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

Onrust.

Het is weer die tijd van het jaar.
Het gevoel dat je duizend-en-één dingen 

moet, terwijl de meeste van die dingen eigenlijk 
geen enkele prioriteit hebben. Ik heb het altijd 
in deze tijd van het jaar. Je zou het lentekriebels 
kunnen noemen, alhoewel ik mij ondanks de 
pollen niet erg kriebelig voel.

Ik zal wel niet de enige zijn.

Voor een deel zal het komen doordat de be-
ginnende zomer je er aan herinnert dat het jaar 
al weer vordert.

De gedachte dat er vakantieplannen “moe-
ten” worden gemaakt is dan bijvoorbeeld al 
niet zo vreemd.

Activiteiten rond allerlei sportcompetities 
zullen bij veel mensen juist in deze tijd van het 
jaar op de agenda staan. Zelf kijk ik uit naar de 
eerste autoslalom wedstrijden van het seizoen, 
en een jaarlijkse zeilweek in Nederland.

Dit Noorderlicht lijkt overigens weinig last 
gehad te hebben van zulke onrust, want er is 
een grote variëteit aan artikelen aangeleverd 
door verschillende leden van de vereniging. Er 
werden dit voorjaar dan ook veel activiteiten 
door of samen met onze vereniging georgani-
seerd.

Voor de NViF is de zomer over het alge-
meen een rustigere periode, juist omdat de le-
den op vakantie of actief met andere zaken zijn. 
Dat betekent dat er alle ruimte is om in het vol-
gende Noorderlicht over uw zomeractiviteiten 
te berichten!

Ik hoop dat het lezen van dit Noorderlicht 
een rustpunt voor u mag vormen.

 Siert Wieringa
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Beste leden van de NViF,

Het bestuur van de Nederlandse Vereni-
ging bedankt alle Nederlanders die zich hebben 
ingezet om onze leden te laten genieten van 
een prachtige koninginnedagviering. Eerst het 
Oranjebal, een week later de kinderkoningin-
nedag van de zaterdagschool en weer een week 
later als hoogtepunt de receptie van ambassa-
deur Nicolaas Beets in villa Kleineh.

Wanneer dit nummer van Noorderlicht bij 
u in de bus valt, zijn de schoolvakanties al bijna 
begonnen en maken de meesten van ons plan-
nen wat zij in de zomer zullen gaan doen: rei-
zen, studeren, werken of... luieren. 

Als vereniging proberen wij onze activitei-
ten zo te plannen dat onze leden de mogelijk-
heid hebben om te kunnen deelnemen. 

Om enkele voorbeelden te noemen:
•	 Reizen:	waarom	niet	als	toerist	in	eigen	om-

geving? Een wandel- of fietstocht? Festival-
bezoek?

•	 “Luieren”:	 samen	 op	 een	 gezellig	 terrasje	
communiceren of ergens gaan barbecuen of 
zwemmen zonnen of ...

•	 Sporten:	voetballen,	hiken,	hardlopen	of	...
•	 In	elk	deel	van	Finland	wonen	Nederlanders.	

Wat doen we dus daar?
•	 Het	bestuur	weet	dat	gezinnen	met	kinderen	

andere interesses hebben dan alleenstaan-
den, ook hebben jonge volwassenen andere 
interesses dan gepensioneerden, stadsmen-
sen hebben andere interesses dan natuur-
mensen etc.

Helaas kan het bestuur geen gedachten 
lezen en mogelijk vergeten wij juist dié acti-
viteiten, die onze leden wensen. Het bestuur 
luistert graag naar voorstellen van onze leden 
en streeft ernaar deze te verwezenlijken. Ook 
streven wij ernaar om alle leden dezelfde infor-
matie te geven. 

Via onze site (www.nederlandsevereniging.
fi) is informatie te vinden over verenigingsacti-
viteiten in het vakantieseizoen. Voorstellen voor 
activiteiten kunnen verder worden gestuurd 
naar bestuur@nederlandsevereniging.fi. Leden 
die geen gebruik maken van e-mail kunnen te-
lefonisch contact opnemen met het bestuur en 
aangeven hoe zij bereikt kunnen worden.

 
Ik wens u allen een zonnige zomer!

 Henriette van der Woude-Rantalaiho, 
 voorzitter

v A N  D E  v O O R z I T T E R
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Op vrijdag 12 maart heb ik, samen met 
Henriette van der Woude en Peter Starmans, 
een bezoek gebracht aan dominee Viljo Haveri 
in Lohja. Hij was de eerste dominee van de Fin-
se Zeemanskerk in Rotterdam na de oorlog. 

De negentigjarige dominee Haveri

Een maand eerder, op 6 februari, was hij 90 
jaar geworden en dit was heel officieel gevierd, 
omdat hij in Lohja lang als dominee heeft ge-
werkt. Henriette was er bij geweest en had van 
de gelegenheid gebruik gemaakt om te vragen 
of wij hem een keer mochten interviewen over 
zijn periode in Nederland. Hij wilde daar graag 
aan meewerken en wij werden heel hartelijk 
ontvangen in zijn flat in het centrum van Lohja. 
Hij woont daar met zijn (tweede) vrouw en een 
zoon die biologie studeert aan de Universiteit 
van Helsinki. Het echtpaar heeft ook nog een 
oudere zoon.

Ik had al het een en ander gelezen over 
dominee Haveri in het boek over de Finse Zee-
manskerk in Rotterdam, dat in 2007 is geschre-
ven door Paula Raitis. Het bestuur van de ‘Finse 
Vereniging voor Zeeliedenzending’ (Suomen 
Merimieslähetysseura) had hem op 22 april 
1955 officieel aangesteld als dominee van de 

Finse Zeemanskerk. De ‘Finse Vereniging voor 
Zeeliedenzending’ was er een jaar eerder in ge-
slaagd om, met behulp van consul Vinke, een 
huis te kopen op het adres ’s Gravendijkwal 64. 
De kerk is hier nog steeds gehuisvest (er is later 
een buurhuis bijgetrokken). 

De laatste jaren voor de oorlog was de Finse 
Zeemanskerk gevestigd geweest in een huis 
op het Willemsplein, aan de noordelijke Maas-
oever. Helaas is dit huis, dat werd gehuurd, 
tijdens het bombardement in 1940 volledig 
verwoest. Het was, omdat tijdens de eerste ja-
ren na de oorlog Rotterdam weer opgebouwd 
moest worden, niet eerder mogelijk geweest 
om een nieuw onderdak voor de Zeemanskerk 
te vinden.

Nadat hij in 1949 tot dominee was gewijd 
en als nuorisopappi (een dominee voor jonge-
ren) in Lohja had gewerkt, betrok Viljo Haveri 
op 1 juli 1955 met zijn gezin het pand op de 
’s Gravendijkwal in Rotterdam. In september 
werd ook een vahtimestari benoemd, een soort 
manusje van alles. Dit was Arie Rosbeek, die van 
de zelfde leeftijd was als de dominee. Uiteinde-
lijk zou dominee Haveri met zijn eerste vrouw 
en drie zoons uit zijn eerste huwelijk, plus een 
geadopteerde dochter (zie foto), tot in 1960 in 
Rotterdam verblijven. Hierna is het gezin terug-
gekeerd naar Finland.

De familie Haveri in 1955 tijdens het verblijf in Rot-
terdam

E E N  b E z O E k  A A N  D O m I N E E  H A v E R I
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Wij vroegen onze gastheer, die ook nog een 
beetje Nederlands sprak, of hij iets kon vertellen 
over speciale gebeurtenissen tijdens zijn verblijf 
in Rotterdam. Een heel bijzondere gebeurtenis 
voor hem was een auto vol tulpen geweest, die 
op een dag bij de kerk werden afgeleverd. Zo 
een grote hoeveelheid bloemen had hij in zijn 
leven nog nooit eerder gezien! Zij bleken ver-
stuurd te zijn in opdracht van de vrouw van een 
jonge Finse zeeman. Deze zeeman had een on-
geluk gehad in de machinekamer van zijn schip, 
waarna het er naar had uitgezien dat zijn duim 
geamputeerd moest worden. Gelukkig heeft 
een chirurg in een Rotterdams ziekenhuis dit 
kunnen voorkomen, anders was dit het eind 
geweest van zijn zeemansloopbaan. Maar hij 
moest daarna wel een lange tijd revalideren en 
werd liefderijk opgevangen in de Zeemanskerk 
door de domineesfamilie. 

Verder was dominee Haveri bijzonder posi-
tief over zijn samenwerking met Arie Rosbeek, 
die hij later nog een aantal malen heeft bezocht 
in Nederland, maar die inmiddels is overleden. 
Hij vertelde ook dat Arie Rosbeek tijdens de 
oorlog als timmerman in Lapland had gewerkt 
voor de Duitsers en dat hij daar zijn half Finse, 
half Lapse vrouw had ontmoet. Wat dit verhaal 
toch wel speciaal maakt, de dominee heeft tij-
dens de Vervolgoorlog in het Finse leger dienst 
gedaan als verkenner. Hij is actief geweest ach-
ter de frontlinie in …. Lapland. Hij heeft hier-
voor een groot aantal lintjes gekregen en hij liet 
trots een jasje zien waar deze opgespeld waren 
(zie foto). Ik deed nog een poging om meer te 
weten te komen over de activiteiten van Arie 
Rosbeek in Lapland, wat vanuit Nederlands 
oogpunt toch een beetje pikant is, maar het 
lukte mij niet om hier van onze gastheer meer 
duidelijkheid over te krijgen. 

De lintjes van dominee Haveri

Dominee Haveri vertelde ook dat hem in 
het leger vaak een verhoging in rang is aange-
boden, maar op zo een promotie was hij nooit 
ingegaan. Hij was in opleiding voor dominee en 
hij vond dat een hogere rang niet paste bij zijn 
toekomstige functie. Hij heeft wel, ondanks dat 
hij toen nog niet tot dominee was gewijd, in het 
leger kerkdiensten geleid. 

Huwelijken mochten in die tijd niet voltrok-
ken worden in de Zeemanskerk in Rotterdam, 
maar wel in de Finse ambassade in Den Haag. 
Onze gastheer vertelde dat hij verschillende 
huwelijken in de ambassade heeft ingezegend, 
maar hij kon zich de bruidsparen niet meer 
herinneren. Een paar jaar later, nadat hij al uit 
Rotterdam was vetrokken, is het wel mogelijk 
geworden om huwelijken te sluiten in de Zee-
manskerk.

Met Nederlanders had dominee Haveri al-
leen maar gunstige ervaringen gehad. We heb-
ben wel geprobeerd nog iets negatiefs uit hem 
te krijgen, maar tevergeefs. Over consul Vinke, 
die een heel belangrijke rol heeft gespeeld bij 
de aankoop van het pand op de ’s Gravendijk-
wal, had hij ook alleen maar lovende woorden. 
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Na het interview heb ik nog het een ander 
gevonden over dominee Haveri op het internet. 
Na zijn verblijf in Rotterdam heeft hij tot 1965 
op de kansel gestaan in Loima en Rauma. In 
1965 is hij weer in Lohja als hulppredikant gaan 
werken. Vervolgens werd hij in 1967 gekozen tot 
kirkkoherra in de gemeente Lohja en leidde hij 
de diensten in de Heilige Lauri kerk, de grootste 
Middeleeuwse dorpskerk in Finland. In 1983 is 
hij met pensioen gegaan.

