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

Thema nummer

De onderwerpen in het Noorderlicht zijn 
over het algemeen bijzonder uiteenlopend, een 
logisch gevolg van de grote diversiteit van onze 
leden die in feite slechts het hebben van een 
band met zowel Nederland als Finland gemeen 
hebben. In het redactioneel van het vorige 
Noorderlicht schreef ik nog dat de variëteit van 
de schrijvers helaas niet zo groot was als de va-
riëteit van de onderwerpen. Tot mijn grote ple-
zier is er voor dit Noorderlicht een uitzonder-
lijke hoeveelheid kopij door mensen buiten de 
vaste schrijvers groep aangeleverd. Een bonte 
verzameling schrijvers ieder met z’n eigen in-
valshoek en schrijfstijl zorgt voor een kleurrijk 

Noorderlicht. Verassend genoeg zou je voor dit 
zelfde Noorderlicht haast kunnen stellen dat er 
sprake is van een thema nummer.

Familie is de bindende factor. Familie heb-
ben we allemaal, en het hebben van banden 
met twee verschillende landen heeft voor ons 
allemaal gevolgen voor hoe we met die familie 
omgaan. Emigratie, remigratie, tweetaligheid 
en het doorbrengen van feestdagen met fami-
lie ver van eigen mökki en speksteenkachel zijn 
zaken die voor veel van onze leden bekend zijn. 
Dit maakt deze artikelen herkenbaar en dus 
leuk om te lezen.

Het doet mij groot plezier wanneer leden 
uit eigen initiatief iets schrijven voor het Noor-
derlicht, en ik hoop dat dit nog even zo door 
mag gaan. Van hen die al eens iets schreven 
zien we als redactie natuurlijk ook graag op-
nieuw kopij tegemoet. Het thema familie zal 
niet snel vervelen en keert dan ook hopelijk 
nog regelmatig terug. Desalniettemin mag ko-
pij voor het Noorderlicht eigenlijk overal over 
gaan, en de kopij van ieder lid is even welkom!

Ik hoop dat dit Noorderlicht u veel leesple-
zier brengt en misschien zelfs een beetje warm-
te in deze lange koude winter.

 Siert Wieringa

Redactioneel 3
Van de voorzitter 4
Een Fins-Nederlandse trektocht
     in de negentiende eeuw 5
Aankondiging Koninginnedag-
     receptie 9
Tweetaligheid in het gezin 10
Weer terug in Finland 11
Enquete 13
Jaarverslag 2010 NViF 14
Notulen van de ALV 15
Kerst in Nederland 18
Uitnodiging ALV 20
Pleinvrees 21

I N H O U D

H O O F D S P O N S O R S

Rijnlanderweg 774
2132 NM Hoofddorp

Nederland
a a v e



4

Beste leden,
Dit jaar hebben wij mogen genieten van 

een echte winter: veel sneeuw en temperatu-
ren flink onder het vriespunt. Dat betekent niet 
alleen sneeuwruimen, gladde wegen en warme 
kleding, want voor velen is dit ook een prach-
tige tijd om van de winterpret te mogen genie-
ten. Persoonlijk geniet ik ervan dat de dagen 
weer langer worden. 

Hoe is Finland over een half jaar? Velen van 
ons hebben dan zomervakantie en genieten van 
de middernachtzon ... en de NViF heeft dan een 
nieuw bestuur.

Het bestuur van een vereniging moet al-
tijd aan de toekomst denken. Binnenkort is het 
weer tijd voor de voorjaars-ALV, de uitnodiging 
vindt u elders in dit blad. 

De planning voor het jaar 2011 is al in no-
vember 2010 goedgekeurd tijdens de najaars-
ALV. Volgens de statuten legt het zittende 
bestuur altijd een ‘examen’ af tijdens de voor-
jaars-ALV: Kunnen de leden het beleid van het 

zittende bestuur goedkeuren? Tijdens deze 
vergadering kunnen de leden ook hun stem uit-
brengen over de samenstelling van het nieuwe 
bestuur. 

Zoals ook bij andere verenigingen al is ge-
constateerd, fungeert een bestuur het beste, 
wanneer de leden hebben aangegeven wat zij 
verwachten van het verenigingsbestuur. Het 
zittende bestuur heeft uitgebreid gediscus-
sieerd over dit onderwerp en binnenkort krijgt 
dan ook ieder lid de kans om zijn/haar mening 
te uiten via een enquête. 

De band tussen de leden van de NViF be-
staat uit de Nederlandse taal en de Neder-
landse tradities. Dit is ook de rijkdom van ons 
ledenbestand, er zijn heel wat nuttige, leuke en 
interessante dingen om samen te doen.

Als bestuur hopen wij van harte dat onze 
leden actief zullen deelnemen aan de enquête.

 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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Het boek over Fins-Nederlandse relaties, 
dat ik samen met Peter Starmans heb samen-
gesteld, was nog maar net uit, of ik las over 
een voettocht van een Fins en een Nederlands 
meisje in 1886 in Zweden en Noorwegen. In 
die tijd was zoiets op zijn minst erg ongewoon, 
de jongedames, Nanny Lagerborg en Kitty van 
Vloten, waren nog maar 20 en 19 jaar oud. Wel 
was er een nichtje van Nanny bij, waar ik verder 
niets van weet, maar zij zal ook niet veel ouder 
zijn geweest. Deze geschiedenis had dus eigen-
lijk ook in ons boek gehoord. 

Kitty van Vloten (rechts), Nanny Lagerborg (midden) 
en nichtje van Nanny (links) op trektocht in Zweden 
en Noorwegen in 1886

De meisjes kwamen uit vooraanstaande fa-
milies en geld zal geen probleem zijn geweest. 
Maar in de negentiende eeuw, in ieder geval 
in de betere kringen in Nederland, was zo een 
trektocht voor vrouwen toch heel ongepast, ze-
ker wanneer ze nog zo jong waren. Bovendien 

waren ze wel erg ver van huis op stap en dat 
gold in het bijzonder voor Kitty van Vloten, die 
bij haar ouders in Haarlem woonde. Hoe kon 
dit allemaal?

Laat ik beginnen iets over de achtergrond 
van Kitty van Vloten te vertellen. Zij kwam uit 
een nogal bijzondere familie. Haar ouders had-
den voor die tijd heel moderne opvattingen. De 
dochters in het gezin, Kitty had twee oudere 
zusters, kregen een opvoeding die niet veel ver-
schilde van hun vier broers. Ze genoten middel-
baar onderwijs, verbleven geregeld in het bui-
tenland en leerden veel kunstenaars kennen die 
bij de familie van Vloten over de vloer kwamen. 
Bovendien werden de kinderen van Vloten niet 
gedoopt en deden geen belijdenis.

De vader van Kitty, Johannes van Vloten, 
was een wetenschapper die zich bezig hield 
met kunst, literatuurgeschiedenis en filosofie. 
Hij stond bekend als een vrijdenker in de tra-
ditie van Spinoza. Hij gaf ook een eigen tijd-
schrift uit, ‘De Levensbode‘ (1865-1881), later 
omgedoopt in ‘De Humanist’ (1882-1883). 
Kitty’s moeder, Elisabeth van Gennep, kwam 
in tegenstelling tot haar man uit een hele rijke 
familie. Haar vader, dus Kitty’s grootvader van 
moederskant, was vice-president van de Rot-
terdamse rechtbank.

De twee oudere zusters van Kitty, die gebo-
ren waren in 1857 en 1862, trouwden uitein-
delijk met respectievelijk de schrijver Frederik 
van Eeden en de schilder Willem Witsen. Kitty, 
geboren op 16 juli 1867, zou later de vrouw 
worden van de dichter Albert Verwey, een zoon 
van een meubelmaker en niet afkomstig uit een 
‘betere’ familie. 

Na haar eindexamen Middelbare Meisjes-
school (in 1867 in Haarlem opgericht), ging 
Kitty in 1885 naar Genève, om haar opleiding 

E E N  F I N S - N E D E R L A N D S E  T R E K T O C H T 
I N  D E  N E G E N T I E N D E  E E U W
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verder af te ronden. Zij volgde daar aan de uni-
versiteit colleges in de letterkunde en leerde 
vloeiend Frans spreken. Zij verbleef niet in een 
kostschool, maar in een particulier huis waar 
vrouwelijke kunstenaars en studenten woon-
den.

