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Hoewel ik mijn best heb gedaan 
om het voorafgaande nummer van 
Noorderlicht tot het mooist moge-
lijke nummer te maken moet ik hier 
toch bekennen dat er wat fouten zijn 
ingeslopen. 

Allereerst een balk die wegviel op 
pagina 39 en een kaartje dat is gaan 
schuiven toen er wat wijzigingen op 
het laatste moment doorgevoerd 
moesten worden. Ik heb daar een 
hekel aan, mijn voorgangers hadden 
er vermoedelijk een hekel aan en 
voor een ieder die na mij de lay-out 
gaat doen zal het een immer terug-
kerende frustratie zijn. Niettemin 
dat is “all in the game” en dus moet 
ik eigenlijk niet zeuren. Het enige 
wat ik kan doen, en wat dit num-
mer ook gebeurd is, is de feedback 
naar lezers/schrijvers verbeteren en 
vooral ook de feedback naar adver-
teerders/sponsors. Die laatste groep 
is vaak onvoldoende op de hoogte 
van deadlines etc. Daarom wil een 
advertentie nog al eens op een on-
gelegen moment komen. 

Een grotere fout is dat door het 
gerommel met ruimte het laatste 
deel van Guido Nuijten’s artikel 
over erfrecht er afviel, inclusief-
naam en referenties. Dat is jammer 
omdat Guido er echt zijn best op 
had gedaan. Een drie– en een halve 
pagina artikel lijkt voor de menige 
lezer misschien weinig, maar in een 
microsoft word document is dat 
al gauw zes of zeven pagina's. De 
tekst is dus groter dan menigeen 
is geneigd te denken. Guido is nu  
kersvers vader geworden. Nogmaals 
gefeliciteerd vanaf deze plek. Daar-
door heeft hij wat minder tijd. Peter 

Starmans vervangt hem voorlopig in 
het schrijven van de taalhoek.

Een andere fout die ik, naar het 
schijnt, gemaakt heb is dat ik in 
het voorgaande Noorderlicht ge-
zegd heb dat het maken van Noor-
derlicht Harry Maat’s idee was. Ik 
werd door Erik Smit gebeld dat dit 
onjuist was. Hij vertelde mij dat hij 
(de lay-out man van het eerste uur) 
het bedacht had. Nou heb ik er geen 
probleem mee mijn excuses aan te 
bieden, maar hoe weet ik dat wat 
Erik zegt juist is? Niet dat ik echt 
aan Erik twijfel maar nu weet ik 
het zelf niet meer! Ik wil niet twee 
keer de fout in! Ik hoop dat Arie’s 
archieven hierin uitsluitsel kunnen 
geven of dat iemand anders zich her-
innert hoe het gegaan is (op zich wel 
interessant als iemand iets over de 
begintijd kan vertellen). Als dat zo 
is komen we in het volgende num-
mer op terug.

Ondertussen ligt Noorderlicht 
na al die averij toch nog redelijk op 
stoom. We hebben, dankzij voorma-
lig voorzitter Klaas van der Veen, er 
een sponsor bij. Klaas van der Veen 
is nu hoofdredacteur van het blad 
van onze zustervereniging in Polen. 
Hij tipte ons BB&L car rental aan 
te schrijven. Dat hebben we gedaan 
en het is vervolgens vrij vlug gegaan. 
De vereniging heeft nu een contract 
voor een jaar. 

Inmiddels hebben wij ook contact 
gelegd met Deloitte & Touche, een  
accountants multinational. Dit con-
tact is ontstaan toen Guido Nuijten 
zijn mega-artikel over erfrecht ging 
schrijven. Ons idee was dat Nedfin-

nen baat zouden hebben bij profes-
sioneel advies op gebied van recht 
& financiën. Niet dat Guido geen
gedegen artikel heeft geschreven, 
maar gewoon omdat het een enorm 
veel tijd en expertise vergt om dit op 
lange termijn vol te houden. Van-
daar dat wij samenwerking zochten 
en hopen dat  D&T tot een grote 
sponsor voor de vereniging zal uit-
groeien. Terwijl ik dit schrijf moet 
ik er wel bij vertellen dat het  met  
de contacten allemaal wat langzaam 
gaat. Maar er wordt aan gewerkt en 
we hopen binnenkort enig resultaat 
van onze inspanningen tegemoet 
kunnen zien in de volgende editie  
van Noorderlicht.

De nieuwe sponsor BB&L car ren-
tal komt net op tijd, want Noviant 
heeft ons verlaten. Daar hebben wij 
geen nare gevoelens over of zo. Ze 
hebben de vereniging lang gesteund 
zonder daar veel voor terug te ver-
langen, maar het duidt erop dat het 
in de sponsoring nu wel tijd wordt 
voor een nieuw elan. Dat de spon-
sorwerkgroep van de grond vind ik 
daarom zeer belangrijk. We moeten 
naar de toekomst kijken:  naar onze 
communicatiekanalen, onze activi-
teiten als vereniging, en hoe de link 
tussen sponsor/adverteerder en ons 
gestalte kan krijgen. Ik wil daarom 
nogmaals een oproep aan onze le-
zers doen om hieraan een bijdrage 
te leveren en mee te denken.

Namens de redactie

Jos Helmich
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Een gelukkig Nieuwjaar …

Beste leden en vrienden. Het is 
weer gelukt: een nieuw jaar. De 
drempel tussen 2004 en 2005 zijn 
we overschreden. Niet dat ik me 
daar zorgen over maak. We kunnen 
en moeten het voortgaan van de tijd 
lijdzaam ondergaan. Ook als 2004 
een goed jaar was kunnen we het niet 
rekken. Fysisch veranderd er niet veel 
tussen 29 december en 3 januari. De 
dagen zijn even lang en donker, en 
we voelen ons even jong als voorheen. 
Toch verandert er iets. De overheid 
laat van zich merken door verande-
ring van regels, tariefaanpassingen, 
accijnsverlaging/verhoging. Het is 
2005, een nieuw jaar, een nieuw be-
gin. Ongetwijfeld begint u met goe-
de voornemens. U stopt met roken, 
u begint nu écht Fins te leren etc.. 
Wie weet…   

De hoop uitsprekend dat u vol-
doening hebt gehad in het jaar dat 

gepasseerd is, kijken we nu vooruit 
naar wat gaat komen. Natuurlijk 
zullen we uitgebreid tijdens de jaar-
vergadering in maart ingaan op wat 
er het afgelopen jaar gebeurd is, en 
wat er allemaal op stapel staat voor 
dit jaar. De eerste plannen hebt u 
al kunnen lezen in het vorig num-
mer van Noorderlicht. Want ook de 
Nederlandse Vereniging in Finland 
heeft goede voornemens. U leest het 
goed: niet alleen het bestuur, maar 
ook de leden. We willen samen een 
mooi verenigingsjaar hebben met een 
variatie aan programma’s en activitei-
ten. Een groep enthousiaste mensen 
gaat werken aan het aanpassen van 
de webpagina’s, we hopen de jonge-
ren meer te betrekken bij het vereni-
gingsleven door hen ruimte te geven. 
Hoe? Dat is de uitdaging voor 2005. 
De Koninginnedagviering krijgt een 
andere vormgeving; het krijgt meer 
het karakter van een feest dan een 
receptie. De Oranjecommissie gaat 
daarmee aan de slag en is al met de 

voorbereiding bezig. Én met wat 
goed loopt, gaan we door: regioac-
tiviteiten, borrelavonden, snertbij-
eenkomsten en barbecuefeesten. Het 
organiseren en uitvoeren gebeurt niet 
alleen door het bestuur, maar ook 
verschillende vrijwilligers steken hun 
vrije tijd daarin. Samen - het bestuur 
en de leden - zullen we de handen in 
één slaan om er weer een mooi ver-
enigingsjaar van te maken, opdat we 
eind 2005 kunnen zeggen, dat het 
een geslaagd jaar is geweest.

Maar éérst hebben we de nieuw-
jaarsreceptie in Hirvenpäämaja. We 
hopen elkaar daar te ontmoeten en 
tijd te vinden wat bij te kunnen pra-
ten. Rest mij via dit medium u al-
lemaal een voorspoedig en gelukkig 
2005 toe te wensen.

Hartelijke groet
Arie Oudman
Uw voorzitter

OPROEP I.V.M. RIJKSWET OP 
HET NEDERLANDERSCHAP

Op 1 april 2003 is de Rijkswet 
op het Nederlanderschap ingrijpend 
gewijzigd. Deze wet regelt wie Ne-
derlander is en wie Nederlander kan 
worden. De veranderingen kunnen 
voor u van belang zijn. Eén van de 
wijzigingen betreft de mogelijkheid 
voor een bepaalde groep oud-Neder-
landers om het Nederlanderschap te 
herkrijgen, door het afleggen van een
optieverklaring bij een Nederlandse 
ambassade of consulaat. Een optie-
verklaring is een formulier waarop u 
verklaart dat u het Nederlanderschap 
wilt (terug-)krijgen. De optieverkla-
ring moet vervolgens worden beves-
tigd door de Nederlandse ambassade 
of het consulaat.

Dat kan nog tot en met 31 
maart 2005.

Bent u geboren in een land waar-
van u, naast het Nederlanderschap, 
door geboorte ook de nationaliteit 
verkreeg? Heeft u een onafgebroken 
periode van 10 jaar na uw 18e ver-
jaardag  in het land van uw geboorte 
gewoond? U heeft dan in de meeste 
gevallen het Nederlanderschap ver-
loren op 1 januari 1995. Als u na 1 
januari 1990 geen Nederlands pas-
poort of bewijs van Nederlander-
schap meer heeft ontvangen,  komt 
u in principe in aanmerking voor 
het herkrijgen van het Nederlander-
schap door optie. U kunt tot en met 
31 maart 2005 een optieverklaring 
afleggen.

Let op! U moet hiervoor persoon-
lijk verschijnen bij de Nederlandse 
ambassade of consulaat. Na 31 maart 
2005 is het niet meer mogelijk om 
van deze optiemogelijkheid gebruik 
te maken. Hierop worden geen uit-
zonderingen gemaakt.

Behoort u tot de hierbovenge-
noemde groep oud-Nederlanders, en 
bent u geïnteresseerd in de optierege-
ling, neemt u dan zo spoedig moge-
lijk contact op met de Nederlandse 
ambassade of consulaat in het land 
waar u woont.

Voor meer informatie kunt u kij-
ken op de website www.minbuza.
nl/nederlanderschap of, voor Engels-
talige informatie, op www.minbuza.
nl/dutchnationality.

Pastinaken waren het Nederlands 
volksvoedsel voordat de aardappel 
zijn intrede deed. In Finland zijn ze 
in elke grote supermarkt te koop. Het 
is een beetje zoetige wortel. 

Ingrediënten:
800 gram pastinaken
2 eetlepels citroensap
2 eetlepels bloern
50 gram boter
1 dl kippenbouillon
1 theelepel geraspte nootmuskaat

100 gram geraspte zo oud mogelijke 
kaas
peper & zout

Verwarm de oven voor op 250 °C. 
Schil de pastinaken, snijd ze in de 
lengte doormidden en vervolgens in 
plakjes van 1 a 2 cm.

Breng een ruime pan water aan de 
kook en doe daar wat zout, citroen 
sap en 2 eetlepels bloem bij. Klop de 
bloem eerst in een beetje koud water 
om klonteren te voorkomen. Doe de 
pastinaken erbij en laat ze 5 rninuten 

op een boog vuur koken.
Laat in een braadpan de boter 

smelten en doe daar de bouillon, 
nootmuskaat en wat peper en zout 
bij. Laat de pastinaken uitlekken in 
een vergiet en doe ze eveneens in de 
pan. Smoor ze 5 rninuten.

Schep steeds een laag pastinaken 
en saus in een ingevette ovenschaal. 
Strooi over elke laag wat geraspte 
kaas. Zet 15 minuten in bet midden 
van de oven.