 Arnold Pieterse

Onze voorzitter, Henriette, feliciteert dominee
 Haveri met zijn 90ste verjaardag

De Heilige Lauri kerk in Lohja, die gebouwd is in de 
vijftiende eeuw
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Mielikki Ivalo

Mielikki Ivalo (geboren op 21 september 
1907 in Sääksmäki, overleden op 20 maart 
1995 in Marbella, Spanje) was een Finse am-
bassadeursvrouw, die boeken heeft geschreven 
over haar ervaringen in de verschillende lan-
den, waar zij met haar man, Asko Ivalo, heeft 
gewoond. Zij vertelt hierbij uitgebreid en open-
hartig over uiteenlopende gebeurtenissen en 
over personen waar zij in die landen kennis mee 
maakte en die meestal afkomstig waren uit de 
‘high society’. Haar man, haar drie kinderen, en 
haar familie in Finland, nemen in deze boeken, 
je zou het een soort mémoires kunnen noe-
men, ook een belangrijke plaats in. In bepaalde 

gevallen haalt zij hierbij, als aanvulling, teksten 
aan uit het dagboek van haar man en uit brie-
ven van familieleden. 

In de periode 1947-1951 was Asko Ivalo ge-
zant in Den Haag. Hij was de eerste Finse gezant 
die ook daadwerkelijk in Nederland zijn stand-
plaats had. Vòòr de Tweede Wereldoorlog had 
Finland het gezantschap in Den Haag gecombi-
neerd met andere Europese hoofdsteden, zoals 
Brussel, Kopenhagen, Londen en Oslo, en werd 
Finland in Den Haag vertegenwoordigd door 
een zaakgelastigde.

Mielikki Ivalo schrijft over haar Haagse pe-
riode in het boek ‘Pyörteissä: diplomaattiper-
heen elämää sodanjelkeisessä Euroopassa ja 
Aasiassa’ (‘In een draaikolk: het leven van een 
diplomatenfamilie na de oorlog in Europa en 
Azië’). Dit boek, dat gepubliceerd is in 1977, laat 
zien wat haar ervaringen waren in Nederland, 
in de jaren kort na de oorlog. Zij vertelt daarbij 
ook over de toenmalige Finse consuls, die voor 
een deel tevens bestuursleden waren van de 
Finsch-Nederlandsche Vereniging (de tegen-
woordige Vereniging Nederland-Finland). Om-
dat er geen archief beschikbaar is van de Ver-
eniging Nederland-Finland uit de periode vòòr 
1968, geeft dit informatie hoe de Vereniging in 
die tijd reilde en zeilde.

Mielikki doet eigenlijk geen poging om Ne-
derland met haar vaderland Finland te verge-
lijken, zij beperkt zich tot het beschrijven van 
dagelijkse gebeurtenissen en noemt daarbij de 
namen van heel veel personen, wat soms toch 
wel wat moeilijk te volgen is. 

Asko Ivalo heeft meer dan 40 jaar een 
belangrijke rol heeft gespeeld in de Finse bui-
tenlandse dienst en werd over het algemeen 
gezien als een deskundig diplomaat. Toch zou 
hij nu min of meer vergeten zijn, wanneer zijn 
vrouw hem niet door middel van haar boeken 

m I E L I k k I  I v A L O  E N  N E D E R L A N D
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bekend had gemaakt bij het grote publiek.
Mielikki’s boeken, die geschreven zijn in de 

periode 1973-1992, zijn nog steeds aanwezig in 
de meeste Finse bibliotheken. Het was voor mij 
dus vrij eenvoudig om haar pennenvruchten te 
lenen. Vermoedelijk worden haar boeken niet 
zo heel veel meer gelezen, maar dit is vroeger 
kennelijk anders geweest. Dit heeft er waar-
schijnlijk mee te maken gehad dat er toch wel 
tegen een ambassadeursfamilie werd opgeke-
ken en het Finse publiek kennelijk nieuwsgierig 
was om meer te weten tekomen over het privé 
leven van zulke hooggeplaatste personen.

Beelden van Emil Wickström bij de ingang van het 
centraal station in Helsinki

Hier komt dan nog bij dat Mielikki een 
dochter is van één van de beroemdste Finse 
beeldhouwers, Emil Wickström (hij heeft onder 
andere de beelden gemaakt die tegen de gevel 
staan van het centraal station in Helsinki), en 
dat de meest bekende Finse cartoonist, Kari 
Suomalainen, een neef van haar is (een zoon 
van haar zuster Estelle). Bovendien was haar 
man, Asko Ivalo, een zoon van de schrijver en 
journalist Santeri Ivalo (hij heette oorspron-
kelijk Herman Alexander Ingman), die in de 
periode 1890-1932 meer dan 35 boeken heeft 
geschreven, waaronder een aantal historische 
romans. Santeri Ivalo was verder ook nog, di-
rect na de Finse onafhankelijkheid, in de peri-
ode 1918-1920, hoofdredacteur van de Helsin-
gin Sanomat.

Mielikki Ivalo komt heel duidelijk voor haar 
mening uit en spaart daarbij de door haar be-
schreven personen niet. Soms zijn haar opmer-
kingen zelfs nu nog, meer dan zestig jaar later, 
vrij schokkend. Ook vertelt zij heel open over 
tragedies binnen haar eigen familie. Hierbij 
moet er wel rekening mee gehouden worden 
dat zij de boeken veel later heeft geschreven, 
nadat haar man (in 1968) was overleden, en dit 
dus geen repercussies meer kon hebben voor 
zijn functioneren als diplomaat.

Het verblijf van Mielikki Ivalo in Nederland 
begon op 31 oktober 1947, maar haar man was 
al meer dan twee maanden eerder, op 16 augus-
tus 1947, naar Nederland afgereisd. De oudste 
dochter, Ermeli, die toen 18 jaar oud was, bleef 
nog een jaar op school in Finland en woonde 
daar bij kennissen. Zoon Veikko (15 jaar) en de 
jongste dochter Aila (10 jaar) gingen mee naar 
Nederland.

Asko en Mielikki Ivalo met hun dochters Irmeli en Aila 
omstreeks 1948

Mielikki heeft ook een paar stukjes in haar 
boek opgenomen uit het dagboek van haar 
man Asko, die betrekking hebben op die eer-
ste twee maanden, dus toen hij nog alleen in 
Nederland was. Hierbij is een nogal pikante 
beschrijving van zijn eerste bezoek aan konin-
gin Wilhelmina waarbij hij zijn geloofsbrieven 
overhandigde. De koningin vertelde hem onder 
andere (het gesprek werd in het Frans gevoerd), 
dat haar overleden man (Prins Hendrik) Finland 
een keer had bezocht. Hierover had Asko het 
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volgende commentaar (vrij vertaald): 
De koningin vertelde dat haar overleden man 
een keer Finland had bezocht. Daar zou ik ook 
het een en ander over kunnen vertellen. Ik was 
indertijd attaché in Stockholm toen Zijne Ko-
ninklijke Hoogheid vandaar naar Finland vertrok. 
Ik herinner mij deze kerel zo goed omdat hij een 
beetje aangeschoten was en zich nogal opgefokt 
gedroeg.

Deze geheime gedachten van de ambassa-
deur tijdens een officieel bezoek aan het staats-
hoofd, al is het dan wel pas dertig jaar later in 
het Fins gepubliceerd, lijken niet erg te passen 
bij zijn doorgaans diplomatieke taalgebruik.

De familie Ivalo verbleef de eerste weken in 
Den Haag in het dure Hotel des Indes. De Finse 
staat betaalde wel de overnachtingen, maar 
niet de maaltijden. De familie ging daarom 
vaak buiten het hotel eten, waarbij Mielikki on-
der andere vertelt over gelegenheden waar pof-
fertjes op het menu stonden, die ze beschreef 
als een soort gebakken plakjes die leken op olie-
bollen, die speciaal een heerlijkheid waren voor 
de kinderen.

Eind november konden ze verhuizen naar 
een echte residentie op het adres Amaliestraat 
9. Het huis was door consul Arnold Frank ge-
kocht, die het aan de ambassadeursfamilie 
verhuurde. Op 26 november arriveerden twee 
personeelsleden uit Finland, Rauha en Hilja, en 
hierbij kwam ook nog een al wat oudere man, 
Juri. Zij beschreef de woning als een hoog rij-
tjeshuis, opgebouwd uit rode bakstenen.

Mielikki schrijft in haar boek dat in Neder-
land nog veel producten, zoals kaas, boter en 
suiker, ‘op de bon waren’, zo kort na de oorlog. 
Dit gold ook voor kleren en stoffen. Om aan 
gordijnstoffen te komen had ze een speciale 
toestemming weten te krijgen van het Neder-
landse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Al vanaf het eerste begin kreeg de familie 
veel steun van de bestuursleden van de Finsch-

Nederlandsche Vereniging. In tegenstelling 
tot de tegenwoordige Vereniging Nederland-
Finland bestond het bestuur in die tijd voor een 
groot deel uit Finse consuls. Dit waren over het 
algemeen Nederlanders die een hoge functie 
bekleedden in het bedrijfsleven en commerci-
ele banden hadden met Finland. Onder andere 
schreef zij:

De voorzitter van de Finsch-Nederlandsche 
Vereniging, was onze consul in Den Haag, J.J.R. 
Schmal, en het bestuurslid Jaap Moorman, een 
grote Finland fan, zou jarenlang een kennis blij-
ven van de Ivalo’s. De Vereniging was misschien 
iets te actief, zoals dit soort verenigingen dikwijls 
zijn.

Verder schrijft zij over Jan Schmal niet erg 
positief, zij noemt hem een ’kiihkokalvinisti’ 
(een extreme Calvinist) en zijn vrouw komt er 
helemaal slecht vanaf. Volgens Mielikki zat zij 
onder de plak van haar man. Het kan zijn dat 
dit te maken heeft gehad met het verschil in 
de positie van de vrouwen in Finland en Neder-
land in die tijd. De Finse vrouwen waren, vooral 
wanneer dit vergeleken wordt met vrouwen uit 
het Nederlands christelijk milieu, veel meer 
geëmancipeerd. Dan constateerde Mielikki dat 
Schmal een ambtenaar was en niet vermo-
gend.

Toch is Jan Schmal, die in 1946 Theo van 
der Vlugt opvolgde als voorzitter van de Finsch-
Nederlandsche Vereniging, een heel bijzondere 
man geweest. Hij was professor, lid van de 
Tweede Kamer en had een grote talenkennis. 
Hij is in 1966 overleden en heeft het boek van 
Mielikki Ivalo met dit commentaar, wanneer hij 
tenminste genoeg kennis van het Fins heeft ge-
had, niet kunnen lezen.