In Genève leerde zij de Finse Nanny Lager-
borg kennen die daar ook een opleiding volgde, 
en zij werden hartsvriendinnen. Nanny kwam 
uit een Finse adellijke familie, zij was geboren 
op 19 maart 1866 en haar moedertaal was 
Zweeds. Na haar studie in Genève ging Nanny 
in 1886 in Stockholm natuurkunde studeren.

Na terugkomst in Haarlem kreeg Kitty 
Zweedse les van een Zweedse theologiestu-
dent, die tijdelijk werkte op een bloemkwekerij 
bij haar in de buurt. Blijkbaar had ze al het plan 
opgevat om Nanny in Zweden te ontmoeten. 
Vervolgens reisde zij in de zomer samen met 
een kennis uit Haarlem, Jacoba Groenewegen, 
naar Stockholm, waarna zij zich bij Nanny en 
haar nichtje aansloot en het drietal rond ging 
trekken in Zweden en Noorwegen (Jacoba 
Groenewegen was hier dus niet bij). Hierna 
reisde zij met Nanny naar Finland, waar zij in 
het zomerhuis van de familie Lagerborg logeer-
de. 

Vervolgens bleef Nanny bij haar familie in 
Finland achter en reisde Kitty in alle vrijheid 
zonder chaperonne verder naar Helsinki en naar 
Sint Petersburg, want zij wilde ook nog wat van 
Rusland zien. In Helsinki logeerde zij bij Johan-
nes Addens, de Nederlandse consul in Finland, 
die haar herinnerde als een wild, spottend, en 
schalkachtig, maar ook verstandig meisje. Deze 
consul was een geestverwant van Johannes van 
Vloten en had meegewerkt aan het tijdschrift 
‘De Levensbode’, dat door Johannes werd uitge-
geven. In 1878, toen Kitty nog maar 12 jaar was, 
had de familie van Vloten al eens een bezoek 
gebracht aan Finland en bij Johannes Addens 
gelogeerd. Tijdens dat bezoek had vader Johan-

nes een rondreis gemaakt in Rusland, waarbij 
hij Sint Petersburg en Moskou bezocht, terwijl 
zijn vrouw en kinderen in die periode in Helsinki 
achterbleven. Later is Johannes Addens consul 
geworden in Kreuznach in Duitsland.

In Sint-Petersburg, bezichtigde Kitty onder 
andere de Isaackerk, de Sint-Paulsvesting aan 
de Newa en de Hermitage. Na drie maanden 
op stap te zijn geweest reisde zij via Berlijn te-
rug naar huis. In Sint-Petersburg verloor ze haar 
hoed, waardoor ze genoodzaakt was bloots-
hoofds verder te reizen. Ze zat er blijkbaar niet 
erg mee, dat ze daardoor voor ‘onfatsoenlijk’ 
kon worden aangezien. Kitty keerde na haar 
‘grand tour’ boordevol verhalen terug in Haar-
lem. Er werd al druk geroddeld over het traject 
dat zonder chaperonne was afgelegd en het 
uiteindelijke oordeel in de betere kringen was: 
de meisjes Van Vloten zijn ongeschikt als echt-
genote.

Het huwelijk van Kitty en Albert Verwey 
vond plaats op 6 maart 1890 in Haarlem. Niet 

lang daarna, in 1892, trouwde ook Nanny La-
gerborg en wel met baron Emil Valdemar Ce-
dercreutz. Voor die tijd had zij ook nog aan de 
Sorbonne in Parijs wis- en natuurkunde gestu-
deerd en had zij in 1888 en 1890 haar resul-
taten van onderzoek in de fysica gepubliceerd. 
Het echtpaar Cedercreutz-Lagerborg ging in 
Helsinki wonen.

Albert Verwey en Kitty van Vloten in augustus 1988
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Maar Kitty en Nanny bleven contact met el-
kaar haar houden. In een brief uit 1908 schreef 
Kitty aan Nanny onder andere over haar doch-
ter Liesbet (Kitty en Albert kregen zeven kinde-
ren): “Liesbet zal een baantje moeten zoeken, 
maar eens zien wat ze kan. Jij denkt dat ze beter 
in de Harz kan blijven, ook als ze journaliste zou 
worden. Ik denk dat alles staat en valt met je 
aanleg. Het is gebleken dat ze, hoe levendig en 
onderhoudend haar conversatie en haar brieven 
ook zijn, totaal geen schrijverskwaliteiten bezit. 
Als ik naar Finland kom, zou ik met je over vrou-
wen en vrouwenvraagstukken willen spreken, 
net als vroeger. Ik ben niets veranderd. Ik ben 
van mening dat je niets moet forceren, daar ligt 
volgens mij de fout. Al die meisjes hier, in Leiden 
bedoel ik, die maar gaan studeren, zouden veel 
beter af zijn als ze dat niet deden. Maar dat er ook 
veel zijn die werkelijk zielsgraag hun eigen weg 
willen gaan, net als mannen, is helemaal waar. 
Tenslotte zijn er ook veel mannen die beter thuis 
zouden kunnen blijven.”

Kitty had wat vrouwenzaken betreft dus 
duidelijke standpunten. Bij de keuze voor een 
opleiding ging het volgens haar niet zozeer om 
het onderscheid vrouw-man, maar om de aan-
leg die iemand had. Liesbet is uiteindelijk geen 
journaliste geworden. Ik heb niet kunnen vinden 
of Kitty in 1908 nog naar Finland is afgereisd.

Tussen 1912 en 
1944 heeft Nanny Ce-
dercreutz een aantal 
boeken gepubliceerd 
in het Fins-Zweeds, 
onder andere korte 
verhalen, gedichten 
en kinderverhalen. Zij 
heeft ook reisverhalen 
geschreven en boeken 
over de natuur, waar-
onder in 1914 ‘Från 

Alp och Hav’ (‘Over de Alpen en de Zee’) over 

de flora van de Franse Rivièra, waar zij als kind 
’s winters had gewoond (ze is geboren in Can-
nes). Zij schreef onder pseudoniem en is in 
1950 overleden.

Nanny Cerdercreutz-Lagerborg was familie 
van de Zweeds-Finse dichter Bertel Gripenberg 
en het contact tussen Kitty en Nanny zal er wel 
toe hebben bijgedragen dat Kitty, samen met 
haar man Albert, een aantal gedichten van Gri-
penberg in het Nederlands heeft vertaald. 

Kitty heeft ook samen met Albert het be-
roemde boek van Johannes Linnankoski (pseu-
doniem van Juho Vihtori Peltonen), ‘Het lied 
van de vuurrode Bloem’ (‘Laulu tulipunaisesta 
kukasta’), in het Nederlands vertaald. Zij ver-
taalden het uit het Zweeds (de Zweedse verta-
ling was in 1905 gemaakt door Bertel Gripen-
berg) en het werd in 1913 met een inleiding 
van Albert Verwey geplaatst in het tijdschrift 
‘De Beweging’ met als titel ‘Een verhaal van 
Johannes Linnankoski’. Naast de publicatie in 
‘De Beweging’ werd de tekst in 1914 als boek 
bij Versluys in Amsterdam uitgegeven. Hoewel 
het een gezamenlijke vertaling was van Kitty 
en Albert, heeft Kitty om onduidelijke redenen 

niet gewild dat 
haar naam 
als vertaal-
ster werd ge-
noemd. Aan-
genomen kan 
worden dat 
Kitty door 
Nanny attent 

is gemaakt op het boek van Linnankoski. 
Jaren later (in 1943, haar man was in 1936 

overleden) schreef Kitty aan haar dochter Mea, 
in verband met een heruitgave, dat aan de 
‘Vuurrode Bloem’ niets veranderd mocht wor-
den: De uitgaaf dus precies zoo, alleen een paar 
correcties volgens opgaaf. De proeven wil ik wel 
zien zoals je oppert. 

