel bijzondere 
sfeer. Haar overleden man was organist en be-
halve kunstzinnig begreep ik dat de familie ook 
heel muzikaal is.

Tuinieren is een grote hobby van Margriet 
geweest. Ik moest haar grote tuin bewonderen, 
waar ze helaas geen kracht meer voor heeft om 
in te werken, en zij liet mij in de tuin ook haar 
echte Finse sauna zien. Ze vertelde dat de men-
sen in Blokzijl vroeger zo een sauna maar een 

N I E T  A L L E E N  P E T R O N E L L A ,  m A A R  O O k 
D E  1 9 - j A R I g E  m A R g R I E T  z w I E R F  I N 
D E  z O m E R  v A N  1 9 4 9  D O O R  F I N L A N D

Een recente foto van Margriet de Jonge-Klinkert.
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rare zaak hadden gevonden. 
Hoewel ze nooit lid is geweest van de Ver-

eniging Nederland-Finland of op een andere 
manier betrokken lijkt te zijn geweest bij Finse 
activiteiten in Nederland, noemt zij Finland 
haar tweede vaderland. Ze spreekt nog een 
woordje Fins en kent ook een heel repertoire 
aan Finse liedjes. Maar met Nederlanders, be-
halve dan met haar man en kinderen, vertelde 
ze, heeft ze weinig over haar Finse ervaringen 
kunnen spreken. Blijkbaar was Finland in Blok-
zijl voor de meeste mensen toch maar een heel 
ver en onbekend land.

Finland is bij Margriet in beeld gekomen 
doordat in 1946 aan de leerlingen van de ULO 
school waar zij op zat, in Hengelo, werd ge-
vraagd of zij geïnteresseerd waren om te cor-
responderen met scholieren in het buitenland. 
Iedereen die te kennen gaf hiervoor te voelen, 
mocht een lijstje inleveren met drie namen van 
landen waar de voorkeur naar uitging. Margriet 
koos voor Zweden, Rusland en Zwitserland. 
Maar na verloop van tijd kreeg zij bericht dat 
er geen contacten waren met Rusland (in die 
tijd de Sovjet-Unie) en dat er niemand meer 
beschikbaar was in Zweden en Zwitserland. 
Maar zij kreeg wel een naam en adres van een 
meisje in Finland: Irma Hatva uit Nokia. Dit zou 
voor haar grote gevolgen hebben. De meisjes 
zijn elkaar intensief in het Duits gaan schrijven 
en het klikte! Soms schreven zij elkaar wel een 
paar keer per week.

Nadat Margriet de ULO had doorgelopen, 
wilde ze graag naar de Kunstnijverheidsschool 
(de latere Rietveld Academie) gaan in Am-
sterdam. Haar ouders konden dit niet betalen, 
maar er waren in Hengelo rijke industriëlen die 
studiebeurzen financierden, en zij leek in eer-
ste instantie voor zo een beurs in aanmerking 
te komen. Zij heeft zelfs al twee maanden op 
de Kunstnijverheidsschool de lessen gevolgd, 
waarbij zij onderdak kreeg bij familieleden in 

Amsterdam. In die periode heeft ze in de haven 
van Amsterdam een aantal schepen getekend 
en, wonderlijk genoeg, een van de schepen was 
de ´Fennia´ uit Finland. Ze had er toen nog 

De kaart, gedateerd 31 mei 1946, die Margriet ont-
ving van de Vereniging Internationaal Jeugdverkeer 
met de naam en het adres van een meisje in Finland 
dat in het Duits wilde corresponderen.

Tekening die Margriet van het schip ‘Fennia’ uit Hel-
sinki (Helsingfors) heeft gemaakt in de haven van 
Amsterdam in september 1947.
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geen enkel idee van, dat Finland een grote rol 
in haar leven zou gaan spelen!

Maar na twee maanden kreeg ze bericht dat 
de studiebeurs niet doorging en er zat niets an-
ders op dan weer terug te gaan naar Hengelo. 
Ze heeft daar de volgende jaren verschillende 
baantjes gehad. In 1948 nodigde Irma haar uit 
om voor een vakantie naar Finland te komen 
en Margriet is heel actief voor zo een reis gaan 
sparen. Blijkbaar hadden haar ouders er geen 
probleem mee, dat zij zo een lange reis ging on-
dernemen, naar een voor Nederlandse begrip-
pen in die tijd toch heel ver land. Ze heeft naar 
alle mogelijke manieren geïnformeerd om zo 
goedkoop mogelijk te reizen en daarvoor heeft 
zij ook naar rederijen gebeld in Rotterdam. 
Maar uiteindelijk bleek het toch het meest 
voordelig om gewoon de trein (de Scandinavië 
Express) te nemen naar Stockholm en vandaar 
verder te gaan met de boot naar Turku.

Op donderdag 16 juni 1949 was het dan 
zo ver en is zij uit Hengelo vertrokken en ver-
volgens arriveerde zij vrijdagavond 17 juni in 
Stockholm. Onderweg hadden de platgebom-

bardeerde steden in Duitsland een heel som-
bere indruk op haar gemaakt, terwijl Zweden, 
dat buiten de oorlog had kunnen blijven, voor 
haar zo een beetje een ‘modelland’ leek te zijn. 
De eerste Zweedse stad die zij zag, Malmö, zag 
er in haar ogen heel rijk en schoon uit.

In Stockholm heeft ze overnacht in een 
jeugdherberg en zaterdagmiddag 18 juni is ze 
met de boot ´Oihonna´ naar Turku vertrokken. 
Bij aankomst in de haven van Turku, op zondag-
morgen 19 juni, wachtte haar een grote verras-
sing. Een ontvangstcomité stond klaar met een 
blaasorkest. De reden bleek een oudere heer te 
zijn in een cape, met twee begeleiders. Mar-
griet heeft hiernaar staan kijken, samen met 
een Noorse jongen die ze op de boot had leren 
kennen, en pas veel later heeft ze begrepen dat 
de oudere heer de Finse maarschalk en ex-pre-
sident Mannerheim was.

Mannerheim woonde de laatste jaren van 
zijn leven in Zwitserland (hij is in 1951 overle-
den). Ik heb er zijn biografieën nog eens op na-
geslagen en las dat hij in de zomer van 1949 in 
Finland is geweest. Dus dat klopt met het ver-
haal van Margriet. Hoewel zij een dekpassagier 
was en Mannerheim waarschijnlijk in een luxe 
hut had verbleven, kan zij toch maar vertellen 
dat zij met deze beroemde Fin op dezelfde boot 
heeft gevaren.

Zes dagen eerder, op maandagochtend 13 
juni, was een ander Nederlands meisje in haar 
eentje met de veerboot in Turku aangekomen, 
de 25-jarige Petronella van der Moer. Haar 
Finse verblijf zou veel stof doen opwaaien, wat 
uitgebreid is beschreven in het boek van Mauno 
Pyhtilä, dat ik in het Nederlands heb vertaald. 

