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Daviscup Finland-Nederland

Plaats: Turkuhalli, Elysee Arena,Turku  
Datum & Tijd: zondag 22 september vanaf 13:00

In het weekend van 20-22 september 2002 is er een 
Daviscup-ontmoeting tussen Finland en Nederland 
in Turku. Een ideale mogelijkheid voor een gezel-
lig verenigings-uitje. We willen de wedstrijden op 
zondag 22 september gaan bezoeken (laatste twee 
enkelspelen).

Kosten kaartje:                 • 20,50.
Vertrek Helsinki:                11.00 uur (1ste wedstrijd 
om 13.00 uur)                
Vertrek Turku:                onbekend

Graag zou het bestuur willen weten wie die zondag 
met de vereniging mee wilt komen, wie er eigen ver-
voer tot zijn beschikking heeft en of er eventueel nog 
plaatsen voor anderen in de auto over zijn. De ver-
eniging neemt reserverings- en verzendkosten voor 
haar rekening. Aanmeldingen en betalingen gaarne 
voor zondag 18 augustus 2002. Aanmelden kan 
via nedver@kolumbus.fi of via Iris Hilgersom 09-
8573254 (Kielotie 52d-31, 01300 Vantaa). Het geld 
dient overgemaakt te worden op de bankrekening 
van ʻde Nederlandse Vereniging in Finlandʼ: Merita 
200138-476383 o.v.v. het referentienummer (viite) 
1614.

Ledenvergadering & Leids ontzet

Plaats: Hirvenpäämaja in Herttoniemi, Helsinki
Datum & Tijd: Vrijdag 4 oktober vanaf 17:30

Vrijdag 4 oktober is het dan weer zover. Dan viert de 
vereniging de ontzetting van Leiden met de welbekende 
hutspot en haring. Helaas moeten we dit jaar wel intree-
geld vragen, deze bedraagt • 5 per persoon (kinderen 
onder 12 jaar gratis). Voor het Leidens Ontzet is er nog 
de algemene ledenvergadering. Komt u ook?

Tijd ledenvergadering:        17.30 -18.30 uur        
Plaats:                                Hirvenpäämaja, Hiihtomäen-
tie nr 34a        

Kosten Leidens Ontzet:        • 5,00
Tijd Leidens ontzet:                19.00 uur
Plaats:                                Hirvenpäämaja (zie boven)        

Hoe komt u bij de locatie:
“Hirvenpäämaja” is een rood blokhut dat centraal gele-
gen is in Hertoniemi, Helsinki en is onder anderen te 
bereiken via de metro: uitstappen halte “Hertoniemi” 
en vervolgens met bus nr 80A twee haltes richting 
Länsi-Herttoniemi (meer reismogelijkheden op: http:
//pathfinder3.meridian.fi/ytv/fi/)
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Ter viering van de 3de oktober, 
de dag waarop in 1574 Leiden 

werd ontzet van het Spaanse 
beleg bereiden we elk jaar huts-
pot. Immers, toen Leiden na een 
langdurig uithongeringsbeleg 
werd verlost van de Spanjaarden 
doordat het water de doorgesto-
ken dijken binnenstroomde, vond 
een Leids burger in het verlaten 
legerkamp een pot met Spaanse 
hutspot, die de Spanjaarden op 
hun overhaaste vlucht hadden 
achtergelaten. Met dat teken van 
de bevrijding in handen waar-
schuwde hij Boysot, de admiraal 
van de Watergeuzen, die dan 
ook spoedig met platgeboomde 
schuiten in de stad verscheen om 
haring en wittebrood uit te delen. 
Daarom eet men in Leiden nog 
steeds op oktober hutspot om het 
ontzet te herdenken.

De originele pot waarin door de 
Leidse burger Gijsbert Cornelisz 
Schaeck de Spaanse hutspot werd 
gevonden. 

In de I7de eeuw is er het volgende 
vers rondom ingegraveerd: ‘Doen 
Godes handt dreef den vyandt 
by nacht uyt Lammen Schans, 
creech Schaeck dees pot, riep 
aan Boysot, meucht over dammen 
thans, 3 october I574, Gisbert 
Cornelissen’. 

Boven de naam Boysot staat 
in onregelmatiger letters nog 
gegraveerd: ‘Amerael’. De pot 
is kleiner dan men meestal denkt: 
de middellijn van de ingang 
aan de binnenkant gemeten, is 
maar ongeveer 22 cm (Stedelijk 
Museum De Lakenhal, Leiden).

Hoe die Spaanse hutspot er precies 
heeft uitgezien, weten we niet, 

maar in ieder geval heel anders 
dan wat wij nu hutspot noemen, 
al was het alleen maar omdat er 
geen aardappelen inzaten. Want 
de aardappel is in Europa pas 
in de 18de eeuw als volksvoed-
sel in zwang gekomen. In plaats 
daarvan zat er heel veel vlees 
met kruiden in, en om u daarvan 
een idee te geven volgt hier nu 
een hutspotrecept uit Eenen seer 
schoonen ende excellenten Coc-
Boeck, gedrukt te Dordrecht in 
1601, fol. A VII verso:

Om eenen Keulschen Huspot te 
stoven.
Neemt Runtvleesch / vant beste dat 
aenden Osse is / te weten vande 
Loose / Ribbe / ofte corte Ribbe 
/ ende een stucxken vande Muys 
/ ende doet hem over t’vyer / van 
pas ghesouten ende geschuymt 
/ ende als hy siedet / soo doeter 
twee of dry geheele Aiuynen in / 
ende een busselken gedroochde 
Dilstocken / ende neemt 2 of dry 
clauwen Gengeber / dry of vier 
bladeren Foelie / ende een hantvol 
heelen Peper / bint dit tsamen in 
een fijn doecxken / werpet oock 
inden pot ende latet tsamen sieden 
tot dattet genoech is / verslaet 
hem dan ende werpt den Ajuyn 
wech / ende set hem met het selve 
sop te stoven in eenen schoonen 
pot / doeter het docxken met het 
heel cruyt / ende de Dilstocken 

ooc by inden pot / latet tsamen 
stoven tot dat het ghenoech is / 
recht dan den Hussepot op / effen 
inde schotel geleyt / werpt de 
Dilstocken wech / ende neemt het 
cruyt wt het doexken / ende stroyt 
den Peper heel over het vleesch 
/ legt de Foeylie hier ende daer 
heel op het vleesch / ende op de 
canten vande schotel / ooc den 
heelen Gengeber in schijfkens 
gesneden op het vleesch ende op 
de canten vande schotel gheleyt 
/ ende dienet ter tafelen / het is 
gereet ende excellent.

De bereidingswijze is heel een-
voudig, zoals u ziet, want u moet 
het vlees met zout gewoon in een 
pan met water doen, aan de kook 
brengen en het schuim eraf schep-
pen, en dan met uien en kruiden 
laten gaarstoven. De uien moet 
u niet mee opeten, maar halver-
wege het stoven wegdoen. De 
kruiden die in dit recept worden 
genoemd, zijn dille, gember, 
foelieblaadjes en peperkorrels, 
die u tegenwoordig zonder enige 
moeite kunt kopen. Voor gember 
moet u niet de gekonfijte gember-
bolletjes of snippers nemen, maar 
de ruwe gemberwortel, die er als 
een vogelklauw uitziet, zoals in 
het recept ook wordt gezegd: ʻ2 
of dry clauwen Gengeberʼ. U 
kunt dat kopen in elke moderne 
supermarkt. Wat het vlees betreft, 
neemt u een ribstuk, wat wij 
tegenwoordig klapstuk noemen, 
daarbij een stuk van de os dat 
daaraan grenst en dat klaprib 
heet, en verder een stuk mager 
vlees van de muis, waar de ros-
bief van wordt gemaakt. De hier 
opgegeven hoeveelheid kruiden 
is genoeg voor ongeveer 5 kilo 
vlees, die u een uur of vier laat 
stoven in tien liter water.

HutspotDoor: Jos Helmich
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Brabants als Turbo-taal - 
Turbotaal voor de zakenwereld

 Het boekje “Zeik op unne riek”  (ʻDit voorstel heeft weinig om het lijfʼ) is geschreven door Jan van Laar-
hoven ,directeur van het Noordbrabants Museum. Er staan honderd zakelijke uitdrukkingen in waarvoor in 
het Standaard Nederlands 1303 woorden nodig zijn en in het Brabants maar 370,  een besparing van 71,7%. 
“Het gebruik van het Brabants levert dus tijdwinst op. Dat moet ondernemers binnen en buiten de provincie 
heel wat waard zijn”, hoopt de directeur van het Noordbrabants Museum, de uitgever van het boekje.

“Het is maar een grapje”, zegt Van Laarhoven . Eigenlijk een reactie op het half Engels wat in de zaken-
wereld nu gebruikelijk is.

- Zou u alstublief nog eens willen herhalen wat u 
juist hebt gezegd?

Wa?

- Wij willen u graag even laten weten dat we zijn 
aangekomen.

Volluk!

- Ik wil graag aandringen op een spoedige 
afhandeling van deze zaak.

Affeseert is wa.

Om er zeker van te zijn dat het boekje niet echt 
serieus wordt genomen, is er kwistig gestrooid met 
faecaliën en zo nu en dan een lichaamsdeel:

- Bent u er misschien op uit dit conflict te laten 
escaleren?

Zuukte stront?

- Wij hebben er alle belang bij om u koste wat kost 
als partner bij dit project te behouden.

Gullie kunt bij ons 
in de pap schèète!

- Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat u 
onze onderneming bij de afweging welke organisatie 
het eerst in aanmerking komt voor behandeling van 
deze zaak achter in de rij plaatst.

W’hange wir an 
de leste mèm.

 ʻZeik op unne riek  ̓ is voor f 9,95 te koop in het 
Noordbrabants Museum  en ook in de boekhandel 

Noordbrabants Museum
Verwersstraat 41,
5211 HT ‘s-Hertogenbosch
Telefoon:  073 -6877877 (museum) 
  073 - 6877819 (boek. en reserv.)
  073 - 6877800 (weekend) 
E-mail: info@noordbrabantsmuseum.nl 
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In het virtuele clubhuis is een 
levendige discussie gevoerd 

over satellietontvangers en het 
ontvangen van de Nederlands-
talige uitzendingen van BVN. 
Sommigen hebben de ontvangers 
in Nederland gekocht. Meestal is 
de prijs lager dan in Finland. Op 
het adres www.vanhunen.nl staat 
hierover meer. Het ontvangen van 
gecodeerde Nederlandse satel-
liet TV is moeilijk gemaakt. Om 
de een of andere redenen wordt 
alleen aan adressen en betaal-
adressen in Nederland geleverd. 
In de praktijk omzeilen Nederlan-
ders in Finland dit, door via een 
bekende of familielid het abonne-
ment te regelen in Nederland, en 

dan de kaart per post op te sturen 
naar Finland. 

De kosten voor de aan te schaf-
fen apparatuur worden geschat op:  
tuner tussen de 350 en 450 euro; 
schotel minstens 80 cm doorsne-
de 50 - 100 euro. 

