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

Dit is al weer het laatste Noorderlicht van dit 
jaar. De feestdagen staan voor de deur, een tijd 
die voor velen van ons de bijzondere aspecten 
van het leven in het buitenland weer zullen on-
derstrepen. Zonder enige verantwoordelijkheid 
voor het slagen van ham of haas zijn de kerst-
dagen voor mij persoonlijk vooral een rustpunt. 
Ook wanneer uw feestdagen wat hectischer 
dreigen te gaan verlopen hoop ik dat u plezier 
zult vinden in het lezen van dit Noorderlicht. 
 
U maakte dit jaar al eerder kennis met de ar-
tikelen van Marketta Hoogesteger en in dit 
Noorderlicht vindt u zelfs twee artikelen van 
haar hand. Het artikel “Schoenen” had al in 
het vorige Noorderlicht geplaatst moeten  

worden maar dit is niet gebeurd door een 
fout van mij, waarvoor mijn excuses. Geluk-
kig kunnen we ook in het nieuwe jaar weer 
rekenen op de inbreng van Marketta die we 
nu tot onze vaste schrijvers mogen rekenen. 
 
Zoals altijd roep ik ook u op om ook eens kopij 
voor het Noorderlicht aan te leveren. De in-
structies vindt u zoals gewoonlijk op de laatste 
pagina.
 
Ik wens u allen fijne feestdagen en een voor-
spoedig 2012.

 Siert Wieringa
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Driemaal is scheepsrecht – dit hopen we in 
de positieve zin voor onze voorzitter, Henriette 
van der Woude, die voor de derde keer in de 
lappenmand is terecht gekomen. We wensen 
haar een spoedig herstel toe van haar gebroken 
arm. 

We zijn weer in het jaargetijde aangekomen 
van de Sint feesten. Dit jaar begonnen we in 
Tampere met Sint Maarten, die dit jaar op een 
wel heel bijzondere datum viel: 11-11-11. Het 
was interessant om ervaringen uit te wisselen 
over de gebruiken rond dit feest. In het Noor-
den gaan kinderen met lampionnetjes langs 
de deur en ontvangen snoep na een liedje over 
Sint Maarten te hebben gezongen. In andere 
delen van het land wordt alleen een optocht 
met lampionnetjes georganiseerd, of wordt het 
helemaal niet gevierd. Dit kan zelfs verschillen 
per stadsdeel. In een deel van België is het pak-
jesavond, en vervangt daarmee Sinterklaas. 

Het tweede Sint feest is natuurlijk het wel-
bekende Sinterklaas, waarvan de viering in Hel-
sinki dit jaar zelfs op het tien uur journaal van 
MTV3 te zien was (op 3 december). Elders in 
het land wordt het ook op veel plaatsen gevierd 
door de Nederlandse gezinnen, in ieder geval in 
Oulu, Jyväskylä en Tampere. 

Deze Sint feesten bergen een weelde aan 
Nederlandse cultuur in zich. Het doorgeven 
van deze traditie, die voor de meesten van ons 
positieve herinneringen meebrengt, geeft de 
tweede (of misschien zelfs derde) generatie 
Nederlanders in Finland alle reden zich enigs-

zins betrokken te voelen bij dat andere va-
der- of moederland. Helaas gooien de laatste 
politieke ontwikkelingen omtrent de dubbele 
nationaliteit van Nederlanders in den vreemde 
mogelijk wel enigszins roet in het eten.

Alle goede dingen bestaan in drieën. Fins/
Nederlandse kinderen zullen graag van alle 
walletjes willen eten, en de derde Sint – Santa 
Claus, de kerstman of joulupukki zeker niet over 
willen slaan. Mochten de Nederlandse ouders 
het vergeten, dan worden ze er in ieder geval 
op school of door Finse familieleden wel aan 
herinnerd. Ach, het moet toch wat voordelen 
hebben om in een multiculturele omgeving op 
te groeien.