Nanny Cedercreutz-La-
gerborg

Johannes Linnankoski
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Kitty Verwey-van Vloten is in 1945 overle-
den. Over de drie zusters van Vloten is uitge-
breid te lezen in het boek ‘De gezusters van 
Vloten, de vrouwen achter Frederik van Eeden, 
Willem Witsen en Albert Verwey’, uit 2007, 
door Cornelie van Uuden en Pieter Stokvis, dat 
uitgegeven is door Uitgeverij Bert Bakker in 
Amsterdam.

Een Engelse vertaling van het boek van Jo-
hannes Linnankoski (Engelse titel: ‘The Song of 
the blood-red Flower’) staat op het internet. Ik 
heb het gelezen. De hoofdpersoon Olavi, een 
boerenzoon, is na een conflict met zijn vader 
over een meisje van huis weggelopen en hout-
vlotter geworden. Het meisje was in de ogen 
van zijn ouders een sloerie. Vervolgens beleefde 
Olavi veel amoureuze avonturen. Hij maakte 
ook door zijn gewaagde acties als houtvlotter 
in kolkende rivieren en stroomversnellingen, 
een grote indruk op veel verschillende meisjes. 
Uiteindelijk trouwt hij met een boerendoch-
ter, Kyllikki. Eerst viel hij niet in goede aarde 
bij haar vader omdat er neer werd gekeken op 
een houtvlotter. Maar de houtvlotter bleek bij 
nader inzien een boerenzoon, dus wat dat be-
treft eind goed al goed. Olavi ging terug naar 
zijn geboortedorp, waar zijn vader inmiddels 
was overleden en zijn moeder stervende. Zijn 
broer erfde op aandringen van Olavi de boerde-
rij en hij nam zelf genoegen met een moerassig 

stuk van zijn vaders 
grond. Na hard 
werken legde hij dit 
droog en bouwde 
er een nieuw huis 
op, waar Kylikki 
niet veel later een 
zoon baarde. Het 
sentimentele ver-
haal heeft een heel 
bijzondere, gevoe-
lige stijl, met veel 
beschrijvingen van 
de Finse natuur. Ik 
kan mij voorstellen 
dat het literair in-

gestelde echtpaar Verwey-van Vloten in de ban 
van dit boek is geraakt.

Naar de roman van Johannes Linnankoski 
zijn drie Zweedse en twee Finse films gemaakt: 
de eerste drie zweedstalige films onder de re-
gie van Maurits Stiller (1919), Per-Axel Branner 
(1934) en Gustaf Molander (1956) onder de ti-
tel ‘Sången om den de eldröda blomman’; de 
andere twee finstalige films onder de regie van 
Teuvo Tulio (1938) en Mikko Niskanen (1971) 
onder de titel van ‘Laulu tulipunaisesta kuk-
kasta’.

 Arnold Pieterse

Een Nederlandse uitgave 
van het boek van Johannes 
Linnankoski dat door het 
echtpaar Verwey-van Vloten 
is vertaald in het Nederlands

CONTRIBUTIE 2011
BETAAL UW CONTRIBUTIE (22,- individueel; 34,- gezinslidmaatschap) 
vóór 1 April 2011! U heeft per e-mail dan wel per post een contributiebrief 
ontvangen, waarin u wordt verzocht te betalen vóór 1 April a.s. Sommigen 
van u dienen ook nog de contributie over 2010 te voldoen (zie brief). Als u 
géén brief hebt ontvangen, neem dan contact op met de penningmeester 
(zie colofon). U wordt verzocht bij contributiebetaling uw viitenummer te 
vermelden (zie uw contributiebrief).
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Aankondiging aan alle Nederlanders en hun partners

verblijvend in Finland

Ter gelegenheid van de viering 

Koninginnedag 2011
zal op donderdag, 28 april van 19.00 uur - 21.00 uur 

een receptie plaatsvinden 
voor Nederlanders verblijvend in Finland 

 in residentie ”Villa Kleineh”, Itäinen Puistotie 7, Helsinki

De receptie zal evenals vorig jaar alleen 
voor genodigden zijn.

Alle Nederlanders en hun partners zijn welkom, 
mits zij zich van te voren 

bij de Nederlandse Ambassade aangemeld hebben. 
U ontvangt dan een schriftelijke uitnodiging.

U kunt zich aanmelden tot uiterlijk dinsdag 12 april 
bij Natasha Nordström-Huotari tel. 09 – 228 92 204

of per email: hel@minbuza.nl 
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Onze drie kinderen zijn in Nederland gebo-
ren. Toen Anna vijfendertig jaren geleden gebo-
ren werd, was tweetaligheid niet populair. Men 
dacht dat kinderen die steeds twee talen horen, 
geen enkele taal goed leren. De arts in het con-
sultatieburo zei wel heel vriendelijk dat ik het 
niet zou moeten doen, en dat hebben familie 
en vrienden ook gezegd. Toen Paulina acht jaar 
later geboren werd, waren de meningen al ver-
anderd. Men had gemerkt dat tweetaligheid 
toch geen nadeel is, als elke ouder zich maar 
aan één taal houdt.

We hadden de hele tijd al het gevoel dat 
het zo is. We praatten wel Nederlands met 
elkaar – Engels was al weggebleven voordat 
de kinderen geboren werden – maar tegen de 
kinderen praatte ik Fins - en ik maakte er geen 
uitzonderingen op. Het was niet altijd gemak-
kelijk. Als we met z’n allen waren, zaten we al-
tijd met twee talen. Soms werden ook vrienden 
en vriendinnen van de kinderen bang en holden 
zelfs huilend naar huis. Er waren twee redenen 
waarom ik toch Fins tegen onze kinderen bleef 
praten. Ten eerste was het mijn moedertaal en 
had ik het heel moeilijk anders gekund; ik had 
me niet helemaal kunnen uiten. Ten tweede 
wilden we dat de kinderen goed met mijn ou-
ders konden praten.

Elk van onze kinderen was op zijn eigen ma-
nier met de twee talen omgegaan. Anna begon 
al vroeg met praten, en ze gooide de beide ta-
len vrolijk door elkaar totdat ze ongeveer drie 
jaar was. Als ik met Jan Nederlands praatte 
en fouten maakte, had ze er echt plezier in en 
vertelde mijn fouten ook door aan andere men-
sen. Ik had bijvoorbeeld tegen Jan gezegd dat ik 
natte poten had, toen mijn voeten nat waren. 
Anna vertelde toen eindeloos tegen iedereen, 
hoe haar moeder natte poten heeft.

Tom zei de eerste drie jaren maar één 
woord, en dat was het Nederlandse “eten”. 
Toen begon hij opeens te praten in hele zinnen, 
tegen mij in het Fins en tegen Jan en anderen in 
het Nederlands. Hij heeft de talen nooit door 
elkaar gepraat.

Paulina verstond duidelijk beide talen, maar 
praatte zelf alleen Nederlands. Ik praatte altijd 
Fins tegen haar, wat echt niet gemakkelijk was, 
maar ze antwoordde in het Nederlands. Toch 
heeft ze me nooit gevraagd Nederlands te pra-
ten.

Toen we naar Finland verhuisden, waren 
de kinderen twaalf, negen en vier jaar oud. De 
oudste twee hadden in Nederland op kleine 
basisscholen gezeten, en in Finland, in Vantaa, 
kwamen ze op een vrij grote basisschool. We 
hadden Tom wel een klas lager gedaan dan zijn 
leeftijd zou eisen, omdat hij aan het eind van 
het jaar geboren is. Er waren geen problemen, 
al was de school heel anders en de taal dus ook. 
Toen we drie jaar later naar Iitti verhuisden, 
ging alles nog steeds goed. Na de verhuizing 
naar Finland praatten de kinderen eerst Neder-
lands met elkaar, maar het werd vrij gauw Fins. 
Tegen Jan praten ze nog altijd Nederlands, al 
hebben ze partners, die het niet altijd verstaan. 
Twee talen tegelijk blijft, en dat heeft nadelen 
maar ook voordelen. 