Serveer met vlees of vis.
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Titel: Publieke werken;
Schrijver: Thomas Rosenboom;
Uitgeverij: Querido; 488 blz. 
Jaar: 1999;
ISBN: 9021479788;
Prijsindicatie: 21 euro (paperback); 
28 euro (gebonden).

Thomas Rosenboom zal voor de-
genen die al langer in Finland wo-
nen vermoedelijk onbekend zijn. 
Zijn eerste boek, De mensen 
thuis, dateert van 1985. Rosen-
boom brak door voor een groter 
publiek met de publicatie van 
Gewassen Vlees (1994), waar-
voor hij in 1995 de Libris litera-
tuurprijs kreeg. In 2000 kreeg 
Rosenboom nogmaals de Libris 
literatuurprijs en dan voor Pu-
blieke werken. De Libris lite-
ratuurprijs, welke een voortzetting 
is van de AKO literatuurprijs (ja 't 
is wat met die prijzen, o.a. Ivo de 
Wijs en Drs. P. hebben daar al de 
draak mee gestoken), beoogt litera-
tuur populairder te maken voor een 
groter publiek. De stijl van Rosen-
boom leent zich daar goed voor. Hij 
schrijft goed en toegankelijk, terwijl 
thema- noch woordkeuze contro-
versieel zijn.

 
Hoewel Rosenboom ook ander-

soortige boeken heeft geschreven, 
lijkt hij een voorkeur voor histori-
sche romans te hebben. Niet alleen 
Gewassen vlees en Publieke werken, 
maar ook zijn nieuwste boek De 
nieuwe man (2003) speelt in het 
verleden. Een tweede gemeenschap-
pelijk element in de meeste van zijn 

boeken is een plot met oplopende 
spanning. De lezer wordt al rede-
lijk vooraan in Rosenboom verhalen 
gewaar van een 'zwaard van Da-
mocles' dan wel van een oplopende 
risico tot ontluistering van een van 
de hoofdfiguren. Het verhaal wordt
echter voldoende boeiend gebracht 
om verder te lezen, zowel om bij 
wijze van spreken mee te delen in de 
lotgevallen die de personages onder-
weg tegenkomen, als om de precieze 
afloop te weten te komen.

Publieke werken is behalve een 
historische roman, ook een avon-
turenroman, terwijl - zeker voor 
enkele hoofdfiguren - het ook een
psychologische roman is. Het ver-
haal speelt in 1888 en de verteltrant 
en spreektrant van de personages 
laat je vrij gemakkelijk inleven in 
dat tijdsgewricht. Ook de boektitel 
en de illustratie op de omslag (het 
Paleis van Volksvlijt in aanbouw) 
helpen daarbij. Het is de tijd van 
optimisme over de technische voor-
uitgang en de mogelijkheden om 
dankzij die vooruitgang 'het volk 
te verheffen', zoals men dat des-
tijds placht te zeggen. Er gebeurt 
het nodige in het boek, zowel wat 
betreft de grote verhaallijn als al-
lerlei kleinere grappige, droevige en 
spannende gebeurtenissen. Hoofd-

personen zijn twee broers, respec-
tievelijk woonachtig in Hoogeveen 
en Amsterdam. Zij maken beiden 
de keuze om een uitdagend doel te 
bereiken, zij het dat die doelen van 
zeer verschillende aard zijn, maar 
ieder op hun manier wel iets met 
publieke werken te maken hebben. 
Afgezien van de twee broers, die 
men in het boek goed leert ken-
nen in hun deugden en ondeugden, 
doen er met name in Hoogeveen, 
maar ook in Amsterdam, nog veel 
belangrijke personages mee. Naast 
het hoofdverhaal zijn er a ldus 
soms boeiende zijtonelen. Het 
tijdsbeeld, de beschrijvingen van 
woningen, buurten en gebruiken 
alsmede de psychologische ont-
wikkeling van de hoofdpersonen 
zijn heel geloofwaardig. Tezamen 
met de prettige stijl maakt het tot 

een boek dat ik gaarne heb gelezen 
en zonder schroom aan anderen kan 
aanbevelen.

Mede dankzij de goede ervarin-
gen met dit boek ben ik recent aan 
Gewassen vlees begonnen. Dat boek 
is bij vlagen wel goed, maar wekt op 
mij de indruk dat de schrijver teveel 
zijn best heeft willen doen. Beschrij-
vingen van situaties en het stuitende 
gedrag van de hoofdpersoon worden 
te vaak grotesk. Misschien vind ik 
de hoofdpersoon gewoonweg een 
dusdanig onvoorstelbare kwal, dat 
het me de leeslust af en toe ont-
neemt. Of dat een domme identi-
ficatieneiging mijnerzijds is laat ik
maar onbesproken.

Adriaan Perrels

Sinds kort is er contact met de dit 
jaar opgerichte jongerentak van de 
Vereniging Nederland – Finland,  
onze zustervereniging in Neder-
land. Ter introductie hebben zij het 
volgende stukje geschreven:

Op 1 april dit jaar is "Kieppis" de 
jongerenafdeling binnen de Vereni-
ging Nederland- Finland opgericht. 
Dit omdat de activiteiten van de ver-
eniging voor de jongeren niet interes-
sant waren, maar ze wel hun binding 
met Finland uiting wilden geven.

Wie zijn wij dan? Half-Finnen, 
Finse studenten of au-pairs, Finse 
vrienden of vriendinnen van Neder-
landers en Nederlandse studenten 
Fins. Kortom van alles en iedereen 
met de leeftijd van 17- 30 die iets met 

Finland heeft. Tot nu toe hebben wij 
samen Vappu en midzomer gevierd en 
de wedstrijd Nederland – Finland 
gekeken.  Neem maar eens een kijkje 
op onze website www.bozoslivehere.
com/suomi/ en schrijf je in op onze 
mailinglijst, dan krijg je mails over 
waar we allemaal mee bezig zijn.

Wat is nu eigenlijk de bedoeling 
van dit stukje?! Als de jongeren in 
Finland die een of andere band met 
Nederland hebben ook zo een afdeling 
zouden oprichten, wie weet wat voor 
projecten, ideeën wij samen op touw 
zouden kunnen zetten..! 

Nu willen wij als Nederlandse 
Vereniging in Finland jongeren in 
Finland graag de gelegenheid ge-
ven iets vergelijkbaars te doen. De 

vereniging kan hierbij natuurlijk 
helpen, bijvoorbeeld met een eigen 
pagina op de website en een apart 
stukje op het forum of met hulp bij 
het organiseren van activiteiten. 
Heb je zin om je bezig te gaan hou-
den met het opzetten van een jonge-
renafdeling binnen de Nederlandse 
Vereniging in Finland neem dan 
even contact op met Bas Nieuwen-
huis of het secretariaat. Ook als het 
je leuk lijkt om binnen het bestuur 
vanaf volgend jaar de functie van 
jongeren coördinator op je te nemen 
ben je van harte welkom.

Bas Nieuwenhuis
basn@euronet.nl
050-4682970
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Thomas Rosenboom
Publieke werken
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 Hoe ben ik in Finland terecht ge-
komen?

Bij mijn studie Bos en natuurbeheer 
in Larenstein, Velp hoort een buiten-
landse stage. Die heb ik gevolgd in… 
Engeland. Tijdens drie maanden En-
geland, Ierland en Schotland kwam 
ik een groep Finnen tegen die bij de-
zelfde werkgever stage volgden. Deze 
groep was erg interessant, o.a. om-
dat ik geen woord kon verstaan van 
wat ze met elkaar bepraten. Omdat 
we dezelfde soort opleiding volgden 
was er een goede band tussen ons. 
Aan het einde van die drie maanden 
werd ik uitgenodigd voor een be-
zoek aan Finland. Onze werkgever 
was ook gek op 
Finland, hij had 
al een saunapro-
ject in zijn hoofd 
voor zijn kantoor 
in Aspatria. Na 
nog een half jaar 
studeren was ik 
klaar voor de we-
reld en heb mijn 
spaarcentjes goed 
geïnvesteerd in 
een reis naar Fen-
noscandie. Drie 
maanden reizen 
was het gevolg. 
Zweden, Noor-
we g en  en  d a n 
uiteindelijk Fin-
land. Hier heb 
ik de bekenden 
uit Engeland op-
gezocht. Bij een 
meisje uit Num-
mi-pusu la  ben 
ik mee naar haar 
baas in Saukkola 
van de particu-
liere bosbeheers-
organisatie’bbo’ 
(metsänhoitoy-
hd i s t y s ) .  H i j , 
Pertti, vind bui-
ten la nder s  ge -
weldig en vroeg 
meteen of ik niet 
op zoek was naar 
een baantje. Tja, 
bosbouw en Ne-
derland was a l 
niet zo’n makke-
lijke combinatie, dus waarom niet in 
Finland? Hij regelde nog een werk 
interview met een plaatselijke vee-
boer. Het definitieve antwoord zou
later komen, maar werk zou sowieso 
pas beginnen in het voorjaar. Terug 
in Nederland kreeg ik een dikke bief 
met een werkaanbod voor 1 jaar op 

de vleesvee boerderij in Saukkola en 
bij de plaatselijke bosbouw organisa-
tie. Dus ik hoefde alleen mijn werk 
en woning nog op te zeggen.. Mijn 
vrienden vonden het niet zo leuk, 
maar ze organiseerden toch een ge-
weldig afscheidsfeest. In April 2000 
ben ik dan met een vriendin in een 
gehuurde auto gestapt en zijn we sa-
men naar Saukkola gereden! Ze is 
een week blijven hangen op de boer-
derij en is daarna alleen naar huis 
gereden.

Vertel eens iets over je leven.

Dus al mijn spullen, inclusief twee 
hamsters hebben een plaatsje gekre-

gen op de bovenste verdieping van 
het oude hoofdhuis van de boerderij 
Millola. Ik heb een jaar lang koeien, 
kippen, katten, honden, een paard, 
twee hamsters, een parkiet en de tuin 
verzorgd. Erg leuk werk. De bbo had 
voor mij deeltijd werk. In het voor-
jaar heb ik bomen gepoot en kerst-
bomen gesnoeid, bos gedund met 

de bosmaaier in de zomer en met de 
motorzaag in de winter. Dit op ver-
schillende boerderijen. Een hoogte-
punt van dat jaar was een reis die ik 
mocht organiseren voor de bbo naar 
Nederland om kerstbomen kwekerij-
en te bezoeken. Vrije tijd was er om 
met vrienden de sauna te bezoeken 
en veel brieven naar huis te schrij-
ven. Met vrienden praten heeft me 
de Finse taal geleerd, ik had mensen 
om me heen die in het Engels goed 
uit konden leggen wat die rare Finse 
woorden en zinnen betekenen. En 
die ook niet moe werden van mijn 
vele vragen!

Na een jaar in Finland heb ik een 
huisje gevonden voor mezelf in het 

bos. Hiervandaan 
heb ik nieuw werk 
gevonden op een 
biologische groente 
en fruit boerderij. 
Ik ben ook in het 
bos blijven werken 
en heb zaterdags 
aardappels, groen-
te en fruit op de 
markt in Helsinki 
verkocht. Interes-
se in Rusland was 
opgewekt door de 
vele verhalen i.v.m. 
de oorlog. Met wat 
bekenden heb ik 
dan in de zomer 
van 2001 een reis 
door Rusland/ Si-
berië gemaakt. Erg 
indruk wek kend. 
Finland bleef toch 
mijn thuisland en 
hier ben ik dan ook 
weer teruggekomen 
om ondera ndere 
voor een bosbouw 
adviesbureautje te 
gaan werken (met 
een opi sopimus) 
die adviezen geeft 
in bosbouw onder-
wijs in Rusland. 
Na wat privé pro-
blemen ben ik mijn 
huisje en werk kwijt 
geraakt en heb een 
tijdje schoonmaak 
werk gedaan. Ik 
d acht  e r a a n  om 

naar Nederland te komen, maar toen 
vond ik werk in een bloemenkweke-
rij in Saukkola en Vihti. Hier heb ik 
een voorjaar gewerkt. Erg leuk om 
als Nederlander in een bloemenkwe-
kerij te werken. Het is voor iedereen 
overduidelijk dat als Nederlander al-
les over bloemen weet… Ik heb wat 
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rondgekeken voor een iets betere 
baan en vond het bos- en landbouw 
onderzoekscentrum in Vihti. Hier 
heb ik de stoute schoenen aange-
trokken en werk gevraagd. Een 
Duitse onderzoeker hier heeft me 
aangenomen voor zijn onderzoek 
in de biologische landbouw. Ik heb 
hier het groeiseizoen volgemaakt 
en kreeg toen werk via een andere 
onderzoeker die me voor verschil-
lende vegetatieonderzoeken aan-
nam. En jawel, na wat persoonlijke 
onderzoekjes is de vlam overgesla-
gen en zijn we een onderzoekspaar-
tje geworden. Nu, na twee jaar hier 
gewerkt te hebben  als onderzoeks-
assistente gaat me de taal vrij goed 
af en heb een eigen projectje over 
bos- en landschapsbeheer. 