Finse TV per satelliet is duur. 
De ontvangst van de Finse-TV ka-
nalen per satelliet kost 1500 FIM 
per jaar. Daarbij komt, afhankelijk 
van de tuner, nog de aanschaf van 
een losse decoder-module voor 
het CONAX-systeem, dat alleen 
in de Noordse landen wordt ge-
bruikt. Omgekeerd zal een tuner 
met (ingebouwde) CONAX geen 
SECA kunnen decoderen zonder 
afzonderlijk te kopen decoder-

module voor de SECA-signalen 
uit Nederland. Een aparte SECA 
module, die nodig is om de ge-
codeerde Nederlandse kanalen 
te ontvangen, kost ongeveer 175 
Euro.

Voor 490 Euro kun je tot 15 
oktober een compleet satelliet-
pakket 

(schotels, kabels en ontvanger 
Nokia 9800S) 

bestellen in  Finland. Meer we-
ten? Stuur een e-mail naar

riitta.pennanen@helpjet.com 
met vermelding van

Nederlandse vereniging in Fin-
land. 

Nederlandse satelliet-tv in Finland.

Het was niet gemakkelijk om een 
satellietpakket (satelliittipaketti) 
te vinden in Finland,  dat geschikt 
is om BVN en de wereldomroep 
te ontvangen. De schotel moet 
meer dan 80 cm zijn, geschikt 
zijn om de satelliet ASTRA te 
ontvangen en de ontvanger moet 
werken zonder dat er een duur 
abonnement hoeft genomen te op 
de betaalde kanalen van Finland 
of Nederland, maar een SECA 
kaart moet er eventueel toch in 
passen.  

Onderstaande offerte is gere-
geld met de verkoopster Riitta 
Pennanen van helpjet.com, waar-
bij voor 490 Euro een pakket met 
schotel, ontvanger, kabels en een 
montagepakket verstuurd worden 
naar adressen in Finland. Dus via 

e-mail riitta.pennanen@helpjet.
com en met de vermelding ”ne-
derlandse vereniging in Finland” 
weet zij direkt waar het over gaat. 
Deze offerte geldt tot 15 oktober. 

Het voordeel  van dit pakket 
is, dat alles in een keer besteld 
wordt, en dat er niet gesleept 
hoeft te worden met allerlei spul-
len uit Nederland. De ontvanger 
kan goedkoper gekocht worden 
bij www.vanhunen.nl,  de bespa-
ring is dan 100 - 150 Euro, maar 
het is dan meer werk om alle an-
dere spullen bij elkaar te krijgen. 
Er zijn ook goedkopere paketten 
te krijgen in Finland, maar dan 
moet je eerst precies uitzoeken of 
alles bij elkaar past. 

Riitta Pennanen adviseert om 
de plaatsing te laten regelen door 

een vakman (antenne-installa-
teur), maar je kunt het ook zelf 
doen. In de regel is het het beste 
om de schotel op een buiten-
muur te plaatsen met vrij zicht op 
het zuiden. Plaatsing op het dak 
wordt afgeraden vanwege kans 
op lekkages in de winter.  

(Stephan Vermeulen) 
 
Produkt: 
Multiaccess digipaketti 100cm, 
Nokia 9800S Code: 9800S 
DIGIPAKETTI2
Prijs: 490.00 EUR

Helpjet Oy 
www.helpjet.com 
Puh. 010 2866 500
Email: info@helpjet.com

OFFERTE

http://www.vanhunen.nl
mailto:riitta.pennanen@helpjet.com
mailto:riitta.pennanen@helpjet.com
mailto:riitta.pennanen@helpjet.com
mailto:info@helpjet.com
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BVN-TV is de publieke televi-
siezender voor Nederlanders en 
Vlamingen in het buitenland. 
BVN-TV is een samenwer-
kingsverband tussen NOS, 
Wereldomroep en VRT. BVN-
TV zendt dagelijks uit. De 
programmering wordt samen-
gesteld uit het televisieaanbod 
van de Nederlandse en Vlaamse 
publieke en regionale omroepen.
E-mail BVN bvn@mw.nl Website 
www.bvn.nl.

Ontvangst BVN-TV 
West- en centraal Europa
In West- en Centraal Europa 
kunt u BVN-TV kijken vanaf 
18.00 uur tot 24 uur Neder-
landse tijd. Dit programmablok 
van zes uur wordt daarna nog 
twee keer herhaald: van 24.00 
tot 06.00 uur en van 06.00 tot 
12.00 uur Nederlandse tijd. 
U kunt BVN-TV in West- en Cen-
traal-Europa free-to-air ontvangen 
met een digitale satellietontvan-
ger. U stemt af op de ASTRA 1G 
satelliet. U vindt de uitzendingen 
in de Elektronische Programma 
Gids (EPG) onder BVN. De vol-
ledige afstemgegevens zijn: 

Satelelliet Astra 1G(digitaal) 
Positie 19.2 graden Oost Frequen-
tie 12.574 GHz Polarisatie Hori-
zontaal Symbool Rate 22.000 
FEC 5/

Apparatuuradvies Europa
Om BVN-TV te ontvangen heeft 
u een digitale satellietontvangs-
set nodig. Deze set bestaat uit een 
schotelantenne met ontvangstkop 
en een digitale ontvanger. De 
schotel aan de gevel of op het dak 
vangt het signaal op en de ontvan-
ger bij de televisie zet het signaal 
om in beeld en geluid. De diame-
ter van de schotelantenne die u 

nodig heeft, varieert afhankelijk 
van de regio waar u zich bevindt 
(in Finland: meer dan 80 cm). 
Overal in Europa zijn digitale ont-
vangers te koop bij satellietspeci-
aalzaken of winkels met beeld- en 
geluidsapparatuur. De keuze is 
groot en zeker niet eenvoudig. 
De uitzendingen van BVN-TV 
zijn in Europa, het Nabije-Oosten 
en Noord-Afrika ongecodeerd te 
ontvangen, dat betekent dat u in 
principe gebruik kunt maken van 
goedkopere ontvangers. 

Wij adviseren u om een uni-
versele DVB-compliant ont-
vanger aan te schaffen met vrije 
”common interface” sloten. On-
derstaande ontvangers zijn door 
onze technische specialisten met 
succes getest voor de ontvangst 
van BVN-TV: Humax F1-Fox, 
Humax 5400, Nokia 9800, Nokia 
9650, Strong SRT 4355 Met name 
de gebruikersvriendelijkheid van 
de ontvangers scoorde hoog. De 
Nokia en Strong ontvangers zijn 
uit te breiden voor betaalpakket-
ten van Canal+ digitaal, Telepui/
Calcio enz. De humax F1-Fox 
niet. Deze ontvanger is alleen ge-
schikt voor free-to-air ontvangst 
en heeft een goede prijs-prestatie-
verhouding. Als u voor het eerst 
een satellietontvangstset gaat ko-
pen, bepaal dan van te voren wat 
u wilt ontvangen. 

In West- en Centraal Europa 
zendt BVN-TV 24 uur per dag 
een signaal uit. Er zijn in Eu-
ropa meerdere digitale systemen 
verkrijgbaar, waarvan het Seca/
Mediasat systeem en het Irdeto 
systeem de bekendste zijn. BVN-
TV is met beide systemen te ont-
vangen. Daarnaast zijn er speciale 
free-to-air-ontvangers waarmee 
u uitsluitend ongecodeerde pro-

grammaʼs kunt ontvangen, waar-
onder BVN-TV. Afhankelijk van 
uw persoonlijke voorkeur gelden 
voor deze systemen voor- en na-
delen. Laat u hierover informe-
ren door een goede satellietspe-
cialist. Het is afhankelijk van uw 
type ontvanger of u een smart-
card nodig heeft om BVN-TV 
kunnen kijken. Voor alle Irdeto 
ontvangers en alle niet door Ca-
nal + goedgekeurde ontvangers 
heeft u geen smartcard nodig om 
BVN-TV te kunnen kijken. Voor 
alle Seca/Mediasatsysteem is een 
smartcard noodzakelijk. Deze 
hoeft echter niet geactiveerd te 
zijn, als de kaart in de ontvanger 
aanwezig is, is dat voldoende. In 
veel gevallen wordt de smartcard 
gratis bij deze ontvangers gele-
verd. Indien dit niet het geval is 
kunt u via de serviceprovider, bij-
voorbeeld Canal +, een smartcard 
aanvragen.

De Wereldomroep via de As-
tra-satelliet. In West- en Centraal 
Europa kunt u met uw satellietont-
vanger via de Astra 1 G satelliet 
tevens luisteren naar de radio-uit-
zendingen van de Wereldomroep 
in FM-kwaliteit. De radio-uitzen-
dingen zijn op dezelfde frequen-
tie te ontvangen als de televisie-
uitzendingen van BVN-TV. Kies 
voor de radio-uitzendingen in de 
Elektronische Programma Gids 
(EPG) voor RNW1. U heeft géén 
apart radiotoestel nodig om naar 
de uitzendingen van de Wereld-
omroep te kunnen luisteren. U 
ontvangt het radio-signaal via de 
ontvanger zelf. 

Gecopieerd uit de brochure van BVN-TV:
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Nederland 1, 2 en 3 zenden 
uit via de satelliet voor kij-

kers in Nederland die geen kabel-
aansluiting hebben. Het kijken 
naar deze zenders in het buiten-
land is niet toegestaan aangezien 
de internationale rechten voor 
de programmaʼs niet zijn vol-
daan. In het contract van Canal+ 
staat vermeld dat de geleverde 
smartcard niet in het buitenland 
gebruikt mag worden voor de 
ontvangst van de gecodeerde 
Nederlandse zenders. Canal+ 
levert daarom alleen smartcards 
aan ingezetenen in Nederland. 
Nu zijn er echter Nederlanders 
die desondanks tóch Nederland 
1, 2, en 3 kijken in het buiten-
land. Deze mensen vragen een 
smartcard aan via een adres van 
familie of vrienden in Nederland 
en kijken illegaal. Deze kijkers 
lopen het risico dat CANAL+ 
hun smartcard deactiveert en 
kunnen - gezien bovenstaande 
- geen service verwachten van 
Canal+. Dit is niet omdat Canal+ 
zijn kijkers niet goed van dienst 
wil zijn, maar omdat Canal+ dit 
contractueel is overeengekomen 
met de aanbieders van de Neder-
landse gecodeerde pakketten. 
Het bovenstaande is ook van toe-
passing op de commerciële zen-
ders zoals RTL4, RTL5, SBS5, 
NET5,V8, Yorin en TMF.

Om kijkers in het buitenland 
tóch te voorzien van Neder-
landstalige publieke televisie is 
de televisiezender BVN-TV op-
gericht. BVN-TV is een samen-
werkingsverband van de NOS, 
de Wereldomroep en de Vlaamse 
Radio en Televisie (VRT). Via 
BVN-TV kunt u kijken naar te-

levisieprogrammaʻs van de Ne-
derlandse landelijke en regionale 
omroepen en de VRT. Daarnaast 
biedt BVN u programmaʻs van 
de Wereldomroep die speciaal 
gemaakt zijn voor Nederlanders 
in het buitenland.