Met de kleinkinderen is het weer een ei-
gen verhaal. Paulina woont vrij dicht bij ons, 
en Mikko, twee en een half jaar oud, zien we 
vaak. Paulina praat zelf Fins met Mikko, maar 
wenst dat Jan Nederlands zou praten. Dat doet 
hij ook, maar gemakkelijk is het niet, want hij 
moet weer konsekwent zijn. Anna woont in Ita-
lië en haar man is Italiaan. Zij praat Fins tegen 
de drie kinderen, maar Italiaans met haar man. 
Het oudste kind, een meisje, wil heel graag 
Fins praten en vraagt vaak woorden die ze nog 

T W E E T A L I G H E I D  I N  H E T  G E Z I N
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niet in het Fins kent. De twee jongens verstaan 
Fins, maar antwoorden in het Italiaans. Ook Jan 
praat Fins met de kinderen.

Als het gezin van Anna hier is of wij daar, is 
het wel een rijkdom aan talen. Jan en Anna pra-
ten Nederlands met elkaar. Ik en Anna praten 
Fins, en zo ook Anna en wij met de kinderen, 
terwijl David daarentegen met Anna en met de 

kinderen Italiaans praat. Maar dat kunnen wij 
niet, dus praten wij Engels met David.

Al onze drie kinderen hebben gezegd dat ze 
blij zijn met de tweetaligheid. Het was soms 
zwaar, maar ik ben heel blij dat we het gedaan 
hebben.

 Marketta Hoogesteger, Iitti

Na het beëindigen van hun studie gingen 
drie studiematen van de Hoge Hotelschool 
Maastricht in September 1968 naar Scandina-
vië, om de ‘smörgåsbord’-landen gezien te heb-
ben, voor ze aan een carrière gingen denken.

Ze reden in een Citroën Ami 6 van Oslo 
naar Stockholm, toen ze een lifter uit Rhodesië 
meenamen. Hij bleef maar praten over die on-
gelooflijk mooie vrouwen in Finland, zodat ze 
besloten om de schoonheid van de Finse vrouw 
ook met eigen ogen te gaan ervaren. 

De stemming was gezet en op 15 oktober 
1968 ontmoette ik de Finse jonge dame Liisa, 
waardoor mijn hele levensloop werd bepaald. Ik 
ben Hans Verasdonck, uit een gezin met 6 kin-
deren. Mijn ouders hadden een toeristenhotel 
met restaurant, snackbar en automatiek in Nij-
megen. Na de militaire dienst bij de mariniers 
op Curaçao in ‘Fort Amsterdam’, in het paleis 
van de gouverneur tegenover de pontjesbrug in 
Willemstad, kwam ik voor de tweede maal naar 
Finland, waar ik in Hotel Helsinki werkzaam was 
als ‘ontbijtkelner’ voor de buitenlandse gasten. 
Al gauw bleek dat ik niet de enige Nederlander 
was, die Finland had ontdekt. Op de cursus Fins 
ontmoette ik andere landgenoten, o.a. Hen-
riette van der Woude, die toen studeerde aan 
de Sibelius Academie. Natuurlijk werd ik ook lid 
van de Deltaclub. De Nederlandse Vereniging in 
Finland heette toen zo, omdat er naast de Ne-

derlanders en Finnen ook Vlamingen actief mee 
wilden doen tot in bestuursfuncties toe. Op de 
Nederlandse ambassade, toen aan de Raatimie-
henkatu, werd de jaarlijkse sinterklaasavond 
gevierd. Robert de Caluwé was uiteraard sinter-
klaas en ik ben een enkele keer zwarte Piet ge-
weest. Schreeuwde “BOE” op straat tegen Finse 
kinderen, waardoor een boze Fin in de Helsin-
gin Sanomat zijn verbolgenheid hierover uitte. 
Ooit was ik lid van de ‘feestcommissie’, samen 
met Dolf Lassooy, Kees Bos en Karel Reijnders, 
toen handelssecretaris op de Belgische ambas-
sade, nu gepensioneerd als rijschoolinstructeur 
in België. Dolf Lassooy heeft een mooi familie-
bedrijf ‘Tejado Oy’ hier in Finland opgebouwd 
(zie: www.lasessor.com). Kees Bos had een tuin-
dersbedrijf ‘Pikon Taimisto’, dat zijn zoon Henrik 
voortzette, terwijl zijn vrouw Sinikka het merk 
“Brabantia” in Finland op de markt heeft gezet. 
Hun dochter Anneke zette dat bedrijf (www.bos.
fi) voort, terwijl Kees in zijn motorboot de Oost-

zee doorkruist en 
recentelijk in zijn 
eentje naar Rot-
terdam is geva-
ren. 

In 1972 
trouwden Liisa 
en ik in de Hen-
rikskerk, de Py-

W E E R  T E R U G  I N  F I N L A N D



12

hän Henrikin Katedraali van Helsinki. Finland 
was toen nog een ‘Rooms missiegebied’ met 
rond de 30 Nederlandse geestelijken (paters, 
broeders en nonnen), terwijl er toen bij de Ne-
derlandse Ambassade slechts 45 andere Ne-
derlanders waren geregistreerd.

Uiteindelijk was Helsinki niet mijn plek. We 
verhuisden naar Vaajakoski, waar ik als ‘vienti-
mies’ de kost voor het jonge gezind verdiende 
bij SOK Vaajakosken Tehtaat met de verkoop 
van hotelinterieurs aan diverse internationale 
hotelketens en natuurlijk ook aan de nieuwe 
hotels die in Moskou werden gebouwd i.v.m. de 
Olympische spelen van 1980. Dochter Nanda 
werd geboren in 1975. Zij woont en werkt nu 
in Den Haag.

In 1978 werd onze zoon Piet geboren. Hij 
woont en werkt in Sydney. In februari zal het 
hele gezin daar samen komen om van daaruit 
met zijn allen Nieuw-Zeeland te gaan verken-
nen ter ere van ons 39-jarig huwelijk (= 3 x 13). 

Piet was nog geen jaar oud toen ik de mo-
gelijkheid kreeg om vanuit Antwerpen Finse 
karton- en papierproducten op de Benelux-
markt te brengen. Liisa deed in ijltempo een 
autorijcursus, slaagde binnen drie maanden om 
daarna met de nieuwe, belastingvrij gekochte 
Datsun Cherry in België het geleerde in praktijk 
te brengen. Op de bijeenkomsten van de Finse 
Vereniging in Belgie, de Suomi-Klubbi, bleek 
dat heel veel niet-Finse eega’s van het Finse 
vrouwvolk zich redelijk goed in het fins konden 
uitdrukken. Mannenvolk van diverse nationali-
teiten hadden als gezamelijke taal het Fins! 

In 1982 van België weer terug naar Fin-
land. We besloten om het Fins als huistaal te 
gebruiken en alleen de avondverhaaltjes, die ik 
later vanwege mijn vele reizen op casette had 
ingesproken, zou ik in het Nederlands blijven 
doen. Na een periode in Vantaa, Nastola en 
Äänekoski vestigde het gezin zich uiteindelijk in 
1987 in Laukaa, waar we een huis lieten bou-

wen aan het Saraavesi-meer. Geen houten huis, 
maar een gasbetonhuis van Lohja Oy, toen het 
meest noordelijke privéproject van dat bedrijf. 
Ondertussen was ik Fin geworden, omdat de 
Finse wet voorschreef dat een buitenlander 
geen grond mocht bezitten. Die beslissing 
heeft mij geen windeieren gelegd, want toen 
Metsä-Serla Chemicals Oy besloot om in 1991 
hun marketing vanuit Nijmegen te gaan organi-
seren, kon ik in mijn geboortestad, op nog geen 
2 km van mijn ouders, gaan werken. Toen bleek 
namelijk, dat ik als ‘buitenlander’ recht kon 
hebben op een 35% regeling. 