Voor diegenen die liever een andere invul-
ling van de kerst zien bestaat er de mogelijkheid 
om een Nederlandse kerstdienst bij te wonen 
op 17 december in Helsinki. Daar zal het oor-
spronkelijke wonder van kerst overdacht wor-
den, niet samen met drie sinten, maar met drie 
wijzen of koningen. Deze drie zijn overigens de 
reden van de vrije dag in Finland op 6 januari.

En dan zijn we al weer op weg naar het vol-
gende Nederlandse feest – Koninginnedag op 
30 april. Driewerf hoera voor de koningin – of 
zou het na drie koninginnen (of vier, als we 
Emma meerekenen) deze keer dan toch een 
koning zijn?

Namens het bestuur wens ik iedereen pret-
tige feestdagen en een voorspoedig jubileum-
jaar 2012 toe!

 Johan Plomp, vicevoorzitter.

v A N  D E  v I C E v O O R z I T T E R
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 Alexandra Kollontai, de bolsjeviek die 
in de bres sprong voor Finland

Al jaren geleden, tijdens het lezen van li-
teratuur over Finlands rol tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, kwam ik de naam tegen van 
Alexandra Kollontai. Aan het eind van zowel 
de Winteroorlog als de Vervolgoorlog was zij 
een belangrijke contactpersoon voor onder-
handelingen tussen Finland en de Sovjet-Unie. 
Zij was in die tijd de Russische ambassadeur in 
Stockholm. Maar hoe zat dit nu precies en wie 
was zij? Ik ben steeds van plan geweest dit eens 
uit te zoeken.

Afgelopen zomer ben ik mij hier verder in 
gaan verdiepen. Er blijkt veel over haar te zijn 
geschreven en ik heb drie biografieën (twee in 
het Engels en een in het Duits) gevonden in de 
Kansalliskirjasto in Helsinki. Bovendien is er 
een in het Engels geschreven autobiografie van 
Alexandra Kollontai aanwezig op het internet.

Familieachtergrond
Alexandra Kollontai heette oorspronkelijk 

Alexandra Domontovich. Zij is op 19 maart 
1872 in Sint Petersburg geboren en behoorde 
tot de oude Russische adel. Binnen de familie 
en door kennissen en vrienden werd zij haar 
hele leven lang ‘Shura’ genoemd.

Haar vader, Mikhail Alekseevich Domonto-
vich, was een telg uit een Oekraïnse familie met 
een geschiedenis tot in de dertiende eeuw. Hij 
had carrière gemaakt in de cavalerie en werd 
later generaal in het leger van de tsaar. 

De moeder van Alexandra Kollontai, 
Aleksandra Masalina, had een Finse vader 
van boerenafkomst en een adellijke Russische 
moeder. Haar Finse vader (dus de grootvader 
van Alexandra Kollontai van moeders kant), 

Aleksandr Masalin, had een fortuin verdiend in 
de houthandel. Toch voelde hij zich binnen de 
adellijke Russische families blijkbaar niet hele-
maal op zijn plaats en dit heeft grote gevolgen 
gehad voor het huwelijk van zijn dochter, de 
moeder van Alexandra Kollontai.

Wat is er gebeurd? Na een ontmoeting bij 
de opera in Sint Petersburg bloeide er een rela-
tie op tussen Aleksandra Masalina en de adel-
lijke Mikhail Domontovich. Maar haar Finse 
vader stak een stokje voor deze romance, om-
dat hij blijkbaar dacht dat Domontovich niet 
serieus was. Vervolgens dwong hij zijn dochter, 
nadat Domontovich was overgeplaatst naar 
een legeronderdeel buiten Sint Petersburg, te 
trouwen met een ingenieur (zijn naam was 
Mravinskii). Dit huwelijk duurde 10 jaar en er 
werden drie kinderen uit geboren. Maar nadat 
Domontovich omstreeks 1870 was terugge-
keerd naar Sint Petersburg, werd de liefdesreal-
tie met Aleksandra Masalina nieuw leven in 
geblazen. Zij werd zwanger van hem en een 
scheiding van haar echtgenoot Mravinskii werd 
in gang gezet. Nog voordat de echtscheiding 
officieel was, kreeg zij een dochter (de latere 
Alexandra Kollontai). Haar Finse vader was 