Margriet reisde met de trein verder via Toi-
jala, waar zij in een wagon haar jas liet liggen, 
naar Nokia. Daar werd zij met open armen ont-
vangen door Irma en haar familie. Irma’s vader 
werkte bij de spoorwegen (hij was stationschef 
en de familie woonde in het stationsgebouw) 

Foto van Margriet Klinkert genomen in maart 1949.
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en kon het via een telefoontje regelen dat de jas 
vanuit Toijala naar Nokia werd gestuurd. Dus 
dat probleem was snel opgelost. In Nokia heeft 
ze van alles meegemaakt: voor het eerst in 
een echte Finse sauna, het Midzomerfeest, ge-
zwommen in een Fins meer, enz. enz. Zij heeft 
daar ook een zekere Martti Helin ontmoet, die 
op dezelfde school had gezeten als Irma en 
later directeur is geworden van het kunstmu-
seum in Tampere. Na terugkomst in Nederland 
heeft ze ook met hem gecorrespondeerd en in 
een van zijn brieven vertelt Martti Helin over de 
begeleiders van Mannerheim, en ook ….. over 
Petronella, al heeft Margriet zich dat later niet 
gerealiseerd. In een brief van Martti Helin, ge-
dateerd 30-12-1949, staat onder andere:

A propos! Du erzähltest von Mannerheim 
– Die Männer mit ihm waren sein Adjudant, ein 
Oberst der Reiterei und sein Arzt Dr Kalaja. Diese 
Drei sind immer zusammen. Mannerheim ist 
schon alt und krank. Hast du von einer Hollän-
derin die in Finland abenteuerte gehört? Von ihr 
ist den ganzen Herbst in den finnischen Zeitun-
gen viel geschrieben worden. Sie war zum bei-
spiel in Lappland in Ivaloflusz und tollte mit den 
Goldschpülern. Sehr lustige Frau.

Een andere persoon die een rol heeft ge-
speeld in Margriets Finse reis, is haar toenmali-
ge Nederlandse vriend, Daan. Hij was haar twee 
weken later naar Finland nagereisd en heeft op 

een boerderij van familieleden van Irma kun-
nen werken in Iisalmi. Voordat hij doorreisde 
naar Iisalmi, dat ongeveer 100 km ten noorden 
van Kuopio ligt in Oost-Finland, kwam hij ook 
nog even langs in Nokia. Hij werd daar opge-
haald door Maija, een achternichtje van Irma 
uit Iisalmi.

Na een aantal weken moest Irma een op-
leiding voor verpleegster beginnen in Helsinki 
en Margriet is in Kokemäki, ongeveer 50 km 

Het station van Nokia. De Finse correspondentievriendin van Margriet, Irma, woonde met haar familie in het 
stationsgebouw.

Gedeelte uit de brief van Martti Helin aan Margriet, 
gedateerd 30 december 1949, waarin hij schrijft 
over maarschalk Mannerheim en Petronella, de Ne-
derlandse vrouw die een legende is geworden in Lap-
land.
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ten westen van Nokia, bij de Pyhämäki kartano 
gaan werken. Zij heeft daar zes weken lang bes-
sen geplukt en onkruid gewied.

Na haar werk in Kokemäki is Margriet naar 
Helsinki gegaan om haar visum te verlengen 
en er ook nog wat rond te kijken. Het was on-
dertussen al eind augustus. Zij heeft in Hel-
sinki onder andere Irma bezocht en de toren 
beklommen van het Olympisch Stadion. De 
Olympische Spelen zouden er drie jaar later 
plaats vinden, in 1952.

Vervolgens was het de bedoeling om via 
Oost-Finland naar haar vriend te reizen in Iisal-
mi en samen met hem nog een reis te maken 
naar Lapland. Ze is daarom op 2 september met 
de trein vertrokken naar Savonlinna, waarvan-
daan ze de boot heeft genomen, via een aan-
tal grote meren, naar Kuopio. Wat mij uit haar 
verhalen opvalt is, dat zij heel snel contacten 
heeft kunnen leggen met Finnen die zij op haar 
reis tegenkwam. Op de boot mocht zij zelfs zo 
maar gratis een hut gebruiken en in Kuopio is 
zij door een houtfabrikant rondgeleid. Dit lijkt 
heel veel op Petronella’s ervaringen in Finland. 
Het was natuurlijk wel een heel andere tijd en 
voor de Finnen was het waarschijnlijk toch nog 
erg bijzonder om een buitenlander te ontmoe-
ten. Maar het zal ook wel hebben geholpen dat 
het knappe jongedames waren. 

In Iisalmi bleek de vriend van Margriet een 
relatie te zijn aangegaan met Maija, die hem 
eerder had opgehaald vanuit Nokia. Hij is een 
aantal jaren later zelfs met haar getrouwd, 
waarna hij voorgoed in Finland is gaan wonen. 
Maar ondanks deze relatieproblemen is Mar-
griet toch samen met hem naar Lapland ge-
gaan. Op 13 september kwamen ze in Rovanie-
mi aan dat nog helemaal in puin lag, en vandaar 
hebben ze hun reis met de bus voortgezet naar 
Muonio, waar ze gelogeerd hebben in het ho-
tel bij de Pallastunturi. Vervolgens zijn ze met 
de postbus naar Kilpisjärvi gereden, waar ze 
zich aangesloten hebben bij twee mannen, een 
Nederlandse geoloog en een Finse kunstschil-
der. Dus er 
waren in die 
tijd, behalve 
Margriet en 
Petronella, 
die onder-
tussen op 11 
september 
haar 26ste 
ver jaardag 
had gevierd 
bij de goud-
zoekers in 
Lemmenjoki, 

Voor het stationsgebouw in Nokia v.l.n.r.: Daan, Mar-
griet, broer van Irma, Maija en Irma.

Margriet in de zomer van 1949 aan het bessenpluk-
ken in Kokemäki bij de Pyhämäki kartano.

Margriet in Lapland in de buurt van 
Kilpisjärvi (september 1949).
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nog meer Nederlanders op stap in deze noor-
delijke contreien.

Margriet en haar gezelschap hebben een 
week in een hut gelogeerd bij Kilpisjärvi en 
zij heeft daar een schilderij gemaakt van de 
Saana-tunturi. De materialen hiervoor kreeg ze 
van de Finse kunstschilder. Zijn naam is Simo 
Pälli en in 2006 is er nog een tentoonstelling 
van zijn werk geweest (hij leefde van 1906 tot 
1984), waarbij een schilderij uit 1961 van een 
landschap in de omgeving van de Pallastunturi.

De Nederlandse geoloog heeft het schilde-
rij van de Saana-tunturi van Margriet gekocht. 
Zij kon het geld goed gebruiken, maar ze vertel-
de mij dat ze daar later erg veel spijt van heeft 
gehad, omdat het zo een speciale herinnering 
was. In Nederland heeft ze het landschap, af-

gaande op haar herinnering, opnieuw geschil-
derd. Het hangt bij haar in de woonkamer. 
Maar zij vindt het toch veel minder mooi dan 
het oorspronkelijke schilderij!