Eenmaal terug in Nederland dacht ik, dat 
de kinderen wel wat Nederlands zouden ver-
staan, maar al gauw kwam de aap uit de mouw: 
Nanda noch Piet spraken of begrepen Neder-
lands! En die verhaaltjes dan? “Ach” zei Piet 
“het was eigenlijk belangrijk, dat ik je stem 
kon horen”. Toch kende hij de verhaaltjes uit 
zijn hoofd en bij het leren van de Nederlandse 
taal op de internationale school van Arnhem, 
drong de draad van mijn verhaaltjes langzaam 
tot hem door. Liisa heeft in Nederland op de 
Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem gestu-
deerd om uiteindelijk in 1995 in Joensuu af te 
studeren als beeldend kunstenaar (www.liisa-
art.com). Natuurlijk waren we lid van de VNF, 
waar ik in 2006 en 2007 nog als vicevoorzitter 
in de vereniging actief ben geweest. Na enkele 
prachtige jaren met mijn vader, is hij op 98-ja-
rige leeftijd in 2007 overleden en besloten we 
weer terug te gaan naar Finland om ons weer 
in Laukaa te vestigen, om hier weg van alle 
dagelijkse drukte van ons pensioen te kunnen 
genieten. Natuurlijk meldde ik mij weer bij de 
Nederlandse Vereniging in Finland. En ik kon 
mijn ogen niet geloven toen ik in Jyväskylä oma 
Henriette van de Woude daar plotseling zag 
staan. Zij herkende me niet, want ik was ver-
kleed als Sinterklaas!
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Hier in Laukaa ben ik actief bij Laukaan 
Vihreät als penningmeester. Daarnaast ben ik 
ook lid van de gemeentelijke kiescommissie, 
die toezicht houdt op het keurige verloop van 
de verkiezingen en het tellen van de stemmen. 
In april is het weer een drukke lange dag voor 

de parlementsverkiezingen. Als lid van de Lions 
Club Laukaa is het maandelijks vergaderen en 
regelmatig sneeuw ruimen bij alleenstaande 
oudere buurtbewoners. Samen met de buren 
gaan we wintervissen met netten onder het ijs 
op snoek, snoekbaars en kwabaal. Ook houd ik 
me bezig met genealogie en heb mijn bevindin-
gen verzameld op de website www.verasdonck.
nl. Eigenlijk ben ik een computerfreak met drie 
computers thuis: een MAC, een laptop op Linux 
UBUNTU en een gewone PC met Windows. 
Verder ben ik lid van Suomen sieniseura, Jyväs-
kylän puutarhaseura en Puusteli (www.puus-
tellintyokyla.fi). 

We hebben een zomerhuisje in Sipoo, waar 
we onze proeftuinen hebben, maar ook een re-
den daar te verblijven is, om de cultuursfeer van 
de hoofdstad in de zomermaanden te kunnen 
proeven. Zo blijven we van alle markten thuis, 
terwijl Liisa kunst blijft maken, die ze vorig jaar 
tentoonstelde in Hauho, Kouvola, Sipoo en 
Brussel.

 Hans Verasdonck

ENQUETE
De NViF wil graag haar leden van dienst zijn op de best mogelijke wijze. Hoewel het bestuur zijn best doet 
om naar de leden te luisteren en nieuwe activiteiten te ontplooien, zijn we er van overtuigd dat er nog 
veel andere mogelijkheden zijn waar we nooit aan hebben gedacht. Graag geven we door middel van deze 
enquete aan alle leden de mogelijkheid om hun mening te uiten. De enquete is bedoeld om feedback te 
verzamelen over de bestaande activiteiten en interesse te peilen in nieuw te ontwikkelen activiteiten.

De enquete wordt geheel anoniem uitgevoerd, ook niet-leden kunnen deelnemen, mits zij tot de doelgroep 
van de vereniging behoren (Nederlandstaligen met een affiliatie met Finland). De gegevens worden alleen 
door de vereniging gebruikt en zullen niet aan derden worden doorgegeven. Een samenvatting van de 
geanalyseerde gegevens zal gepubliceerd worden in de organen van de vereniging.

Invullen van de enquete gaat gemakkelijk via het internet. Neem een kijkje op onze website http://www.
nederlandsevereniging.fi, daar is binnenkort een link te vinden naar de enquete. Mocht invullen via het 
internet een probleem zijn, dan is het ook mogelijk om een papieren versie aan te vragen. Neem daarvoor 
even contact op met Johan Plomp (vicevoorzitter@nederlandsevereniging.fi, tel. 040-7187684).

De resultaten van de enquete zullen gebruikt worden om de activiteiten van de vereniging aan te passen of 
aan te vullen. Bij de uitvoering daarvan kunnen we alle hulp gebruiken die beschikbaar is. Wilt U helpen bij 
de organisatie van nieuwe activiteiten, neem dan contact op met de contact persoon in de regio of met mij.

Hartelijk dank voor Uw medewerking!

 Johan Plomp, vicevoorzitter
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In het jaar 2010 heeft de vereniging de 
vernieuwingen van het jaar 2009 verder uitge-
werkt. 

Dit jaar werd aandacht besteed aan het ver-
nieuwen van de web-site, het verstrekken van 
informatie belangrijk voor alle Nederlanders/
nederlandstaligen wonende in Finland en ook 
aan samenwerking met andere nederlandsta-
lige groeperingen in Finland. 

Verenigingsactiviteiten 
Volgens traditie werd het jaar geopend 

geopend met een nieuwjaarsreceptie op 15 Ja-
nuari. De ledenvergaderingen werden dit jaar 
gehouden in het Nationale Museum in Hel-
sinki op 27 Maart en in het Hyvinvointikeskus 
in Siuntio op 20 November. Het Leidens Ont-
zet werd gevierd op 2 October in het sfeervolle 
Maikki Friberg-appartement aan de Bulevardi 
(Helsinki). Ook de viering van de koninginne-
dag heeft dankzij de ambassade een grote ver-
andering ondergaan en werd dit jaar apart voor 
schoolkinderen en traditioneel op Villa Kleineh 
gevierd. Een nieuw evenement was het Oranje-
bal in hotel Kämp op 17 maart. Dit evenement 
heeft de NViF mentaal en ook enigszins finan-
cieel ondersteund. 

Naast de traditionele activiteiten waren 
er dit jaar ook voor gezinnen met kinderen ei-
gen activiteiten: een Zomerkamp gevierd in 
Muumimaa in Naantali, Sinterklaasvieringen 
en de Nederlandstalige kerstfeestviering in de 
kerk van Töölö. 

Regioactiviteiten 
In verscheidene steden in Finland worden 

regelmatig bijeenkomsten gehouden. Borrel-
avonden werden georganiseerd in Helsinki. Sin-
terklaas kwam op bezoek in Kauniainen, Oulu, 
Tampere, en Jyväskylä. Verder hebben actieve 

leden plaatselijke activiteiten ontwikkeld zoals 
eens in de twee maanden een Nederlandstalige 
lunch in Hervanta (Tampere). 

Noorderlicht 
In samenwerking met zijn redactie is de 

hoofdredacteur van Noorderlicht erin geslaagd 
om ook in 2010 vier veelzijdige en interessante 
nummers van ons verenigingsblad te laten ver-
schijnen.

Communicatie 
De aanwezigheid van de Nederlandse ver-

eniging op sociale media zoals Facebook, Hyves 
en Twitter heeft zich verder uitgebreid. Een toe-
nemend aantal leden en niet-leden krijgt infor-
matie over onze activiteiten via deze kanalen. 
Ook de website en het daaraan verbonden fo-
rum vervullen hun rol in de aankondiging van 
activiteiten, als informatiebron, en als discus-
sieplaats. Berichtgeving en directe communi-
catie met de leden wordt ook in toenemende 
mate per e-mail gedaan om kosten en werk te 
besparen. 

Bestuur 
Het bestuur heeft in 2010 12 keer vergaderd 

(op 25.1, 7.2, 23.2, 22.3, 13.4, 3.5, 6.6, 11.8, 24.8. 
21.9, 12.10, en 7.12). Het merendeel van deze 
vergaderingen is via Skype georganiseerd, wat 
veel kosten heeft bespaard aangezien de be-
stuursleden in verschillende delen van het land 
wonen. Ook het forum is belangrijk geweest 
voor de interne communicatie en besluitvor-
ming van het bestuur. Het bestuur heeft ge-
functioneerd met vijf leden. Om persoonlijke 
redenen vroeg het zesde lid, Frits Soetmann, 
gekozen op de ALV van 27 maart, in september 
vrijstelling van zijn bestuursfunctie. 