Als hobby heb ik  ś zomers mijn 
eigen groentetuin op de boerderij 
van mijn vriend Petri, de onderzoe-
ker. ́ s Winters doe ik talencursussen 
Russisch (en Zweeds). En af en toe 

kom ik volksdansen bij Wim van 
der Kooij! Verder studeer ik bos-
bouw aan de yliopisto in Helsinki. 

Meest positieve ervaring?

Ik denk dat positieve ervaringen 
bestaan uit alle nieuwe interessante 
dingen die ik tegenkom op mijn 
avontuur in Finland. De rantasau-
na, eigen groentetuin, eigen huisje, 
feest op midzomernacht, verjaar-
dag met accordeon muziek, pulla 
en brood bakken, Kerstmis in een 
grote familie, Nederlanders verwel-
komen in Finland, etc… Misschien 
het meest spectaculaire wat me is 
overkomen is het peet-tante worden 
van het nichtje van Petri.

Meest negatieve ervaring?

Ook die zijn er wel geweest. Ja-
loezie van medewerkers is het ergste 
wat me is overkomen.

Nederland

Het meeste in Nederland mis ik 
mijn broer, die zo’n ontzettende 
zandhaas is dat hij nooit ergens an-
ders zou kunnen wonen. Wel is hij 
een beetje verliefd geworden op Fin-
land tijdens zijn bezoekjes en ik kan 
ik hem hier af en toe onderdak ver-
lenen. Dan de markt in Zutphen… 
Daar ga ik altijd een kijkje nemen 
als ik in Nederland ben. Ik eet al-
tijd een keer patat met een frikandel 
speciaal en wat zoute haring. Ook 
vrienden mis ik, omdat onze ge-
sprekken zoveel minder worden nu 
ik al zo lang bij hun vandaan ben. 
Gelukkig zijn we allemaal hard-
nekkige vrienden! Ik kom twee tot 
drie keer per jaar een paar dagen in 
Nederland. Deze maand ga ik met 
Petri een heuse twee weken!

Hetty Bosgoed
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Aanwezigen: Maija Prové, Hans 
Prové, Haki Prové, Tom Prové, 

Tomi Kujanpää, Wiesje Daniëls, 
Jesse Daniëls, Johanna Bluemink, 
Geer t-Ja n Bluemink ,  Rosa l ie 
Bluemink, Anne-Sofie Bluemink,
Serena Donnini, Aldo Groenhof, 
André Juffer, Ata Bos, Yorick Juffer,
Thorben Juffer, Laurit s Juffer,
Saara Stenvall, André Dekker Outi 
Dekker, Marko Dekker, Laura 
Dekker, Jan Dekker, Sofia Dekker,
Eve Plomp, Mikael Plomp, Stefan 
Plomp, Kaisa Plomp, Johan Plomp, 
Sinterklaas en Zwarte Piet.

Zondag de 5de December is Sin-
terklaas in Oulu op bezoek geweest. 
Hoewel Sint en Piet zich beide ver-
heugd hadden op een bezoek aan 
Finland viel het hun beide blijkbaar 
niet mee want het schip waarmee hij 
oorspronkelijk zou komen kon niet 
door het dikke ijs. Het had daarna 
nogal wat voeten in de aarde om op 
het laatste moment nog een vliegtuig 
te regelen. Eenmaal in het vliegtuig 
bleek dat de Sint z´n mijter niet kon 
ophouden omdat het plafond te laag 
was. Hij voelde  zich zeer opgelaten 
zonder z´n vertrouwde hoofddeksel. 
Uiteindelijk kwamen Sint en Piet 
veilig aan in „Koskelan seurakunta 
koti“ waar kinderen en ouders al 
zenuwachtig zaten te wachten. De 
Sint was duidelijk niet gewend aan 
het Finse klimaat. Hij klaagde over 

de kou in Fin-
land en zat te 
bibberen in de 
stoel. Gelukkig 
werd er door ou-
ders en kinderen 
hartverwarmend 
onder pianobe-
g e l e id i n g  g e -
zongen en kon 
de Sint wat bij-
komen van alle 
commotie. 

Zwa r te  Pie t 
zag er ook dit 
jaar weer prach-
tig uit. Hij was 

gekleed in een groen, blauw, paars 
gestreepte broek en jas. Broek en 
jas waren afgezet met goud stiksel. 
Op z´n baret droeg hij een grote 
witte veer. In z´n hand had hij een 
zak met een heeeeleboel zoetigheid 
voor de kinderen.

Nadat Zwarte Piet alle kinderen 
van pepernoten  had voorzien, wilde 
Sinterklaas graag beginnen met het 
uitdelen van de cadeautjes voor de 
brave kinderen. Helaas had hij niet 
z´n slimste Piet meegenomen want 
de zak was nergens te vinden en 
Piet wist natuurlijk niet meer waar 
hij hem had neergezet. Nu hebben 
Pieten altijd veel aan het hoofd en 
iedereen kan wel eens iets vergeten 
nietwaar? Maar voor alle wachten-
de kinderen kwam dit wel als een 

teleurstelling.  Een zoektocht was 
gelukkig gauw geregeld en eindelijk 
werd de zak in een kast gevonden.

Alle kinderen werden vervolgens 
naar voren geroepen om Sint en 
Piet te begroeten en een cadeautje 
in ontvangst te nemen. Sinterklaas 
was ook dit jaar weer volledig op de 
hoogte van het doen en laten van de 
kinderen en moedigde ieder kind 
aan goed z´n best te doen. Marko 
had voor de Sint een strip tekening 
gemaakt en werd doorvoor uitge-
breid geprezen. De cadeautjes en 
gedichten vielen allemaal in zeer 
goede aarde. Hierna was er de ge-
legenheid om met Sint en Piet op 
de foto te gaan, met name voor de 
jongere kinderen een zeer span-
nende aangelegenheid. Uiteindelijk 
werden er nog wat liedjes gezongen 
en konden Sint en Piet na een kopje 
echte Finse koffie en uitgezwaaid
door alle kinderen weer naar het 
vliegveld.

Onder het genot van Koffie en al-
lerlei Finse en Nederlandse lekker-
nijen, meegebracht door alle ouders, 
las Laura nog een mooi Sinterklaas 
verhaal voordat iedereen weer tevre-
den huiswaarts keerde.

Mijn complimenten aan allen 
die dit feest mogelijk hebben ge-
maakt.

Ata Bos
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e Technologie kent geen grenzen. 
Het bedrijfsleven ziet groeikansen.
De wetenschap is nieuwsgierig.
Het Ministerie van Economische Zaken van Nederland voert 
innovatiebeleid.

Nu nog iemand op de Nederlandse Ambassade te Helsinki die de ontwikkelingen op het gebied van innovatie en techno-
logie in Finland op de voet volgt.

Technisch Wetenschappelijke Adviseur (TWA)
(22-24 uur/per week)

Taken
1. Verzamelt en bestudeert informatie over het innovatiebeleid, technologische ontwikkelingen, wetenschap en ken-
nisinfrastructuur in Finland.
2. Rapporteert op regelmatige basis over innovatie, innovatief en kennisintensief ondernemerschap speerpunttechno-
logieën en wetenschap in Finland aan of via de TWA-thuisbasis van het ministerie van Economische Zaken in Den 
Haag.
3. Beantwoordt vragen van en adviseert aan, Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en overheid over innovatie, 
speerpunttechnologieën en wetenschap in Finland.
4. Onderhoudt contacten met vertegenwoordigers van bedrijfsleven (ook van Nederlandse bedrijven), kennisinstel-
lingen en overheid in Finland met betrekking tot innovatie, speerpunttechnologieën en wetenschap. Bemiddelt bij en 
(mede)organiseert bezoeken aan Finland van belanghebbenden in Nederland.
5. Informeert op verzoek belanghebbenden in Finland over het innovatiebeleid in Nederland.
6. Maakt eens per half jaar een voortgangsverslag aan de TWA-thuisbasis en in oktober een beknopt jaarwerkplan, 
e.e.a. volgens een standaard ‘format’. Werkt mee aan opbouw en onderhoud van de websites en nieuwsbrieven van zowel 
het TWA Netwerk als de Ambassade.
7. Neemt deel aan de Voor- en Najaarsbezoeken van het TWA Netwerk in Nederland en de themadagen van het net-
werk gedurende deze bezoeken.
8. Maakt integraal deel uit van de Economische afdeling van de Nederlandse Ambassade te Helsinki.

Functie-eisen 

U hebt een afgeronde academische opleiding, bijvoorkeur in één van de voor het innovatiebeleid relevante wetenschap-
pen. Daarnaast heeft u aantoonbare ervaring of affiniteit op een breed terrein van technologie, economie en beleidsont-
wikkeling. U beschikt over enkele jaren relevante werkervaring bij de (semi-)overheid en/of in het bedrijfsleven op het 
terrein van innovatie, wetenschap of technologie. U bent klantgericht, hebt gevoel voor diplomatie en uw contactuele en 
communicatieve vaardigheden zijn uitstekend. U kunt een relatienetwerk opzetten en onderhouden. U kunt goed orga-
niseren, bent resultaatgericht en stressbestendig. U bent een teamspeler maar werkt ook graag zelfstandig. U hebt een 
goede schrijfstijl en een goede actieve beheersing van het Fins, Nederlands en Engels. Tenslotte bezit u de nodige kennis 
van kantoorautomatisering en moderne softwarepakketten.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Hoofd van de Economische Afdeling, Dhr. Cees Kieft, tel. 09-
228920.

Solliciteren
Graag uw sollicitatiebrief samen met uw CV en salariseis voor 20 Februari 2005 richten aan:
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden
t.a.v. Dhr. Cees Kieft 
P.O Box 886, 00101 Helsinki of per email aan: HEL-EA@minbuza.nl
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Beste familieleden en vrienden.                                                                     
Oulu  31-12-04

Allereerst hartelijk dank voor alle 
kerstkaarten, goede wensen, foto's 
en brieven.  Wij vinden het hart-
verwarmend dat zo veel mensen na 
al die jaren nog steeds trouw wat 
van zich laten horen. Wij zijn jullie 
ook zeker niet vergeten en denken 
vaak terug aan de tijd die we samen 
hebben doorgebracht.

Zoals gebruikelijk zijn we laat 
met het versturen met kerstkaarten. 
André en ik hadden geen extra vrije 
dagen in December en ik schrijf nu, 
op de laatste dag van het jaar, deze 
”kerstbrief “.

Hoewel wij een prettig en rustig 
jaar achter de rug hebben, vermoe-
den wij dat jullie in Nederland een 
zeer bewogen jaar gehad hebben. 
Wij lezen hier regelmatig een aan-
tal Nederlandse kranten en zijn 
net zoals jullie geschokt over de 
gebeurtenisssen rond van Gogh en 
de gevolgen daarvan. Het is ineens 
niet zo leuk meer om aan derden te 
vertellen dat we uit Nederland ko-
men. De Finse kranten schreven be-
richten over de (mislukte) integratie 
politiek in Nederland. Ook collega's 
vroegen ons hoe het nou zat met de 
Nederlandse tolerantie.  Wij hadden 
hier geen antwoord op.