Eind september is Margriet via Helsinki te-

ruggereisd naar Turku, waar ze op 1 oktober de 
boot naar Stockholm heeft genomen en verder 
met de trein weer is teruggegaan naar Neder-
land. Zij heeft daarbij ook nog een heel aparte 
herinnering aan het passeren van het Porkkala-
gebied op de route tussen Helsinki en Turku, dat 
indertijd door de Sovjet-Unie werd gebruikt als 
een militaire basis. De trein werd geblindeerd 
met luiken en een Russische soldaat met een 
geladen geweer kwam tegenover haar zitten.

In Nederland heeft Margriet het nog kun-
nen regelen dat een broer van Maija, die medi-
cijnen studeerde, als stagiair in een ziekenhuis 
in Arnhem heeft kunnen werken. Zijn naam is 
Kauko Kettunen en hij is later als professor in 
de chirurgie verbonden geweest aan de Uni-
versiteit van Kuopio. Met een dochter van hem 
(Kauko is inmiddels overleden), en ook met 
Irma, haar Finse vriendin van het eerste uur, 
heeft Margriet nog steeds contact. 

In de periode van 1969 tot 1999 is Margriet 
met haar man, Rudolf de Jonge, nog een groot 
aantal keren in Finland geweest. Daarbij is zij 
ook een keer bij haar ex-vriend langs gegaan, 
die ondertussen, na van Maija te zijn geschei-
den, opnieuw met een Finse was getrouwd.

 Arnold Pieterse

Margriet met Lapse vrouwen in Lapland in de buurt 
van Kilpisjärvi (september 1949).

Landschap dat Margriet heeft geschilderd van de 
Saana-tunturi bij Kilpisjärvi in Lapland. 

Schilderij van de Finse kunstschilder Simo Pälli uit 
1961 (het Lapse landschap is het Siepinjärvi met op 
de achtergrond de Pallastunturi). Margriet heeft sa-
men met Simo Pälli en twee anderen een week lang 
in een hut gebivakkeerd in de buurt van Kilpisjärvi.
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Leids Ontzet
Dan willen we nu nog even aandacht be-

steden aan de verschillende activiteiten die de 
vereniging dit seizoen organiseert. Allereerst 
het Leids ontzet op zaterdag 29 September. 
Het was de bedoeling om dit jaar het een en 
ander te doen in samenwerking met de zater-
dagschool. Helaas blijkt het niet in hun lespro-
gramma voor dit jaar te passen, dus organiseren 
we het gewoon weer zelf.  Dat zal in drie delen 
plaatsvinden. Het eerste deel is voor de klein-
tjes. Het tweede deel bestaat uit de maaltijd, 
en het laatste deel omvat de receptie voor de 
volwassenen. Het onderdeel voor de kleintjes is 
nieuw. Om dit goed te kunnen  plannen willen 
we graag dat u zo spoedig mogelijk meldt of u 
van plan bent te komen en zo ja met hoeveel. 
Alleen tijdens de receptie zal alcohol worden 
geschonken. Voorafgaand hieraan dus alleen 
non-alcoholische dranken. De haringen komen 
in samenwerking met de ambassade naar Fin-
land. Hiervoor dank!! Tijdens het Leids ontzet 
zullen Peter Starmans en Arnold Pieterse de 
vertaling van hun boek “Fins-Nederlandse re-
laties, vroeger en nu” aanbieden aan de ambas-
sadeur. Dit boek zal zowel in de Finse als de Ne-

derlandse versie (de herdruk) te koop zijn voor 
20 euro exclusief portokosten. 

Programma
16:00 – 17:30 Kinderactiviteiten
17:30 – 17:45 Korte speech van de voorzitter 

en de Ambassadeur. 
17:45 – 18:45 Eten
18:45 – 19:15 Koffie + Presentatie van de ver-

taling van het boek “Fins-Neder-
landse Relaties” door Peter en 
Arnold. 

19:15 – 21:00 Gezelligheid met een glas wijn 
en snacks 

21:00 – 21:30 Opruimen 
22:00 Vertrek naar huis of kroeg 

De lokatie voor het Leidens ontzet EN de 
Oud-Hollandse avond is 

YLISTALO
Muurahaisenpolku 4, 
00840 Helsinki
http://www.laajasalo.net/ylistalo/

Oud-Hollandse avond
Zaterdag 3 November organiseren we olie-

bollenavond met warme chocolade, kruidkoek, 
boerenjongens, Friesche koffie en wat al wat 
dies meer zij. De avond is voor jong en oud, dus 
bordspelen en sjoelbakken zullen niet ontbre-
ken. Voor de oliebollen hebben nog wel een 
aantal frituurpannen en friteuses nodig. Men-
sen die mee wil helpen, danwel een pan ter 
beschikking willen stellen kunnen zich bij mij 
melden. De lokatie is dezelfde als bij het Leids 
ontzet (zie hierboven).

Pannenkoeken en poffertjes in zwem-
bad van Forssa

Op 6 Oktober wordt weer het inmiddels 
traditionele pannenkoekenfeest in Forssa ge-
houden. U bent welkom van 12:00 tot 18:00 
in zwembad van Forssa www.vesihelmi.fi. We 
hebben inmiddels al voldoende aanmeldingen, 
dus het feest gaat zeker door. Niet-leden zijn 
ook welkom,  maar betalen de kosten van het 
zwemmen zelf (niet de zaalhuur en het eten). 
U kunt zich aanmelden bij forssa@nederland-
severeniging.fi. 

A g E N D A
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Algemene ledenvergadering
Zaterdag 20 Oktober zal de algemene le-

denvergadering van 14:30 - 16:30  plaatsvinden 
in Caisa, Mikonkatu 17C, Helsinki. Voorafgaand 
aan de vergadering zullen we een bezoek bren-
gen aan Atheneum (12:00) onder leiding van 
een gids. Leden betalen 7 euro, anderen de vol-
ledige prijs aan het museum (12 euro zonder 
korting). Het belangrijkste punt van de ALV zal 
het budget voor het jubileum zijn.