Het programma-aanbod van 
BVN-TV wisselt van tijd tot tijd. 
In het eerste jaar dat ik BVN-TV 
heb kunnen ontvangen waren de 
vaste onderdelen o.a. het VRT-
journaal, Studio NL, het NOS-
journaal van 8 uur, het jeugdpro-
gramma Klokhuis, Nova. Lang 
niet alle programmaʼs die op de 
binnenlandse publieke TV-zen-
ders worden uitgezonden, zullen 
om redenen van auteursrechten 
kunnen worden overgenomen 
door BVN-TV. Een populair 
programma als ʼToen was geluk 
nog heel gewoon  ̓is bijvoorbeeld 
nog niet op BVN-TV te zien ge-
weest, maar de Belgische politie-
serie ʼFlikken  ̓bijvoorbeeld wel.

De uitzendingen vinden plaats 
in een blok van 6 uur, dat daarna 
enige malen wordt herhaald. Zo 
wordt het NOS-journaal van 20:
00 uur Nederlandse tijd om 21:
30u Finse tijd via BVN-TV uit-
gezonden en daarna herhaald om 
3:30u en 9:30u ‚s morgens.

Op de website van BVN-TV 
is een dagelijks programmaover-
zicht te verkrijgen waarin de 
tijdsaanduiding kan worden aan-
gepast aan de lokale tijd, zodat 
men niet meer hoeft om te reke-
nen. Ook via de satellietontvan-
ger zijn programmagegevens op 
te roepen.

Mijn satellietontvanger (een 
VHSAT) geeft alleen de aan-
vangstijd van het lopende en het 

volgende BVN-programma aan. 
Dit zal komen doordat BVN-TV 
niet meer dan dat aan program-
magegevens uitzendt, want van 
de Duitse zenders zijn op de-
zelfde ontvanger veel meer pro-
grammagegevens beschikbaar.

De uitzendingen van BVN-
TV zijn voorzien van het te-
letext-signaal van de NOS, 
zodat wij hier ook de koersen 
van beleggingsfondsen en de 
aankomst- en vertrektijden op 
Schiphol kunnen volgen.

De programmaʻs worden uit-
gezonden via de satelliet en zijn 
op dit moment te ontvangen 
in Europa, het Nabije Oosten, 
Noord-Afrika, de Verenigde Sta-
ten en het Caraïbisch gebied.

Om BVN-TV te ontvangen 
heeft u een digitale satellietont-
vangstinstallatie nodig. Deze 
installatie bestaat uit een scho-
telantenne met ontvangstkop (de 
LNBF) en een digitale ontvan-
ger. De schotel aan de gevel of 
op het dak vangt het signaal op 
en de ontvanger bij de televisie 
zet het signaal om in beeld en 
geluid. De diameter van de scho-
telantenne die u nodig heeft, is 
afhankelijk van de regio waar u 
zich bevindt.

Overal in Europa zijn digi-
tale ontvangers te koop bij sa-
tellietspeciaalzaken of winkels 
met beeld- en geluidsapparatuur. 
De keuze is groot en zeker niet 
eenvoudig. De uitzendingen van 
BVN-TV zijn in Europa, het Na-
bije-Oosten en Noord-Afrika on-
gecodeerd te ontvangen, dat be-
tekent dat u in principe gebruik 
kunt maken van goedkopere ont-
vangers.

Satelliet-TV in Finland
Nederlandse TV in Finland - het verhaal van BVN
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BVN-TV adviseert om een 
universele DVB-compliant ont-
vanger aan te schaffen met vrije 
„common interface“ sloten. On-
derstaande ontvangers zijn door 
de technische specialisten van 
BVN-TV met succes getest voor 
de ontvangst van BVN-TV:

Humax F1-Fox, Hu-
max 5400, Nokia 9800, No-
kia 9650, Strong SRT 4355

Met name de gebruikersvriende-
lijkheid van de ontvangers scoor-
de hoog. De Nokia en Strong ont-
vangers zijn uit te breiden voor 
betaalpakketten van Canal+ digi-
taal, Telepui/Calcio enz. De Hu-
max F1-Fox niet. Deze ontvanger 
is alleen geschikt voor free-to-
air ontvangst en heeft een goede 
prijs-prestatieverhouding.

Als u voor het eerst een satel-
lietontvangstinstallatie gaat ko-
pen, bepaal dan van te voren wat 
u wilt ontvangen. Zoek altijd een 
gerenommeerde leverancier die 
ook de installatie van de schotel-
antenne en apparatuur kan verzor-
gen en tevens nazorg biedt. Laat 
vóór aankoop van een ontvangst-
installatie de dealer de ontvangst 
van BVN-TV demonstreren. In 
West- en Centraal Europa zendt 
BVN-TV 24 uur per dag een sig-
naal uit. In Zuidoost-Europa, het 
Nabije-Oosten en Noord-Afrika 
zendt BVN-TV overdag geen sig-
naal uit, alleen van 01.00 tot 07.00 
uur ‚s nachts Nederlandse tijd.

Er zijn in Europa meerdere 
digitale systemen verkrijgbaar, 
waarvan het Seca/Mediasat sy-
steem en het Irdeto systeem de 
bekendste zijn. BVN-TV is met 
beide systemen te ontvangen. 
Daarnaast zijn er speciale free-to-
air-ontvangers waarmee u uitslui-
tend ongecodeerde programmaʻs 
kunt ontvangen, waaronder BVN-
TV. Afhankelijk van uw persoon-
lijke voorkeur gelden voor deze 
systemen voor- en nadelen. Laat 

u hierover informeren door een 
goede satellietspecialist. 

Het is afhankelijk van uw 
type ontvanger of u een smart-
card nodig heeft om BVN-TV 
kunnen kijken. Voor alle Irdeto 
ontvangers en alle niet door Ca-
nal+ goedgekeurde ontvangers 
heeft u geen smartcard nodig om 
BVN-TV te kunnen kijken. Voor 
alle Seca/Mediasatsysteem is een 
smartcard noodzakelijk. Deze 
hoeft echter niet geactiveerd te 
zijn, als de kaart in de ontvanger 
aanwezig is, is dat voldoende. In 
veel gevallen wordt de smartcard 
gratis bij deze ontvangers gele-
verd. Indien dit niet het geval is 
kunt u via de serviceprovider, bij-
voorbeeld Canal+, een smartcard 
aanvragen.

Via de Astra-satelliet worden 
ook talloze FTA-radioprogram-
maʻs uitgezonden. Zo bijv. Radio 
Nederland Wereldomroep en een 
aantal commerciële Nederlandse 
FM-stations. Het verschil met 
kortegolfontvangst van de We-
reldomroep wordt al meteen tij-
dens de eerste minuten luisteren 
duidelijk. Geen ‚fadingʻ en geen 
kraakstoring etc. Een hele verade-
ming die het luisteren naar RNW 
ʼsalonfähig  ̓maakt!

Van de FTA-televisieprogram-
maʼs die via de Astra-1 satelliet 
worden uitgezonden, mogen niet 
onvermeld blijven ʼArte  ̓ in het 
Duits en het Frans en een groot 
aantal andere publieke Duitsta-
lige omroepen waarvan er enkele 
bekend zullen zijn van de kabel-
TV in Nederland.

Het is wel voornamelijk Duits 
wat de klok slaat bij de FTA-pro-
grammaʼs. Naar gratis BBC-ont-
vangst  bijv. zal u vergeefs zoe-
ken.

Voor de ontvangst van satel-
liet-TV is het essentieel dat u uw 
schotelantenne zo kan bevestigen 
dat hij vrij zicht op de satelliet 
heeft. In Helsinki staat de Astra-1 

vrijwel pal in het zuiden en ca. 22 
graden boven de horizon, dus in 
die richting mogen geen belem-
meringen als gebouwen en bo-
men staan. Hoe noordelijker des 
te kleiner de hoek met de hori-
zon. Zie http://www.kemppi.org/
satkulma.html

Een zo goedkoop mogelijke 
doe-het-zelf ontvangstinstalla-
tie voor FTA-programmaʻs via 
de Astra-1, zoals BVN-TV en de 
Wereldomroep, met uitbreidings-
mogelijkheid voor gecodeerde 
programmaʻs, komt op ca. € 400 
(80 cm Triax-schotel met muur-
beugel € 70, ontvanger (VH-
SAT Magic 2 CI) € 265, LNB € 
35, kabels, connectors etc. € 30) 
excl. bijkomende kosten. Uitbrei-
ding daarvan met een ASTON 
SECA-decodeermodule voor o.a. 
NED1, NED2 etc. kost ca. € 160 
extra (excl. Canal+-kaart).

Mijn ervaringen met de VH-
SAT Magic 2 CI -ontvanger zijn 
positief. De ontvanger schakelt 
snel over tussen de verschillende 
satellietprogrammaʼs en ik vind 
hem gemakkelijk te bedienen.

Gedurende zware regen- of on-
weersbuien in zuidelijke richting 
kan het gebeuren dat de ontvangst 
wegvalt, hetgeen op zich bijna 
onvermijdelijk is. Soms moet de 
ontvanger dan even uitgezet wor-
den om weer beeld te krijgen. Een 
enkele keer loopt het beeld vast 
zonder waarneembare oorzaak. 
Er ligt hier wel een aanvliegroute 
naar vliegveld Helsinki-Vantaa in 
de richting van de satelliet en er 
zijn hier boven Tapulikaupunki 
ook veel vliegbewegingen van en 
naar vliegveld Malmi. Een onder-
breking door een voorbijvliegend 
vliegtuig zou dus de oorzaak van 
dat vastlopen kunnen zijn.

Vervolg op pagina 12

http://www.kemppi.org/satkulma.html
http://www.kemppi.org/satkulma.html
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Hoe kunnen we onze kinderen 
tweetalig opvoeden? Het zijn 

niet alleen Nederlanders in Fin-
land die met deze vraag worste-
len, maar hetzelfde komt voor bij 
Zweeds-Finstalige families die in 
Zweden wonen (kaksikielisyys). 
Een kant en klaar recept bestaat 
niet, maar misschien is het toch 
nuttig te beschrijven wat de erva-
ringen zijn van anderen.

Kinderen kunnen vloeiend 
twee of drie talen al jong leren. 
Dat is de ervaring van een Ne-
derlands-Zweedse familie die in 
Finland wonen. Het blijkt, dat het 
constant en systematisch spreken 
van de moedertaal tegen de kin-
deren de belangrijkste voorwaar-
de is. Dat betekent voor velen 
Nederlands door de vader en Fins 
door de moeder. Maar in sommi-
ge families is het net andersom. 

In het algemeen geldt, dat de 
talen goed gescheiden moeten 
worden van persoon en plaats. 
De talen thuis, op school en op 
straat kunnen drie verschillende 
zijn. Thuis Nederlands, op school 
Zweeds en op straat Fins spreken 
geeft een duidelijk situatie.   Ver-
warring onstaat pas als er op een 
plaats door dezelfde persoon twee 
of drie talen gesproken wordt. Een 
Nederlandstalige vader die thuis 

met de moeder Engels spreekt, 
met zijn dochter Fins en met de 
gasten Nederlands, geeft al gauw 
een potjeslatijn uit de mond van 
het kind. Consequent thuis Neder-
lands spreken, en consequent op 
straat Fins is al veel duidelijker. 

Het vermogen van jonge kin-
deren om talen te leren is bijzon-
der groot, alleen zij leren het niet 
uit een grammaticaboekje. Juist 
op de leeftijd van vijf, zes en ze-
ven jaar hebben de kinderen een 
ongelovelijk vermogen om com-
plete liederen, teksten en verha-
len letterlijk uit het hoofd te le-
ren. Pas op latere leeftijd krijgen 
de kinderen gevoel voor formele 
taalopbouw en grammatica. 