Omdat wij, hier in Finland bui-
tenlanders zijn, zou ik graag eens 
iets over onze pogingen om bij de 
Finse maatschappij te horen wil-
len vertellen. Finnen zijn, zoals de 
Nederlanders, individualisten en 
als wij deel uit willen ma-
ken van de Finse samenle-
ving dan moeten wij ons 
heel actief opstellen. Dat 
betekent niet dat we met 
het leren van de taal klaar 
zijn. Het betekent ook dat 
we onszelf op een positieve 
manier moeten profileren.
We moeten ons Nederlan-
derschap op een prettige 
manier naar voren brengen zonder 
dat de Finnen zich daar bedreigd 
door voelen. Dat klinkt misschien 
wat overdreven maar de grens tus-
sen zij en wij is erg smal en het heel 
erg makkelijk om (onbewust) kwet-
sende opmerkingingen over de an-
der te maken. We proberen onszelf 
in zekere zin aan te passen aan de 
Finse cultuur zonder dat we  onze 
eigen gewoontes te kort doen. Dit 
vergt behoorlijk wat energie omdat 

we steeds een balans moeten vinden 
tussen persoonlijke belangen en het 
verlangen om te integreren. Het 
vergt ook een zeker invoelingsver-
mogen omdat we niet altijd kunnen 
zeggen en doen wat we willen. Wij 
kunnen van de Finnen niet ver-
wachten dat ze ons behulpzaam zijn 
bij onze inburgering. Maar, zo af en 
toe zijn er Finnen die ons een hand 
t o e r e i k e n , 
die ons uit-
nodigen of 
ons bepaal-
d e  d i n g e n 
wi l len u it-
leggen. Wij 
hebben door 
ervaring ge-
leerd dat, wanneer iemand ons te-
gemoet wil komen we dit met beide 
handen moeten aannemen omdat 
hij/zij ons een kans biedt een stapje 
verder te komen in de “gesloten“ 
Finse maatschappij. Dat inburgeren 
heel veel tijd kost en een eenzaam 
proces kan zijn, wordt vaak verge-
ten. Maar als het lukt dan is de vol-
doening heel erg groot.

Yorick, onze oudste, had 2 jaar 
geleden gezegd dat hij graag voetbal 
wilde gaan spelen. Wij moedigden 
dit aan omdat het voor hem een 
goede mogelijkheid zou zijn om 
het Fins wat beter onder de knie 
te krijgen. Onze kinderen hebben, 
op de Internationale School, 3 uur 
in de week Fins, en dat is eigenlijk 
niet genoeg om de taal echt vloei-
end te spreken. Bovendien zijn hun 
meeste vrienden ook buitenlanders 
zodat Engels de voertaal is. Na ruim 
een jaar vragen en informeren kon-

den we Yorick eindelijk in een team 
geplaatst krijgen. We brachten en 
haalden hem 2 keer in de week van 
en naar de training. 

Vorig jaar in 2003, zette ik hem 
bij de sporthal af en zag dat alle jon-
gens buiten voor het gebouw ston-
den te wachten omdat de trainer er 
nog niet was. Het was behoorlijk 
koud die dag daarom bleef ik even 
in de auto wachten om te zien of de 
trainer daadwerkelijk zou komen 

opdagen. Yorick bleef apart van de 
andere jongens staan. Hij voelde 
zich blijkbaar niet zeker genoeg 
van zichzelf om zich bij de rest te 
voegen en prefereerde het om op 
een afstandje te blijven kijken. Het 
deed mij pijn om hem zo eenzaam 
te zien maar ik wist, ook uit eigen 
ervaring, dat als je in het buitenland 
woont dit van die fases zijn waar je 

doorheen 
m o e t . 
Th u i s g e -
k o m e n 
p r o b e e r-
de ik hier 
m e t  Yo -
r ick over 
te praten 

maar hij bagatelliseerde het ge-
beuren en wilde niet dat ik met de 
trainer zou praten. Hij bleef naar de 
trainingen gaan zonder ook maar 
enig contact te maken.

Na een aantal maanden kwam 
Yorick op een avond terug van z´n 
voetbaltraining en vertelde thuis dat 
Pekka, de trainer, tegen de jongens 
had gezegd dat hij van hen ver-
wachtte dat ze heel veel met Yorick 
zouden praten. Pekka had blijkbaar 
gezien dat Yorick er „buiten stond“ 
en wist dat de taal de grote barrière 
was. Z´n teamgenoten begonnen 
in de loop van de daaropvolgende 
maanden daadwerkelijk steeds meer 
met Yorick te communiceren. De 
Finnen staan over het algemeen 
niet bekend als praatgrage mensen 
daarom waardeerden André en ik de 
pogingen van deze 13, 14 en 15 ja-
rigen zeer. Op een gegeven moment 
kreeg ik een telefoontje van een van 

de moeders of we niet omste-
beurten konden rijden en of 
Yorick niet eens kon komen 
spelen.

Twee week geleden was er 
een tweedaags voetbal toer-
nooi in Haukipudas, een 
klein dorpje buiten Oulu. An-
dré en ik zaten op de tribune 
en zagen onze grote zoon en 

z´n team spelen tegen lastige te-
genstanders. Ze verloren kansloos. 
Maar Yorick ontving na de wed-
strijd een schouderklopje van een 
van z´n ploeggenoten omdat hij 
zich goed had ingezet. We zagen en 
hoorden hem praten en lachen (ja, 
in het Fins) met de andere jongens. 
Alleen André, ik en de tegenpartij 
zagen de wedstrijd als een grote 
overwinning. Het  schouderklopje 
is waarschijnlijk niemand opgeval-

Nederlanders moeten 
zich op een positieve 

manier profileren

Inburgeren kan een 
eenzaam proces zĳn
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HUURPERIODE / DAGEN

BOUWJAAR

INLICHTINGEN &
RESERVERINGEN:

Rijnlanderweg 774
2132 NM Hoofddorp
Nederland
Tel  + 31 20 6557900
Fax + 31 20 6557909
info@bblcarrental.nl
www.bblcarrental.nl

Tarieven 2005 in euro's
en per kalenderdag.
Inclusief B.T.W.,
alle kilometers vrij,
verzekeringen, eigen
risico € 50,- / € 125,-

Zie voor meer
informatie onze website:

HANDGESCHAKELD / STANDARD SHIFT
A HYUNDAI ATOS 03 30 26 23 20
AB RENAULT TWINGO 02 31 27 24 21
AC FORD KA 03 32 28 25 22
B RENAULT CLIO / FORD FIESTA 03/04/05 32 28 25 22
C PEUGEOT 307 02/03 35 31 28 25
D TOYOTA AVENSIS, ETC. 01/02 38 34 31 28
M PEUGEOT 307 04 39 35 32 29
N FORD FOCUS C-MAX 05 40 36 33 30
O FORD FOCUS WAGON STATIONCAR 04 40 36 33 30
R FORD MONDEO 03/04 42 38 35 32
W RENAULT ESPACE, 7 SEATER 04 55 50 46 43
AUTOMATISCHE TRANSMISSIE / AUTOMATIC
L CITROEN C3 04/05 37 33 30 27
DA OPEL ASTRA 03 40 36 33 30
S OPEL ZAFIRA MINIVAN 5/7 SEATER 05 45 41 38 35
X VOLVO S60 2.4 ECC / CC 04/05 69 63 58 53
� SCHIPHOL / HOOFDDORP HANDLING CHARGES 35 35 35 35

SNELSTE SCHIPHOL SERVICE � ONLINE RESERVERING
VOORDELIGSTE TARIEVEN � WWW.BBLCARRENTAL.NL

1-5 6-13 14-27 28+

WWW.BBLCARRENTAL.NL

NIEUW - FORD FOCUS C-MAX
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g len maar André en ik zagen het en 
waren beide geroerd door het gebaar 
omdat het ons duidelijk was dat Yo-
rick, na 2 jaar, dank zij Pekka, deel 
is geworden van het team. Als gevolg 
van dit hulpvaardige gedrag heeft Yo-
rick voor het eerst een excellent cijfer 
voor Fins op z´n rapport gehaald. (Ja 
ja dat vinden wij als ouders ook be-
langrijk) Maar “best of all“ hij heeft 
het gevoel dat hij echt ergens thuis 
hoort, namelijk hier in Finland

Thorben, onze tweede zoon, speelt
sinds afgelopen zomer Fins baseball 
(pesäpallo) en Laurits, de jongste 
is lid van de basketbalclub. We ho-
pen voor bei-
de  jongens 
d a t  e r  ook 
in hun club 
een “Pekka“ 
rond loopt . 
S i n d s  e e n 
jaar hebben 
wij thuis een 
gevleugelde 
uitdrukking wanneer we nieuwe 
mensen gaan ontmoeten: We hopen 
dat er een “Pekka  is“! Ons dagelijks 
leven is een aaneenschakeling van 
zulke soms frustrerende, lastige maar 
soms ook grappige en aandoenlijke 

multiculturele inciden-
ten. We leren steeds beter 
het positieve te waarde-
ren en het negatieve met 
humor te zien. We weten 
onderhand dat echte in-
tegratie wel drie genera-
ties kan duren en dat we 
met elk stapje tevreden 
moeten zijn. Maar die kleine stapjes 
voorwaarts leren ons zoveel over ons-
zelf en geven zoveel voldoening dat 
we met vertrouwen onze toekomst in 
het nieuwe jaar tegemoet zien.

Voor vanavond zijn we door Finse 
vrienden uitgenodigd om samen 

met hun fa-
milie en en-
kele Duitse 
vrienden het 
nieuwe jaar 
t e  v e r we l -
komen. We 
hebben deze 
uitnodiging 
m e t  b e i d e 

handen aangenomen omdat er zich 
weer nieuwe deuren zullen openen. 
We zullen Fins rendiervlees, Deut-
sche Weihnachtsplätchen, Laplandse 
cloudberries en Nederlandse olie-
bollen eten. (en alles lekker vinden) 

Hierna zullen we geheel naar Finse 
traditie, boven een open vuur tin 
smelten en de toekomst voor het jaar 
voorspellen door de vormen van de 
in het water gestolde tin te bekijken. 
We hopen dat we er vele toegestoken 
handen in zullen zien.

Voor 2005.

Wij wensen iedereen (allochtonen 
en autochtonen)  heel veel “Pekka ś“ 
toe.

André     www.triacle-bc.com
Ata         www.oulu.ouka.fi/efa
Yorick     yorick.juffer@pp.inet.fi
Thorben
Laurits

We hopen dat er een 
Pekka is!!

The best of all 
worlds

 http://www.bblcarrental.nl
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a Op het feest van het Ontzet van 
Leiden vroeg Jos me, of ik voor 
Noorderlicht af en toe wat zou wil-
len schrijven over taal. Waarom?, 
vroeg ik. Omdat Guido het voor-
lopig te druk heeft met zijn pas-
geboren dochter! Dat argument 
begreep ik als viervoudig vader heel 
best en dus heb ik graag ja gezegd. 
Zodoende. Maar dat schrijven is 
gemakkelijker gezegd dan gedaan. 
Taal is zo'n breed thema en Guido 
deed het op zijn manier, hoe zal ik 
het nu doen? 

Goed dan, deze eerste keer schrijf 
ik ter introductie meer in het alge-
meen wat over het leren van een 
vreemde taal, in ons geval dus het 
Fins, en later hoop ik dan meer op 
directe vragen vanuit het lezend pu-
bliek – van u dus, mijn waarde lezer/
es!!! -  in te gaan. Welnu, beste men-
sen, stuur me rustig maar je vragen 
op en als ik ze beantwoorden kan, 
dan geef ik graag een antwoord, 
maar ... als ik ze niet beantwoorden 
kan, zal ik hulp zoeken bij wijzere 
mannen dan ikzelf. En die zijn er 
in ons midden zeker wel te vinden. 
En wijzere vrouwen mogen het ook 
best zijn, hoor! Dus ... kom maar op 
met uw vragen! 