J A A R V E R S L A G  2 0 1 0  N V I F
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Algemene ledenvergadering van de Nederland-
se Vereniging in Finland, op zaterdag 20.11.2010 
in het Hyvinvointikeskus te Siuntio

1. Henriette van der Woude opent de verga-
dering om 14:10.

 Er wordt opgemerkt dat in de notulen staat 
voorgeschreven dat najaarsvergadering in 
principe gehouden moet worden vóór 15 
november. Vanwege de Finse feestdagen 
lukte het dit jaar niet om de ALV vóór 15 no-
vember te houden. Hier wordt verder geen 
probleem van gemaakt.

2. De najaars-ALV is tenminste 2 weken van te 
voren aangekondigd en via forum, nieuws-
brief en Noorderlicht zijn de leden van de 
NViF hiervoor op tijd uitgenodigd. 

3. De agenda van de ALV wordt goedgekeurd.
4. Tot voorzitter van de vergadering wordt 

Henriette van der Woude gekozen en tot 
notulist Onno de Bruijn

5. Kascommissie:
 Leena Kivivalli heeft aangegeven zich niet 

meer beschikbaar te stellen voor de kas-
commissie. Naast Arie Oudman, die door-
gaat in de kascommissie, stelt Jean Blankert 
zich beschikbaar voor de kascommissie. De 
vergadering stemt hier mee in.

 Kiescommisie:
 Nathan Gaasenbeek is gevraagd voor de 

kiescommissie en heeft aangegeven dit wel 
te willen. Peter Starmans gaat door in de 
kiescommissie.

6. Activiteitenplan
 Op dit moment staan er alleen de vaste ac-

tiviteiten op het activiteitenplan voor 2011. 
De NViF wil graag dingen organiseren mits 
er geld en animo is.

 

•	 Johan	Plomp	stelt	voor	om	een	enquête	te	
organiseren om eens wat meer te weten te 
komen over wat de leden graag willen. Arie 
Oudman merkt op dat het dan wel in zo’n 
vorm moet gebeuren, dat de leden niet het 
idee krijgen dat het bestuur onkundig is. 

•	 Adriaan	 Perrels:	 Leden	moeten	ook	weten	
dat er financiële steun te krijgen is als zij 
zelf ter plekke iets zouden willen organise-
ren. Peter Starmans: Het is goed als de regio 
zo vooruitgaat.

•	 Henriette	 van	 der	Woude	 vertelt	 dat	 ver-
koopmanager van Linnanmäki heeft aange-
geven dat zij wel wil helpen om daar dingen 
te organiseren. 

•	 Er	wordt	gevraagd	waarom	er	nooit	iets	in	
een palvelukeskus georganiseerd wordt. 
Daar zullen weinig of geen kosten aan ver-
bonden zijn en zij hebben erg goede faci-
liteiten. Het palvelukeskus is dan op zijn 
beurt blij als er op die manier mensen ko-
men. Peter Starmans oppert om daar bij-
voorbeeld filmavonden te organiseren. Er 
moet uitgezocht worden of er dan bijvoor-
beeld voor de rechten betaald moet wor-
den. Henriette heeft goede contacten met 
Teosto. 

•	 Peter	 Starmans	 vraagt	 of	 die	 verkoopma-
nager van Linnanmäki lid is van de NViF en 
misschien in het bestuur wil. Adriaan Per-
rels benadrukt dat we liever eerst iets or-
ganiseren en vertrouwen scheppen en pas 
daarna kunnen beginnen over lidmaatschap 
en eventuele bestuursfuncties te praten. Ie-
dereen is het er in ieder geval over eens dat 
dit een prachtige mogelijkheid voor nieuwe 
activiteiten is. 

N O T U L E N  V A N  D E  A L V
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7. Begroting en contributie
•	 Adriaan	Perrels	stelt	de	begroting	voor	voor	

het jaar 2011. Volgens Adriaan hebben we 
volgend jaar iets meer in kas om te beste-
den. Er zijn wat meer nieuwe leden bijgeko-
men en ook de inkomsten van de sponsors 
is op peil gebleven. Jos Helmich stelt voor 
om in de begroting 100 euro voor het inter-
net naar de regio te verschuiven. 

•	 De	contributie	voor	2011	blijft	hetzelfde.
•	 De	leden	gaan	accoord	met	het	begrotings-

voorstel.
•	 Peter	 vraagt	 waarom	 de	 ALV	 in	 de	 regio	

wordt gehouden, omdat mensen uit de 
regio toch niet of nauwelijks komen. Hen-
riette zegt dat het bestuur erover na denkt.

8. Overzicht bezetting organisatie (commis-
sies & contactpersonen) en beschikbaar-
heid bestuursleden

 Jos Helmich heeft een powerpoint gemaakt 
van de bezetting van commissies en be-
stuur. 

 Voor het bestuur van het jaar 2011 zijn er 
op dit moment (helaas) nog maar 2 perso-
nen zeker, namelijk Jos Helmich en Onno de 
Bruijn. Henriette geeft aan dat zij nog wel 
door wil gaan als bestuurslid als de vereni-
ging niet genoeg nieuwe bestuursleden kan 
vinden. 

9. Bestuursmededelingen
 Iedereen is het er mee eens dat we snel 

nieuwe mensen moeten zien te krijgen voor 
het bestuur.

10. Rondvraag en overige zaken
•	 Peter	Starmans:	Twee	weken	geleden	is	het	

boek verschenen van Arnold Pieterse en Pe-
ter Starmans. Het boek is in het Nederlands 
en gaat over Fins-Nederlandse relaties. Pe-
ter geeft een korte uitleg over het boek. Het 
boek kost 17,90 en is te koop bij Peter. Arno 
Enzerink heeft de lay-out verzorgd.

•	 Peter	 Starmans	 haalt	 ook	 samenwerking	
van NVIF en de Fins-Nederlandse vereni-
ging aan. Arie Oudman vraagt of er hierbij 
gevaar is dat er een conflict kan optreden in 
verband met de voertaal. Volgens Henriet-
tte staat er in de statuten van de NViF dat 
de voertaal in eerste instantie Nederlands 
is. Henriette stelt voor de discussie over 
mogelijke samenwerking tussen de NViF en 
derden voort te zetten op het forum. Mo-
gelijkheden worden onderzocht. Dit geldt 
ook voor mogelijke samenwerking van het 
Noorderlicht en andere uitgaves. Jos be-
looft de link naar de statuten weer op de 
site te zetten.

•	 Arie	Oudman:	Er	zou	een	verzoek	zijn	voor	
een computercursus in het nederlands. 
Arie weet niet of dit een eenmans verzoek 
is. Henriette stelt voor het in de notulen te 
zetten. 

11. Afsluiting vergadering
 Henriette bedankt alle deelnemers voor 

hun deelname en sluit de vergadering om 
15:57.

Dit protokol is op juistheid gecontroleerd door 
Peter Starmans
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Zoals het thuis smaakt,
                             smaakt het nergens!

Holland at Home is dé online supermarkt voor Nederlanders
in het buitenland. Waarom?

Bezoek ons op www.holland-at-home.nl of mail ons via info@holland-at-home.nl

Holland at Home biedt een keuze uit meer dan 1000
typisch Nederlandse producten en 180 bekende merken

Veilig en vertrouwd betalen via Ideal, creditcard of Paypal

Geen gesleep meer met levensmiddelen vanuit Nederland
door uzelf, vrienden of familie

               Alle pakketten worden verstuurd via TNT Post en zijn
                      daardoor altijd te volgen via track & trace

                      Als lezer van het Noorderlicht ontvangt u € 5,00
                           korting bij uw eerste bestelling. Vul hiervoor de
                               kortingscode NL5 in tijdens het afrekenen.

A D V E R T E N T I E S

Video voor Internet en DVD
Reklame
Zakelijk
Familie

Peter John Mäki

maki.peter@gmail.com

+358 40 8747 984

www.communicationdesign.fi
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Voor sommigen van ons misschien vaste 
koek, voor anderen een zeldzamer fenomeen. 
In ons geval wordt Nederland elk tweede jaar 
aangedaan met kerst, voortkomende uit een 
Nederlands-Finse relatie.