Er bestaan verschillende orga-
nisaties voor tweetalige opvoe-
ding (bilangual education), en een 
keer heb ik bij een van die orga-
nisaties een scoringstabel gezien,  
om te testen of een tweede taal bij 
kinderen tot twaalf jaar succes-
vol aangeleerd kan worden. Het 
maakt onderscheid tussen de talen 
die thuis, op school en op straat 
gesproken worden. In principe 
worden er punten gegeven voor 
het aantal malen dat een kind in 
contact komt met een andere taal. 
Hieronder staat een aangepaste 
versie van die tabel: 

Als een taal meer dan 70 punten 
scoort, dan is er een redelijke 
kans dat een kind die taal voor 
het twaalde jaar goed leert. Twee 
voorbeelden: indien de moeder 
Fins spreekt en het kind gaat naar 
een Finse school, dan leert het 
kind die taal vloeiend.
Indien allen de vader Nederlands 
spreekt tegen het kind, en er 
is geen Nederlandse school en 
geen Nederlandse TV of radio, 
dan is er een kleine kans dat het 
kind rederlijkerwijs Nederlands 
leert. Maar, met een combinatie 
van thuis Nederlands spreken en 
Nederlandse TV gaat het al beter. 

Stephan Vermeulen

Welke taal? NL Fins Zweeds Engels  punten
Moeder 50
Vader 30
Thuis 30
School 30
Straat, Winkel 20
TV, Radio 20
Werk  15
Totaal 

Tweetalige opvoeding

Finse literatuur in 
het Nederlands 

Een boekenlijst van vertaalde 
Finse literatuur (zowel Fins-
talig als Zweedstalig) in het 
Nederlands is te vinden op: http:
//dbgw.finlit.fi/fili/kaan_tulos.php 
. Käännöksen kieli, klikken op 
hollanti. 

De laatste twee vertalingen 
ontbreken:  -Arto Paasilinna: De 
huilende molenaar (De wereld-
bibliotheek 2001) vert. Annema-
rie Raas. en -Leena Lander: De 
thuiskomst (De wereldbibliotheek 
2001) vert. Marja-Leena Hellings.  
Het is een redelijk lange lijst met 
oud en nieuw vertaalde literatuur. 
Er staan zelfs hele oude vertalin-
gen op zoals Sinuhe uit 1956, die 
wel niet meer in de boekhandel te 
verkrijgen zijn. Het ISBN num-
mer van deze boeken kan opge-
zocht worden bij bovenstaande 
link. 

http://dbgw.finlit.fi/fili/kaan_tulos.php
http://dbgw.finlit.fi/fili/kaan_tulos.php
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Een paar maanden geleden 
liet onze Finse redacteur, 

Minna R…ty, mij een artikel zien 
uit het Finse blad ʻKotiliesi  ̓ (nr. 
13/14, juli 2001) Het ging over 
een Nederlands/Finse familie die 
vlakbij het noordelijkste puntje 
van Finland woont aan de oever 
van het Sevettijärvi (ʻSevetti  ̓
meer), niet zo ver van de Noorse 
grens. De vrouw is Nederlandse, 
haar meisjesnaam is Aty Bijs-
terveld, en haar man, Johannes 
Gerasimoff, is een Fin van Lapse 
afkomst. Zijn familie, die behoort 
tot de Koltta Lappen, is zo een 
zestig jaar geleden vanuit Petsamo 
(dat aan het eind van de Tweede 
Wereldoorlog door de toenmalige 
Sovjet Unie werd geannexeerd), 
naar het gebied rondom het Sevet-
tijärvi getrokken.

In het artikel stond dat Aty en 
Johannes elkaar hadden ontmoet 
tijdens een wintersportvakantie 
in Lapland waarbij Johannes een 
gids was. Aty vertelde dat zij in 
Nederland een goede baan had 
bij de gemeente, een leuk huis 
en een prettig leven. Zij was niet 
uitgeweest op grote veranderin-
gen. Maar ….., zij was gevallen 
voor Johannes zijn blauwe ogen, 
ondanks dat zij in het begin niet 
veel met elkaar konden spreken 
omdat Johannes alleen Fins en 
Laps sprak. Woordenboeken gin-
gen een grote rol in hun leven 
spelen en Aty besloot daarom een 
Finse cursus te gaan volgen op de 
Zaterdagschool in de Finse Zee-
manskerk in Rotterdam.

Er wonen natuurlijk nogal wat 
Nederlanders in Finland, maar 
Servettijärvi, ver boven de pool-
cirkel, is toch wel een heel afge-

legen plek, zeker voor iemand uit 
het overvolle Nederland. Omdat 
ik van de zomer rond Juhannus 
een paar dagen in Lapland was 
besloot ik Aty te bellen en te vra-
gen of zij mee wilde werken aan 
een interview voor Aviisi.

Zij reageerde een beetje ver-
baasd toen zij hoorde dat het ar-
tikel in ʻKotiliesi  ̓ ook al in Ne-
derland was doorgedrongen, maar 
reageerde positief. Zij legde mij 
via de telefoon uit dat hun huis 
zes kilometer ten noorden van het 
plaatsje Servettij…rvi ligt, aan 
het grote meer dat de zelfde naam 
heeft. Ik moest de weg volgen 
richting de Noorse grens en dan 
bij een bruin huis onderaan een 
helling rechtsaf een onverharde 
weg ingaan. Het huis, dat aan de 
oever van het meer staat, bleek 
gemakkelijk te vinden. De voor-
deur ging al open en zij kwam 
enthousiast naar buiten met haar 
zevenjarig dochtertje Almira en 
hond Taara. Binnen maakte ik 
ook kennis met Johannes en hun 
zoontje Joni (10 jaar).

Aty vertelde mij dat er vorig 
jaar, behalve in ʻKotiliesiʼ, ook 
nog een stukje had gestaan over 
haar en haar familie in het blad 
ʻMonitori  ̓ (februari 2001) en 
over haar kinderen in het kinder-
tijdschrift ̒ Lastenmaa  ̓(november 
2001). Zij hebben dus wel in het 
middelpunt van de belangstelling 
gestaan. Ook voor de gemiddelde 
Fin zijn de omstandigheden in het 
noorden van Lapland, waar de 
zon ʼs winters een paar maanden 
niet boven de horizon uitkomt, 
toch wel bar te noemen.

Aty is een enthousiast skister 
en was voor haar huwelijk veel op 

wintersportvakantie geweest naar 
Midden Europa. Op een gegeven 
moment hoorde zij van skivakan-
ties die al tientallen jaren door een 
Nederlander, Ernest Dixon, wor-
den georganiseerd naar Lapland. 
In 1988 ging zij met zo een groep 
mee en het beviel haar zo goed 
dat zij in 1989 opnieuw ging. Tij-
dens deze vakantie ontmoette zij 
Johannes.

De kinderen bleken heel goed 
Nederlands te spreken. Op school 
en met hun vader spreken zij Fins 
en zij leren op school ook Laps. 
Hun school is in het plaatsje 
Servettij…rvi. ʼs Morgens kun-
nen zij meerijden met de postbus 
die uit N……t…m˚, dat vlakbij 
de Noorse grens ligt, vertrekt en 
omstreeks half zeven langs komt. 
Om half drie komen zij dan weer 
thuis met de schooltaxi. Veel mo-
gelijkheden om vriendjes van 
school buiten schooltijd te zien 
zijn er niet, omdat zij zo ver weg 
wonen. Almira en Joni zijn dus 
erg op elkaar aangewezen. Zij 
hebben wel een hele grote tuin 
aan de oever van het meer met 
een aanlegsteiger, een boot en 
een sauna, waar kinderen in Ne-
derland alleen maar van kunnen 
dromen.

Op mijn vraag of zij nog wel 
eens heimwee heeft naar Neder-
land zei Aty dat dit zeker het ge-
val is, ondanks dat zij geniet van 
de rust in Lapland. Gelukkig heb-
ben zij sinds een jaar een e-mail 
en kan zij met haar familieleden 
en kennissen in Nederland berich-
ten uitwisselen. Ik had ook al op 
internet gezien dat Joni een eigen 
website heeft en het bleek dat hij 
die op school had kunnen maken. 

Nederlandse Aty woont al 11 jaar 
in Sevettijärvi
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Aty vertelde dat zij geen enkel 
probleem heeft met de donkere 
tijd in de winter. Wel vindt zij de 
muggen in de zomer een ramp, 
maar wonderlijk genoeg, dit jaar 
waren er geen muggen!

Het kan er ʼs winters bijzonder 
koud zijn.. Een paar jaar geleden 
viel bij een temperatuur van 50 
graden onder de nul de stroom 
uit. Ondanks dat zij de kachel met 
hout stoken, hebben zij elektrici-
teit nodig voor de pomp om water 
naar de radiatoren te pompen. Zij 
moesten al bijna worden geŒva-
cueerd, maar gelukkig kon het 
probleem toch nog op tijd verhol-
pen worden.

Over een paar weken zou zij 
met de kinderen voor drie we-
ken naar Nederland gaan, wat 
een grote gebeurtenis was omdat 
zij tegenwoordig maar eens in 
de twee jaar zo een reis kunnen 
ondernemen. Voor de kinderen 
is een verblijf in Nederland iets 
ongelofelijks. Vooral de winkels 
vinden zij fantastisch interessant. 
In Servettij…rvi is maar ⁄⁄n kleine 
winkel en voor de meeste levens-
middelen moeten zij naar N……

t…m˚ rijden, zo een vijfentwintig 
kilometer naar het noordoosten.   

Er leven in deze streek nog 
veel wilde dieren. Bij de buren, 
zo een halve kilometer verderop, 
hadden ze een jaar geleden nog 
sporen van een beer in de sneeuw 
gezien. Aty vertelde dat zij niet al-
leen in het bos durft te wandelen 
en bessen alleen verzamelt in de 
buurt van haar huis.

Er wonen in dit gebied bijna 
geen Nederlanders. Ernest Dixon 
heeft een huis vlak in de buurt 
waar hij sinds 1982 gedurende 
bepaalde periodes van het jaar 
woont. Dan is er in Inari nog een 
Nederlander die eigenaar is van 
een fotozaak en een kampeer-
terrein, die zij heel sporadisch 
spreekt. Wel zijn er twee Neder-
landse vrouwen die ieder jaar 
met vakantie naar Servettij…rvi 
komen. Zij kennen de plaats ook 
door de skivakanties.

Johannes vertelde dat  er zo 
een dertig jaar geleden alleen een 
weg naar Noorwegen was. Er was 
geen weg naar het zuiden, naar 
Inari, dus waren zij, ondanks dat 
zij in Finland woonden, groten-

deels op Noorwegen aangewezen. 
Elektriciteit is er pas aangelegd in 
1975. Het vinden van werk is een 
probleem voor hem. Deze zomer 
werkt hij drie maanden bij een 
visser en helpt mee met het legen 
van de netten. Voor Aty is het vin-
den van werk ook erg moeilijk. 
Zij heeft een bepaalde tijd in een 
ʻbaari  ̓en in een winkel gewerkt. 
Misschien kan zij in de toekomst 
als kok werken op de school van 
de kinderen.