Agenda
1. Opening van de vergadering
2. Verkiezing voorzitter en notulist van de ver-

gadering
3. Verkiezing notulencontroleurs
4. Vaststellen rechtsgeldigheid van de verga-

dering
5. Vaststellen agenda
6. Benoeming kascommissie en kiescommis-

sie
7. Bespreking activiteitenplan
8. Vaststelling begroting en budget jubileum 
9. Verslag commissies (archiefcommissie, ju-

bileumcommissie, boekcommissie)
10. Overzicht bezetting organisatie en beschik-

baarheid bestuursleden
11. Bestuursmededelingen
12. Rondvraag
13. Afsluiting vergadering

Jubileumfeest
Er is wat gehannes geweest met de datum 

van 17 november, naar 25, toen naar 24, om 
vervolgens weer terug te gaan  naar 17 novem-
ber. Laat u daarom niet van de wijs brengen: 
dit is de echte datum. Zaterdag 17 november 
(18:00-23:00) houden we ons jubileumfeest 
in het Marina Congress Center. Bij het feest zal 
Koop Arponen met de Flute of Shame aanwezig 
zijn. Omdat Koop ook best wel van een potje 
sjoelen houdt zullen er ook sjoelbakken zijn. De 

dresscode is feestelijk (casual). Het is de be-
doeling wat minder formeel te zijn dan op het 
oranjebal. De avond wordt gesponsord door 
Hartwall (bier, water, frisdrank, sap, cider, lon-
kero), met dank Jan-Kees Nieman (Managing 
Director van Hartwall). U DIENT ZICH VOOR 
17 OKTOBER AAN TE MELDEN!!! De prijs voor 
deelname aan het feest bedraagt 48 euro voor 
leden en 65 euro voor niet-leden, te betalen 
voor 3 november. Voor het optreden van Koop 
betaalt u 12 euro per persoon cash (ongeacht 
het lidmaatschap) bij aankomst aan de kassa 
(dus niet aan de penningmeester). U dient zich 
een maand van tevoren op te geven en te be-
talen( IBAN: FI 8320 0138 0047 6383, SWIFT: 
NDEAFIHH). Indien u lid bent vermeld dan u 
viite-nummer bij de betaling. 

Programma (onder voorbehoud)
18:00 Welkomstborrel & speech voorzitter. 
18:15 Presentatie boek, speech ambassadeurs 

van Nederland en Finland
19:00 Diner/buffet 
20:30 Mini-bingo
21:00 Optreden Koop Arponen (flute of sha-

me) & sjoelen met Koop 
23:00 Einde 

Ter ere van het 75-jarig bestaan van de Neder-
landse gemeenschap in Finland brengen wij een 
boek uit. Dit boek zal worden aangeboden aan 
de ambassadeur en een eregast. Het boek kunt 
u vanaf dat moment via de website van de Ne-
derlandse Vereniging in Finland kopen. Het boekje 
zal, zoals gebruikelijk, niet te duur uitvallen. Een 
ideaal kerstcadeau voor familieleden dus. 

Het beginthema is de heraldische leeuw van 
Finland, ontworpen door de Vlaming Willem 
Boy; dan volgt een verhaal over de zaterdag-
school, verder een beknopt overzicht van Finse 
vertalingen van Nederlandse literatuur met kort 
commentaar; dan volgt het thema orgelkunst 
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en orgelbouw in Finland en Nederland; voorts 
volgt er een uitgebreid hoofdstuk over de familie 
Van Gilse van der Pals met de nadruk op Niko-
lai van der Pals als dirigent; dan het onderwerp 
fietsen als verschijnsel in Nederland en Finland, 
om af te sluiten met een vergelijking tussen die-
rentuinen in beide betreffende landen. 

Buffet dinner ‘Paris-Helsinki’
To start
Crab Crostinis
Baltic herring selection with boiled potatoes
Green salads, goat’s cheese and balsamic syrup
Calamari and artichoke salad
Vegetable salad from Nice with char grilled sal-
mon
Roasted fillet with red onion compote
Duck liver pate with apple chutney

Main course
Lamb roasted on low heat with lentils stewed 

in white wine and Whitefish stewed in ancho-
vies and dill cream with Pommes Lyonnais and 
roasted vegetables

Dessert
Brie with nut compote
Blueberry sorbet, meringue and custard
Chocolate cake

Baguette, farm bread, creme cheese and butter

Alternatieven zijn er voor mensen die een 
speciaal dieet nodig hebben. U kunt dit aange-
ven op het aanmeldingsformulier.

Sinterklaas
Rond 2 December zullen wel diverse sinter-

klaasavonden worden georganiseerd. Nadere 
mededelingen hierover vindt u op onze web-
site, Facebook en Twitter.

Op zaterdag 25 augustus was een groep le-
den van de NViF in Kotka op bezoek. Het was 
een stralende dag, een dertiental leden waren 
met eigen auto gekomen, om samen het Finse 
zeevaartmuseum met de tentoonstelling over 
de St. Mikael en de Vrouw Maria te gaan bekij-
ken en daarna naar Langinkoski te gaan, om het 
keizerlijke zomerverblijf aan die stroomversnel-
ling te gaan genieten. Het was zonder meer de 
moeite waard en het was wel jammer, dat de 
bus voor een gezamelijke excursie moest wor-
den afgezegd, omdat het aantal deelnemers 
voor de aangekondigede excursie per bus te 
klein was en het daarom voor de vereniging te 
duur zou zijn geworden. Fijn dat Arie, Jos en As-
trid het toch doorgezet hebben met wat privé 
auto’s. Vooral jonge leden hebben we gemist. 
Een lid van Hamina kwam ons vergezellen, Kees 

Klap, oud-zeeman en vriend van Martien Hen-
drickx en nog wat andere Nederlandse oud-
zeelieden, die in Hamina wonen. Fijn, dat er zo 
weer eens contact ontstond tussen een regio 
en het kerngebied van de NViF. Dat kan alleen 
maar aangemoedigd worden.

De tentoonstelling in het Merikeskus Vel-
lamo onder de titel ”Mereen menetetyt, uu-
delleen löydetyt – St. Mikaelin ja Vrouw Marian 
tarina”, vrij vertaald als ”Aan de zee prijsgege-
ven, op de zee herwonnen - het verhaal van de 
Sint Michiel en de Vrouw Maria” was een bezoek 
meer dan waard. We hebben er onder leiding 
van een goed Engels sprekende Finse guide, die 
ons zelfs met een paar Nederlandse woorden 
begroette, van genoten. Het was een boeiende 
tentoonstelling van deze twee scheepswrakken 
van Hollandse schepen, die in de achttiende op 

B E z O E k  A A N  k O T k A
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weg naar Sint Petersburg tijdens herfststromen 
voor de gevaarlijke zuidkust van Finland gezon-
ken zijn en al een tijdlang (vanaf 1960 zeggen 
we maar) in de belangstelling staan van Finse 
vakmensen van de zeearcheologie maar ook al-
gemener veel aandacht krijgen in de algemene 
media in Finland, Zweden en Nederland. Bij 
het vinden van het wrak van de Vrouw Maria in 
1999 heeft overigens ambassadeur Jacobus van 
der Velden wezenlijk tot het sla-
gen ervan bijgedragen. Het was 
in het mooie en moderne Finse 
zeevaartmuseum Vellamo een 
feest om te zien, hoe zorgvuldig 
er veel van en over de inhoud 
van de twee schepen tentoon-
gesteld en beschreven was; van 
fraaie Goudse pijpen en schit-
terend Meissen porcelein over 
mooie snuifdozen voor tabak en 
glanzende zakhorloges voor de 
rijke man tot gave voorbeelden 
van kunstwerken uit Amsterdam 
en Nederland, die waarschijnlijk 
nog in het wrak van de Vrouw 
Maria verborgen zijn, maar van-
wege de duurte en het te grote 

risico nog niet zijn opgedoken. Ach, het verhaal 
van de Vrouw Maria is de lezers van het Noor-
derlicht en van de site van de NViF wel bekend; 
het verhaal over dat andere Nederlandse schip, 
de St. Mikael, in 1747 gezonken en in 1959 ge-
vonden, moeten we nog eens schrijven voor de 
NViF. 