Waarom is Fins nu eigenlijk zo 
moeilijk voor ons? Wel, heel een-
voudig. NIET, omdat Fins moei-
lijker is dan andere talen, maar 
WEL, omdat Fins nu eenmaal een 
volkomen andere taal is dan de ta-
len, waarmee we van jongs af aan 
geconfronteerd zijn en waarin we 
van kindsbeen af gecommuniceerd 
hebben. Fins is geen Germaanse, 
geen Romaanse of geen Slavische 
taal, maar iets volkomen anders! 
De mensen die in deze taal leven 
en spreken, denken vanuit een an-
der taalgebouw, vanuit een andere 
spraakleer, en luisteren naar een an-
der taalritme en talige muzikaliteit, 
ze gebruiken zo veel andere woor-
den, woordverbindingen en woord- 
of zinsconstructies. Dit is zo, of je 
het nu wilt accepteren of niet. Fins 
is dus in principe niet moeilijker 
dan andere talen, maar is ons echt 
vreemd en daarom zo anders. Het 
Fins neemt bij het aanleren ervan 
meer tijd in beslag en het kost veel 
meer moeite, met deze taal grondi-
ger kennis te maken dan met het 
Duits bijvoorbeeld.

De Finse taal heeft zelfs het voor-
deel, dat het een zeer logische taal 
is, met veel vaste regels. Jaja, hoor 

ik je zeggen, wel regelmatig, maar 
toch zo anders en daarom zo moei-
lijk te onthouden! Precies, de spij-
ker op de kop, gefeliciteerd! Maar 
dat betekent bijvoorbeeld, dat – en 
dat vooral in het begin! - enige 
degelijke kennis van die vreemd-
soortige taalstructuur broodnood-
zakelijk is, om gezond en zeker in 
het veroveren van deze taal verder 
te komen. Daarom moet je ook - 
graag of niet – hulp zoeken bij  een 
leraar, bij een goede  leermethode in 
boek- of internetvorm, met daarbij 
aansluitend consequente oefening, 
met herhaling en versteviging van 
het al geleerde. Pas als er een ze-
kere basis, een steviger fundament 
voor een  gaaf taalgebouw gelegd is, 
kunnen we wat vrijer en met meer 
fantasie verder. 

Toen ik in de jaren zeventig als 
taalleraar – maar dan voor andere 
talen dan het Fins! - jarenlang over-
bezet was, TÉ bezet dus - want ik 
moest toen noodzakelijk zo veel 
en zo hard werken om financieel 
ons hoofd boven water te kun-
nen houden - moest in mijn geval 
deze eerstgenoemde belangrijke 
inslijpingsfase grotendeels achter-
wege blijven. Ik heb er altijd gron-
dig spijt van gehad en ... al heb ik 
de taal in de loop der jaren wel goed 
geleerd, toch hebben zich bepaalde 
- mijzelf en anderen vaak irriterende 
- telkens terugkerende fouten en 
gebrekkige uitdrukkingswijzen zo 
diep ingevreten en geautomatiseerd, 
dat die ook later ondanks meer en 
beter taalbegrip er bijna niet meer 
uit te slaan waren. Je weet de juiste 
uitdrukking eigenlijk wel, maar 
je doet het automatisch toch (min 
of meer) verkeerd. Jammer eigen-
lijk. De Finse taal van een buiten-
lander blijft altijd wel wat stijf en 
'kömpelö' - wat gebrekkig en onbe-
holpen laten we maar zeggen - maar 
veel laat zich toch wel vermijden, als 
je  er van het begin af aan op let, 
door je er op te laten wijzen. 

Je kunt namelijk die fundamen-
ten van je taalhuis van het begin af 
aan bijvoorbeeld in kleine groepen 
met een goede leraar - systematisch 
en met zorg en tijd!- leggen, je kunt 
dan het al geleerde met je partner(s) 
spelenderwijs en tot in het onein-
dige herhalen en oefenen, je kunt 
je partner(s) ook vragen stellen. Je 
kunt de taal zelfs – ook het Fins 
hoor! - door zelfstudie (met laten 
we zeggen de cursus “Tavataan taas” 
van het talencentrum van de Uni 

Helsinki) onder de knie krijgen, 
m.b.v. een goed woordenboekje. En 
wel, door ernaar te luisteren, door 
allerhand op te schrijven, en veel te 
herhalen en nogmaals te herhalen. 
Hoe dan ook, mijn ervaring is het 
– dat geldt overigens voor de meeste 
mensen bij het aanleren van iedere 
taal, welke dan ook! - dat je het 
Fins niet zonder veel gewilde en 
volgehouden zelfoefening kunt le-
ren lezen en schrijven of verstaan en 
spreken. Zo is het nu eenmaal! En 
denk vooral niet te gauw dat je het al 
kent of weet, de taal is en blijft voor 
ons moeilijk. Alleen maar naar wat 
lessen gaan en weinig meer doen, is 
zeker niet genoeg, voor niemand, 
zelfs niet voor iemand met een uit-
gesproken talenknobbel - en die 
zijn er maar weinig hoor, dat kun je 
door mijn jarenlange ervaring van 
me aannemen.

Tot slot wil ik nu op een paar 
leermethodes wijzen, die je ver-
der kunnen helpen. De veelgepre-
zen methode van Olli Nuutinen, 
“Suomea suomeksi” is al van 1978, 
dus toch wel gedateerd, maar die 
wordt nog veel gebruikt. Een nieu-
were methode is die van Marjuk-
ka Kenttälä, “Kieli käyttöön”, nu 
meer gebruikt en moderner, uit het 
jaar 1997. Over de cursus van Satu 
Heikkilä en Pirkko Majakangas, 
“Hyvin menee! Suomea aikuisille” 
kan ik weinig meer zeggen dan dat 
die nieuwer is, van 2002, en waar-
schijnlijk ook moderner, maar ge-
bruikt heb ik hem nog niet. Voor 
de internetgebruikers wil ik graag 
en van harte wijzen op de al ge-
noemde cursus “Tavataan taas”, 
via de site van het kielikeskus op te 
roepen. Indien gewenst, kan ik een 
volgende keer op een paar andere 
mogelijkheden ingaan, bijvoorbeeld 
op de Finse taalgids van Van Dale 
“Hoe & Wat” of op de nieuwe cur-
sus (2003) van Leila White, “”From 
start to Finnish – a short course in 
Finnish”.

Kerava, 15.12.04

Peter Starmans

P.S. Nuttige links: http://don-
nerwetter.k iel ikeskus.helsink i.
fi/FinnishForForeigners of (alleen
maar wat over een paar belangrijke 
werkwoorden) http://www.verbix.
com/languages/finnish.shtml
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De stadsschouwburg van Oulu is van plan om in het 

repertoire voor het najaar van 2005 een nieuwe musical 
op te nemen.

De stadsschouwburg van Oulu overweegt momenteel 
om de musical Petronella – de koningin van Lemmenjoki 
(muziek van Jukka Linkola en teksten van Ismo Sajakorpi), 
op te nemen in het repertoire voor de herfst van 2005.

Wanneer hierover een positieve beslissing wordt geno-
men, zal Leena Salonen als regisseur optreden en Kari 
Veisterä als dirigent, en de repetities zullen volgend voor-
jaar beginnen.

De musical Petronella heeft afgelopen januari een prijs 
gewonnen in de Hopeakuu (“Zilveren maan”) muziek-
theaterwedstrijd van de stadsschouwburg in Lahti. “Ik 
ben persoonlijk van mening dat zo een nieuwe musical 
een goede aanvulling zou zijn op ons repertoire”, is de 
inschatting van de directeur van de stadsschouwburg in 
Oulu, Anu Saari.

Petronella was een droomfiguur

De musical Petronella vertelt over de uit Nederland af-
komstige muze van de goudzoekers, haar volledige naam 
was Petronella Antoinette van der Moer. In Finland ge-
bruikte zij de voornamen Sylvia, Petronella en Antoi-
nette.

De op 11 september 1923 in Den Haag geboren avon-
tuurlijke schoonheid bezocht Finland in de zomer van 
1949. Hoewel er, zoals Petronella, veel andere personages 
in de musical voorkomen die echt hebben bestaan, is er 
hoofdzakelijk sprake van een gefantaseerd verhaal over 
liefde, goud en misdaad.

In de kringen van zakenmensen in Helsinki stelde Petro-
nella zich voor als een Amerikaanse journaliste. Zij vluchtte 
in verband met het niet betalen van hotelrekeningen voor 
schuldeisers en voor de politie naar de goudvelden van 
Lemmenjoki, waar zij begon te werken als huishoudelijke 
hulp van de goudzoekers. Petronella  werd een bewonderde 
‘droomfiguur’. Haar verblijf in Finland eindigde met haar
arrestatie op verdenking van spionage en zij werd het land 
uitgewezen.  Zo ontstond een legende die vooral de mensen 
in het noorden van Finland zich nog steeds herinneren. 
In ieder geval draagt nog steeds een restaurant de naam 
Petronella en twee bergtoppen in het Lemmenjoki gebied 
kregen de naam ‘bergen van Petronella’.  De naam Pe-
tronella werd in 1999 ook gebruikt om reclame te maken 
voor ‘Legenda’ bier.

Vrolijke schlagers en genuanceerde kamermu-
ziek 

“De musical Petronella is een romantische ballade en lief-
desverhaal, maar ook een dramatische geschiedenis over de 
ontwikkeling van een jonge vrouw die pas in de wildernis 
van Lapland begint te zoeken naar een echte liefdesver-
houding, naar zichzelf en naar een vaste basis voor haar le-
ven“, zoals werd beoordeeld door de jury van de Hopeakuu 
wedstrijd van de stadsschouwburg van Lahti.

 “Het muzikale programma is veelzijdig: het herin-
nert zowel aan muziek uit haar vaderland als aan Finse 
volksmuziek. De vrolijke muziek uit de vijftiger jaren van 

de vorige eeuw wordt er in gecombineerd met de fijne ele-
menten van de kamermuziek. De dirigent van de stads-
schouwburg, Kari Veisterä, vertelt dat de muziek in de 
musical Petronella 17 aparte liederen omvat. Hij heeft de 
muzikale partituren nog niet in handen gekregen, maar 
op de ‘demo’ plaat klinkt het in ieder geval goed. 

 “Het opnemen van zo een nieuw stuk in het reper-
toire brengt altijd een klein risico met zich mee, omdat er 
geen bekende melodieën in zitten. Voor de rol van Petro-
nella hebben wij nog een jonge sopraan nodig, die op het 
ogenblik niet beschikbaar is in onze schouwburg. Petro-
nella treedt hoofdzakelijk op als jonge vrouw, maar ook als 
een vrouw in haar latere jaren. Er wordt veel teruggekeken 
op het verleden “, legt Veisterä uit.

Esko Aho, in de krant Kalevala van zaterdag 9 oktober 
2004. (Nederlandse vertaling: Arnold Pieterse)

De mooie legende uit Lapland, De vrolijke en onge-
wongen Petronella werd in de zomer van 1949 de 
bewonderde en aanbeden droomfiguur van de goud-
zoekers in Lemmenjoki
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In de zomer van 2005 is het zover. Voor het eerst in de 
geschiedenis van de Nederlandse Vereniging in Finland 
wordt er een weekend georganiseerd voor alle contact-
personen in Finland (gewone leden zijn overigens ook 
meer dan welkom). Het weekend is niet alleen om te 
vergaderen, maar ook om teamspirit te creëren en plezier 
te hebben. Hier is het programma:

Vrijdag 1 juli 2005
+17.00 Aankomst in Petäjävesi (35 km ten westen van 
Jyväskylä)
18.00 Barbecue

Zaterdag 2 juli 

9.00 WK Aquajoggen voor teams in Petäjävesi 
10.00 “Kahvi ja pulla” in het centrum van Petäjävesi
10.30 Bezoek aan de Oude Kerk van Petäjävesi, die op 
de Unesco lijst van werelderfgoed staat.
11.30 Bus naar Jyväskylä
12.30 Lunch in Restaurant Vesilinna op de heuvelrug 
in het centrum van Jyväskylä

14.00 Bezoek aan het Alvar Aalto museum
17.00 Terug naar Petäjävesi
18.00 Pannenkoekenavond
20.00  Bespreking contactpersonen: 

Evaluatie van contactpersonen van het afgelopen 
jaar. 