Wij hebben nog even met de 
hond en de poes om het huis gelo-
pen en fotoʼs gemaakt. De kinde-
ren lieten de aanlegsteiger en de 
boot zien. De natuur rondom het 
meer is overweldigend. In de ver-
te staken de toppen van de ʻtuntu-
riʼs (typische Lapse bergtoppen) 
zich af tegen de horizon. Dit is 
ook Finland, maar hoe anders is 
het leven daar dan in Midden- en 
Zuid Finland, dat hierbij vergele-
ken dichtbevolkt lijkt. Ik heb het 
dan nog maar niet over het drukke 
Nederland!

Arnold Pieterse

Oproep
Voor het Leidens Ontzet op Vrijdag 4 okto-
ber 2002 worden nog vrijwilligers gezocht 
die willen helpen met het bereiden van het 
eten en/of draaien van bardiensten. Graag 
aanmelden bij Iris Hilgersom 09-8573254, 
iikku24@hotmail.com, kielotie52d-31.

Vriendelijk
Verzoek  
om adreswijzigingen door te geven aan het 
secretariaat. 

Nederlandse Vereniging in Finland (secretariaat)
Mankkaantie 7 A 2
FIN-02180 Espoo
Finland
Email: nedver@kolumbus.fi
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Het boek over de lotgevallen 
van Petronella van der Moer 

in Finland van Mauno Pyhtilä 
(zie ook Aviisi 2001-1,2,3) heb 
ik vorig jaar (met veel hulp) in 
het Nederlands vertaald en het 
zal vermoedelijk in het voorjaar 
van 2003 te verkrijgen zijn in 
de boekwinkel. Ik wilde nu ook 
zelf de plaats zien in Lapland 
waar Petronella in 1949 bij de 
goudzoekers heeft gebivakkeerd 
en een glimp opvangen van de 
route die zij samen met de Finse 
geoloog Klaus S…yn…j…rvi 
door de Lapse wildernis heeft 
afgelegd.

Afgelopen zomer kreeg ik de 
kans met Marjatta een aantal da-
gen in Lapland door te brengen 
en de sporen van Petronella te 
volgen.

Petronellaʼs tocht begon bij de 
Kuttura kruising (zie op de foto 
de Kuttura kruising in 2002), zo 
een 40 km ten zuiden van Ivalo 
aan de hoofdweg naar Rovanie-
mi. Zij was min of meer gevlucht 
uit Helsinki, waar de politie haar 
pas had afgenomen in verband 
met het niet betalen van haar ho-
telrekeningen. In de bus vanuit 
Rovaniemi naar het noorden had 
zij kennis gemaakt met de Finse 
geoloog Klaus S…yn…j…rvi 
die een maand wilde gaan rond-
trekken in de Lapse wildernis om 
grondmonsters te verzamelen. 
Goud speelde hierbij een belang-
rijke rol en hij was van plan langs 
de verschillende goudvindplaat-
sen te trekken. Petronella kreeg 
het op ⁄⁄n of andere manier voor 
elkaar dat hij haar meenam, on-
danks dat zij elkaar net in de bus 
hadden ontmoet en Klaus kortge-
leden was getrouwd (zijn vrouw 
was in Helsinki achtergebleven, 
een jaar eerder had hij met haar in 

Lapland naar goud gezocht voor 
hun verlovingsringen).

Zij liepen eerst drie kilometer 
naar het huis van de Lapse fami-
lie Hirvasvuopio aan de Tolosjoki 
(ʻTolos  ̓ rivier) en hiervandaan 
hebben zij de goudvelden bezocht 
van Kuivakuru en Laanila. Ver-
volgens hebben zij via Pahaoja 
aan de Sotajoki (ʻOorlogsrivierʼ) 
en Kultala aan de Ivalojoki (ʻIva-
lo  ̓ rivier) een afstand van meer 
dan honderd kilometer afgelegd 
naar de goudvelden van Lem-
menjoki , waar in 1949  een echte 
ʻgoldrush  ̓plaats vond.

Wij zijn van de zomer met 
onze huurauto bij de Kuttura krui-
sing afgeslagen (zie kaartje) en 
naar het Hirvasvuopio huis ge-
reden bij de Tolosjoki, dat nog 
steeds bestaat (zie op de foto het 
huis anno 2002). Hoewel het een 
bijzonder afgelegen gebied is wa-
ren er langs deze weg veel ca-
ravans te zien van goudzoekers 
die hier kennelijk stukken terrein 
hebben gepacht om naar goud te 
zoeken (in het Fins heet zo een 
stuk terrein een ʻvaltausʼ). Het 
goud zoeken is dus nog steeds een 
populaire bezigheid en blijkbaar 
erg lucratief. Een goudzoeker 
vertelde ons dat het tegenwoordig 
nog altijd mogelijk is om in ⁄⁄n zo-
mer zo een vier kilo goud te ver-
zamelen. De waarde varieert van 
zo een 10 tot 15 euro per gram en 
er is dus nog een aardig zakcentje 
aan te verdienen!

Wij zagen op de bodem van de 
Tolosjoki ook minuscule korrel-
tjes goud glinsteren, maar je kan 
zulke kleine korreltjes alleen uit 
het zand spoelen met een ʻvas-
kooli  ̓ (een platte schaal die de 
goudzoekers voor dit doel gebrui-
ken). Ook worden hiervoor wel 
houten goten gebruikt. Wij had-

den geen ʻvaskooli  ̓en bovendien 
mag er officieel alleen naar goud 
gezocht worden op een ʻvaltausʼ, 
dus voor ons geen goud!.

Het is tegenwoordig mogelijk 
om met een auto naar Pahaoja te 
rijden maar de weg werd zo slecht 
dat wij besloten terug te gaan. Wij 
hebben Petronellaʼs spoor weer 
opgenomen in Lemmenjoki. In 
1949 ging het verkeer naar deze 
goudvelden nog hoofdzakelijk 
over water (een afstand van onge-
veer 70 km via meren en rivieren) 
vanuit Inari via Sikovuono, dat 
zo een tien kilometer ten noorden 
ligt van Inari aan de ʻLeuto  ̓baai. 
Maar er is nu een asfaltweg naar 
de Njurgalahti (ʻNjurga  ̓ baai) 
(zie kaartje), die zo een twintig 
kilometer stroomafwaarts ligt van 
ʻKultahamina  ̓ (ʻgoudhaven), de 
toegangspoort tot de goudvelden 
van Lemmenjoki. Vanuit de Njur-
galahti is hetʼs zomers twee keer 
per dag mogelijk om per boot naar 
Kultahamina te varen. Dit hebben 
wij gedaan en het was een gewel-
dige ervaring. Wij voeren met 
de ʻSylvia IIʼ. Deze open boot, 
waarin plaats was voor zo een 
achttient personen,  was dus naar 
Petronella genoemd (zij had bij de 
goudzoekers eerst de naam Sylvia 
gebruikt), wat dus duidelijk laat 
zien dat Petronella hier nog steeds 
een begrip is. In het vakantieoord 
Saariselk…, ten zuiden van Ivalo, 
is zelfs een restaurant naar Petro-
nella genemd.

Een paar kilometer vanaf de 
Njurgalahti  ̓ stroomt de Lem-
menjoki door een diep dal dat is 
omgeven door hoge bergwanden. 
De oevers bestaan plaatselijk uit 
kale rotsen, maar zijn over het al-
gemeen toch weelderig begroeid. 
Op de heenweg moesten wij drie 
keer uitstappen en een stuk lopen 

In de voetsporen van Petronella
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omdat de boot anders een stroom-
versnelling niet kon passeren. Op 
de terugweg was dit iets mak-
kelijker en moesten wij maar ⁄⁄n 
keer uitstappen. Omdat wij op 
de terugweg de stroom mee had-
den kon de buitenboord motor op 
deze plaatsen uit het water wor-
den gehaald en konden wij met 
de stroom mee de ondiepe plaats 
passeren. Na aankomst in Kulta-
hamina hebben wij het vijf kilo-
meter lange pad gelopen dat steil 
bergopwaarts loopt naar de hut 
(de ʻkeskus k…mpp…  ̓ of ʻcen-
trale hutʼ) waar Petronella bij de 
goudzoekers heeft gewoond en 
als huishoudelijke hulp heeft ge-
werkt. De goudzoekers noemen 
dit de ʻhengenahdistusm…ki  ̓(de 
ʻademnood heuvelʼ). Sommige 
van de goudzoekers die in 1949 in 
de ʻcentrale hut  ̓woonden zijn le-
gendarisch geworden, zoals Hei-
kki Kokko, die een autobiografie 
heeft geschreven ʻHeitti˚n vael-
lus  ̓ (ʻTrektocht van een versto-
telingʼ), en Jukka Pellinen, waar 
een bergtop vlakbij de goudvel-
den in het Lemmenjoki gebied, 
naar genoemd is.

Wij hebben het pad afgelo-
pen tot aan de ʻcentrale hutʼ, die 
zo een vijf jaar geleden drastisch 
bleek te zijn herbouwd. De ene 
helft is nu een ruimte voor trek-
kers die daar ⁄⁄n nacht gratis mo-
gen verblijven en de andere helft 
kan worden gehuurd. De sauna 
aan de ʻMorgam  ̓ oja (ʻMorgam  ̓
beek), zo een twintig meter van 
de hut, was ook niet meer de sau-
na uit de tijd van Petronella, die 
gebouwd was van turf.

Ik heb ook nog een deel van de 
ʻPellinen  ̓ berg beklommen van-
waar de ʻPetronellan Kukkulat  ̓
(de heuvels van Petronella) te zien 
zijn. De naam is gebaseerd op Pe-
tronellaʼs borstpartij en werd ge-
geven nadat Petronella het land 
was uitgezet en de goudzoekers, 
ondanks verwoede pogingen haar 
terug te halen, de moed hadden 
opgegeven haar ooit nog eens te-
rug te zien.    

Het was een bijzondere er-
varing dit afgelegen gebied in 
Lapland te zien en er waren geen 
muggen! Twee jaar geleden wa-
ren wij in de zelfde periode in 
Lapland en was het nauwelijks 
mogelijk de deuren van onze auto 
open te maken zonder dat er een 
wolk van duizenden muggen naar 
binnen vloog. Het voorjaar was 
dit jaar bijzonder droog in Fin-
land en dit heeft waarschijnlijk 
een voor ons gunstig effect gehad 
op de muggenpopulatie. De mug-
gennetten die wij speciaal voor 
deze boswandeling hadden aan-
geschaft waren dus overbodig.

Het Lemmenjoki gebied is 
nog een echt oerbos met omge-
vallen boomstammen en rendier-
mos tapijten. Petronella is er een 
legende geworden en wanneer 
wij behoren tot diegenen die het 
vermogen hebben om haar geest 
te zien (zoals de schrijver van het 
boek over Petronella, Mauno Py-
htil…, dit stelt) kunnen wij haar 
nog steeds zien rondwaren. Jam-
mer genoeg weten wij nog steeds 
niet wat er van Petronella gewor-
den is en of zij nog leeft.