Na het eten zijn we toen naar het keizerlijke 
zomerverblijf (dat van Tsaar Alexander III en zijn 
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Deense vrouw prinses Dagmar met hun kinde-
ren) aan de Langinkoski in de brede monding 
van de Kymirivier gegaan. Het was maar een 
kilometer of zes ernaartoe en het fraaie en his-
torisch interessante houten gebouw met een 
groot en prachtig park eromheen en het rui-
sende en bruisende water van de wilde stroom-
versnelling aan alle kanten in de oren waren 
een belevenis. Schitterend en indrukwekkend, 
zeker bij zo’n prachtig zonnig weer als op deze 
dag. Wel was het jammer, dat onze groep het 
zomerverblijf zelf niet inmocht, omdat er an-
dere, belangrijkere en gedeeltelijk Russische 
groepen verwacht werden en de ruimte uiter-
aard te klein is voor te grote aantallen mensen. 
Dat was echt jammer en het was wat sneu, dat 
de bewaking van dit interessante museumpje 
niet zo flexibel was, dat we - al zou het maar 
een kwartiertje geweest zijn - een blik binnen 
hadden kunnen werpen. Maar nee, het mocht 
niet ;-). Gelukkig was de omgeving buitenge-

woon verzorgd, echt Fins en eenvoudig gezegd 
gewoon prachtig. Een voordeel daarbij was ook 
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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

wel, dat de mensen zo de kans kregen, elkaar 
na langere tijd weer eens te spreken en dat het 
levendige en enthousiaste bijpraten van ver-
enigingsleden in dit geval zeker niet te kort is 
gekomen; fijn zo, want dit komt heus wel eens 
te kort bij andere evenementen - door te veel 
lawaai of te veel programma. Dat was nu niet 

het geval en dat was op zich goed zo!
Tevreden en vol indrukken zijn de deelne-

mers daarna naar huis gegaan in de terechte 
overtuiging, dat zoiets nogmaals georganiseerd 
zou moeten worden in de toekomst.

 Peter Starmans, lehtori

Marjatta Sallakari-Pieterse heeft van 5 juni tot 12 juli een aantal van haar weefstukken ten-
toongesteld in de bibliotheek van Masala in Kirkkonummi. De naam van de tentoonstelling was 
Kesän värit. Op bijgaande foto’s zijn drie van haar weefstukken te zien.

k E S ä N  v ä R I T
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Ik weet niet of de gewoonte om geboorte-
kaartjes te sturen ergens anders bestaat dan in 
Nederland. Ik heb het tenminste nergens an-
ders meegemaakt, maar ik vind het een heel 
leuke gewoonte. Alleen de kraamcadeaus vind 
ik wel overdreven. Ik snap niet waarom men 
heel veel kleine kleertjes cadeau moet krijgen 
die men misschien maar één keer aan kan doen 
voordat het kind eruit gegroeid is. Maar zo als 
het in Finland gaat, dat men maanden of mis-

schien een paar jaar later toevallig hoort dat 
een familielid een kind erbij heeft, is ook niet 
gezellig.

Onze Anna is in Italië getrouwd en heeft 
daar drie kinderen gekregen. Ze heeft zelf ge-
boortekaartjes gemaakt voor haar ooms en tan-
tes en voor haar pleegzusje in Nederland. Met 
een babyfoto erbij. Aan haar neven en nichten 
heeft ze niets gestuurd, maar erop gerekend dat 
ze het nieuws van hun ouders zouden horen.

Per 1 augustus 2012 is Henk Swarttouw van start gegaan als nieuwe ambassadeur van Neder-
land in Finland. Hij volgt hiermee Nicolaas Beets op die na vier jaar in Finland is doorgereisd naar 
zijn volgende bestemming: Koeweit.

Op 23 augustus jl. bood ambassadeur Swarttouw zijn geloofsbrieven aan bij de Finse president 
Sauli Niinistö in het presidentieel paleis.

Henk Swarttouw zal de komende periode een intensief kennismakingsprogramma doorlopen. 
Hij kijkt er naar uit om kennis te maken met de Nederlandse gemeenschap in Finland en om te 
ontdekken wat Helsinki en Finland te bieden hebben.

Op de website van de Nederlandse ambassade in Helsinki is het volledige CV van Henk Swart-
touw te vinden.

www.netherlands.fi

N I E U w E  A m B A S S A D E U R

g E B O O R T E k A A R T j E S
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Moeilijker werd het toen Mikko van Pau-
lina hier in Finland geboren werd. Ik weet niet 
of Finland het enige land is waar kinderen pas 
na enkele weken een naam krijgen – misschien 
zijn er ook andere landen. De meeste Finse kin-
deren worden gedoopt en krijgen een naam 
bij het dopen, maar als het kind niet gedoopt 
wordt, houdt men toch een naamgeeffeest, 
nimiäiset. Meestal gebeurt het dus na enkele 
weken, maar alleen als het kind zwak of ziek is 
en in levengevaar, geeft men de naam meteen, 
meestal tegelijk met dopen. Meteen een naam 
betekent dus in Finland: kind in gevaar. 

De meeste Finnen zouden het geen leuk 
idee vinden een kind meteen na de geboorte 
een naam te geven. Je moet meer kontakt met 
het kind hebben, die moet naar je kijken, mis-
schien al lachen, voordat je ziet welke naam 
erbij past. Ik dacht dat voor de wet een kind 
een naam moet hebben bij de leeftijd van drie 
maanden, maar ik weet niet of dat zo is. De 
vriendin van onze Tom zegt namelijk dat zij en 
haar tweelingzusje ouder waren dan drie maan-
den.

De gewoonte is dat vóór het dopen of de 
nimiäiset alleen de ouders de naam van de 

baby weten. Sommige mensen vinden het 
heel belangrijk, onder andere de schoonouders 
van Paulina. Zij wilden absoluut niet de naam 
van tevoren weten en ze vonden het vanzelf-
sprekend dat ook niemand anders het wist. De 
Nederlandse familie had het onbegrijpelijk ge-
vonden weken te wachten met de naam en dus 
ook met het geboortekaartje: ze zouden vast 
denken dat er iets mis is.