Jaap Moorman was een uitgever en heeft 
onder andere een publikatie geschreven ‘Fin-
land, staatkundig, economisch en technisch’ 
(1925). Hij was commandeur in de Orde van de 
Witte Roos van Finland.
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Over de bestuursleden Moorman, Frank en 
Bruna, vertelt Mielikki nog het volgende:

Moorman en Frank hadden de zelfde postuur, 
een beetje aan de dikke kant, met een rond ge-
zicht, zij waren welwillend, vriendelijk lachend, 
en een beetje speciaal. Hun vrouwen waren 
niet erg interessant. De al wat oudere mevrouw 
Moorman, mager met grijs haar, die een beetje 
moeilijk kon doen, stond nogal korzelig tegen-
over de grote ‘Finland liefde’ van haar man. Hun 
huis was in een ouderwetse Nederlandse stijl ge-
meubileerd. Jaap Moorman had een voet verlo-
ren tijdens de oorlog en hij had wat moeite om 
de smalle (Nederlandse) trappen op te lopen. 
Mevrouw Frank was veel jonger dan haar man, 
zij was blond, had een rond gezicht, was tamelijk 
knap en een vrolijk type. Albert Bruna, ook een 
beetje aan de dikke kant, en van middelbare leef-
tijd, was een rijke uitgever en zakenman. Ik heb 
geen enkele herinnering meer aan zijn vrouw.

De favorieten van Mielikki onder de consuls 
waren Gerrit Key (een Amsterdamse houthan-
delaar) en Albertus Vinke (een Rotterdamse 
reder).

De familie Key was van het clubje consuls 
het meest plezierig. Gerrit Key zelf was lang, 
slank, zoals een Viking; hij had blond, een beetje 
roodachtig, rechtopstaand haar, en een manlijke 
gezichtsuitdrukking. Hij was een betrouwbare, 
natuurlijk overkomende en vrolijke vriend. Me-
vrouw Key was een typische Nederlandse, die 
ook vriendelijk was maar een beetje stil. Hun 
zoon Robert, die door Asko tot vice-consul werd 
benoemd, was zo een leuke man dat ik hem graag 
als schoonzoon had gehad. Zoals zijn vader sprak 
en schreef hij vloeiend Zweeds, en hij heeft ons 
veel geholpen.

Op de tweede plaats kwamen voor mij de 
Rotterdamse vice-consul, de rijke reder Albertus 
Vinke, en zijn schattige vrouw Martha, die kunst-
schilder was, heel vrouwelijk en zeldzaam knap, 
en voor een Nederlandse, heel goed gekleed Ik 

kreeg van haar als afscheidscadeau een door 
haar vervaardigd schilderijtje waarop een boe-
ket bloemen was afgebeeld met de woorden ‘au 
revoir’. Albertus was klein van stuk, een beetje 
teer gebouwd, met altijd een glimlach, hij was 
misschien een beetje een zoetsappig type, maar 
zeker welwillend en hij stond altijd klaar om ons 
te helpen.

Robert Key was later, van 1982 tot 1992, 
voorzitter van de Vereniging Nederland-Finland. 
Albertus Vinke is een belangrijke steun geweest 
voor de Finse Zeemanskerk in Rotterdam. Hij 
heeft kunnen regelen dat de Zeemanskerk het 
pand kon kopen op de ’s Gravendijkwal, wat zijn 
ouderlijk huis was geweest.

Op 6 december 1947, de Finse onafhankelijk-
heidsdag, organiseerde de Finsch-Nederlandse 
Vereniging een lunch in de Societeit de Witte 
en ‘s middags werden leden van de vereniging 
en Finnen die in Nederland verbleven, uitgeno-
digd in de residentie van de ambassadeur. Het 
waren, vertelt Mielikki, de eerste gasten die zij 
in hun Nederlandse huis hebben ontvangen.

Op 2 januari 1948 werd het echtpaar Ivalo 
bij Koningin Wilhelmina uitgenodigd voor een 
nieuwjaarsreceptie en Mielikki schreef hierover 
uitgebreid aan haar dochter Ermeli. Het geeft 
een aardig idee van het protocol aan het Ne-
derlandse hof in die tijd:

Ik heb misschien wel de meest bijzondere 
ervaring van mijn leven gehad toen wij Mimmi 
(Wilhelmina) gelukkig nieuwjaar gingen wensen. 
Het was echt een schitterende gebeurtenis. We 
stonden voor zeven uur op en vertrokken om ne-
gen uur met de auto naar Amsterdam. Tijdens de 
reis zagen we draaiende windmolens en er was 
nog vee buiten in de wei. Ik had mijn mantelpak 
op schoot en de heren waren in jacquet. Ik kon 
mij in de Amsterdamse Club, waar wij eerst naar 
toe gingen, verkleden. Om half elf reden we naar 
het paleis, stonden daar een moment stil om de 
vlaggen en de eregarde te groeten en gingen 



12

vervolgens naar binnen. Daar werden we naar 
de grote zaal geleid. De mannen moesten aan 
de rechterkant gaan staan en de vrouwen aan 
de linkerkant. Hier moesten we langer dan een 
uur wachten totdat de koningin binnentrad door 
een deur aan het eind van de zaal. De vrouwen 
maakten een révérence en de mannen een bui-
ging. Daarna gaf Mimmi eerst de ambassadeurs 
een hand en sprak korte tijd met ze, waarna de di-
plomaten opnieuw een buiging maakten. Vervol-
gens liep zij over een groot kleed in het midden 
van de zaal naar de andere kant om zich te onder-
houden met de vrouwen van de ambassadeurs. 
Toen Mimmi de door mij beleefd aangeboden 
hand schudde, maakte ik een kniebuiging tot aan 
de grond. Zij wenste mij een gelukkig nieuwjaar 
in het Frans, en ik deed hetzelfde, maar daarna 
zei ze, tot mijn schrik, “met U kan ik Hollands 
spreken”. Ik antwoordde, “Ja Majesteit, met U 
kan ik een beetje spreken”. Hierna informeerde 
zij in het Nederlands hoe het met mijn kinderen 
ging. Ik antwoordde dat de twee jongste kinde-
ren thuis waren en dat de oudste nog een jaar 
op school zat in Finland, maar dat ik verwachtte 
dat zij het volgend jaar ook naar Nederland zou 
komen. Zij glimlachte vriendelijk en keek mij 
strak aan. Ik was de enige ambassadeursvrouw, 
behalve die van Zuid-Afrika, waar zij Nederlands 
mee sprak. Ik denk dat meer dan 40 diplomaten 
naar mij keken en zich afvroegen hoe deze pas 
aangekomen Finse het er vanaf bracht. De hele, 
staande ceremonie, duurde twee en een half uur, 
tot de koningin zich terugtrok en iedereen weer 
een kniebuiging/buiging maakte.

Mielikki had vanaf het begin van haar ver-
blijf in Nederland actief Nederlands geleerd, 
maar het wordt in haar boek niet uitgelegd hoe 
koningin Wilhelmina daarvan wist. Alles bij el-
kaar is het wel duidelijk dat Mielikki behoorlijk 
onder de indruk was van deze ontvangst bij de 
koningin.

Koningin Juliana heeft dit ritueel sterk ver-

eenvoudigd. De nieuwsjaarsreceptie op 3 janu-
ari 1949, waar behalve het echtpaar Ivalo, ook 
hun dochter Ermeli bij was, die ondertussen naar 
Nederland was gekomen en in Delft was gaan 
studeren, werd ook uitgebreid door Mielikki 
beschreven. De diplomaten liepen nu in een rij 
langs het koninklijk paar, zoals op een receptie, 
om een hand te geven en nieuwjaarswensen uit 
te wisselen. Hierbij stelde Mielikki haar doch-
ter Irmeli aan de koningin voor en vertelde haar 
dat zij in Delft studeerde. Een paar weken later 
was er weer een feestelijke bijeenkomst in het 
paleis op de Dam, en de Ivalo’s en hun dochter 
werden speciaal uitgenodigd om korte tijd aan 
de tafel van koningin Juliana en prins Bernhard 
te komen zitten. Juliana zou daar gezegd heb-
ben in het Frans:

La fille de madame étudie à Delft: je trouve 
cela très courageux. (De dochter van mevrouw 
studeert in Delft: ik vind dat erg moedig). Mielik-
ki was duidelijk vereerd en schreef in haar boek: 
Ajatella, että hän muisti! (Bedenk toch maar dat 
zij zich dit herinnerde!).

Mielikki was met haar man ook bij de inhul-
diging van van koningin Juliana in de Nieuwe 
Kerk in Amsterdam op 6 september 1948. Asko 
zat tijdens de plechtigheid links achter de ko-
ninlijke familie en Mielikki rechts.

Toch maakte Mielikki ook een paar opmer-
kingen in haar boek over de Nederlandse konink-
lijke familie die niet erg complimenteus waren: 
De koninginnen Wilhelmina en Juliana zagen er 
toch wel heel ‘gewoon’ uit, en de prinsesjes, met 
hun ronde gezichten, zijn kleine dikzakjes. De 
echtgenoten, de overleden prins Hendrik, die 
heel bekend was in Finland, en prins Bernhard, 
zijn goeduitziende, slanke Pruisen, echt heel iets 
anders dan hun vrouwen.

In de eerste plaats was de echtgenoot van 
koningin Wilhelmina, prins Hendrik, zeker niet 
slank en verder zou je kunnen stellen dat dit, 
wanneer zij zo vriendelijk door zowel Wilhelmi-
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na als Juliana te woord was gestaan, toch wel 
een beetje pedant overkomt. 

Mielikki beschreef ook een groot aantal re-
cepties en feesten. Een voorbeeld was de viering 
van de zestigste verjaardag van de vermogende 
houthandelaar en consul Arnold Frank in janu-
ari 1949 in kasteel Oud Wassenaar. Er waren 
meer dan tachtig gasten, waaronder tien verte-
genwoordigers van houtfirma’s in Finland, het 
diner bestond uit twaalf gangen en het feest 
duurde tot zes uur in de ochtend.

 Een belangrijke gebeurtenis was ook de 
tentoonstelling over hedendaagse Finse kunst 
in het Haags gemeentemuseum, die op 5 no-
vember 1949 door Asko Ivalo werd geopend. Bij 
de opening waren 300 genodigden. Een jaar la-
ter, in oktober 1951, was er verder nog een ten-
toonstelling over de Finse architect Alvar Aalto 
in Amsterdam.

In 1950 leverde Finland aan Nederland ma-
teriaal voor de bouw van scholen. Deze ‘Finse 
scholen’ die van hout waren, konden snel wor-
den opgebouwd en hielpen in belangrijke mate 
om de naoorlogse ‘babyboom’ in Nederland op 
te vangen. Ter gelegenheid van de opening van 
de vijftigste Finse school, in Tiel, werd het echt-
paar Ivalo een delftsblauw bord aangeboden 
met daarop een afbeelding van de school.

Tijdens haar verblijf in Nederland was er 
een intensieve briefwisseling tussen Mielikki 
en haar schoonmoeder, Ellinor Ivalo. Haar 
schoonouders hadden in 1917 een hirsitalo la-
ten bouwen aan de oever van het Humaljärvi in 
Kirkkonummi. Dit huis ‘Villa Ivalo’ bestaat nog 
steeds.

Op 18 november 1949 schreef Ellinor een 
paar markante regels:

Ambassadeur van der Vlugt begon een toe-
spraak in zijn residentie als volgt: Sylvia Petro-
nella is er in geslaagd ons land bekender te ma-
ken dan mij gelukt is in de hele periode dat ik hier 
in Finland heb gewerkt.