Arnold Pieterse

Vervolg van pagina 7

Harry Maat is minder goed 
te spreken over zijn Nokia 9828 
ontvanger, die hij voor de ont-
vangst van 17 Finse kanalen ge-
bruikt: ʼmet die Nokia heb ik veel 
hinderlijke storingen, mozaïek-
beelden en klikken in het geluid. 
De experts kunnen het er niet uit-
krijgen.ʼ

Het lijkt dus verstandig bij de 
handelaar de aangeboden appara-
tuur in een werkende opstelling 
te laten demonstreren en ook zelf 
aan de tand te voelen.

Wilt u zich verdiepen in de 
aanleg van een satellietontvangst-
installatie dan biedt het hieronder 
genoemde boek een schat aan ge-
gevens. Via de links vindt u in-
formatie die meer op de program-
maʻs, de ontvangstmogelijkheden 
en de verkoop van apparatuur, 
dan op de aanleg van de installa-
tie is gericht.

Literatuur:
Digitaaliohjelmaa TV-satellii-
teista, door Ari Ikonen, ISBN 
951-98085-0-7, ca. 200 blz. gede-
tailleerde en praktische informa-
tie over de aanleg van installaties 
voor de ontvangst van een of 
meer digitale satellieten. Prijs ca. 
€ 31 (in 2001).

Links:
http://www.bvn.nl
http://www.ses-astra.com/
h t tp : / /www.ses - a s t r a . com/
market/nederland/index.htm
http://www.lyngsat.com/
http://www.vanhunen.nl
http://www.vhsat.nl
h t t p : / / w w w. k e m p p i . o r g /
satkulma.html

Arjen Raateland

http://www.bvn.nl
http://www.ses-astra.com/
http://www.ses-astra.com/market/nederland/index.htm
http://www.ses-astra.com/market/nederland/index.htm
http://www.lyngsat.com/
http://www.vanhunen.nl
http://www.vhsat.nl
http://www.kemppi.org/satkulma.html
http://www.kemppi.org/satkulma.html
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Sinds ik de beschikking 
heb over BVN-TV is mijn 

interesse wat betreft onze ex-
zuiderburen, de Belgen flink 
toegenomen. Programmaʼs als 
”Duizend Zonnen en Garnalen” 
en het VRT-nieuws  maken dui-
delijk dat er van de 10 miljoen 
Belgen maar erg weinig zijn  op 
wie onze vele ”Belgenmoppen” 
van toepassing zouden kunnen 
zijn. Over het algemeen wordt de 
Nederlandse taal door de Vlamin-
gen zeer goed gebruikt en is er 
maar weinig op hun uitspraak of 
woordkeuze aan te merken. 

In het programma van de KRO 
”Vurige tongen”  waarin vier gas-
ten hun mening geven over de 
7 hoofdzonden, waren onlangs 
vier Belgen uitgenodigd . Bij ge-
sprekleidster Karin de Groot ( U 
wel bekend van het programma 
”Spoorloos”) waren aangezeten :

Margriet Hermans, zange-
res, entertainer en VLD –ka-
merlid, Tine van den Brande 
(actrice,natuurmens en presenta-

trice van ”Temptation Island”) , 
Raymond Ceulemans (Vele ma-
len wereldkampioen biljarten) 
en Gert Verhulst ( de geestelijke 
vader van ”Kabouter Plop en ei-
genaar van het productiebedrijf 
Plopsa-Land , bij vele Nederlan-
ders bekend). 

Karin die als eerste zonde 
”Onkuisheid” ter sprake bracht, 
volgens onze van Dale :alle vor-
men van sex die niet leiden tot 
voortplanting, of de gedachte 
daaraan ,behoefde verder weinig 
te doen om de gesprekspartners 
te stimuleren. Er ontspon zich 
onmiddelijk een levendige con-
versatie, waarin een ieder zijn of 
haar eigen zonden niet ontzag. 
Zo vertelde  Margriet dat zij een 
operatie, een maagverkleining, 
had gehad om haar ”gulzigheid” 
te beteugelen. Ze was daarna 52 
kg afgevallen! De zelf mooie Tine 
was hevig ontzet, toen haar pas- 
vriend in Brussel een ontstellend 
mooie vrouw op straat kuste, zij 
bleek een heroine hoertje te zijn, 

en dat haar vriend zich 
zeer bekommerde  om 
de zwakkeren in de 
maatschappij bij te 
staan. Ze vond toen uit 
dat de plotselinge  he-
vige aanval van ”jaloe-
zie” tot niets leidde. 

Raymond, de oud-
ste van het gezelschap, 
vond dat voor een top-
sporter, ”hoogmoed en 
hebzucht”

niet van pas kwa-
men en Gert had als 
kind al van zijn moe-
der meegekregen dat 
”gramschap” geen zin 

heeft. ”en de soldaat is kwaad en 
de koning zit er niets mee”.  De 
zonde ”traagheid” maakte de ze-
ven vol. Tine biechtte op dat ze 
soms drie maanden luierde op een 
afgelegen plaats, waar ze alleen 
met haar gedachten kon zijn. 

Opvallend was voor mij hoe 
gemakkelijk die Belgen praten  , 
hoe mooi hun Nederlands eigen-
lijk is om dat het met een zachtere 
tongval gesproken wordt. Als eni-
ge woorden die wij niet zouden 
gebruiken, noem ik krisperen- 
verstijven en fier-trots ( dat ove-
rigens wel haast altijd door iedere 
Belg gebruikt wordt).

Al met al een uiterst genoege-
lijk programma, ik was dermate 
geintrigeerd dat ik de volgende 
dag het nog tot twee keer toe in 
de herhaling heb gezien.  In een 
latere aflevering van ”Vurige 
Tongen”,

waar vier jonge Nederlandse 
miljonairs(de oudste was 34 jaar) 
aan het woord waren, vormde een 
schrille tegenstelling. Yvonne 
Jaspers had de meeste moeite om 
deze heren aan de praat te houden, 
en eigenlijk kwam ze niet verder 
dan over haar eigen zonden te 
praten. Het onderwerp ”onkuis-
heid” werd zelfs overgeslagen!

Het zal voor de programma-
makers niet de bedoeling zijn 
geweest om die tegenstelling wat 
betreft taalgebruik en spraakver-
mogen tussen Belgen en Neder-
landers te beklemtonen, maar die 
was er hier ontegenzeggelijk dui-
delijk waarneembaar.

 
Harry Maat.

Onze Zuiderburen
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Dit is de Latijnse benaming 
van de gewone zeekreeft, 

die op de Hollandse kust voor-
komt en gekweekt wordt. Nu 
het ”kreeftenseizoen” hier net 
voorbij is en in Finland een beetje 
te vergelijken is met wat voor 
ons de”nieuwe haring” betekent, 
is het misschien wel aardig iets 
meer te vertellen over deze merk-
waardige diersoort.

Zijn staart dient om achteruit 
te zwemmen of in te graven, het 
skelet zit aan de buitenkant,de 
kieuwen zitten bij de poten, het 
hart zit op de rug,de hersens in de 
keel, de nieren in het voorhoofd, 
het zenuwstelsel loopt door de 
buik en het beestje luistert met 
zijn poten.

Het is van groot belang dat 
kreeften een goede ”woonplaats” 
hebben. Ze graven zich dan ook 
vaak in. Vooral  tussen rotssple-
ten of bij dijkverzwaringen. Een 
veilige woonplaats is van belang 
omdat het pantser niet meegroeit 
met de kreeft en dus telkens ver-
nieuwd moet worden. Het ver-
nieuwingsproces duurt 3 weken. 
Eerst wordt al het lichaamsvocht 
naar de staart toe geperst .De 
schaal scheurt dan langs de bo-
vennaad open. Het is duidelijk 
dat gedurende de verschaling 
de kreeft uiterst kwetsbaar is en 
dat alleen een goede schuilplaats 
een garantie is voor zijn voortbe-
staan. 

De voortplanting gebeurt als 
het vrouwtjesdier verschaalt. Het 
mannetje komt dan af op een geur-
stof die het vrouwtje afscheidt. De 
paring kan dan plaats vinden. Het 
mannetje plakt een spermapakket 

op het achterlijf van het vrouwtje. 
Kort daarna worden de eiren ge-
legd en bevrucht. 

In Holland is de tijd daarvoor 
augustus/september. De eitjes 
worden met de staart op de buik 
gedrukt en komen pas na de win-
terslaap de volgende zomer uit 
(juni). (dus maar eens per twee 
jaar eitjes!) De larven zemmen er 
gelijk van door. Ze vormen goed 
voedsel voor vissen als harder, ha-
ring en ansjovis. De larven moe-
ten vier keer verschalen,groeien 
dan van 8 – 13.5 mm voordat ze 
op volwassen dieren beginnen te 
lijken, zakken dan naar de bodem 
om verder zoʼn  100 gr. per jaar te 
groeien. Na 6 jaar zijn de kreeften 
geslachtsrijp. Volwassen kreeften 
zijn 25-30 jaar oud en wegen dan 
3 kg. 

Een zeer kwetsbaar bestaan als 
men denkt aan watervervuiling of 
overbevissing.

In Zeeland wordt sinds het be-
gin van de vorige eeuw op kreeft 
gevist. In de 17e en 18e eeuw 
werden kreeften uit de Noorse 
wateren in Zierikzee ingevoerd 
zoals valt te lezen uit de kronie-
ken van die dagen. Vier keer per 
jaar voer men naar de Noorse kust 
en in 1765 zou er zelfs een half 
miljoen kreeften gevangen zijn.  
In 1905 werden ruim 500 kreeften 
naar Belgie uitgevoerd. In 1906 
toen de Texelse vissers rog kwa-
men vangen in Zeeland, ze deden 
dat met staande grootmazige net-
ten, zg warnetten ,die als netten 
voor de botvisserij langs de kant 
van oevers en slikken werden 
gezet, de eb gaat er doorheen en 
vielen dan droog. Bij de droogval 

werd toen tot ieders vebazing veel 
kreeft gevangen. De Zeeuwen 
keken de kunst af en maakten 
de kreeftenvangst tot hun speci-
aliteit. Tot 1930 toe werd er veel 
gevangen zelfs 7000 – 8000 kg 
per jaar! Dan brak er een tijd van 
recessie aan te wijten aan overbe-
vissing. 

De strenge winter van 1962 
– 1963  toen zelfs de zeewater-
temperatuur daalde tot –2 graden 
bracht een zware slag toe aan deze 
visserij, alle kreeften vroren dood. 
Het duurde tot ruim tot in de 80-
er jaren voor dat er weer op kreeft 
gevist kon worden. Het Deltaplan 
heeft het  Zeeuwse leefgebied van  
de kreeft danig beperkt en sinds 
2001 zijn er nog maar drie kreef-
tenvissers in de Zeeuwse wateren. 
Er zijn natuurlijk wel nog ”kreef-
tenboerderijen” die men kreeften-
parken noemt. 

Oorspronkelijk werd gevist 
met korven, de maten en het mo-
del  zijn hiervan vastgelegd in de 
wet.

Aan een reep van 100 m, met 
twee ankers verankerd en voor-
zien van boeien op de einden, zijn 
zoʼn 25 korven bevestigd. De kor-
ven worden eens per vier of vijf 
dagen gehaald.

Voor gevangen kreeften be-
staan een minimummaat zoals 
ook bij vis. Teneinde geschikt te 
zijn voor consumptie worden de 
kreeften enige dagen verwaterd  
(in gefilterd, stromend water) ge-
houden.