Paulina en Arto vonden een ingewikkelde 
oplossing. De hele naam van hun zoon is Mikko 
Kalervo Nikolai, allemaal heel oude namen die 
ook in de familie voorkomen. De eerste naam, 
Mikko, stuurden ze met zelfgemaakte geboor-
tekaartjes, foto erop, naar Nederland en ver-
telden ze ook aan ons. Ze hadden ons wel ge-
vraagd de naam absoluut niet te gebruiken als 
de ouders van Arto erbij zijn. Maar als het toch 
per ongeluk zou gebeuren, zou het een beetje 
minder erg worden omdat wij de andere namen 
ook niet wisten.

Ik ben benieuwd hoe het zal gaan als onze 
Tom kinderen krijgt. Nu zegt hij dat hij het op 
z’n Fins zal doen en dat de Nederlandse familie 
dat zal begrijpen. Maar dat denk ik niet.

 Marketta Hoogesteger

Nederlanders en Nederlandsgezinden ko-
men dit jaar weer bijeen voor een traditionele 
kerstviering op 15 december in de Christuskerk 
(Kristuskyrkan, de kerk van de Zweedstalige 
methodistengemeente) in Etu-Töölö, Helsinki. 
Het is al de vierde keer dat een dergelijke vie-
ring wordt georganiseerd in Finland. 

De Nederlandse kersttraditie onderscheidt 
zich in vele opzichten van de Finse. In oorspron-
kelijke Nederlandse kerstliederen is weinig te 
bekennen van de melancholie, die voor Finnen 
een authentieke kerstsfeer oproept. Ook de 

legenden, die in Engelstalige kerstliederen zo 
een belangrijke rol spelen, ontbreken. De Ne-
derlandse kerstviering is blij en opgewekt. De 
geboorte van Jezus, de herders op het veld, de 
engelen die hun het goede nieuws verkondigen, 
en de wijzen die vanuit het oosten de ster vol-
gen, staan centraal in de Nederlandse kersttra-
ditie. 

De Nederlandse kerstviering wordt georga-
niseerd door de Nederlandse vereniging in Fin-
land, het Nederlands pastoraat in Finland en de 
International Evangelical Church in Finland. 

k E R S T v I E R I N g  T ö ö L ö
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Op het programma staat centraal de sa-
menzang, waar met name de oorspronkelijke 
Nederlandse kerstliederen de ruimte krijgen. 
De algemene leiding is in handen van Ds. Hans 
Krause, die ook de korte overdenking verzorgt.

Na de viering is er koffie met Nederlandse 
kerstlekkernijen. 

Nadere informatie:
Tijd: zaterdag 15 december 2012, 2 uur ‘s mid-
dags
Plaats: Kristuskyrkan, Apollonkatu 5, Helsinki 
(Etu-Töölö)
Hans Krause, tel. 040 5456 834, email hans@
krause.fi
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Gedurende het weekeinde van 20 – 22 april 
had de kunstenaarsgroep PESÄ een tentoon-
stelling in een drietal locaties in het centrum 
van Amsterdam ter gelegenheid van het 10 jaar 
bestaan van de groep. (www.pesagroup.com)

De Finse ambassadeur Klaus Korhonen 
heeft de tentoonstelling in het ABC treehouse 
aan de Voetboogstraat geopend met een fees-
telijke toespraak, waarin hij de diverse activi-
teiten van de groep krachtig heeft samenge-
vat.  Daarna was er Finse folkloremuziek ,onder 
leiding van de PESÄ-leden Maisa van der Kolk 
en Marjatta Peuhkurinen, voor de ruim zestig 
aanwezigen.

De 16 leden van de groep bestaan uit twaalf 
Finse en vier Nederlandse beeldende kunste-

naars, van wie er twee Finse voorouders heb-
ben. De meesten wonen in Nederland, maar 
vijf wonen in Finland, één in Maleisië en één in 
Engeland. De jaarlijkse tentoonstellingen van 
PESÄ waren niet alleen in Nederland, maar ook 
in Finland (2005), Engeland (2007) en Belgie 
(2010).

Katri Schweitzer, wiens grootvader Jan- 
Willem van der Vlugt, gehuwd was met de 
Finse Majlis Idman, nam in 2002 het initiatief 
om in het blad Aviisi van de Vereniging Neder-
land Finland, een oproep te doen aan de in Ne-
derland wonende beeldende kunstenaars. Zij 
heeft een eigen galerij “Vanouds de liefde” in 
Amerongen, waar in 2003 de eerste gezame-
lijke tentoonstelling werd opgezet van de toen 
tien kunstenaars tellende kleurrijke groep, die 
nu  diverse kunstrichtingen vertegenwoordigen 
als beelden in brons, graniet en keramiek, schil-
derkunst, weefwerken, boekbinden, juwelen, 
fotografie en installaties, maar ook muziek en 
dichtkunst passen in het geheel.

P E S ä  I N  A m S T E R D A m
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Maisa van der Kolk is een dochter van een 
Finse moeder en Nederlandse vader die elkaar 
in Hartola ontmoetten tijdens de tweede we-
reldoorlog. Nederland kwam Finland te hulp 
met een veldhospitaal, dat in Hartola werd 
opgezet. Dichter Inez Meter en keramist Karin 
Santen zijn puur Nederlands en zijn ooit eens 
op de schoonheid van Finland gevallen en heb-
ben dat in hun kunstwerken tot uitdrukking ge-
bracht. Marjatta Ohvanainen, Marjatta Peuh-
kurinen, Kirsti Ijäs - de Fluiter, Liisa Verasdonck, 
Minna Räty en Tiina van der Korput hebben 
een Nederlandse levenspartner, terwijl Kristina 
Ruutu, Mia Westerlund, Paula Salmela en Paula 
Nordfors, bij de oprichting van de groep, tijde-
lijk in Nederland woonden. Alleen Raija New-
ton heeft geen binding met Nederland, behalve 
dan via haar man, die toen veel met ABN-AM-
RO te maken had……...dus toch!

Taru Kupparinen-Säilä, is de vrouw van de 
toenmalige Finse ambassadeur in Nederland 
en dankzij haar heeft de Finse ambassade zich 
er jaarlijks voor geleend om ook op officieel 
niveau waarde te geven. Niet alleen in Neder-
land, maar later ook in België en Engeland. In 
Finland heeft de voorzitter van het Finse  Rode 
Kruis, Kalevi Kivistö, vanwege het Nederlandse 
veldhospitaal, de officiële luister aan de ten-
toonstelling in Hartola gegeven.

Op zondag 22 april was er een stadswande-
ling georganiseerd. De tocht begon bij het de-
sign centrum ILONA aan de Roelof Hartstraat, 
waar de deelnemers met muziek van Maisa 
werden onthaalt. Van daar ging de tocht via het 
Museumplein en de Leidsestraat naar het  Spui, 
waar in het American Book Store het drukken 
van het PESÄ-jubileumboek werd getoond. Via 
het Damrak naar hotel Gerstekorrel  (een Finse 
eigenaar!), waar het werk van Katri Schweizer 
en Kirsti Ijäs de Fluiter te zien was. Om dan 
uiteindelijk de wandeling af te sluiten met een 
verfrissing en een hapje in het ABC-treehouse 
in de Voetboogstraat, waar het werk van de 15 
kunstenaars op drie verdiepingen tentoonge-
steld hing

Al met al een mooie afsluiting van tien jaar 
Finse kunst met een vleugje Nederlands .