Deze opmerking had te maken met de avon-
turierster Sylvia Petronella van der Moer, die bij 
de goudzoekers in Lemmenjoki had verbleven. 
Zij werd door de Finse politie verdacht van spi-
onage, maar dat is nooit bewezen. Omdat zij 
haar hotelrekeningen in Helsinki niet had be-
taald, werd zij na een proces het land uitgezet. 

In december 1951 werd ambassadeur Ivalo 
overgeplaatst naar Ankara. Maar de familie bleef 
hechte banden houden met Nederland. Niet in 
de laatste plaats omdat zoon Veikko tweemaal 
trouwde met een Nederlandse vrouw. Uit zijn 
eerste huwelijk werd een zoon geboren en uit 
het tweede huwelijk twee dochters. De familie 
Ivalo is dus een echte Fins-Nederlandse familie 
geworden.

De oudste dochter, Irmeli, is met een Bra-
ziliaan getrouwd en kreeg met hem vier kinde-
ren. Uiteindelijk is zij van haar Brazilaanse man 
gescheiden en hertrouwd met een Noor, en uit 
dit huwelijk werd nog een dochter geboren. De 
jongste dochter, Aila, is met een Amerikaan ge-
trouwd en kreeg vier kinderen. Helaas zijn zo-
wel Veikko als Aila erg jong overleden.

Het ouderlijk huis van Mielikki Ivalo, ‘Visa-
vuori’, in Sääksmäki, ongeveer 15 km ten zuiden 
van Valkeakoski, werd in 1967, ter ere van haar 
vader, de beeldhouwer Emil Wikström, een 
museum. De rest van het stuk terrein rondom 
dit huis werd verdeeld over de drie dochters. 
Mielikki kreeg een stuk van ongeveer een hec-
tare waarop zij een zomerhuis bouwde dat ze 
‘Visaviita’ noemde.

Mielikki Ivalo, die ook actief aan joga deed, 
zegt in 1991, aan het eind van haar laatste 
boek, dat ze ‘Visaviidan iltan’ (‘De avond van 
Visa viita’) noemde:

Ik word binnenkort 84 jaar, ik woon alleen, 
reis, rijd auto, en heb geen bril nodig. Mijn ge-
wicht is altijd het zelfde gebleven, 55 kilo. Leer 
van mij!

 Arnold Pieterse
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Mag ik mij even voorstellen........
Frits Soetmann is mijn naam en sinds de 

ALV van 27 maart 2010 ben ik lid van het be-
stuur van de Nederlandsevereniging in Finland.

Ik woon sinds september 2008 in Finland 
na 22 jaar in Zwitserland gewoond te hebben. 
Door mijn partner ben ik de laatste 15 jaar re-
gelmatig in Finland geweest en is de liefde voor 
het land beginnen te groeien. Met de tijd kwam 
het idee om misschien de gok te wagen en naar 
Finland te gaan. Zoals gezegd, naar veel georga-
niseer, kwamen wij eind september in Finland, 
in Helsinki met de boot aan.

De eerste maanden leef je alsof je op va-
kantie bent, want alles is nieuw en spannend. 
Al gauw echter kwam de werkelijkheid om de 
hoek kijken en werd het duidelijk dat niemand 
op mij (sprak geen of weinig Fins) zat te wach-
ten. Een moeilijke tijd!

Na 7 maanden kreeg ik de mogelijkheid om 
een klein restaurantje te openen in Lohja, in een 
nieuw te openen Fitnesscentrum. In dit Fitness-
centrum, waar Henriette ook lid is, heb ik haar 
leren kennen en ben zo in kontakt gekomen met 
haar en de Nederlandse Vereniging in Finland.

Een boerenkoolmiddag was hiervan het ge-

volg, waar 20 leden op afkwamen die echte Ne-
derlandse boerenkool met echte Nederlandse 
worst voogeschoteld kregen. Ik kan zeggen dat 
het een succes was.

Zelf doe ik ook veel aan fitness, ik loop ma-
rathons, heb er inmiddels 40 opzitten, ik kijk en 
speel graag voetbal. Aangedaan ben ik ook van 
de Finse glaskunst, natuur en muziek (tango). 
Verder heb ik 2 honden.

Mijn werk vergt veel van mijn tijd, maar als 
er tijd is, zit ik graag met een leeg blad papier 
en een inktpen in mijn hand en probeer stads-
gezichten en natuurmomenten op papier vast 
te leggen.

Mijn opgave in het bestuur is het in en rond 
Helsinki activiteiten te organisieren om zo het 
kontakt tussen de leden noch intensiver en 
gezelliger te maken. Zoals een ieder weet kan 
men dat natuurlijk niet alleen en is er ook hulp 
nodig, ik denk aan ideeën.

Het zou aardig zijn om te vernemen wat 
voor activiteiten er gemist worden. Elk idee is 
welkom, stuur het naar events@nederlandse-
vereniging.fi

Ik ben benieuwd.....
Met vriendelijke groeten, Frits Soetmann

F R I T S  S O E T m A N N

Länsi-Uusimaa

Op 4 september om 11.00 uur heet Bart Venema ons welkom bij de kwekerij van Puutarha Tah-
voset. Het adres is Puutarha Tahvoset, Taimitie, 10420 Pohjankuru (Pohja).
Vanaf Helsinki is het via Karjaa de 111 richting Pohja. Na Pohja nog 6km dezelfde 111 volgen tot 
aan de rechterkant de Taimitie komt met het bord van de firma Tahvoset. Volg deze Taimitie tot 
u bij het kantoor uitkomt (eerst een stuk rechtdoor en dan een bocht naar rechts).
Voor de mensen vanaf Turku volgt u de 52 richting Tammisaari. Hier komt dan de afslag naar 
links naar Pohja en Fiskars, u volgt deze 111 zo´n 6km en dan komt de Taimitie aan de linkerkant. 
Zijn er vragen, bel Bart (040 8374034).
Ook is het mogelijk om weer wat plantjes te kopen, zoekt u iets speciaals of wilt u wat meer 
kopen, bestel het dan van te voren alstublieft.
Ik wens jullie allemaal een mooi voorjaar en zomer toe.
Groetjes van Bart Venema
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Het was meer dan een jaar geleden, dat 
tijdens een bijeenkomst van de ambassadeur, 
dhr. N. Beets, met vertegenwoordiging van de 
Nederlandse Vereniging en de Nederlandse 
School, NTC, de eerste ideeën ontstonden om 
de Koninginnedag grootser te vieren dan alleen 
de traditionele receptie op de residentie. Op de 
Koninginnedag van 2009 zijn de eerste vrijwilli-
gers gevonden om zich hiervoor in te zetten en 
in het begin van de zomer van dat jaar begon-
nen de eerste concrete contouren van het feest 
duidelijk te worden. De oranjebalcommissie 
was gevormd en zij kreeg haar steun van zowel 
de Vereniging als de School. 

Het was rond die tijd, toen ik van de eerste 
plannen hoorde om een oranjebal te organise-
ren. Een goed idee dacht ik nog. Nou ben ik zelf 
best blij om in een republiek te wonen, maar 
een glaasje op de koningin heffen vind meestal 
niet zo’n probleem. Bovendien heb ik wel eens 

horen verkondigen, dat hoe verder je van het 
koninklijk huis woont, hoe meer er van houdt. 
Het omgekeerde schijnt overigens ook waar te 
zijn. Hoe dichterbij, hoe erger ‘t is. Daarnaast 
was het een speciale gelegenheid. Onze konin-
gin vierde dit jaar haar 30ste regeringsjaar en 
dat gaf toch wat extra cachet aan deze gebeur-
tenis. 

Hoe was Koninginnedag met Koningin 
Beatrix ook alweer begonnen? De kroning was 
in Amsterdam, Polak was toen nog burgemees-
ter van die stad. De VPRO legde op TV nog even 
uit hoe je rookbom maakt, en de krakers wilden 
maar 1 ding. Het feestje zoveel mogelijk ver-
stieren. “Geen woning, geen kroning”, was hun 
motto. Daarop rolden de tanks door de straten 
en verkeerde Amsterdam in een soort staat van 
beleg. De nieuwe koningin kon in de dag daarop 
ME’ers in ziekenhuis gaan bezoeken. Voorwaar 
geen goed begin, maar van een dergelijke anti-
stemming was nu geen sprake. Integendeel 
iedereen leek wel zin te hebben in een feestje 
en zo kon het gebeuren dat snel een oranjebal-
commissie gevormd werd dat de organisatie 
van het feest op zich nam.

De leden van de commissie waren: Sigrid 
Booms, Manon Lindner, Guido Nuijten, Petra 
Castrén, Angelien van’t Klooster, Mia Heijns-
broek-Wiren, Rogier Heijnsbroek, en Thomas 
van Leeuwen.

Een van de eerste en belangrijkste opgaven 
voor de commissie was de vraag, hoe we het 
willen vieren. Hiervoor was het vinden van een 
geschikte locatie essentieel, aangezien de loca-
tie de randvoorwaarden schept voor het type 
feest. Als rode draad door de voorbereiding wa-
ren de kosten en de balans in de kostendekking, 
opdat het enerzijds niet te duur wordt voor de 
deelnemers en anderzijds de commissie geen 
onverantwoorde financiële risico’s op zich nam. 

O R A N j E b A L
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Een te hoge prijs zou te veel kunnen afschrik-
ken. Niemand wist vooraf ook hoeveel animo 
er zou zijn, aangezien er in Finland niet eerder 
zo’n groot feest voor de Nederlandse gemeen-
schap was georganiseerd. De viering van het 
huwelijk tussen Willem-Alexander en Maxima 
kwam nog het meest in de buurt.

Dankzij de goede connecties van Mia met 
Kämp kon de locatie relatief snel worden vast-
gelegd en verschoof de focus op de indeling 
van het feest. Kernpunten van het feest waren 
een goed diner, dansen met liefst live muziek 
en natuurlijk iets van een loterij. Ook moest er 
een eigen administratie opgezet worden en was 
het zaak het feest wereldkundig te maken om 
zoveel mogelijk mensen in de Nederlandse ge-
meenschap te informeren over dit unieke feest. 
Om het geheel kostendekkend te maken kre-
gen we steun van de Ambassade, maar was het 
ook noodzakelijk sponsoring te vinden. 

De commissie is derhalve alle sponsors zeer 
dankbaar voor hun bijdragen aan het feest. De 
sponsors waren Lapin Kulta (Hartwall), KLM, 
Transfennica, Sharetastes Catering, NRC, No-
kia en natuurlijk ook de Ambassade en de Ne-
derlandse Vereniging. Een deel van de sponsors 
heeft voorzien in een financiële ondersteuning, 

andere sponsors hebben de prachtige prijzen 
voor de loterij verzorgd. De verloting van de 
hoofdprijs, een reis voor 2 naar Curaçao, werd 
tijdens het feest derhalve ook op met spanning 
gadegeslagen.