(uit CONSENT)

H.N.Maat

Homarus Vulgaris
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Een kennis van ons had van 
de zomer met haar gezin een 

dagtocht gemaakt naar Bengtskär. 
Dat is een eilandje 18 mijl ZW 
van Hanko, en wel het meest wes-
telijke eiland van de archpelago. 
Op dit eilandje staat de hoogste 
vuurtoren van Finland, 52 meter 
boven de zeespiegel. Daar moet je 
dus met een boot heen. Er zijn er 
twee die in de zomer dagelijks één 
reis maken en dan zijn er nog wat 
kleintjes van particulieren. Vooral 
de historie van de vuurtoren 
trekt de Finnen aan. We besloten 
dus die tocht ook te maken. De 
eerste poging leed al schipbreuk 
(ondanks de vuurtoren!) om dat 
het te hard woei en die scheepjes 
niet uitvaren bij een windkracht 
van  Beaufort 6 (12 m /sec), of 
meer.

Om s̓ ochtends op tijd te zijn, 
besloten we om daags tevoren naar 
Hanko af te reizen en in Hanko te 
overnachten. We reden via Forssa-
Somero- Salo- Perniö en Tammis-
aari naar onze bestemming. 

Vooral de prachtige, heuvel-
achtige streek tussen Salo en Tam-
misaari was om te genieten.

Tammisaari in het hoogseizoen 
is de moeite waard om te zien. 
De jachthaven, mooie parken en 
de markt in het centrum zijn vol  
kleur en leven. 

Toen naar Hanko Het is wat 
moeilijk geweest om daar een ho-
tel te vinden. Er zijn dan ook niet 
veel hotels en dan nog van de stijl 
van voor de tweede wereldoorlog. 
Meestal van hout opgetrokken, 
en weinig kennen b.v een toilet 
en douche in de kamer. Tenslot-
te vonden wij een kamer zowaar 
met douche en toilet in een depen-
dance van Pension Tellina. Aan de 
bali van het hoofdgebouw zat een 

wat oudere heer, die de sleutels 
beheerde. We kregen diverse sleu-
tels mee, om een kamer naar onze 
zin uit te zoeken. In het hoofdge-
bouw  was er een buffet-ontbijt, 
goed verzorgd. (Toen we weer 
thuis waren en de kranten nakeken 
vonden we in HS , van de dezelf-
de dag dat wij er waren een artikel 
over dat betreffende pension met 
een foto van  ”de heer achter de 
balie”. Hij bleek een professor te 
zijn van de universiteit van Rova-
niemi. Tot het familiebedrijf  be-
hoorden meerdere pensions.In de 
zomer beheerde hij die.)

Ondanks het feit dat die ”ho-
tels” bijna allemaal vol waren, 
was het s̓ avonds in Hanko een 
dooie boel. Het is maar een haven-
plaatsje van 10.000 inwoners en s̓ 
winters nog minder. Toch von-
den we een uitsttekend restaurant 
aan de Oosthaven (jachthaventje) 
waar ook die scheepjes naar Beng-
tskär gemeerd lagen. 

Het restaurant Makasiini was 
op de tweede verdieping van een 
rij oude magazijnen, alle restau-
rants en wij hebben daar een koud 
”visbuffet” kunnen genieten. Een 
Elzasser wijn deed de rest. Tij-
dens de daarop volgende wande-
ling in de stad begon het opeens 
te waaien en later ook te regenen. 
s̓ Nachts werd het nog erger en 

de volgende dag stormde het nog 
veel erger. De bootdienst naar 
Bengtskär  was natuurlijk gestaakt 
en we besloten naar Turku te gaan 
om het over een aantal weken nog 
eens te proberen. 

Toen zijn we er s̓ ochtends 
vroeg rechtstreeks heengereden 
en waren ruim op tijd om ons in te 
schepen op de ”Summer Sea” en 
een dekplaatsje te bemachtigen. 
Nu was het prachtig weer. 

Met ongeveer 50 passagiers 
vertrokken we voor een een reis 
van 1  1⁄2  uur. De reis kost  Euro 
40.- p/p . Gedurende de reis wordt 
een smakelijke ”zalmsoep” geser-
veerd. (bij de prijs inbegrepen). 
Tot onze grote verwondering was 
er geen haventje op het eiland ,of 
een aanlegsteiger, maar de neus 
van het scheepje werd pardoes te-
gen de rotsen gemeerd, met twee 
korte trosjes vastgemaakt en via 
een loopplankje kon men aan wal. 
Na enige tijd vertelde een gids in 
de gewenste taal over de geschie-
denis van de vuurtoren. 

Rond Bengtskär en andere ei-
landjes o.a. Hitis liepen vroeger 
veel schepen op de rotsen, waar 
die wateren ook bezaaid mee lig-
gen, soms zichtbaar soms niet. 
Een eerste serieuze stap om daar 
een vuurtoren te plaatsen werd 
in 1900 gezet toen een archtect 
Florentin Granholm op de Pa-
rijse Wereld Tentoonstelling met 
een ontwerptekening kwam aan-
zetten. Toch moest duren tot het 
ss.Helsingfors aan de grond liep 
en zonk voor dat de bijl werd 
doorgehakt. Begin 1906 werd be-
gonnen met de bouw. De benodig-
de granietblokken voor de grond-
vesten vond men op het eiland 
zelf. In 9 maanden hadden 120 
bouwvakkers de klus geklaard, er 
waren een half miljoen grotere en 
kleinere stenen gebruikt voor de 
opbouw, die ook van andere eilan-
den werden gehaald. Een speciale 
petroleum lamp werd besteld in 
Parijs en die werd hetzelfde jaar 
nog geinstalleerd, denk eens aan 
op een spirale trap van 252 treden 
naar boven en dan nog 18 op een 
ladder naar de reflectorkamer.

Het jaar daarop kwam er ook 
een misthoorn, die bij mist de ge-

Bengtskär
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hele toren deed schudden van het 
lawaai. 

Om de boel draaiende te hou-
den waren er behalve de vuurto-
renwachter, drie assistenten en 
een machinist , die allen met hun 
families op het eiland woonden. In 
1930 woonden er veertig meensen 
op Bengtskär. Natuurlijk was dat 
een primitief leven. Kale rotsen 
er groeide niets. Als het weer het 
toeliet werd er gevist, gejaagd op 
zeevogels en robben. Soms werd 
er naar andere eilanden geroeid. 
Een loodsboot bracht de virtua-
lien, een petrol. 

Toen in augustus 1914 de Er-
ste Wereldoorlog begon werden 
de bewoners geëvacueerd. Twee 
Duitse kruisers bombardeerden 
de vuurtoren, maar er was nage-
noeg geen schade. De bewoners 
keerden na een jaar al terug. In de 
wateren van de archipelago lag het 
vol met mijnen en het duurde tot 
1919 voordat het weer veilig was. 
Langzamerhand waren er zoveel 
kinderen dat het nodig werd om 
een onderwijzer te sturen. 

In november 1939 werd Fin-
land door Rusland aangevallen. In 
1941 bezetten de Russen  de kust 
rondom Hanko. De inmiddels op 
het eiland gelegerde Finse troepen 
konden door het unieke uitzicht 
waardevolle informatie verschaf-

fen aan de legertop. 
Op de 26e juli 1941, toen het ei-

land in de een dichte mist was ge-
huld, landde om 01 a.m. een Rus-
sische legermacht van honderd 
man met de order de vuurtoren 
volledig te verwoesten. Het kleine 
garnizoen Finnen, éénenveertig 
man, onder leiding van Luitenant 
Fred Luther wist echter de aanval 
af te slaan. De groep nam posities 
in op de hogere verdiepingen van 
de toren en verdedigde zich held-
haftig. Later kregen ze steun van 
Finse batterijen  gelegerd op de 
eilanden in de buurt, bovendien 
kwam de luchtmacht te hulp.Nog 
vroeg in de ochtend gingen Fin-
se kanonneerboten en kustwacht 
schepen ter plaatse en Finse com-
mandoes van het eiland Hitis land-
den om de verdedigers te ontzet-
ten. De hevige strijd decimeerde 
tenslotte de Russische rangen en 
ze moesten zich gewonnen geven. 
Toch had de strijd tweeendertig, 
meest Jonge Finnen het leven ge-
kost. De op de eerste verdieping 
in een kamer naast het restaurant 
ingerichte kapel heeft een bron-
zen wandplaat met de namen van 
de gevallene Finnen, de meesten 
net achttien jaar. Dan bekruipt je 
toch weer dat nare gevoel ” Wat is 
oorlog toch een waanzin ”. Of je 
nu een held bent of niet, het is om 

het even. Die Russen hebben mis-
schien niet eens een gedenkplaat, 
zestig tot honderd gevallenen.

De volgende dag liet een Rus-
sisch vliegtuig nog even een bom 
vallen op de kwartieren, met ze-
ven doden tot gevolg. Nog meer 
waanzin. 

Na de oorlog werd begonnen 
met de reparatie. In 1950 werd 
het weer in dienst gesteld. De 
crew kwam nu zonder familie, 
en maakten torns van veertien da-
gen. Het duurde tot 1968 totdat 
men overging tot het ”onbemand” 
–systeem. De gaslantaarn werd 
verwisseld voor een automatisch 
systeem en vanaf 1983  gebruikte 
men windkracht-energie.

In de jaren daarna , zonder enig 
toezicht was er groot verval van 
gebouwen en optrekken, boven-
dien kregen schenen er figuren te 
zijn die het nodig vonden de boel 
te slopen.

Om hier een halt aan toe te roe-
pen werd de vuurtoren verhuurd 
aan de Vereniging Pro Bengtskär” 
welke de reparatie en opkalefate-
ring op zich zou nemen. De Finse 
Scheepvaart autoriteiten vonden 
het toen welletjes en verhuurden 
het aan een departement van de 
Universiteit van Turku. Hier heb-
ben ze goed aan gedaan, want het 
eiland met zijn gebouwen is weer 
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Er is al het een en ander ver-
teld over Hanko. Iedereen 

weet ook dat vandaag aan de 
dag die ferries naar Duitsland 
van hier uit opereren. Maar 
U weet misschien niet dat de 
vorige eeuwwisseling, dus rond 
1900 hier ruim 250.000 van de 
400.000 emigranten naar Ame-
rika zijn vertrokken. Vele gebou-
wen herinneren nog aan die tijd. 
Zo zijn de kantoren van de Finse 
Stoombootmij, hotel en emi-
grantenkantoor, speciale bank 
nog te zien in hun originele staat 
in de Boulevardinkatu 15. Het 
hotel had 28 kamers en kon 300 
gasten herbergen. Er kwamen 
ook tienduizenden emigranten 
uit Rusland, meest joden, die 
hadden hun eigen hotel en res-
taurant. In die tijd moet er dus 
meer bedrijvigheid zijn geweest 
dan nu. Ook ʼs winters, want het 

stadje was gesticht in 1874 op 
Kaap Hanko, Finland had een 
winterhaven nodig voor al die 
emigrantenschepen. Beroemde 
namen van schepen als Astraea, 
Urania, Arcturus en Polaris 
brachten hun menselijke lading 
naar Hull met tevens een lading 
Finse boter voor Denemarken en 
Engeland. Vanuit Hull bevolk-
ten de emigranten dan de grote 
oceaanstomers voor de rest van 
de reis. 