 Hans Verasdonck
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Op 9 juni 2012 zijn we in het kader van het 
75-jarig jubileum van de NViF naar het eiland 
Viikinsaari geweest. Viikinsaari behoort toe aan 
de stad Tampere en is gelegen in het Pyhäjärvi 
(meer: red). De boot vertrok om 12.00 vanaf 
Laukontori, maakte een tussenstop in een klein 
haventje in Partola en omstreeks 12.45 stonden 
we met beide benen op de grond in Viikinsaari. 
We hebben eerst een rondje eiland gedaan. 
Dat duurde niet zo lang want het is een redelijk 
klein eiland. Wij konden de omtrek in ongeveer 
een half uurtje lopen. Rond 13.30 verzamelden 
we in het enige restaurant op het eiland waar 
we van een heerlijk lunch buffet mochten ge-
nieten. Ook had onze voorzitter Jos Helmich 
nog een korte speech uit de mouw geschud. 
Omstreeks 15.00 hadden we onze buikjes goed 
gevuld en na een kort uitbuikmomentje reali-
seerden we dat, ondanks de dikke bewolking, 
het weer overwegend droog was. Daarop be-
sloten we een aantal buitenspelletjes te spe-
len. Zeker het spelletje Kubb werd met veel 
enthousiasme ontvangen en gespeeld. Ook het 

overgooien van frisbees en het klimmen in de 
rekken in de speeltuin viel in de toon bij zowel 
jong als oud.
Na wat verfrissende ’tiiviste’ en koekjes werd 
het tijd om de boot terug naar Laukontori te 
pakken om 16.30. Al met al kunnen we op een 
geslaagde dag terugkijken, met toch zeker zo’n 
20 deelnemers, uit verschillende Finse wind-
streken. 
Foto’s kunnen gevonden worden op de nvif pic-
turepush site (zie colofon).
We willen langs deze weg Johan Plomp be-
danken die de organisatie van het evenement 
op zich heeft genomen. Het bestuur werd ge-
representeerd door Jos Helmich (voorzitter), 
Frank van Nuenen en mijzelf (Astrid de Haan). 
We hebben ook een nieuw lid mogen verwelko-
men, Anemone van Zijl uit Jyväskylä; welkom 
bij de club! Ook alle andere leden worden be-
dankt voor hun deelname, we hopen jullie in de 
toekomst ook te zien!
 Astrid de Haan

U I T j E  v I I k I N S A A R I
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De Finse vertaling van het boek van Arnold Pie-
terse en Peter Starmans Fins-Nederlandse re-
laties – Vroeger en nu is beschikbaar vanaf 29 
september 2012. De Finse titel is Suomalais-
Alankomaalaisia suhteita – Ennen ja nyt. 
De prijs van het boek is €20 zonder portokos-
ten.
Hoewel de Finse ambassade in Den Haag en de 
Nederlandse ambassade in Helsinki de verta-

ling gedeeltelijk hebben gesponsord, is de tot-
standkoming van het boek voor een groot deel 
het werk van vrijwilligers geweest.
Tijdens het Leidens Ontzet feest op 29 septem-
ber zal het eerste exemplaar worden aangebo-
den aan ambassadeur Henk Swarttouw. Het 
boek kan tijdens het feest worden gekocht of 
besteld.

F I N S E  v E R T A L I N g  F I N S - N E D E R L A N D S E
R E L A T I E S  -  v R O E g E R  E N  N U



24

Focussen 
In wat voor tijd leven wij? In ieder geval in een 
heftige als je alle nieuwsberichten leest en mag 
of wilt geloven. Er zit een voedselcrisis aan te 
komen, hetgeen we al een tijdje merken aan de 
in gestaag tempo oplopende prijzen in de su-
permarkten. Er komt een ander melkwegstelsel 
aan, maar geen nood, dat duurt nog anderhalf 
miljard jaar, zeggen de geleerden die dat kún-
nen weten... Tja, waar gáát dat over?
En als je dan de berichtgeving volgt..... Sommi-
ge gebeurtenissen/ontwikkelingen worden aan 
plaatsen of jaargetijden gekoppeld. Soms krijgt 
een en dezelfde gebeurtenis meerdere namen. 
Zo werd in Nederland het Catshuisakkoord (dat 
er uiteindelijk na 7 weken leuteren niet kwam) 
opgevolgd door een akkoord dat het Kunduz 

akkoord werd genoemd (die naam had nota-
bene totaal niets met het inhoudelijke aspect 
van het akkoord te maken!). Al spoedig werd 
het dan ook hernoemd als het wandelgangen-
akkoord (waar het dus ook al niet over ging) en 
tenslotte deed men z’n best om de term Lente-
akkoord te koppelen aan “het” akkoord. En ook 
dat was een vage benoeming. Een akkoord dat 
overigens snel afbrokkelde, daar iedereen hij-
gend en al focussend op weg ging naar de 12e 
september (“The day after”, u weet wel, -9/11-)
Op het moment van schrijven is mijn uitge-
brachte stem, als het goed is, reeds in Den Haag 
ontvangen en geteld. Had nog enige voeten in 
aarde, omdat de bijgeleverde instructie nog 
net zo vaag was als twee jaar geleden. Geluk-
kig (en onvoorstelbaar snel) kreeg ik binnen een 

F O C U S S E N

ADVERTENT IE

www.bblcarrental.nl
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half uur duidelijke antwoorden op mijn vragen. 
Daar waar je in Nederland met niets anders dan 
het in het stemhokje neergelegde rode potlood 
mag stemmen, mogen wij, Nederlanders in den 
vreemde, zelf uitmaken of we dat met een vilt-
stift, pen of potlood doen, als het maar rood 
is! Een liberale gedachte met een socialistisch 
kleurtje zullen we maar denken ;-) Ik heb maar 
niet gevraagd of het misschien ook met kleur-
krijt dan wel Wasco ingekleurd mocht worden. 
Ook hoefde je het stembiljetnummer niet op 
de envelop te schrijven. Welke? (de witte, of 
de oranje???), want in de oranje (buitenste) 
envelop zit een venstertje..... en dát stond nu 
net weer niet in de ‘instructie’.... ook niet dat je 
voor het dichtplakken even moet controleren 
of dat nummer achter het venster zichtbaar is. 
Dus veel overbodige info, maar de benodigde 
wordt niet gegeven, daar komt zo’n A4tje ei-
genlijk op neer. Ik kijk nu al uit naar de volgen-
de verkiezingen...... Die er hoe dan ook 4 jaar 
na 12.9.12 weer aan zitten te komen, maar ik 
vermoed dat we het wel eerder zullen kunnen 
controleren (  ).
Wel apart dat op het moment van invullen 
van het stembiljet, in Nederland nog geen en-
kel debat was gevoerd, want ja, hoe kneuterig 
Hollands: We waren immers nog “op vakan-
tie met ze alle”. En hoe! Van een aantal heb-
ben we de vakantiekiekjes zelfs mogen zien. 
veel hoon was het gevolg. Een enkele wijsneus 
dacht de collegae parlementariërs te foppen 
door ze vervroegd te laten terugkomen van het 
zomerreces (er moest immers hoognodig iets 
aan de democratisch afgesproken en wettelijk 
verplichte langstudeerboete gedaan worden?), 
maar dat bleek tóch een iets te hoog gegrepen 
terugtrekmaatregel.
En dus bleef alles voorlopig zoals het was..... 
Knap hoor, een Kamermeerderheid is “teugen”, 
maar helaas.
In Syrië woedt inmiddels al maandenlang een 