Evaluatie van de coördinator contactpersonen van het 
afgelopen jaar.

Evaluatie van de taken van de contactpersonen.

Zondag 3 juli
Vanaf 11.00 vertrek

Graag inschrijven voor 1 maart. Wanneer jullie je 
opgeven voor 1 maart, kan ik helpen met het vinden 
van geschikte accommodatie. Hierna moet deze op 
eigen gelegenheid geregeld worden. Er zijn ook moge-
lijkheden voor andere leden dan contactpersonen om 
deel te nemen aan dit weekend. Voor opgave en meer 
informatie:

Maaike Beenen, maaikebeenen@hotmail.com, 
Tel. 050 - 599 3116

De Finse overheid heeft een programma opgesteld om 
immigranten te helpen bij de inburgering. In 1999 werd 
de “Kotoutumislaki” van kracht. Daarin wordt beschre-
ven, hoe nieuwe burgers kunnen worden voorbereid  op 
deelneming aan de Finse samenleving en waar dit van 
moet worden betaald. 

Een paar jaar geleden heb ik hier ook aan deel mo-
gen nemen en toen heette dat een 
MAMU cursus. Ik had voor naar 
Finland kwam in Duitsland ge-
woond en zag dat daar de nieuw-
komers hun eigen inburgering 
probeerden te regelen: (zwart) werk 
was snel gevonden en daarbij was het 
geen beletsel als je de taal niet fout-
loos sprak: als  schoonmaakster of 
klusjesman hoefde je ook niet zo veel 
te zeggen. Ook werd niet “moeilijk” 
gedaan over diploma’s. Ik herinner 
me, dat ik bij een sollicitatie in de 
thuiszorg dezelfde dag aan het werk 
kon. Zonder dat iemand naar papie-
ren vroeg, kreeg ik de adressen en 
huissleutels van klanten en instruc-
ties hoe ik hen verzorgen moest.

In Finland waren de eisen en 
idealen  hoger en ook werd er be-
ter voor de immigranten gezorgd. 
Het was echt ongelooflijk: een hele dag kregen we les
van een bekwame, geduldige lerares, leerboeken, pot-
loden en schrijfpapier was gratis en ik kreeg nog een 
uitkering van KELA toe. Belangrijk onderdeel van het 
inburgeringsprogramma was het leren van de taal, in 10 
maanden leerden nieuwkomers  de basisbeginselen van 
het Fins en ook werd verteld over de gewoonten in Fin-
land: de tradities rond Kerst, gezinsleven enz. Nog be-
langrijker was dat we het beroepsleven leerden kennen, 

zonder baan is de mens immers niets en het doel van de 
inburgering was uiteindelijk om werk te vinden. 

 
In het Nederlandse nieuws las ik, dat ook Prinses Máxima 
in Nederland bezig is met haar inburgering: als “stage”  
nam ze zitting in de Raad van State. Wij, MAMU leer-
lingen pakten het wat bescheidener aan en kregen stage-
plaatsen in de bejaardenzorg of in een kleuterschool. Ook 

ná deze tien maanden werden we door 
het Arbeidsbureau verder begeleid en 
werden er  cursussen of nieuwe stages 
met en voor ons gezocht. 

Nu, na een paar jaar zijn  de 
meesten van ons zover, dat we Fins 
spreken en de eerste stappen op 
weg naar een beroep of Finse oplei-
ding gezet hebben en daarmee het 
inburgeringsprogramma kunnen 
afsluiten. Maar zijn we ook inge-
burgerd? 

In een  Nederlands TV-programma 
zei de Duitse correspondent van “die 
Welt”, Helmut Hetzel (die al 20 jaar 
in Nederland woont), dat wonen in 
een ander land veel meer is dan alleen 
het leren van de taal en dat het veel 
moeilijker is om je in een ander land 
staande te houden, bijvoorbeeld om 
er te werken. Hij zei dit tegen iemand 

die uit Nederland wilde emigreren. Zelf denk ik, dat dit 
“inburgeringsproces” misschien wel een heel mensenle-
ven duurt en dat er altijd cultuurverschillen blijven: me-
ningen of gedachten die je hebt en die niet “kloppen” met 
wat gangbaar is in het land waar je woont. Ingeburgerd 
zijn betekent voor mij echter dat ik met deze verschillen 
heel goed kan leven.  

Marina Nijhuis'
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Introductie

Na de zomervakantie was Aschwin, 
door de contactpersonen coördinator 
Maaike Beenen, gevraagd de rol van 
contactpersoon in Turku over te ne-
men van Anita Bloed. Maaike gaf 
aan dat het vervullen van deze rol 
niet veel vergt, over het algemeen niet 
veel meer dan het beantwoorden van 
enkele emails. Het organiseren van 
lokale bijeenkomsten is geen plicht, 
maar word wel gestimuleerd vanuit 
de vereniging.

Aangezien A schwin a l eerder 
evenementen en activiteiten heeft 
georganiseerd of heeft helpen orga-
niseren, leek het hem leuk die rol van 
contactpersoon te vervullen. Aange-
zien hij ook druk is als voorzitter van 
een andere Finse organisatie (Linux 
Aktivaattori), heeft hij Marc Schef-
fers en Anna Junkkaala gevraagd 
hem hier bij te helpen, en daardoor 
de continuïteit te waarborgen.

Marc is a ls 
lid van de Ne-
derlandse ver-
eniging tijdens 
meerdere loka-
le avonden en 
andere loka-
le activiteiten 
aanwezig ge-
weest, en wilde 
graag helpen 
met het orga-
n i s e r e n  v a n 
a c t i v i t e i t en . 
Anna is een Finse met een Neder-
landse vriend, en spreekt een bijzon-
der aardig woordje Nederlands. Zij is 
vorig jaar bij de Nederlandse taalcir-
kel betrokken geweest, en wilde ook 
graag helpen met het organiseren van 
activiteiten.

Nederlandse taalcirkel

Vanuit de universiteit van Turku 
word getracht elk semester (half jaar) 
een vijftiental taalcirkels op gang te 
brengen. Deze taalcirkels zijn be-
doeld om taalstudenten in contact 
te brengen met mensen waarvan die 
taal de moedertaal is. 

Hoewel de universiteit probeert 
vijftien taalcirkels te starten, zijn er 
meestal maar een achttal actief. Het 
afgelopen semester was zeker een re-
cord aangezien er 13 taalcirkels actief 
waren. Aangezien de talenfaculteit 
suggereert eens per week bijeen te 
komen, waren er ook velen die re-

gelmatig bijeen kwamen, en anderen 
waren minder regelmatig actief.

Normaal gesproken is de Neder-
landse taalcirkel één van de actief-
ste, en ook dit semester was geen 
uitzondering.

Activiteiten najaar 2004

In zijn nieuwe rol als contactper-
soon voor Turku dacht Aschwin dat 
het combineren van bijeenkomsten 
met de Nederlandse taalcirkel wel 
een goed idee zou zijn. Wellicht 
zijn de doelen van de bijeenkomsten 
voor de taalcirkel en de Nederlandse 
vereniging enigszins verschillend. 
Maar praktisch  gezien zijn ze wel 
hetzelfde, namelijk bijeenkomen om 
gezellig met elkaar in het Nederlands 
te keuvelen over wat er ook maar ter 
tafel komt.

Tijdens de eerste bijeenkomst 
van de Nederlandse taalcirkel na de 

zomervakantie, 
kondigde Moni-
que Kastermans, 
de coördinator 
van de Neder-
landse t a a lc i r-
kel, aan dat zij 
dit academisch 
jaar de taalcirkels 
niet kan organi-
seren, aangezien 
ze voor een jaar 
n a a r  Ta mp e r e 
zou verhuizen. 

Aschwin stelde voor om het coördi-
natorschap over te nemen en de taal-
cirkel bijeenkomsten te combineren 
met de lokale bijeenkomsten van de 
Nederlandse vereniging. Al snel werd 
duidelijk dat ook Anna interesse had 
in het organiseren van deze bijeen-
komsten, en dus was afgesproken dit 
samen te doen.

Tijdens de eerste gecombineerde 
bijeenkomst werd met alle aanwe-
zigen besproken hoe de invulling er 
uit zou gaan zien, en hoe vaak we bij 
elkaar zouden komen. Aangezien de 
taalcirkel eerder eens per week bij el-
kaar probeerde te komen in verschil-
lende cafés of andere gelegenheden, 
is er voor gekozen dit door te zetten. 
Daarnaast was afgesproken om aan 
het eind van elke maand met z'n al-
len te bepalen waar we de komende 
maand bijeenkomen.

Sinds die eerste bijeenkomst is de 
groep in 13 verschillende cafés en 

gelegenheden bijeengekomen, waar-
onder de WK-kwalificatie Ned-Fin,
een biljard avond, een bowling avond 
en een poffertjesavond bij iemand
thuis.

De groep bestaat uit een mix van 
Finnen die Nederlands spreken of in 
Nederland zijn geweest voor studie of 
werk, Belgen die in Nederland stu-
deren en nu in Finland zijn, Neder-
landers die hier wonen en Finnen die 
de Nederlandse cursus volgen aan de 
universiteit in Turku.

Kortom een actieve groep men-
sen die eens per week gezellig in 
het Nederlands met elkaar keuvelen 
over van alles en nog wat, en lang-
zaam aan is deze groep zelfs aan het 
groeien.

Activiteiten en ideeën voor 
2005

De eerste geplande activiteit voor 
2005 is een oliebollenavond bij Anna 
thuis, welke hopelijk een net zo'n 
groot succes zal zijn als de poffertjes
avond van November, waarbij de pof-
fertjes en pannekoeken bij iedereen 
bijna de oren uitkwam. 

Naast de reguliere bijeenkomsten 
staan er ook andere ideeën op stapel, 
zoals het organiseren van een Neder-
landse crêche/school, een Nederlands 
filmfestival, een Nederlandse boekle-
zing, en wellicht zelfs een vriendelijk 
bowlingcompetitie (of iets dergelijks) 
met andere taalcirkels.

Met andere woorden, de trend die 
gezet is tijdens het najaar van 2004 
zal zeker worden doorgezet. En wie 
weet concluderen we aan het eind 
van 2005 dat we ons doel hebben 
bereikt om een aantrekkelijk pakket 
activiteiten te organiseren voor Ne-
derlanders wonende in Finland, hun 
partner, hun kinderen, Nederlands 
sprekende Finnen en Nederlands 
sprekende studenten die tijdelijk in 
Finland verblijven.

Als je in of nabij Turku woont en 
graag tijdens één of meerdere avon-
den aanwezig wil zijn, laat het ons 
weten en we houden je op de hoogte 
van activiteiten die komen gaan.

Het Turku team,

Aschwin van der Woude
Anna Junkkaala
Marc Scheffers

N
ed

er
la

nd
se

 a
ct

iv
ite

ite
n 

in
 T

ur
ku

 



15

Po
ff

er
tje

sa
vo

nd
 in

 F
or

ss
a 

Het is alweer bijna traditie. De 
halfjaarlijkse poffertjesavond in
Forssa. Het ledenbestand van de 
vereniging telt in Forssa weliswaar 
maar 2 adressen. Toch zijn we best 
actief !! We organiseren het zo dat 
de ene keer de avond in Huize Hel-
mich/Hakala gehouden wordt. De 
andere keer bij Suokas/van der Bilt. 
Als het nodig is bieden we slaap-
plaatsen aan zodat mensen niet 
met een dronken kop naar huis 
hoeven. De populariteit van Forssa 
heeft waarschijnlijk te maken met 
de centrale ligging. Het ligt op on-
geveer gelijke afstand van Helsinki, 
Tampere en Turku. De geur van pof-
fertjes komt overal. Het is maar net 
hoe de wind waait. Het publiek dat 
we trekken varieert. Waren het in 
Februari vooral jongeren uit Hel-
sinki die op de geur van poffertjes,
spek- en kaaspannekoeken afkwa-
men, nu waren het vooral families 
met jonge kinderen. Geen nood, 
daar was op gerekend. Spellen aan-
wezig voor jong en oud. 