Op de rotsen nabij het Re-
gattahotel staat een monument 
voor de emigranten, op een soc-
ket beelden drie vliegende zwa-
nen de ”uittocht” uit. Het geld 
voor het werk van Mauno Oit-
tinen (1967) werd opgebracht 
door 93 Finse communes en 
gemeenten,waarvan tenminste 
10% van de bevolking was ge-
emigreerd..

Hankoin goede staat. Euro 5 van uw tic-
ket gaat naar het fonds van de Uni-
versiteit, die een Ontwikkelings-
orgaan in het leven heeft geroepen 
t.b.v. de gehele Achipelago. Beng-
tskär huisvest nu een conferentie 
zaal, een educatief en onderzoeks-
centrum. Dan is er een soort pen-
sion van acht kamers voor lieden 
die willen overnachten.

In 1995 was de renovatie een 
feit, en werd de vuurtoren geopend 
voor het publiek. Blijkbaar erg in 
trek want er komen zoʼn tiendui-
zend toeristen per jaar. Natuurlijk 
is er een restaurantje en het geheel 
is als museum ingericht. De toilet-
ten zijn van het”makeshift-type ”.

Men verblijft  tweeen een half 
uur op het eiland , dat is genoeg. 
De tocht is de moeite waard, al is 
het alleen maar uit eerbetoon voor 
die 32 namen op de gedenkplaat. 
Tenslotte hebben wij nog onze 
vrijheid. 

(wilt u verder nog iets weten dan naar 
www.bengtskar.fi

Zoals U reeds uit de pers heeft 
vernomen is Estland onlangs 

begonnen met de uitvoering 
van een nieuwe ʻFrontier Act  ̓
die v.w.b. de paspoortvereisten 
consequenties heeft voor mee-
reizende minderjarige kinderen. 
Deze wet is ook van toepassing 
op Nederlandse kinderen. Deze 
consequenties kunnen als volgt 
worden samengevat:

Kinderen onder 7 jaar kunnen 
Estland binnen komen indien hun 
persoonsgegevens staan bijge-
schreven in het paspoort van hun 
begeleider. Een foto van dit kind 

bij deze persoonsgegevens is niet 
nodig. Kinderen onder 7 jaar kun-
nen onder begeleiding natuurlijk 
ook met een eigen paspoort Est-
land binnenkomen.

Kinderen tussen 7 en 15 jaar 
kunnen Estland binnen komen in-
dien hun persoonsgegevens met 
een foto staan bijgeschreven in 
het paspoort van hun begeleider 
(bijschrijving van de persoonge-
gevens met foto in Nederlandse 
paspoorten is sinds 1 oktober 
2001 mogelijk na de invoering 
van het nieuwe paspoortsysteem). 
Kinderen tussen 7 en 15 kunnen 

Estland onder begeleiding natuur-
lijk ook met een eigen paspoort 
binnenkomen.

Deze regeling heeft dus alleen 
consequenties voor minderjarige 
kinderen tussen 7 en 15 jaar die 
zonder foto staan bijgeschreven 
in het paspoort van hun begelei-
der afgegeven vóór de invoering 
van het nieuwe paspoortsysteem 
op 1 oktober 2001. Na deze da-
tum worden kinderen altijd met 
foto bijgeschreven. 

Estland/paspoortvereisten van toepassing op 
meereizende minderjarige kinderen.

http://www.bengtskar.fi
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Niet naar Amerika, maar 
naar Canada ge-emigreerde 

Finnen stichtten in 1890 in een 
dode arm van de South Fraser 
rivier, nabij Richmond, een wijk 
van Vancouver, een vissersdorp. 
De naam Slough staat voor mod-
derige, moerasachtig grond. Nu 
herinneren nog bootshuizen, 
schuren voor netten en rekken 
voor netten aan die tijd. Dit Finn 
Slough is een zichtbare getuige-
nis van de rijke visserij historie 
van British Columbia. Men 
noemt de bewoners van nu de 
laatste ”getij-bewoners” aan de 
Westkust. Het rustieke plaatsje 
waarvan enige houten huizen aan 
aan het water, houten schuren, 
met overlopen van planken met 
elkaar verbonden zijn, de lang-
zamerhand volgegroeide Slough, 
met resten van omgewaaide 
bomen, en hier en daar een oude 
vissersboot, doen niet vermoeden 
dat hier rond 1910 een levendige 
visserij bestond. Een 62 jarige 
visser Gus Jacobson is één van de 
weinige die nog iets van die tijd 
meent te weten. Zijn grootvader 
Mikko Hinhala, was een van de 
eerste  immigranten hier. Met zes 
andere Finse families kochten zij 
een stuk land in 1890, dat heet 
nu Finn Road. Toen er een dam 
werd gelegd tussen hun grond en 
de rivier de Fraser, begonnen zij 
hun boten, schuren, vlotten te ver-
plaatsen naar een ”getij-moeras”, 
dat in verbinding stond met de 
rivier. Langzamerhand werd het 
bekend dat het daar goed vissen 
was en meerdere Finse immi-
granten kwamen er naar toe.Zij 
vormden een hechte gemeen-
schap, ze moesten elkaar helpen 
om te overleven. Dat lukte ook 

vooral door hun typische Finse 
eigenschap ”SISU”. (zoals u weet 
het best weergegeven door:  ”taai 
doorzettingsvermogen”). Met 
weinig kennis van de Engelse taal 
en omgeven door water en moeras 
hadden ze weinig kontakten met 
de buitenwereld. Dat maakte ze 
echter tot uitstekende visserman-
nen. In die tijd roeide men nog 
de kleine platbodems (scows) 
en werden de netten nog met de 
hand gehaald. Zomer en winter! 
De netten moesten na de vangst 
op een speciale manier gereinigd 
worden in tanks gemaakt van 
”bluestone”, een blauwgekleurde 
zandsteen. (één zoʼn tank is er 
nog te zien), daarna werden ze 
gedroogd op houten rekken en 
verder zorgvuldig opgeborgen in 
schuren.

Tegen de 1930 was daar een 
ijverige gemeenschap van 70 
huishoudens ontstaan. Sommigen 
van hen woonden in drij-
vende huizen, anderen slie-
pen in hun schuren tussen 
de netten. Langere tijd wa-
ren meer dan dertig boten 
actief.Tegenwoordig nog 
maar vier. Wel vindt men 
nog vele boten maar die zijn 
niet commercieel.Mooie 
exemplaren liggen er 
voorgoed afgemeerd, o.a. 
een originele  ”gillnetter”. 
Hoewel er tegenwoordig 
weinig Finse namen voor-
komen, voelen de inwo-
ners zich nog steeds Fins 
afstammeling.

Zoals het overal ter we-
reld verandert er veel, op 
de Noordoever van het 
Slough, het eiland Lulu, is 
er zelfs een buitenwijk van 

Vancouver, Richmond een stad 
van 150.000 inwoners ontstaan. 
En nu wordt ook FinnSlough be-
dreigd ten prooi te vallen aan de 
projektontwikkelaars. Nu is het 
nog van belang voor toeristen 
en een Vereniging voor Behoud 
van Finn Slough en de omlig-
gende unieke moerasgebieden, 
vecht voor het voortbestaan van 
het authentieke gebied. In 1989 
werd het al opgekocht en in 1993 
werden al liet de nieuwe eigenaar 
ontruimingsbevelen ophangen. 
Dat daar nog niets van gekomen 
is, is te danken aan het feit dat de 
gebruikte grenzen in de koopak-
te dateren van 1912, en het land 
heeft zich echter verplaatst even-
als het water. Het water behoort 
echter aan de staat. Een ingewik-
kelde zaak dus. Maar misschien is 
dat nu juist wel ” de laatste riet-
halm” voor de bewoners.    

Finn Slough
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In het juninummer van het Natio-
nal Geographic Magazine vond 

ik een artikel over dit in Finland 
voorkomende in het wild levende 
dier. De wolverine (Gulo Luscus) 
of (Gulo Gulo) het grootste dier 
van de wezelfamilie, lijkt uiterlijk 
wat op een beer, is een carnifoor. 
Zijn voedsel bestaat voornamelijk 
uit knaagdieren, vis, reptielen en 
vogels, levend, maar dan kleiner 
dan zichzelf. Voor alles wat groter 
gaat het dier, zelf 25 kg en 1 meter 
grroot, op de vlucht, meestal in 
een boom, waar het ook nog zijn 
etensvoorraad bewaart.  De wol-
verine geeft de voorkeur aan aas, 
dode dieren vormen het 
voorkeursmenu. Het dier 
houdt geen winterslaap en 
moet dus ʼs winters ook 
voedsel kunnen vinden.  
Het is daarom uitgerust 
met enorm sterke kaken en 
klauwen,voor het eten van 
bevroren aas. De poten 
zijn van onderen glad om 
gemakkelijk op bevroren 
sneeuw te kunnen voortbe-
wegen. In geval van nood 
achtervolgen en doden ze 
wilde rendieren, maar hun 
voorkeur gaat uit naar de 
wat tammere soortgenoten 
van een kudde. De welpen 
blijven ongeveer 8 maan-
den bij de moeder om de 
overlevingstechnieken te 
leren daarna worden ze 
zelfstandig.

De wolverine heeft een 
eigen jachtgebied van on-
geveer van 200 vierkante 

landmijlen(1500 m), er moeten 
wel voldoende goede schuilplaat-
sen zijn tussen rotsformaties of 
partijen grotere keien. Het dier 
heeft een zeer goed ontwikkeld 
reukorgaan en wordt op grote af-
stand gewaarschuwd voor gevaar. 
(zware stormen, beren, wolven en 
jagers).

In Europa kwamen ze vroe-
ger voor tot aan de Zwarte zee, 
door ontwikkeling woongebieden 
voor de mens en het ontstaan van 
steeds grotere steden en bijbeho-
rende infrastructuur werden ze 
echter teruggedrongen tot het ui-
terste noorden van Europa, ook 

de lage geboortecijfers wijzen 
uit  dat de populatie steeds dunner 
wordt. (Het verkeer eist natuurlijk 
ook de nodige slachtoffers). Het 
meest stabiel blijft de populatie in 
Alaska, Canada en Rusland. Om-
dat het dier uitermate schuw is, 
is het moeilijk om preciese aan-
tallen te geven, maar duidelijk is 
wel dat het in Finland een zeld-
zame en kwetsbare diersoort aan 
het worden is. (Toch las ik in het 
Pieni Tietosanaja Kirja van 1960 
dat er toen nog een premie op de 
huid stond m.b.t. het gevaar voor 
rendieren).

Tenslotte dit, die schuwheid 
logenstraft natuurlijk 
alle vreselijke verha-
len over de wolverine, 
als zou het dier vanuit 
een bomen op  rendie-
ren springen, of jagers 
achtervolgen om dan 
later hun hut binnen te 
dringen. Verhalen die 
gevoed worden door 
de gevaarlijke impres-
sie die het dier geeft 
met zijn scherpe klau-
wen en ontblote tan-
den.

P.S. Een ander 
woord voor wolve-
rine in het Engels is 
glutton. Glutton bete-
kent ook veelvraat. In 
het Fins – Nederlands 
woordenboek van 
Rense ʼt Hooft vond ik 
bij   Ahma – veelvraat.

H.N.Maat.

De Wolverine  (Ahma)
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