De Nederlandse Vereniging in Finland heeft 
het feest vooral via de media gesteund, waaron-
der Noorderlicht, de website, het forum, hyves, 
twitter en facebook. Ook heeft zij een garant-
stelling voor een geldelijke bijdrage geleverd. 
Dat laatste is met wat moeite gegaan omdat in 
dit boekjaar toch allerlei onverwachte uitgaven 
zijn geweest. Dan moet je prioriteiten stellen, 
de kaasschaaf hanteren en beetje hier en daar 
beknibbelen. Uiteindelijk kwam het bestuur uit 
op een garantstelling voor de oranjebalcom-
missie van 400 euro. Dat bedrag is daarna ook 
overgemaakt, maar na de eindafrekening bleek 
deze garantstelling nagenoeg niet nodig te zijn 
geweest. Prachtig quitte gespeeld!! 

Toch heeft het er allemaal even om ge-
spand. De eruptie onder de gletsjer Eyjafjalla-
jokull in IJsland slechts 2 dagen voor aanvang 
van het Oranjebal gooide bijna letterlijk roet in 
het eten. Na sluiting van de vliegvelden bleek 
er een aantal Nederlanders vast te zitten in Pe-
king, Amsterdam, New York en Oslo. Zij kon-

Het feest werd geopend door Sigrid Booms en Ambassadeur Beets.
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den daarom niet komen. Ook de uit Nederland 
gehuurde band, die Thomas van Leeuwen ge-
regeld had, kon daardoor niet komen. Organi-
satorisch was het een ramp en met vereende 
krachten moesten alle arrangementen voor de 
band afgezegd worden en parallel moest een 
andere band opgetrommeld worden. Gelukkig 
kende de familie Heijnsbroek nog een band die 
bij hen in het dorp had opgetreden en bereid 
was het feest in de agenda in te passen. Finan-
cieel was dit ook even spannend, maar het be-
langrijkste was dat het feest met live muziek 
door moest kunnen gaan. Uiteindelijk is het 
ook met de centjes goed gekomen.

Het feest werd geopend door Sigrid Booms 
en Ambassadeur Beets. Met uitzondering van 2 
zieken en de bovengenoemde verstekelingen, 
was van de 121 aanmeldingen bijna iedereen 
aanwezig. Na de introductiespeech van Sigrid 
Booms, was het woord aan Ambassadeur Beets. 
Hij bedankte allen voor hun komst en hief het 
glas op de koningin. 

Na de opening trok men naar de eetzaal, 
waar iedereen op een mooie plak kon gaan zit-
ten en het een goed toeven was. Het eten was 
echt voortreffelijk: zowel, het koude buffet, het 
warme buffet met een goed glas wijn, als het 
nagerecht waren niet te versmaden. Maar het 
belangrijkste was toch de goede atmosfeer. Zo-
als ik al eerder schreef, iedereen had wel zin in 
een feestje. 

Daarna speelde de band en was er gelegen-
heid om te dansen. Het geheel werd afgesloten 
met een loterij. Adriaan Perrels won een oranje 
stola die hij zelf ter beschikking had gesteld, 
Stephan Vermeulen won een Nokia telefoon. 
Peter John Mäki en Susan Koivu wonnen de reis 
naar Curaçao. Willeke Boelier en Manfred Das-
selaar wonnen de bootreis.

Rond de klok van middernacht verplaatste 
een groot deel van de feestgangers naar de 
nachtclub van Kämp. Slechts een aantal be-
sloot toen al naar huis te gaan. Aldaar verder 
feesten, dansen en nog wat hangen aan bar, 
gevolgd door een nachtje in een hotel. De laat-
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ste feestgangers besloten pas tegen vieren het 
voor gezien te houden.

We hebben er nog een dagje Helsinki bij 
gedaan en de Escher tentoonstelling bezocht. 
Shoppen tijdens de Hullut Päivät en toen weer 
op huis aan. Het was een gezellig feest, het 
was een heel leuk weekend. Ik wil de oranjebal-
comissie dan ook erg bedanken voor de orga-
nisatie. Het kost een hoop moeite en talent 
om iets dergelijks te organiseren. De vereniging 
staat de grootste krachttoer nog te wachten 

in 2012. Dan bestaan we 75 jaar. Ik kan alleen 
maar hopen dat we dan een minstens even 
goed georganiseerd feest kunnen vieren.

Tijdens het feest zijn gelukkig ook een hoop 
foto’s gemaakt. Velen van die zijn al terug te 
vinden op de fotogalerij van de Vereniging. Wij 
raden iedereen aan een kijkje te nemen.

 Jos Helmich
(Met vele aanvullingen door Guido Nuijten, 
waarvoor dank)

A D V E R T E N T I E

Video voor Internet en DVD
Reklame
Zakelijk
Familie

Peter John Mäki
maki.peter@gmail.com
+358 40 8747 984
www.communicationdesign.fi

Dierentuinexcursie Korkeasaari op zaterdag 28.8.2010 om 13:00. Alvast om in uw agenda te 
noteren. We hopen dan onder leiding van een nederlandstalige gids een rondleiding te krijgen 
door de dierentuin op het mooie eiland Korkeasaari in Helsinki. Meer info volgt binnenkort via 
email rondzendlijst en website van de vereniging. Info Arie Oudman, tel 050-5903706, email: 
info@oudman.fi 
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Ik heb in eerder artikel over sociale netwer-
ken op het internet (Noorderlicht, Nr 4, 2009) 
en het gebruik daarvan door de vereniging de 
opmerking gemaakt dat we destijds “voor open 
source pakketten hebben gekozen om de boel 
zo goedkoop mogelijk voor de vereniging te 
houden”. Ik heb toen ook aan de redactie be-
loofd dat ik een vervolgartikel iets zou uitleg-
gen over “open source”. Bij deze dus.

Hoewel veel “open source” gratis is, heeft 
het begrip zelf niets met prijs te maken, maar 
alles met openbaar zijn van de broncode (sour-
ce) van een computerprogramma. Deze bron-
code kan in allerhande programmeertalen ge-
schreven zijn. Als voorbeelden kan ik noemen 
Ansi C, C++, Visual Basic, PHP, java etc. Dit zijn 
de talen waarin programmeurs hun computer-
programma’s schrijven. Dit zijn ook de talen die 
een mens nog begrijpt. Als een zgn. compiler 
deze broncode in machinetaal omzet, begrijpt 
de computer het wel maar is er voor een mens 
geen wijs meer uit te worden. 

Een programmeur is ook maar een mens. 
Hij heeft bepaalde gewoonten. Hij typt met 2 
vingers, eet zijn brood om 10 uur, en heeft zijn 
koffie met pulla om 14:00. Ondertussen maakt 
hij fouten. Dat is normaal. De kwaliteitsafde-
ling van het bedrijf waar hij werkt zou moeten 
zorgen er procedures zijn waardoor de fouten in 
vroeg stadium opgemerkt worden. Helaas is dit 
(alle kwaliteitskeurmerken ten spijt) niet altijd 
het geval. En zo kan het gebeuren dat iets voor 
de eindgebruiker niet goed werkt simpelweg 
omdat het niet goed getest is. Doordat het be-
drijf zelf niet test wordt de consument de uit-
eindelijke tester.

Daar kun je 2 dingen aan doen. Je kunt jezelf 
een moeite getroosten de kwaliteit van je pro-
dukt te verbeteren (veel bedrijven die een repu-
tatie van kwaliteit hebben op te houden volgen 
die strategie), maar je kunt het ook uitbesteden 
aan anderen. Je kunt de code die je produceert 
openbaar maken. Iedereen mag er dan naar kij-
ken. Hoe meer neuzen de broncode bekijken, 
hoe eerder een probleem gevonden wordt. Zo 
kun je de code tijdig aanpassen voordat je pro-
dukt de consument bereikt. 

Het voordeel van deze methode is dus dat 
je onmiddelijk feedback van anderen krijgt. Je 
boort als het ware een nieuw potentieel aan 
programmeurs aan. Ook bevorder je zo het 
vertrouwen in jouw produkt. Het krijgt als het 
ware een kwaliteitsstempel van een grote ge-
meenschap in plaats van een individu (inspec-
teur). 

Open source heeft ook nadelen. Indien een 
bedrijf een bepaalde expertise op een zeker ge-
bied ontwikkeld heeft, zal het die voorsprong 
niet graag uit handen geven door de resulta-
ten (in code) openbaar te maken. Daarnaast 
kan het zo zijn dat de problemen in de soft-
ware die het bedrijf graag opgelost zou willen 
zien zoveel expertise vragen dat er simpelweg 
geen mensen met voldoende know-how voor 
handen zijn. Dan moet je nog steeds een hoop 
aan R&D uitgeven, waar je juist hoopte op te 
besparen.

Open source is gratis, maar er zit een ad-
der onder gras voor bedrijven die er gebruik van 
maken. Als je de code aanpast voor eigen ge-
bruik dan mag dat, maar als je een programma 
ermee schrijft en het op de markt brengt moet 
je de broncode ook openbaar maken. 

O P E N  S O U R C E  E N  O P E N  S T A N D A A R 
D E N
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Een bedrijf dat software maakt moet dus 
kiezen. Indien het ook maar een stukje “open 
source” code in haar programma’s gebruikt, 
dan moet de broncode van dat programma 
ook openbaar. Indien het geen “open source” 
gebruikt moet het elk algoritme zelf ontwik-
kelen, elk probleem zelf zien op te lossen, en 
de kwaliteitsbewaking zelf uitvoeren. Dilemma, 
dilemma. Waar zit de balans? De bedrijfsgehei-
men versus ontwikkelingskosten.

De grootste “open source” programma’s 
zijn de Linux Distros. Het Linux besturings-
systeem wordt in verschillende vormen gratis 
beschikbaar gesteld aan de consument. Door 
Linux gratis beschikbaar te maken verdienen de 
bedrijven die het maken hun brood met boe-
ken, cursussen, bedrijfsimplementaties en an-
dere dingetjes die zoal nodig zijn. Gratis betaalt 
zichzelf op die manier wel terug.

Gratis software kan ook uit als het draait op 
specifieke hardware. Een voorbeeld is de net-
work storage link (NSLU2) van linksys. Door 
programmeurs zelf de vrije hand in ontwikke-
ling van programma’s te geven heeft linksys 
enorm veel meer van deze gadgets verkocht 
dan anders het geval zou zijn geweest. Als een 
fabrikant genoeg verdient aan de hardware, 
hoeft hij ook niet zoveel te verdienen aan de 
software. 

Een zelfde trend kun je ook zien bij internet-
TV’s. Deze worden door grote merken verkocht, 
maar de software is eigenlijk amper aanwezig. 
Door de specificaties vrij te geven kunnen deze 

merken de verkoop stimuleren. Wie de beste, 
meest getalenteerde softwaremakers aan zijn 
kant krijgt die wint. Het vrijgeven van de specifi-
caties door de fabrikant heet “open standaard”. 
Het geeft softwarebedrijven de gelegenheid om 
op basis hiervan iets leuks voor de consument 
te ontwikkelen. Dat wil overigens niet zeggen 
dat er dan geen licentiekosten betaald hoeven 
worden. Wanneer het programma verkocht 
wordt rinkelt ook de kassa van de fabrikant. De 
software geschreven voor de “open standaard” 
hoeft ook geen “open source” te zijn. 