De aanmeldingen voor de avond 
gingen aanvankelijk langzaam. 
Op Leids Ontzet lagen een aantal 
prachtige aanmeldingsformulieren 
in maagdelijk wit op tafel. Som-
migen zagen het even niet meer 
zitten. Zowel voor de sauna- en 
gourmetavond, als voor onze onvol-
prezen poffertjesavond. Toch werd
ter elfde ure het toch nog een volle 
bak. Families uit Espoo, Helsinki, 
Turku en Latovaino (vlakbij Forssa) 
melden zich aan.

Aan de poffer t je savond gaat
meestal een ochtend van bood-
schappen doen en een paar uur 
voorbereiding vooraf. Meestal neem 
ik uurtje om pannekoeken voor vi-
site te bakken, maar voor zo’n grote 

groep is dat toch wel meer dan het 
dubbele. Gelukkig dat ze ook nog 
poffertjes eten!! Daar is Mieke weer
heel goed in. Zij kan het ook zonder 
koopmans af ! Best wel een voordeel 
in een land waar geen klant-en-klare 
poffertjesmixen te krijgen zijn. Ook
het maken van poffertjes kost rede-
lijk veel voorbereiding. Maar hier 
komt ook weer jaren ervaring in het 
maken en warm houden van poffers
om de hoek kijken. Ook de dochters 
des huizes helpen mee. Vanaf deze 
plaats bedankt daarvoor want dat 
was een hele klus. 

Mieke heeft een mooie grote keu-
ken en een grote eettafel waar een 
flink aantal mensen kunnen zitten.
Dat blijkt bijzonder waardevol te 
zijn gezien het grote aantal kinderen 
wat op komt dagen. Veel geknoei, 
maar natuurlijk niet alle, wordt zo 
gemeden. 

Miekes poffertjes zijn populair.
Normaliter komt de hele buurt er 

van meegenieten, maar vandaag 
moeten de kinderen hun mond hou-
den. Dat is moeilijk en dat blijkt. 
Toch een vriendin over de vloer 
gekregen. Natuurlijk kunnen we 
haar niet teleurstellen. Ze eet dus 
ook mee. 

De avond kabbelt lekker verder. 
Hoe meer de kinderen met hun 
spellen bezig zijn, hoe meer de vol-
wassenen met elkaar kunnen pra-
ten. Echt veel gedronken wordt er 
niet, want velen moeten ook weer 
(op tijd) naar huis, maar het is ge-
zellig. En zo hoort het ook. 

We zijn blij dat ons initiatief in 
Turku navolging heeft gekregen. 
Onder het motto plagiaat is het 
grootste compliment. Toch hopen 
we het geen reden is om uit Forssa 
weg te blijven. Immers poffertjes
smaken overal.

JH
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   Lieve kijk- en luisterkinderen. Dat 
was me een weekje wel. In de dieren-
bosse kijk- en herriedozenclub was 
grote ruzie ontstaan. Zozeer zelfs 
dat de leden van het grote praathuis 
bijna met elkaar op de vuist gingen. 
Jawel. Je moet namelijk weten dat in 
het grote dierenbos maar één kijk- en 
herriedozenclub is. Het is niet zo ge-
regeld hier als in het waterland waar 
veel meer van die clubjes zijn. Jawel. 
Het is daarom best belangrijk wie de 
baas van de dierenbosse kijk- en her-
riedozenclub is. Als hij weg wil komt 
een heel proces op gang.

Daar moet wijze uilen raad over 
geven, de clubraad moet haar me-
ning geven, vertegenwoordigers van 
allerlei dier-
soorten doen 
hu n  z e g j e , 
maar uitein-
delijk wordt 
he t  een en 
ander in het 
d i e r enbo s -
se praathuis 
beslist. Niet-
temin dacht 
e e n  k l e i n 
clubje schel-
m e n  d a a r 
anders over. 
Zij vroegen 
zich af hoe 
de kaas ver-
d e e l d  z o u 
worden nu 
de baas een-
m a a l  m e t 
p e n s i o e n 
z o u  g a a n . 
Dat deze he-
ren niet veel 
g o e d s  v a n 
plan waren dat was wel duidelijk. 
Enfin lieve kijk- en luisterkinderen
lees zelf maar hoe het hen verging.

Een vage schemerlamp verlichte 
een groezelig kamertje. Meer dan 
tafel, wat stoelen en een verdorde 
plant stonden er niet. In het donkere 
kamertje was een sinister trio aanwe-
zig om een kaartje te leggen. Aan de 
linkerkant zat  Louche Sjonnie  (ook 
de bakker genoemd omdat hij zich 
nooit de kaas van het brood liet eten), 
daarnaast zijn maatje Mark Paarde-
draf alias Malle Lamme, aan de rech-
terkant zat Jek Kolendamp. Waar hij 
zijn naam aan te danken had kon je 
minder zien dan ruiken. 

Louche Sjonnie was overduidelijk 
uit zijn doen. Hoewel hij anders alle 

partijtjes won en Malle Lamme een 
aardige speelschuld bij hem had op-
gebouwd wou het vandaag niet vlot-
ten. Hij verloor keer op keer en begon 
hoe langer hoe bozer te kijken. Ten 
slotte stond hij op en liep naar het 
raam. Daar was niet veel te zien want 
het was zo smerig dat amper zonlicht 
doorheen kwam. Sjonnie moest zich 
echter een houding geven. Hij stak er 
nog een op en keerde zich om. 

“Vandaag”, begon hij,  “kreeg ik 
een rapportje van de wijze uilen op 
mijn bureau.”. Men wil een vrouw 
president van de dierenbosse kijk- en 
herriedozenclub maken. Een vrouw 
notabene! En ik maar denken dat 
die stomme uilen voldoende hints 

gegeven had om de uitkomst van dat 
advies met honderd procent zeker-
heid te kunnen voorspellen!! Waar 
moeten dat naar toe met deze wereld 
als zelfs de uilen niet meer weten wie 
hun onkostendeclaratie betaalt! Zeg 
maar Dag tegen dat vrouwtje. Ik wil 
haar niet als baas boven mij, verdo-
rie. Ik wil zelf baas zijn! Die ouwe 
Molshoop is nu eindelijk weg. Als 
ik deze kans niet krijg, dan krijg ik 
hem nooit weer! Hij stak zijn handen 
wanhopig in de lucht toen opeens 
een enorme grijns op het gezicht van 
Makke Lamme verscheen, waarna 
deze in schaterlachen uitbarstte.

Sjonnie begon nog bozer te kijken 
en Makke Lamme begon nog harder 
te lachen. “Man, man, wat maak jij 
je druk. Wij zitten hier gedrieën als 
vertegenwoordigers van de drie be-

langrijkste diergroepen. Als wij zeg-
gen dat jij de baas wordt dan word 
je toch gewoon de baas. Laat die ui-
len maar wat pruttelen.“ Jek Kolen-
damp begon nu ook te lachen. Die 
dikke heeft gelijk! Sjonnie je maakt 
je echt voor niks druk. Die achter-
ban van ons hebben toch gewoon in 
onze broekzak. Zeg gewoon dat je 
beschikbaar bent en wij zullen wij 
zorgen dat jij bovenbaas wordt. Dan 
hoef je de komende twintig jaar niet 
bang te zijn voor vrouwen! 

Nou dat liet Louche Sjonnie zich 
geen twee keer zeggen. Dat begrij-
pen jullie wel lieve kijk- en luis-
terkinderen. Een paar dagen later 
ging hij ervoor. Jawel. Toch zorgde 

zijn aankondi-
ging nog voor 
de nodige dei-
ning. Na een 
week van veel 
heen en weer 
gepraat in het 
grote praathuis 
m o e s t  L o u -
c h e  S j o n n i e 
met hangende 
pootjes huis-
wa a r t s .  Ook 
z ijn v r iendje 
Makke Lamme 
kreeg de wind 
van voren. Zijn 
achterban had 
hem bijna aan 
s t u k k e n  g e -
scheurd. Met 
v e e l  m o e i t e 
redde hij het 
vege  l i j f .  Zo 
werd de baas 
van de lokale 
he r s t a r t c lu b 

uiteindelijk gekozen. Met algemene 
stemmen benoemde men hem tot 
president van de dierenbosse kijk- en 
herriedozenclub. 

Disclaimer: De werkelijkheid soms 
gekker is dan de stoutste fantasieën. 
Niettemin proberen we in deze soap 
het omgekeerde te bewerkstelligen. 
Iedere poging dit verhaal serieus te 
nemen is daarom bij voorbaat tot 
mislukken gedoemd.

JH & WF
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Nuuksio 13 november 2004: 
Savusauna en gourmetavond

Ik had er al diverse mensen over 
horen praten, maar zaterdag 13 
november 2004 was het dan zover: 
ik zou in de savusauna gaan met 
aansluitend een gourmetavond in 
het nationaal park Nuuksio te Es-
poo. Maar om er te komen was nog 
niet zo gemakkelijk; erheen was 
één busverbinding waarvan i.v.m. 
een staking ook niet eens zeker was 
of die wel ging. Gelukkig had Bas 
vervoer geregeld vanaf Espoo cen-
trum zodat we met een volle auto 
(Wierd, Nosje, Theo, Sari, ik en de
gourmetspullen) richting Nuuksio 
togen. Daar waren inmiddels ook 
Jos en Kaija aangekomen en samen 
sjouwden we de spullen richting 
het huisje.

Daar wachtte de savusauna en 
een prachtig vennetje reeds op de 
gasten en de dames konden dan 
ook niet wachten om in de sauna te 
gaan. Daarna was het de beurt aan 
de mannen. Ook wij genoten uit-
gebreid van deze mogelijkheid om 
weer eens in een savusauna te zitten 
en uiteraard mocht ook het bijbe-
horende saunabier niet ontbreken. 
Maar ook de dames genoten reeds 
van de alcoholische versnaperingen, 
zodat het nog een probleem was wie 
Bas ging ophalen bij IKEA. Uit-
eindelijk werd er toch nog iemand 
gevonden en zo kwam ook Bas aan 
in het huisje, waar men ondertussen 
aan het gourmetten was geslagen.

Onder het genot van een hapje en 
een drankje nader kennis werden de 
laatste nieuwtjes en ontwikkelingen 

uitgewisseld tussen de aanwezigen. 
Omdat niet iedereen elkaar al eens 
eerder had gezien, bood het ook 
de gelegenheid nader met andere 
Nederlanders (en aanhang) in den 
vreemde kennis te maken.

Na het eten (en opruimen – dat 
hoort er ook bij) gingen de eersten 
naar huis. Voor de blijvers was er 
de mogelijkheid aan een spel deel 
te nemen. Men kon kiezen uit Risk 
en Kolonisten van Catan. Er bleken 
voor beide spellen vier belangstel-
lenden. Beide spellen werden dan 

ook klaargezet en aan de mensen 
die het nooit eerder hadden gespeeld 
uitgelegd. Voor we aan het spel 
konden beginnen kwam echter de 
gastheer binnen om te zeggen dat 
we moesten inpakken. We hadden 
namelijk vanaf 20:00 een andere 
gelegenheid iets verderop gehuurd 
die vier keer (!) goedkoper was. 
Goed: alles inpakken dan maar en 
verkassen.

Dit andere huisje bleek een zo-
genaamd ‘hirsitalo’ die, afgezien 
van de afwezigheid van een WC 
binnenshuis, zeker zo aangenaam 
was. Nadat alles was overgebracht 
konden we eindelijk aan de spellen 
beginnen. Er werd nog een paar 
uur stevig gespeeld. Na afloop van
Kolonisten van Catan werd beslo-
ten naar huis te gaan. De ‘rommel’ 
werd opgeruimd, de auto’s voorge-
reden en zo kwam er een einde aan 
deze zeer geslaagde avond.