Als één van de nieuwere leden in de Ne-
derlandse vereniging een kleine introductie 
m.b.t. mijzelf. Ik verhuisde in september 2007 
naar Finland om mijn opleiding af te ronden. In 
eerste instantie zou ik acht maanden in Finland 
verblijven; inmiddels zijn dit er nu drie jaar en 
zeven maanden. Tja, die ene leuke Finse man 
zullen we de schuld maar geven.

Uiteraard komt er met een zogenaamde 
’avomies’ ook een schoonfamilie en daarmee 
verdeling van de feestdagen. Met verdelen be-
doel ik dan: het ene jaar bij jullie, het andere 
jaar bij ons. In ons geval was 2010 het jaar om 
naar Nederland te gaan. Tegelijkertijd hadden 
noch zijn ouders, noch mijn ouders met elkaar 
kennis gemaakt en er werd afgesproken dat 
kerst een mooie gelegenheid zou zijn voor een 
eerste kennismaking tussen de ’schoonouders’.

De vliegtickets waren zo geboekt, maar 
waar zouden wij met vier mensen verblijven? 
Mijn ouderlijk huis was geen optie, net zo min 
als een hotel of een hostel op redelijke afstand 
van mijn ouderlijk huis (in Sliedrecht). Uiteinde-
lijk vonden we een Bed&Breakfast in Bergam-
bacht, met een chalet in de achtertuin, waar 
we geheel voor onszelf moesten zorgen. Een-
maal daar aangekomen, werden onze verwach-
tingen overtroffen. Een fijne houten blokhut 
(neem van mij aan, het 75% Finse gezelschap 
vond het prachtig), met vloerverwarming in de 
huiskamer/keuken en badkamer en twee aparte 
slaapkamers. Het had alle basisdingen die wij 
nodig hadden om te overleven (plus was luxe, 
zoals een waterkoker/koffiezetter/vaatwasser).

Bergambacht ligt in de Krimpenerwaard en 
is dus erg landelijk. Mijn schoonouders hebben 
twee jaar in Duitsland gewoond, ongeveer vijf-
tien jaar geleden en ondanks dat zij toch enkele 
keren over de grens naar Nederland kwamen, 
vonden ze het erg fascinerend om een minder 
geasfalteerd stuk van Nederland te zien.

Wij hadden besloten om op donderdag 22 
december in de avond te vliegen en waren dus 
relatief laat op onze plaats van bestemming. 
De volgende dag werd de ochtend dus gereser-
veerd om boodschappen te doen. De dichtsbij-
zijnde winkel die mijn TomTom in het geheugen 
had zitten was de AH in Schoonhoven. Uiter-
aard kan U zich voorstellen dat het behoorlijk 
druk daar was, één dag voor kerst. Daar merkte 
ik voor het eerst een verschil tussen de Neder-
landse ’supermarktcultuur’ en de Finse ‘super-
marktcultuur’. Toen ik voor het koelvak stond 
werden er opeens twee handen in mijn zij ge-
zet, met de mededeling: ’Ik verschuif jou even 
een centimeter, zodat ik wat kan pakken.’ Hevig 
geschrokken (en blozend), draaide ik me om en 
zette snel een paar stappen vooruit. Over het 
algemeen wordt de en passante aanraking hier 
zoveel mogelijk vermeden en kan een snelle 
’anteeksi’ er net van af. Of anders een minder 
beleefde duw, zonder maar iets te zeggen.

Enfin, de boodschappen waren gedaan en 
we hadden afgesproken om met mijn ouders te 
gaan lunchen in Sliedrecht. Eenmaal aangeko-
men bij mijn ouderlijk huis waren het de Fin-
nen die een ’cultuurshock’ te verwerken kregen. 
Een uur voordat we gingen lunchen werden er 
allerlei kleine (hartige) hapjes binnengebracht 
door mijn moeder. Het was duidelijk te zien dat 
deze met veel liefde en zorg (en dus tijd) klaar-
gemaakt waren. Tegelijkertijd kregen we een 
gebakje aangeboden, alhoewel het verkleinen-

K E R S T  I N  N E D E R L A N D
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de achterzetsel wel weg gelaten kan worden. 
Een beetje beschaamd weigerden we allemaal, 
want een uur later zouden we gaan lunchen. 
Uiteraard was dit ’s avonds, na terugkomst in 
onze blokhut, het gesprek van de avond. 

Eenmaal in het restaurant werd er door de 
meesten van ons ofwel kibbeling ofwel schnit-
zel besteld, behalve door mij. Ik nam namelijk 
twee kroketten op bruin brood. Ook dit resul-
teerde in opgetrokken wenkbrauwen en mijn 
protest dat er tenminste bruin brood onder zat 
maakte geen indruk. Zeker mijn vriend noemt 
al het Nederlandse bruine brood ’pulla’ (op 
Waldkorn na, het enige brood dat we dan ook 
ingekocht hadden voor het ontbijt).

We vertrokken op tijd terug naar Bergam-
bacht, waar we heerlijk nagenoten van deze 
dag met twee flessen AH wijn.

De volgende dag, eerste kerstdag, zouden 
we met mijn ouders gaan dineren in hotel Vi-
anen. Het restaurantgedeelte was stampensvol 
met families van meer dan 10 man en dus erg 
rumoerig. Het was vrij lastig om in dit milieu 
een conversatie in vier(!) verschillende talen 
op te houden. Gelukkig kwam halverwege een 
kerstman ons gezelschap houden, alhoewel 
deze geen woord Fins sprak, noch verstond. 
Even dachten we er over na om het kind, dat 
aan zijn been hing, te vertellen dat het niet de 
echte kerstman was, maar gezien de omvang-
rijke familie die bij dit kind hoorde, hebben we 
daar maar vanaf gezien. Ook sprak en verstond 
de goede man geen Zweeds en wenste ons nog 
een (welgemeend?) fijne avond na ons tweeta-
lige vragenvuur.

Tweede kerstdag zou een dag voor ons vie-
ren worden, waarna mijn ouders in de avond bij 
ons zouden komen om nog eenmaal samen te 
eten en afscheid te nemen. Mijn schoonmoe-
der wilde graag door Gouda rijden, wat we dus 
ook gedaan hebben. Daarna begon het een 

beetje te kriebelen, want de Finnen zouden het 
toch leuk vinden om een beetje te winkelen. Ik 
hoopte dat Alexandrium in Rotterdam open 
zou zijn en gelukkig was dat zo. Aldaar nog even 
wat wijn opgehaald tesamen met een aan-
tal speciaalbieren. Ik vertelde eerder dat mijn 
schoonouders in Duitsland hebben gewoond 
en mijn schoonmoeder is dan ook helemaal 
verknocht aan de Xenos, dus daar moesten we 
natuurlijk ook nog even langs. Hierna besloot ik 
om bij het pontje van Krimpen aan de Lek naar 
Kinderdijk over te varen om daar de molens te 
laten zien. We waren betrekkelijk vroeg terug 
en langzaamaan begon ik het eten te koken. 
Er was typisch Nederlands eten aangevraagd 
waarop ik besloot om boerenkool met spekjes, 
rookworst en aardappelpuree te maken.

We hebben heerlijk gedineerd met elkaar, 
maar helaas moest er ook afscheid genomen 
worden. Ik ben enigst kind en u kan natuurlijk 
bedenken dat afscheid nemen dan zeker een 
emotionele gebeurtenis is.

De volgende dag besloten we om maar bij-
tijds naar Schiphol te vertrekken, wat achteraf 
een enorm goede beslissing was. Op de heen-
weg had ik namelijk besloten om via Utrecht 
en Meerkerk naar Bergambacht te rijden. Niet-
temin wilde mijn TomTom mij vanaf Schiphol 
richting Den Haag/Rotterdam sturen. Eigenwijs 
(of instinctief?) ben ik toch richting Utrecht 
gaan rijden en werd voor Vianen de provinci-
ale wegen opgestuurd. Een relatief makkelijke 
route. Terug besloot ik wél om op de TomTom 
(hierna Bram) te vertrouwen, mede doordat 
ik niet helemaal zeker meer was van de heen-
weg. Richting Gouda ging prima, maar helaas 
belandde ik op de verkeerde weghelft en reali-
seerde ik me dit te laat. Ik besloot om Gouda in 
te rijden en hopelijk aldaar een terugweg te vin-
den. Al snel kwam ik op een weg uit waar een 
bord de rijkswegen naar Den Haag/Rotterdam 
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aangaf, maar Bram stuurde mij daar niet heen. 
Uiteindelijk belandden we op de N11 richting 
Leiden en moesten we een afslag nemen die 
niet bestond. Daarop besloot ik om helemaal 
naar Leiden te rijden om daar over te steken 
naar de A4. Al met al hebben we er een half uur 
langer over gedaan en dit maakt Bergambacht 
zeker niet de makkelijkst te bereiken plaats 

vanaf Schiphol.
Desondanks hebben wij enorm heerlijke 

kersttijd gehad in Nederland, een aantal cul-
tuurverschillen overbrugd en hopen dit te kun-
nen blijven herhalen zowel in Finland alswel in 
Nederland!