Toch zijn open standaarden belangrijk. 
Vooral als de standaarden niet door één bedrijf 
ontwikkeld worden, maar door een tak van in-
dustrie. Dan maak je gezamelijk afspraken over 
hoe je met de hardware omgaat, aan welke ei-
sen deze moet voldoen, hoe je informatie uit-
wisseld en opslaat enz. Indien zo’n open stan-
daard ontwikkeld is kan iedereen er gebruik 
van maken. Fabrikanten kunnen er produkten 
mee maken en er zeker van zijn dat deze met 
anderen kunnen communiceren indien ze het 
voorgeschreven protocol volgen. Zo hoeft de 
koelkast fabrikant niet te weten hoe de mobie-
le telefoon precies werkt om een sms-berichtje 
kunnen sturen dat de kaas op is. Het is hierom 
dat ik het gebruik van open standaarden be-
langrijker vind dan het gebruik van “open sour-
ce”. De technologische ontwikkeling van onze 
maatschappij is er nauw mee vervlochten.

 Jos Helmich 
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Het oude systeem:
Voor 1 januari 2006 bestond alleen de ZfW 

en een particulier stelsel. Finland op zijn beurt 
had en nog steeds heeft een residentiestelsel 
gefinancierd door directe, indirecte belastingen 
en een lagere premie.

De gepensioneerde die in Nederland onder 
de ZfW vielen waren ook in Finland door de 
Nederlandse wetgeving verzekerd maar er be-
stond een waiver tussen beide Lidstaten die er 
voor zorgen dat er geen verrekeningen tussen 
beide Lidstaten plaatsvonden.

Niettemin voor de ZfW verzekerden werd 
een premie in Nederland betaald en als zij be-
lastingen in Finland betaalden werden zij 2 ke-
ren belast. FNV wist er van maar heeft nooit 
wat willen vertellen en de situatie werd geto-
lereerd. De bedragen voor dubbele betalingen 
werd betrekkelijk gering en niemand blijkt er 
iets tegen te hebben.

Het nieuwe systeem:
Met 1 januari 2006 werd een nieuwe ZVW 

in het leven geroepen voor zowel de ZFW’ers 
als voor de particulier verzekerden. De particu-
lier verzekerden vielen tot die datum toe niet 
onder de Verordening 1408/71 die de sociale 
systemen in Europa coördineert, maar ineens 
probeerde de Lidstaat der Nederland artikel 
69 van de ZVW in het buitenland toe te pas-
sen, hoewel als men in het buitenland woont, 
is men duidelijk niet in Nederland verzekerd, 
volgens de ZVW en de AWBZ.

Voor diegenen woonachtig in en onder-
worpen aan de wetgeving van een EU lidstaat 
die een gehele of gedeeltelijke fiscale regeling 
van de zorgkosten hanteert, gold en geldt dat 
zij wettelijk verplicht bijdragen aan de zorg via 
indirecte en directe belastingen en individuele 

bijdrages en zijn daarmee verzekerd voor zorg 
(geldt voor UK, Finland en Zweden, Spanje kent 
variaties). Het door u gemaakte onderscheid als 
zou men wel verplicht betalen maar niet verze-
kerd zijn is een generalisering die veelal onjuist 
is en een onjuiste perceptie schept.

Nederland is uiteraard volledig op de 
hoogte van de sociale en belastingvormgeving 
van elke Lidstaat via besprekingen die leidden 
tot de totstandkoming van de Vo 1408/71 en 
833/2004. Desondanks heeft men via een 
geheel eigen interpretatie van de Vo het art 
69 ZvW ingevoerd en het territorialiteitsprin-
cipe op deze mensen van toepassing verklaard. 
Daardoor acht men zich gerechtigd deze men-
sen te dwingen tot het nogmaals betalen van 
bijdrages voor zorgkosten volgens Nederlandse 
normen via inhoudingen op al hun pensioenen. 
Vo 1408/71 spreekt slechts van staatspensioen 
en dit wordt niet gewijzigd door de bijlage. Dit 
alles terwijl Nederland zeer goed weet dat dit 
leidt tot dubbele betaling en grote financiële 
problemen veroorzaakt bij de ouderen.

Het probleem voor de ouderen wordt nog 
aanzienlijk verergerd door het feit dat Neder-
land de Nederlandse wetgeving via art 69 van 
toepassing verklaart, maar tegelijkertijd deze 
mensen heeft uitgesloten van een nauw ver-
want deel van diezelfde Nederlandse regelge-
ving, i.c. het solidariteitsprincipe van de vereve-
ningskosten (6000 euro p.p. p.j.), een systeem 
waaraan zij hun heel arbeidzame leven hebben 
bijgedragen.

Het hiermee ontstane probleem is dat, na 
invoering van de ZvW, aan de ene kant Neder-
landse nationale wetgeving voor zorgbijdrages 
van toepassing wordt verklaard op mensen 
die volgens EU regelgeving al vallen onder de 
wetgeving van hun woonland (art 13.2.f Vo 

z I E k T E k O S T E N v E R z E k E R I N g  E N  g E 
P E N S I O N E E R D E N  I N  F I N L A N D
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1408/71) en tegelijkertijd worden uitgesloten 
van een hier nauw mee verweven stuk Neder-
landse regelgeving, i.c. de solidariteitsgedachte 
van de vereveningskosten, terwijl verevening 
wel toepasselijk is voor in Nederland wonende 
ouderen die vallen onder de ZVW. Nederland 
mag dan als justificatie wel de lex specialis op-
voeren maar deze benadering wordt niet ge-
steund door enige duidelijke jurisprudentie en 
zou zeker een aparte vermelding hebben gekre-
gen in de Vo als dit een door alle landen geac-
cordeerde positie was.

Ook dient nog vermeld te worden dat Ne-
derland (CVZ) een E-121 formulier uitgeeft waar 
in Hfdst 6 hiervan een aperte onwaarheid staat. 
CVZ spreekt volgens de Nederlandse wetge-
ving en volgens die wetgeving zijn Nederlandse 
niet ingezeten gepensioneerden niet verzekerd 
en uitgesloten van (zorg)verstrekkingen. Art 28 
a. en b. (afhankelijk van de vertaling kan men 
over 28 en 28bis spreken) van de Vo 1408/71 
zijn hierover volstrekt helder, er dient een recht 
op verstrekkingen te zijn in een lidstaat (a.) of 
meerdere lidstaten (b.); woonlanders zijn uit-
gesloten van recht op verstrekkingen door Ne-
derland, zie art 2 ZvW en de Bijlage. Aan deze 
onjuiste verklaring van CVZ ontlenen de woon-
land Lidstaten het recht om de kosten van zorg 
aan Nederland te declareren.

Stand van zaken nu:
De zaak wordt door honderden emigran-

ten aan de Rechtbank van Amsterdam, sector 
bestuursrecht voorgelegd, enkele hebben ho-
ger beroep aangetekend bij de Centrale Raad 
van Beroep, die heeft niet willen beslissen en 
prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie in 
Luxemburg heeft gesteld, zoals verplicht door 
artikel 234 het EU Verdrag.

Bij de redactie van de tekst van deze vragen 
heeft het Ministerie een grote invloed bij de 
Rechters uitgeoefend en de tekst proberen zo-

veel mogelijk te beperken tot de discussie over 
artikel 69 ZVW zoals uit het volgende blijkt:
1. Moeten de artikelen 28, 28bis en 33 van Vo 

1408/71, het bepaalde in Bijlage VI bij Vo 
1408/71, onder R, 1a en b, en artikel 29 van 
Vo 574/72 aldus worden uitgelegd dat daar-
mee onverenigbaar is een nationale bepa-
ling als artikel 69 van de Zvw, voor zover een 
rechthebbende op pensioen of rente die in 
beginsel aanspraken aan de artikelen 28 en 
28bis van Vo 1408/71 kan ontlenen, wordt 
verplicht zich aan te melden bij Cvz en van 
die rechthebbende, ook als geen inschrijving 
als bedoeld in artikel 29 van Vo 574/72 heeft 
plaatsgevonden, een bijdrage moet worden 
ingehouden op zijn pensioen of rente?

2. Moet artikel 39 EG dan wel artikel 18 EG 
aldus worden uitgelegd dat daarmee onver-
enigbaar is een nationale bepaling als artikel 
69 van de Zvw, voor zover een burger van de 
EU die in beginsel aanspraken aan de artike-
len 28 en 28bis van Vo 1408/71 kan ontlenen, 
wordt verplicht zich aan te melden bij CVZ en 
van die burger, ook als geen inschrijving als 
bedoeld in artikel 29 van Vo 574/72 heeft 
plaatsgevonden, een bijdrage moet worden 
ingehouden op zijn pensioen of rente?

Het Hof in Luxemburg heeft nu zijn eigen 
vragen gesteld voor eind mei 2010 aan de be-
trokkene partijen de Staat der Nederlanden, de 
advocaat van de STICHTING BELANGENBE-
HARTIGING NEDERLANDSE GEPENSIONEER-
DEN IN HET BUITENLAND en twee andere 
belanghebbenden die helemaal onafhankelijk 
zijn en de problematiek bijzonder goed kennen 
en waarmee ik direct correspondeer. De Advo-
caat-generaal is een Finse Jurist, specialist van 
het EU Recht uit de Universiteit van Helsinki. 
De President van de 2de kamer is een Portu-
gees en tussen de Rechters is een Zweeds en 
een andere Fins. Deze samenstelling van des-



24

kundigheid is gunstig voor de burgers, zeker uit 
Scandinavië.

Het risico voor de Staat der Nederlanden 
is dat zij de vereveningskosten zouden moeten 
betalen wat Kela wenst. Dat kan een aantal 
miljarden betekenen.

Daar ik lid van de stichting ben en deel uit-

maak van de think-tank zal ik onze leden op de 
hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen.

 Drs. J. J. Blankert

Redactie: Drs. J.J. Blankert liet nog weten dat voor de 
betrokken personen Nederland beweert bevoegd te 
zijn voor het uitgeven van de Europese gezondheids-
kaart (EHIC) in plaats van Kela, en dat hij hierover con-
tacten met Kela heeft.

Donderdag 3.6. is er een voorjaar/zomer-
wandeling rond het Töölö meer in Helsinki. 
Ontmoetingspunt is voor de ingang van Ha-
kasalmen huvila, Mannerheimintie 13 d, tegen-
over het Fins Nationaal museum (zie kaartje op 
de volgende pagina). De wandeling begint om 
17.30 en duurt ca 1½ uur. Een toerist-in-eigen-
stad wandeling door het Hakasalmen en Hes-
perian park en vervolgens rond Töölölahti met 
toelichting over markante gebouwen, beelden 
en historie en wat er verder ter sprake komt. 

Gewoon een gezellige wandeling.
Duur, lengte en route door de deelnemers 

overeen te komen. Bij slecht weer kunnen we 
het museum in (gratis toegang om historische 
foto’s van Helsinki te bekijken). Onderweg is 
er een terrasje waar we wat kunnen nuttigen 
(voor eigen rekening) om de wandeling zo aan-
genaam mogelijk te maken.