(Kolonisten van Catan speelden 
Bert, Kaija, Bas en Ramon (schrij-
ver dezes) en aan Risk deden mee: 

Nosje, Jos, Camilla en Sari. Kaija 
won Catan terwijl ze slechts vier 
dorpen had (voor de kenners onder 
ons)!. Voor Risk was de tijd te kort 
om het spel tot een einde te brengen; 
de eindsituatie moet ik de lezers 
schuldig blijven.)

Ramon Dibbets
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i Sinterklaasviering 2004 
Een verslag van een ooggetuige

Op zaterdag 4 december was het 
tijd voor de Sinterklaasviering, voor 
de derde keer werd het gehouden in 
het zaaltje aan de paajalahdentie. 
De hele zaal zat al ruim van te vo-
ren gevuld.Er waren zeker zo’n 100 
kinderen  op het sinterklaasfeest af-
gekomen ,  eerst werd er een video 
getoond. Wat bleek...
Sinterklaas was al een 
paar dagen eerder aan-
gekomen en daarvoor 
was een goede reden...

Piet was verliefd ge-
worden op een vrouw 
die hij vorig jaar in 
het publiek had zien 
zitten.

Thuis gekomen in
Spanje kon hij zijn ge-
dachten maar niet bij 
zijn verantwoordelij-
ke werk houden. Al-
les ging verkeerd: De 
pepernoten smaakten 
niet meer, het boek 
raakte zoek, hij viel 
tientallen kilo’s af enz.. Piet heeft 
zelfs een foto van zijn liefje gevon-
den en heeft deze foto laten uit ver-
groten en liep de hele week maar 
te zingen..“Een beetje verliefd, ik 
dacht… een beetje verliefd“.Helaas 
wist Piet niets over deze mysterieuze 
vrouw: Geen naam, geen telefoon-
nummer, helemaal niets….   

Bloed kruipt waar het niet gaan 
kan. Sint besloot dat dit niet langer  
door kon gaan en besloot vervolgens 
om eerder naar Finland af te reizen. 
Hij praatte er met zijn hoofdpiet over 
en met zijn drieën werd aan de reis 
begonnen. 

Aangekomen in Helsinki werden 
ze op gewacht door Arthur, de Ne-
derlandse journalist in Finland. Deze 
helpt Sinterklaas en zijn Pieten met 
de speurtocht naar deze geheimzin-
nige vrouw. 

Eerst werd besloten om naar de 
ambassade te gaan om te vragen of 
misschien daar iemand deze myste-
rieuze vrouw kent. Helaas bij de am-
bassade vangen ze bot, ze kennen de 
vrouw niet…Mmmhh dan maar op 
zoek naar de toeristeninfo, misschien 
weten ze daar iets over deze vrouw. 
Misschien was ze toerist en was ze 
daar de weg wezen vragen …maar 

helaas pindakaas, ook daar krijgen 
ze nul op rekest.

Omdat de dag al vergevorderd is, 
besluiten ze om het maar op te ge-
ven voor deze dag. De hoofdpiet belt 
nog wel naar de plaatselijke krant 
om daar de volgende dag, een grote 
advertentie in te zetten. Teleurge-
steld gaan ze naar hun hotel.

De volgende dag staat hun adver-
tentie in de krant. Een hele pagina! 
Piet krijgt weer een beetje moed, 
iemand leest vast wel die adverten-
tie en kent zijn geliefde. Vol goede 
moed worden er voorbijgangers 
aangesproken maar helaas....zonder 
resultaat. Wel krijgt de Sint en zijn 
Pieten veel bekijks en ook (toeval-
lig) komen Renate en Willeke van 
de Nederlandse school komt even 
buurten. Maar wacht even, zij ken-
nen die vrouw!! ! Dat is Angelien 
van de Nederlandse school. Maar 
Sint en Piet waren toch van plan om 
langs te komen, nou dan kan Piet 
zijn geliefde dáár ontmoeten.....Vol 
verwachting klopt ons hart...

Als Sinterklaas binnenkomt is de 
verliefde Piet is gemakkelijk te her-
kennen. Nerveus begeeft hij zich 
tussen de menigte. Waar is zijn lief? 
Natuurlijk vind hij haar niet tussen 
al die kinderen en ouders, wat jam-
mer, misschien is ze helemaal niet 
komen opdagen.  Na het welkomst-
woord van Luut wordt het duidelijk 
dat we eerst deze verliefde piet moe-
ten helpen. Hij vraagt aan de kinde-
ren of ze deze mevrouw kennen en 
zij wordt herkend! Angelien komt 
uit het publiek. Piet gaat meteen op 
zijn knieën en……………….. vraagt 
of ze met hem wilt trouwen. 

Hoho, dat gaat zomaar niet . De juf-
frouw staat met haar mond vol tan-
den, ze sputtert een beetje tegen... Ze 
kent Piet amper en weet niet ”welk 
soort man” hij is. 

Ze vraagt of Piet een paar testen wilt 
doen om te bewijzen dat hij een mo-
derne man is. Kan Piet bijvoorbeeld 
strijken? Toevallig is er een strijk-
plank op het podium  en Piet gaat 

zijn onderbroek strijken, 
dat ziet er heel goed uit. 
Fantastisch. Kan Piet wel 
een luier verschonen? Na-
tuurlijk is er een pop met 
een luier en Piet verschoont 
de luier met routine. Ange-
lien is geïmponeerd door 
zijn talent maar moet toch 
iets bekennen.. zij is al ge-
trouwd! Maar zij heeft wel 
een tweelingszus, die pre-
cies op haar lijkt. Deze zus, 
Ankie genaamd, is toeval-
lig in Helsinki en Angelien 
belooft om haar op te gaan 
halen. Daarna was het de 
beurt aan de kinderen van 
de Nederlandse school om 
hun cadeau's aan te bieden. 
Er werden alternatieve lied-

jes gezongen en Sint en Piet kwamen 
handen te kort om alle cadeau's in ont-
vangst te nemen! Heel leuk gedaan!

Ondertussen  is Piet benieuwd 
naar Ankie. Ze komt het podium op 
en vertelt dat ze Piet wel heel aardig 
vindt, maar Piet is niet meer zo en-
thousiast...Ze heeft geen snor en dat 
was juist het allermooiste van Ange-
lien. Wat jammer, gelukkig troost de 
hoofdpiet hem een beetje. Er zijn nog 
zoveel vrouwen op de wereld en nog 
zoveel hebben een snor...Dat is een 
schraale troost voor Piet. Gelukkig 
voor Piet wordt nog een troostliedje-
gezongen door de zaal. Daarna is het 
dan eindelijk tijd voor de kadootjes!  
Iedereen had zijn kadootjes wachtte 
tot Sint en zijn Pieten door hun he-
likopter werden opgehaald. Het was 
een leuke ochtend!

Met dank aan het Sinterklaasteam 
: Kees, Nienke, Peter, Arthur, Ange-
lien, Renate, Willeke. 

Delen van de Sinterklaasvideo kunt 
u belijken op de pagina’s van de Ne-
derlandse school: http://www.ntc.fi
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Kopy inleveren voor 26 februari 2005

Artikelen, tekeningen en fotos dienen verzonden te worden naar de redactie. Teksten met zo min mogelijk layout 
aanleveren. Plaatjes liefst in gif of jpg formaat in 150 of 300 dpi. Vergeet niet dat noorderlicht in zwart-wit gedrukt 
wordt!! Bekijk de plaatjes daarom eerst in grijsschaal voordat je ze opstuurt. Mensen die tabellen opsturen doen dat in 
word of excel! Geen tabellen als plaatjes graag! Zend het geheel per email naar noorderlicht_finland@yahoo.com

Verhuisd? 

Geeft u 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 onmiddelijk worden bezorgd. Noorder-
licht doet haar best, maar helaas is de agenda niet altijd up-to-date! Geef daarom uw emailadres aan ons door. Wist u 
dat we een forum voor de leden op het internet hebben?  Leden kunnen daar in het Nederlands van gedachten wisselen 
over van alles wat een mens maar bezig houdt. Veel verenigingsactiviteiten worden op dit forum geboren! U kunt zich 
aanmelden op  http://www.starware.nl/nedverfin/forum/ . De Forum beheerders geven u vervolgens toegang.

Contactpersonen

Regio  Contactpersoon Email    Tel
FORSSA  Jos Helmich  jospeternl@netscape.net  044 - 331 7766
HELSINKI  Adriaan Perrels  ariepaivi@yahoo.com.uk  050 - 583 8575
JYVÄSKYLÄ Maaike Beenen  maaikebeenen@hotmail.com 050 - 599 3116
LAPLAND  Aty Gerasimoff  atygerasimoff@fotokone.fi 040 - 822 4790
LOHJA  Stephan Vermeulen vermeulen@kolumbus.fi  050 - 322 7144
MIKKELI  Marcel de Boer  marceldeboer@luukku.com 040 - 572 8084
OULU  Sandra van der Veen sandra.vanderveen@luukku.com 050 - 573 9762
TAMPERE  Johan Scholliers,  johan.scholliers@lid.kviv.be 050 - 599 4359
TURKU  Ashwin van der Woude aschwin.van.der.woude@
      linux-aktivaattori.org  050 - 567 6665
VAASA  Erik Smit  erik.smit@pp.inet.fi  050 - 373 8310

Eens per maand

TURKU
• Steakhouse & Bar Ribs (Porthaninpuisto)
• Contactpersoon: Ashwin van der Woude
• Tel. 044 - 291 0341 

JYVÄSKYLÄ
De borrelavonden in Jyväskylä zijn omgedoopt tot etentjes. Voor meer 

informatie over de aankomende data neem contact op met Maaike.

• Contactpersoon: Maaike Beenen 
• Tel. 050 - 599 3116 

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

gehouden, stuur Sandra een mailtje voor plaats en tijd. Borrelavonden 
worden normaal gesproken gehouden in:

• Tervahovi (Hallituskatu 13-17)
• Contactpersoon: Sandra van der Veen 
• Tel. 050 - 573 9762 

HELSINKI
• Pullman Bar (centraal station, tweede etage) 
• Contactpersoon: Adriaan Perrels
• Tel. 050 - 583 8575 

Agenda
Vrijdag, 11 Februari.  Catanavond in Oulu bij Sandra van der Veen (zie contactpersonen) 
Zaterdag, 12 Februari, 14:00-17:00. Altijd prijs schaatswedstrijden op alle soorten schaatsen bij Mustikkamaa, dicht-
bij Korkeasaari. Verzamelen bij de parkeerplaats.. Snert na afloop. En  wie wil kan daarna nog een kaartje leggen.
Zaterdag, 21 Februari. Poffertjesavond Forssa (*)
Zaterdag, 19 Maart. Algemene Ledenvergadering (*)
(*) = gepland, ligt nog niet vast. Nadere mededelingen op website, danwel via de nieuwsbrief.
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Lähettäjä:

Jos Helmich
Rastaantie 4
30100 Forssa

Internet www.polar-express.nl

e-mail info@polar-express.nl

Polar Express International B.V. is een Nederlands
Expeditiebedrijf met lijndiensten vanuit geheel Europa naar
Finland.Voor ons hoofdkantoor in NL-Nijmegen zoeken wij een
jonge enthousiaste medewerker/ster die opgeleid wil worden tot 

transport-manager m/v

Bent u die Finse Nederlander
of Nederlandse Fin
die wij zoeken voor ons team

Profiel : leeftijd 20-30 jaar 
:Talenkennis Fins, Engels, Nederlands 
: Duits is een pré 
:Van nature organisatorisch talent heeft 
: Middelbare opleiding 
: Hands on mentaliteit 
: Bereid om in NL-Nijmegen of directe omgeving te gaan wonen.
: (Wij zijn u natuurlijk behulpzaam bij het vinden van woonruimte) 

Heeft dit jouw interesse, schrijf of mail dan naar:
Polar Express International B.V.
Postbus 40070 - NL 6504 AB NL Nijmegen 
Mail : piet@polar-express.nl 

Advertentie