 Astrid de Haan

1. opening 
2. vaststelling legaliteit 
3. voorzitter vd. vergadering, notulist, stem-

mentellers 
4. notulen vorige ALV 
5. financieel verslag 2010 en goedkeuring 

daarvan 

6. jaarverslag 2010 
7. decharge bestuur w.b. 2010 
8. verkiezing nieuwe voorzitter 
9. verkiezing overige bestuursleden 
10. installatie nieuw bestuur 
11. w.o.t.t.k. 
12. sluiting

Gaarne opgave voor deelneming aan de ALV vóór 22 maart bij het bestuur! Het bestuur nodigt u 
hartelijk uit!

Geacht verenigingslid
26.03.2011 a.s. is het weer zover, dan hopen we weer een algemene ledenvergadering te hou-

den. De locatie in Helsinki is dit jaar het cultureel centrum Caisa, en dat ligt op ongeveer 10min. 
loopafstand van het station. Het adres van Caisa is Mikonkatu 17 C / Vuorikatu 14 / Kaisaniemen 
metroasema. De vergadering zal zijn van 13:00 tot 15:00. In Caisa is een Koerdische cafetaria waar 
op eigen kosten na afloop of vooraf van het buffet gebruik gemaakt kan worden. Voor de vergade-
ring is er voor de geïnteresseerden de mogelijkheid het Bank van Finland museum (Suomen Pankin 
rahamuseo) te bezoeken. Het adres van het museum is Snellmaninkatu 2, en de toegang is gratis. 
Het voorlopig programma ziet er als volgt uit:
•	Verzamelen	om	11.00	bij	het	museum.
•	Bekijken	van	het	museum	op	eigen	gelegenheid	van	11.00	tot	12.30	uur
•	Het	verplaatsen	naar	Caisa	voor	de	vergadering
•	Start	vergadering	13.00
•	Vergadering	eindigt	om	15.00.

De (voorlopige) agenda voor de vergadering ziet er als volgt uit:

U I T N O D I G I N G  A L V
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Pleinen. Veel mensen hebben er iets mee. 
Sommigen gaan er graag spelen en noemen 
het dan een speelplein. Stadsbesturen geven 
er graag een naam aan die herinnert aan een 
historische gebeurtenis: Plein ’40-’45 of Plein 
1953. Als achtervoegsel is het vaak ook heel 
herkenbaar: Winkelcentrum Zuidplein. Of het 
Hofplein. En wie kent niet het Haagsche Plein? 
Of het Rode Plein? Of het Plein van de He-
melse Vrede? Of het Parelplein (in Manamah, 
Bahrein....).

 In de Engelse taal zijn er twee woorden in 
gebruik: ‘circus’ als het een rond plein betreft 
en ‘square’ voor de vierkante versie. In Londen 
vinden we hiervan de twee beroemde voor-
beelden Piccadilly Circus en Trafalgar Square. 
Vaak krijgt zo’n plein een object in het midden. 
Een mooie fontein of een beeld bijvoorbeeld. 
Dat doet men niet voor niets. Zo’n plein kan 

nl. voor mensen ook iets bedreigends hebben. 
Zo’n grote, open en kale steenvlakte, zie zoiets 
maar eens over te steken.

Ik kan me nog goed herinneren dat we op de 
Pedagogische Academie tijdens een les drama-
tische vorming in de aula de opdracht kregen 
om eerst alle tafels en stoelen aan de kant te 
zetten. Vervolgens werd ons gevraagd met ro-
yale tussenruimte langs de wanden te gaan zit-
ten. De opdracht was om een voor een de zaal 
over te steken en dan aan de overkant plaats 
te nemen. Nu was die aula rechthoekig, dus in 
de lengterichting was je redelijk lang onderweg, 
bijna tweemaal zo lang als in de breedte. Uiter-
aard werd je tijdens je oversteek gevolgd door 
zo’n 30 paar ogen van de klasgenoten en hoe 
dwaas, dat vóélde je, sterker nog: Het bekeken 
worden heeft invloed op je pas, je loop, je tred, 
je gang, of hoe je dat ook moge of wil noemen. 

A D V E R T E N T I E

www.bblcarrental.nl

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

Schipholservice...direct wegrijden!
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In de gymzaal, met bijna gelijke afmetingen als 
de aula wordt dat bewegen een stuk gemakke-
lijker, omdat je dat bijv. met een voetbal aan 
de voet of met een stuiterende basketbal aan/
onder de hand kan doen. Maar wat denk je van 
modellen op een catwalk? Dat is niet eens een 
plein, maar voor beginners meestal wel bedrei-
gend. Waarom? Omdat al die ogen op ze ge-
richt zijn en ze weten dat er op ze gelet wordt! 
Maar ook: Hoe je met de beschikbare ruimte 
omgaat.

De aanloop was wat lang, maar ik wil het 
natuurlijk hebben over het in drie weken be-
roemdst geworden plein ter wereld , het Tah-
rirplein in Caïro, Egypte. Wie kende dat plein 
voor die tijd? Internationaal gezien nauwelijks 
iemand, vermoed ik? Maar dan ineens gebeurt 
het. Net als destijds in Peking/Beijing. Ingre-
diënten: Demonstranten, politie, soldaten en 
tanks. Het Tahrirplein zal op z’n Engels een ‘cir-
cus’ heten. Zo niet, dan toch. Want een circus 
werd het! Zeker toen er journalisten met hun 
camera’s verschenen en zo begonnen met het 
branden van de focus op dat ene plein in een 
stad met ca. 18 miljoen inwoners. Wekenlang 
werd over de gehele wereld dwars door de tijd-
zones heen 24/7 uitgezonden wat er op dat ene 
plein gebeurde. Het circus werd steeds echter 

toen er ook nog paarden en kamelen ten tonele 
verschenen. Van pleinvrees was belist geen 
sprake! Nu leek het tegenovergestelde van mijn 
eerdere betoog te gebeuren: Omdat men alle 
(miljarden!) ogen op zich gericht wist, gaf dat 
heel veel extra kracht en motivatie om zich op 
dat pleintje (zo heel groot is het immers ook 
weer niet) te bewegen. De regeringsleider(s) 
had(den) blijkbaar wél last van pleinvrees en 
dat nog wel buiten het oog van de camera’s 
en dus buiten het oog van de miljarden over 
de gehele wereld. Een vol plein heeft als grote 
voordeel dat de aanwezigen ondergaan in de 
massa. In een tv-programma werden foto’s van 
‘het’ plein geanalyseerd door op de massa in te 
zoomen. Ongelooflijk wat je dan allemaal ziet! 
Van enige pleinvrees was in ieder geval geen 
sprake meer, want mensen sliepen er zelfs! Op 
een gegeven moment had men blijkbaar zoveel 
getwitterd, en mobiel gebeld en gefilmd dat 
er op het plein en bloc accu’s en telefoontjes 
werden opgeladen (waar haalden ze de stroom 
vandaan?) Dus als je binnenkort een plein over-
steekt, realiseer je dan hóé je dat gaat doen! 

Zorg in ieder geval voor een volle batterij, 
en iets te eten want voor je het weet.......

 19.02.2011
 B.Art
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Kopij inleveren voor 5 mei 2011
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
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Lähettäjä/Afzender/Sender

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

A D V E R T E N T I E

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

Meer informatie: 
www.arnoenzerink.com 
www.stockphotography.nu 
www.aave.info 
of bel +358 40 577 3455
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