Ieder is van harte welkom. Voor meer in-
formatie: Arie Oudman, tel. 050-5903706, 
email: info@oudman.fi

A D V E R T E N T I E
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Wij dronken koffie aan de keukentafel. Het 
gesprek zou gaan over haar lekkende kelder en 
een uitbreiding aan het huis, maar plotseling 
kwamen wij op Finland.

“Ik heb in april nog aan u en uw vrouw ge-
dacht”, zei zij. “Wij waren in Lapland in zo’n 
kuuroord. Er lag nog volop sneeuw en je kon 
er prachtig langlaufen. Het was een heel mooi 
complex. Er was werkelijk alles. Een sauna na-
tuurlijk en whirlpools en een zwembad en ’s 
avonds werd er gedanst. Die Finnen kunnen 
dansen hoor. Er waren voornamelijk Finnen en 
maar een paar buitenlanders. Maar weet u wat 
mij zo opviel? Die Finnen lachen niet. Die zitten 
daar maar met die uitdrukkingsloze gezichten 
en niemand lacht.

“Ja, dat is zo”, beaamde ik, “er wordt daar 
weinig gelachen.”

“Er wordt helemaal niet gelachen”, zei zij. 
“Niemand lacht.” In gedachten voegde zij er 
aan toe. “Zij lachen misschien om andere din-
gen dan wij.”

“Zou kunnen”, zei ik flets. Ik probeerde mij 
te herinneren waar Finnen zo al om lachen.

“Wij waren nog op zo’n sneeuwscooter 
ook”, begon zij weer. “Een toeristische attrac-
tie natuurlijk, maar wel leuk. Opeens kwam de 
politie en toen werden die Lapse chauffeurs van 
de sneeuwscooters op alcohol gecontroleerd. Ik 
dacht eerst dat het een grap was, maar het was 
echt.” Zij was even stil en zei toen: “Er wordt 
door die mensen wel heel veel gedronken.”

Ik knikte beamend. Wat moest ik anders?
“Bij dat dansen”, kwam de mevrouw weer 

op het avondvertier terug, “vroeg een Fransman 

mij de paso doble met hem te dansen. Nou kan 
ik niet goed dansen en dus al helemaal geen 
paso doble. En ik zei dan ook, dat is voor uw ei-
gen risico, maar hij bleef aandringen en wij gin-
gen dus dansen. Ik moest zo lachen, want het 
ging helemaal niet goed. Ik had het niet meer. 
En die Fransman moest ook lachen. Alleen die 
Finnen lachten niet. Die keken maar zo’n beetje 
van “wat valt er nou eigenlijk te lachen”. Nee, 
Finnen lachen niet. Helemaal niet.”

Ik vertelde dit verhaal ’s avonds aan mijn 
Finse vrouw die zich eerst prompt plaatsver-
vangend begon te schamen voor al die niet 
lachende, stevig drinkende Finnen. Maar toen 
kwam het. “Weet je nog vorige week tijdens 
onze vakantie?” vroeg zij streng. Ik probeerde 
te begrijpen wat zij bedoelde. “Je weet wel, al 
die luidruchtige Nederlanders in die Zwitserse 
postbus die zo goed weten hoe je goedkoop dit 
en hoe je goedkoop dat ....... En dan dat ongelik-
te stelletje in de trein. Wij waren blij dat wij Fins 
konden spreken, zodat wij er niet bij betrokken 
raakten. Toen zat ik mij ook al te generen voor 
jouw landgenoten.”

Ik kon niet anders dan ook haar gelijk ge-
ven. Samen dragen wij kennelijk de schande 
van meer dan 20 miljoen landgenoten en aan-
getrouwde landgenoten. Soms zou je wel eens 
een tijdje nergens bij willen horen. 

 Carel van Bruggen

Uit de bundel “Suomalainen kesä / Een Finse 
zomer”

P L A A T S v E R v A N g E N D E  S C H A A m T E
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Van de koninginnedag beleving als kind, in 
Nederland eind jaren 60, begin 70, kan ik me 
maar weinig herinneren. Het geheel stond me 
wat tegen en dat was jaloezie denk ik nu. Op 
televisie zag ik gedurende enkele jaren beel-
den van een steeds grotere familie die op het 
bordes terugzwaaiden naar langstrekkende 
land genoten al dan niet met vlaggetjes. Bij 
mij in de buurt was er echter weinig feestelijks 
te bespeuren. En op dat bordes stonden toch 
minstens 3 leeftijdsgenoten onbeperkt feest te 
vieren. 

Vanaf een jaar of 12 werd ik geheel opge-
slokt door sportactiviteiten in toernooiver-
band. Koninginnedag werd toen voor mij, eind 
jaren 70, altijd vroeg op, met de auto naar een 
vreemde club en dan wedstrijden spelen tot 
eind van de middag. Van het hele sympathieke 
idee drong maar weinig tot mij door. 

Totdat ik ging studeren in Amsterdam mid-
den in de tachtiger jaren. Opeens werd Ko-
ninginnedag een jaarlijks evenement dat zijn 
weerga niet kende. Vrienden van ver kwamen 
ervoor naar de stad en bleven op de vloer en 
in de gang slapen. De Koninginnenacht was 
een spontaan dansfeest zonder entreegelden, 
zonder rijen voor de deur en waar eindelijk al je 
buren ook naar toe kwamen. Ik verloor steevast 
mijn stem, tikte altijd wel iets gaafs voor een 
gulden op de kop, ontmoette oude vrienden en 
vond ieder jaar het gouden idee voor volgend 

k I N D E R k O N I N g I N N E D A g  O P  D E  N E 
D E R L A N D S E  S C H O O L  I N  F I N L A N D
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jaar wat nooit ten uitvoer gebracht zou wor-
den. Voor de steeds grotere groep internatio-
nale kennissen was het de sport om een plaats 
in een sloep op een gracht te regelen. En met de 
jaren kwamen er ook meer oom- en tantezeg-
gers naar de stad met wie we dan het Vondel-
park introkken. Want daar is de ongeschreven 
regel: Door en voor kinderen. 

En dit is ook het idee van deze dag op de 
Nederlandse school in Finland - door en voor. 
Dus kun je koekjes kopen die zijn gebakken door 
Sonja, en pulla van Oskar (zijn moeder). Wordt 
je getrakteerd op een serenade door Joel met 
zijn trompet en trek je (niet te hard) aan de arm 
van de ‘levende fruitautomaat’. Hier kun je bar-
bie’s vinden voor 2 euro of soms 20 cent want 

we weten nog niet zo goed welke prijs waar bij 
hoort. Je krijgt ook speelgoed, boekjes of oude 
kleren kado want niemand wil dat weer mee 
terug naar huis nemen. Vanaf de opening, door 
de koningin (!), speel je je langs zaklopen, sjoe-
len, spijkerpoepen, touwtrekken, ballen gooien 
en (geïmporteerde) ontbijtkoekhappen tot aan 
de stroopwafelkar van Teun. Er wordt stoelen-
gedanst, een poppentheater gespeeld, gekocht 
en verkocht, gezichten geschminkt en ballon-
nen geprikt. 2 uur staat de school op zijn kop en 
daarna keert alles terug naar het oude. 

En de kinderen? ‘Vond je het leuk’ vraag je 
dan als ouder. ‘Ja’ zeggen ze zonder veel na-
druk want de uitputting is nabij. En als je de 
grote weg opdraait slapen ze al. Hopelijk blijft 
het hangen; dat het even anders was, kleurrijk 
vooral, dat je (bijna) alles mag proberen, dat je 
veel voor weinig kan krijgen en dat het er al-
lemaal voor jou is.

 Michael
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De dag na de viering van Koninginne-
dag in Villa Kleineh viel bij mij het blad 
Tekniikka&Talous in de bus. Naast alle inte-
ressante techniek- en economie-gerelateerde 
berichten stond er een voor ons Nederlanders 
leuk stukje in, zoals dat hieronder is weergege-
ven. Erg vrij vertaald:
De ambassadeur wil geen gezeik op Ko-
ninginnedag. 

Hoewel Koninginnedag natuurlijk officieel 
op 30 april gevierd moet worden, is dit hier in 
Finland een wat lastige datum. De Finnen vie-
ren dan namelijk al Vappuaatto en dat heeft, 
gezien de ligging van de residentie naast het 
Kaivo-park, een wat onaangename en onge-
paste bijkomstigheid: wildplassende Finnen! 
Tja, ik verzin het niet, het stond in de krant én 
het klinkt eigenlijk nog wel logisch ook. Ik heb 
geen navraag gedaan bij de ambassadeur of dit 
berichtje klopt, maar van wildplassende Finnen 
hadden we in ieder geval geen last!

We konden dus ongestoord door boer-
tige Finnen, genieten van oud-Hollandsche 
drankjes, gesponsord Heineken bier en hapjes, 
stroopwafels, gerookte paling, heerlijke Gel-
derse rookworst (die van die mutsen...) in een 
leuke ongedwongen sfeer. Een korte speech 
door de ambassadeur gevolgd door het zingen 

van zowel het Finse volkslied als het Wilhelmus 
zorgde ervoor dat er geen onduidelijkheid be-
stond over de reden van dit feestje. 

Daarna? Tja, voor mij was dit de eerste keer 
dat ik Koninginnedag met andere Nederlanders 
vierde in Finland en de 2de keer dat ik in Villa 
Kleineh kwam, dus heel veel bekende gezich-
ten kwam ik niet tegen. De ambassadeur was 
nog wel makkelijk eruit te pikken, wie zou er 
anders staan handjes geven bij de deur. En van-
wege het mooie uniform van de militair atta-
ché (luitenant-kolonel Peter Teeuw die voor de 
gelegenheid uit Oslo overgekomen was) had ik 
snel een reden om een praatje aan te knopen. 
Maar de rest van de gasten was mij redelijk on-
bekend. 

Virtueel via het forum van de vereniging 
kende ik echter wel een aantal mensen, en 
na een half bekend (van de foto-gallery op de 
website) gezicht aangeschoten te hebben, kon 
ik al snel een ronde maken langs andere virtu-
ele bekenden, waaronder de voorzitter van de 
vereniging. Dat praat toch wat makkelijker op 
het forum ook, moet ik zeggen, als je elkaar van 
meer dan alleen maar een ´nickname´ kent!

Volgend jaar ga ik dus weer die taktiek vol-
gen maar dan voor de volgende groep vereni-
gingsleden: de forumlozen. Gewoon een gezicht 
wat ik een keer eerder gezien heb aanschieten: 
Hoi, ik ben Nathan, hoe heet jij, wie ken jij hier 
die ik ook zou moeten kennen? Met een paar 
jaar moet ik dan wel alle gezichten kennen op 
Koninginnedag!

 Nathan

D E  A m b A S S A D E U R  W I L  g E E N  g E z E I k 
O P  k O N I N g I N N E D A g
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Tijdens m’n 2e Werkloze Tijdperk in Finland 
(dat begon op 1 febr. 2010) heb ik regelmatig 
tijd om te genieten van overdag op de (digitale) 
Finse tv uitgezonden programma’s. Nou, genie-
ten.....