binnenlandse brand die voorlopig geldt als het 
laatste strijdtoneel van de kettingreactie die 
Arabische Lente wordt genoemd. En de rest 
van de wereld keek toe hoe het daar maar geen 
zomer werd of kon worden. Verder hebben we 
nog met een Eurocrisis te maken met als ge-
volg dat er steeds meer mensen zijn die terug 
verlangen naar oude munteenheden als lires, 
peseta’s, marken, franken, drahmen en holland-
sche florijnen, eh, gúldens! Anderen verlangen 
naar een neuro, een zeuro of een pleuro. Slechts 
een paar zaken lijkt de mensen nog te kunnen 
binden: Facebook, Twitter, You Tube en Skype. 
En als klap op de vuurpijl het laatste ‘nieuwtje’: 
Je kunt tegenwordig via het “tweede scherm” je 
mening ventileren in live televisieprogramma’s, 
m.n. tijdens praatprogramma’s (  ). Als je ’t zo 
op een rijtje ziet lijken wij steeds vaker deel uit 
te maken van een wereld die hyperventileert of 
hypet. We communiceren vooral via toetsen en 
beeldschermen, normaal praten is er straks ook 
al niet meer bij. Communicatie is immers ver-
worden tot een ‘real task’ van 140 tekens. Chi-
nezen hebben dan een groot voordeel, want die 
gebruiken tekens die per teken zo’n beetje een 
heel verhaal vertegenwoordigen. 
Finnen daarentegen hebben er in feite helemaal 
niets aan, want die zeggen veel door stiltes te 
laten vallen...., toch?   Communicatie met 
Finnen blijkt trouwens op internationaal hoog 
niveau toch ook soms erg moeilijk. Dat konden 
we  in een kort tijdsbestek meemaken met de 
uitleg van enkele Eurocrisis-uitspraken van de 
ministers Jutta Urpilainen (razend populair in 
Nederland!) en Erkki Tuomioja.......
Tijdens de zomermaanden werden we bijkans 
overvoerd met allerlei takken van sport. Eerst 
een voor Oranje desastreus verlopen EK voet-
bal, zonder adempauze overgaand in de Tour de 
Fiets die weer werd gevolgd door de Olympi-
sche Spelen. Ergens tussendoor was er ook nog 
Wimbledon (ook al in Londen). De vocabulaire 
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van de sporters kenmerkte zich bij de voetbal-
lers vooral door: “Dat is zuur”. Bij de Olympiërs 
begonnen de antwoorden vaak met “Super”: 
Super bijzonder, super mooi, super goed, , su-
per leuk, super blij , super dit en super dat. En 
ze waren vooral ‘gefocust’! Nederlanders in 
het algemeen bezondigen zich aan een irritant 
stopantwoord: “Klopt”, of “Ja, dat klopt”, of nog 
erger: “Ja, dat klopt, ja”. Dacht ik dat “zeg maar” 
erg was....pfffff   Wist je trouwens dat je te-
genwoordig ook ‘gekoekoekt’ kunt worden?
Ik trapte er aanvankelijk met boter en suiker in 
toen ik een aflevering van het VPRO-program-
ma Codewoord Koekoek, afl. Lapland (Uitz.
gemist, 20 aug.) zag. Ik kende het programma 
en het codewoord toen nog niet, had al wel 
snel door dat het gespeeld werd, maar niet op 
deze manier, tot in de laatste minuut het co-
dewoord klonk.... Neemt niet weg dat ik het 
totaal niet eens was en nog steeds niet ben 
hoe Lapland ‘weggezet’ werd en wordt. Foute 
clichés alom en een aantal zelfs flink bezijden 
de waarheid. Daar hadden ze met een beetje 
research toch wel iets beters en leerzamers van 
kunnen maken. Maar het doel betrof een ander 
aspect. Om daar achter te komen moet je de 
aflevering maar eens bekijken (het wordt een 
serie van meerdere afleveringen, ook Schot-
land is inmiddels aan de orde geweest). Maar 
goed, nu de sportzomer eindelijk ten einde is, 
kunnen we gelukkig ook weer programma’s als 
het 8 uur Journaal, Nieuwsuur of Eén Vandaag 
bekijken op Uitzending Gemist, want dat heb-

ben we vanwege de ‘geografische positie waar 
u momenteel verkeert’ node moeten missen 
ivm (sport)uitzendrechten. De herfst staat in-
middels voor de deur, nee, is hier in het hoge 
noorden reeds begonnen! We hebben zelfs al 
vorst gehad!
Zou de huidige gang van zaken in de wereld 
misschien iets met de zon te maken hebben? 
We gaan immers weer naar een maximum 
van de zonnevlekkenactiviteit toe.... Mooie 
bijkomstigheid is dan dat we weer prachtige 
aurora’s kunnen gaan zien. Dit seizoen mocht 
ik me verheugen om, na 4 maanden noorder-
lichtstilte, als eerste in Scandinavië de eerste 
noorderlichtwaarneming te fotograferen van 
dit nieuwe seizoen en wel in de nacht van 16 
op 17 augustus.
Op de site van www.spaceweather.com kun je 
de foto en het commentaar terugvinden (op 
de openingspagina rechtsboven onder archives 
wel even 17 augustus 2012 invullen en daarna 
op “view” klikken). Aangezien er vaker dan in de 
nabije afgelopen jaren (krachtiger) noorderlicht 
verwacht zal worden, pleit ik ervoor dat ook de 
zuiderlingen de komende periode maar eens 
wat vaker naar boven gaan kijken! Met wat ge-
luk zie je dan de resultaten van de zonnestor-
men en -winden. Zie je ze niet, dan past het om 
eens na te denken wat er áchter dat noorder-
licht schuilt gaat daar boven ons! Focussen dus!
Een mooie herfst toegewenst!
 B.Art, Salla, 30.08.2012
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Kopij inleveren voor 10 december 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
c/o Onno de Bruijn
Kotkantie 1, huone 1412A
FI-90250 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