Naast de onvermijdelijke nieuws- en ont-
bijtprogramma’s kwamen er tijdens de eerste 
maanden rijen (vooral oude!) huis-, tuin- en 
keukenrenovaties voorbij, inclusief eindeloze 
herhalingen(!). Ik kan het woord ‘master bed-
room’ niet meer hóren. Ostoskanava, ostos-
ruutu en ostos-tv blijken allerlei producten in 
de aanbieding te hebben, die in de winkel niet 
te koop zijn, maar die je tijdens een dag of een 
week zó vaak worden aangeboden dat je ze 
in huis gaat missen omdat je ‘geleerd’ is dat 
je het móét hebben. Maar ook gekke Japan-
ners die aan een stuk door hun tanden uit hun 
mond lijken te vallen of stoten op stenen die 
in het water liggen, rennend over levensgrote 
dominostenen de overkant proberen te berei-
ken, hetzelfde proberen te doen over een paar 
meter boven het water draaiende cylinders of 
op een ronddraaiende plank onderweg obsta-
kels proberen te ontwijken, wat meestal eindigt 
met een salto mortale in het meters lager gele-
gen water of zich zwierend aan een touw tegen 
een wand smijten, hopende dat het klittenband 
aan hun handschoenen voldoende is om eraan 
te blijven kleven ( ). En wat te denken van het 
zo hard mogelijk door een al dan niet van bord-
karton gemaakte deur proberen te rennen? En 
dit is nog maar een kleine greep uit het aanbod! 
Het onvolprezen NCRV spel Zeskamp in de ja-
ren zeventig van de vorige eeuw (met Barend 
Barendse en Dick Passchier als commentato-
ren) verbleekt bij zoveel crashes in een half uur. 
Banzuke is ook zo’n typisch Japans programma. 
Hier blijken de overeenkomsten tussen Ja-
panners en Finnen toch wel angstaanjagend 

groot.... Gek-gekker-gekst. Je vrouw, vriendin, 
of dochter in een grote tv-kruiwagen over 
smalle plankjes en hellingen naar de nimmer te 
bereiken finish proberen te duwen. Onderweg 
gekke obstakels als aan touwende hangende 
vervaarlijk zwaaiende zware ballen of enorme 
hamers ontwijkend. Dit lijkt toch verdacht veel 
op het vrouwdragen hier in het Finse. Of op 
een eenwieler op minstens 1 meter hoogte een 
liefst max. 10cm breed parcours afleggen. Of 
de Ninja Warriors...... wát een spektakel! In het 
begin zijn deze programma’s best wel grappig, 
maar enough is enough. Eenmaal in de week 
een kwartiertje met de mooiste crashes zou 
voldoende moeten zijn.

Met de geest murw geslagen door al dit 
‘visuele geweld’ kán het programma Älypää 
kuvavisa dan een welkome verademing zijn. 
Maar om dat dan dagelijks uit te zenden van 
02:00-11:15u. Dat moet dan wel een topper 
zijn? Pffffff! Wat betekent älypää eigenlijk? Pää 
is hoofd, dat wist ik, maar wat is äly? Woorden-
boek erbij gepakt. Goed begin, goed voor m’n 
Fins! Amper 2 blz. met woorden die beginnen 
met een ä, waarvan maar liefst 12 woorden be-
ginnend met äly! Haha, leuk, het betekent ‘ver-
stand’ of ‘intellect’ ( ). Älypää komt helaas niet 
in het woordenboek voor, dus daar mogen we 
dan creatief mee omgaan. Wat ik jullie niet wil 
onthouden was een wél in het äly-rijtje voor-
komend woord, let wel, 3x letter- en woord-
waarde!: älykkyysosamäärä. Als je het niet 
paraat hebt... zoek het maar op en (je) vergeet 
het nooit meer! Het älykortti is dan ook zo’n 
spitsvondigheid in de Finse taal voor een alle-
daags gebruiksvoorwerp waar we toch meestal 
een internationaler woord voor gebruiken. Leuk 
zijn de op het oog op elkaar lijkende, maar in 
betekenis tegenovergestelde woorden älykäs 
en älykääpiö.

Ä L y P Ä Ä  k U v A v I S A
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Terug naar älypää kuvavisa. Ervaringsdes-
kundigheid blijkt immers vaak snel op te bou-
wen door ‘even’ tv te kijken? Dus het beeld 
maar eens grondig geanalyseerd. Er blijken 
maar liefst 14 items in 1 beeld getoond te wor-
den bij dit telefoonspel...... ja, want dat is het 
dus eigenlijk! Een ordinair tv-spel! 

Linksboven staat älypää. Wat opvalt is dat 
het tel. nr. tweemaal wordt vermeld, maar dat 
de kosten van een bericht, 0.95€, nauwelijks te 
lezen zijn. In het kort wordt uitgelegd hoe een 
antwoord ingezonden moet worden. Verder 
wordt de helft van het beeld in beslag geno-
men door een foto, die bij de vraag hoort. Ant-
woorden zijn er ook al, vier in getal. Onder de 
foto het niveau/te verdienen punten per vraag 
en de beschikbare tijd (een aflopende klok van 
70 naar 0 sec.). Tijdens de bedenktijd een, tij-
dens de uitzending regelmatig wisselend, maar 
ook herhalend, rustgevend muziekje, dat de 
laatste 10 sec. vergezeld gaat van opjagende 
bliepjes. Onder in beeld verschijnen de deelne-
mersnamen (vaak codes, want je wilt natuurlijk 
niet met naam- en toenaam in beeld komen) 
vergezeld van een, bij een fout antwoord rode 
of en bij een goed antwoord groene smiley en 
de verdiende punten. De resultaten van die 
smileys zie je trouwens niet direct verwerkt 
worden in de dagstand. Op een aparte pagina 
verschijnt na elke vraag en het juiste antwoord 
een overzicht met de dag- en weekstand. Zo-
lang als ik het heb volgehouden, een uurtje, had 
de nr. 1 van de dag 241pnt. gescoord. Het max. 

per vraag was 4pnt. hetgeen betekent dat deze 
dagwinnaar minstens 61x0.95€ kwijt moet zijn 
geweest. Aannemelijker is dat hij/zij, bij een ge-
middelde van ca.2pnt. per antwoord, toch wel 
het dubbele ver-smst zal hebben, hetgeen dan 
neerkomt op ruim 100 Euro! Onduidelijk is voor 
welke prijs je nu eigenlijk speelt..........dat is toch 
wel érg älytön! De vragen komen in de loop der 
dagen/weken trouwens terug, dus volhouders 
kunnen de vragen en de juiste antwoorden no-
teren en daar hun voordeel mee doen. De toren 
van Pisa is bijv. 56,70m hoog. Ik noem dat bal-
lastkennis, maar het levert wél 4 pnt. op! 

Hoe groot is dan het contrast met het pro-
gramma ‘de geheime miljonair’, waarin een 
Engelse (multi)miljonair terugkeert in de wijk 
waar hij/zij opgroeide en nu rond moet zien te 
komen van een bijstandsuitkering ( ) tegelijker-
tijd gevolgd door een cameraploeg ( ) en under-
cover diverse projecten in de wijk bezoekt om 
aan het eind van de week Sinterklaas te kun-
nen spelen. Maar ook dát is natuurlijk volgens 
een bepaalde tv-formule en is het de vraag met 
welke achtergrond dan wel doelstelling dit pro-
gramma gemaakt wordt.

Als laatste toch nog een huiskamervraag: 
Hoe zouden jullie ‘älypää kuvavisa’ in het Ne-
derlands vertalen?

Suggesties bekend maken via het forum 
(daar staat al een onderwerpje ‘älypää’).

Een fijne zomer toegewenst!

 B.Art Braafhart
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Kopij inleveren voor 20 augustus 2010
Artikelen, tekeningen en foto’s dienen verzonden te worden naar de redactie. Teksten met zo min moge-
lijk lay-out aanleveren. Plaatjes in jpg- of pdf-formaat in een zo hoog mogelijke resolutie. Tabellen en foto’s 
graag apart inleveren (niet in pdf of een grafisch formaat, foto’s niet geïntegreerd in het textdocument)! 
Alle Sun Open Office en Microsoft Office documenten worden geaccepteerd. Zend het geheel per email naar  
noorderlicht@nederlandsevereniging.fi.

Verhuisd? 
Geef tijdig uw adres door aan het secretariaat. Als u email hebt en u wilt dat we u via dat medium berichten sturen, dan 
vernemen we dat graag!! Nieuwsbrieven met het laatste nieuws kunnen zo onmiddellijk worden bezorgd. Noorderlicht 
doet haar best, maar helaas is de agenda niet altijd up-to-date! Geef daarom uw emailadres aan ons door. We houden u 
op de hoogte. Geef het ook door als u bepaalde emails niet wenst te ontvangen. 

Website
Maak gebruik van onze RSS-link om de op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen!! Maak ook gebruik van onze 
podcast en speel multi-media bestanden af die door de internetredactie en onze leden gemaakt zijn! Alle actuele infor-
matie vind u daar! Wist u dat we een forum voor de leden op het internet hebben? Leden jong en oud kunnen daar in het 
Nederlands van gedachten wisselen over van alles wat een mens maar bezig houdt. Veel verenigingsactiviteiten worden 
op dit forum geboren! U kunt zich aanmelden op http://forum.nederlandsevereniging.fi. De Forum beheerders geven u 
vervolgens toegang.

Eens per maand

TURKU
Steakhouse & Bar Ribs (Porthaninpuisto)

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

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

HELSINKI
Elke tweede vrijdag van de maand is er een borrel.
•	 Pullman	Bar	(in	het	centraal	station,	2e	etage)	
•	 Contactpersoon:	Siert	Wieringa
•	 Tel.	040	-	351	3480

Contactpersonen
Regio Contactpersoon Email Tel
FORSSA Jos Helmich forssa@nederlandsevereniging.fi 044 - 331 7766
HELSINKI Siert Wieringa helsinki@nederlandsevereniging.fi 040 - 351 3480
JOENSUU Contactpersoon Joensuu joensuu@nederlandsevereniging.fi
JYVÄSKYLÄ Joanneke Reudler Talsma jyvaskyla@nederlandsevereniging.fi 044 - 946 1655
LAPLAND Bart Braafhart lapland@nederlandsevereniging.fi 
LAPPEENRANTA Nellie Visscher-Jäkkö lappeenranta@nederlandsevereniging.fi 05 - 424 081
LÄNSI-UUSIMAA Henriette Rantalaiho lansiuusimaa@nederlandsevereniging.fi 050 - 582 8116
MIKKELI Marja de Jong mikkeli@nederlandsevereniging.fi
OULU Contactpersoon Oulu oulu@nederlandsevereniging.fi
SALO Contactpersoon Salo salo@nederlandsevereniging.fi
TAMPERE Johan Scholliers tampere@nederlandsevereniging.fi 050 - 599 4359
TURKU Contactpersoon Turku turku@nederlandsevereniging.fi
VAASA Peter Zaagsma vaasa@nederlandsevereniging.fi 040 - 838 6408
YLIVIESKA Maaike Beenen ylivieska@nederlandsevereniging.fi 050 - 599 3116

Regiocoördinator is Johan Plomp: regionaal@nederlandsevereniging.fi



36

Lähettäjä/Afzender/Sender

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

A D V E R T E N T I E

a a v e

Graphic Services

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

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

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