Jeugdfoto van Alexandra Kollontai

  

A L E x A N D R A  K O L L O N T A I ,
D E  b O L S j E v I E K  D I E  I N  D E  b R E S 
S P R O N g  v O O R  F I N L A N D
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intussen overleden en niets kon een huwelijk 
meer in de weg staan. Nadat Mikhail Domon-
tovich en Aleksandra uiteindelijk officieel wa-
ren getrouwd, hebben zij de kleine Alexandra 
als hun wettige dochter erkend.

Kuusaan hovi
Aleksandr Masalin, de Finse grootvader van 

Alexandra Kollontai, werd in 1837 eigenaar van 
een buitenhuis, Kuusaan hovi, in de toenmalige 
Finse gemeente Muolaa, ongeveer 40 km ten 
zuidoosten van Viipuri. Zijn dochter erfde dit 
buiten en als gevolg heeft Alexandra Kollontai 
daar tijdens haar jeugd veel tijd doorgebracht. 
Dit is heel belangrijk geweest voor haar relatie 
met Finland. Van de kinderen uit de omgeving 
leerde zij Fins en in haar autobiografie vertelt 
zij: “Mijn ouders zaten er warmpjes bij. Er was 
geen luxe in ons huis, maar ik wist niets van ar-
moede. Toch zag ik hoe de andere kinderen waar 
ik mee speelde (wij leefden bijna altijd op het 
platteland, in het buitenhuis van mijn grootva-
der, die een Fin was) het veel minder goed had-
den dan ik. Al als klein kind bekritiseerde ik de 
onrechtvaardigheid van de volwassenen en ik er-
voer het als verschrikkelijk oneerlijk dat ik zo veel 
kreeg en de andere kinderen zo weinig.“

Als gevolg van de annexatie van het Kare-
lisch schiereiland door de voormalige Sovjet-
Unie na de Tweede Wereldoorlog, ligt Muolaa 
tegenwoordig in Rusland. Kuusaan hovi is aan 
het eind van de vorige eeuw in verval geraakt 
en bestaat niet meer. 

Opleiding en huwelijk
Tot haar zestiende jaar heeft de jonge 

Alexandra alleen privéonderwijs gehad, omdat 
haar ouders niet wilden dat zij op een openbare 
school onder de invloed zou komen van libe-
rale denkbeelden. Van een Engelse privélerares, 
Miss Hodgson, leerde zij vloeiend Engels spre-
ken en met haar ouders sprak zij Frans. Heel 

belangrijk voor haar ontwikkeling is een andere 
privélerares, Marie Shrakova, geweest, die con-
necties had in revolutionaire kringen.

In 1888 ging zij geschiedenis en Duits stu-
deren aan de universiteit van Sint Petersburg, 
waar zij een diploma haalde voor lerares. Zij 
had graag verder willen studeren, maar haar 
ouders hielden dit tegen, omdat zij vonden dat 
er onder de jonge mensen bij de universieit te 
veel radicale ideeën leefden. 

In die tijd correspondeerde zij in het Frans 
met een vriendin in Helsinki, Elna Sadenius, en 
een aantal van deze brieven zijn bewaard geble-
ven. Zij vertelt daarin over allerlei dagelijkse ge-
beurtenissen waaruit blijkt, dat zij actief deel-
nam aan het society leven in Sint Petersburg. 
Zij werd uitgenodigd voor bals, ging naar de 
ijsbaan, om zoals ze zei: “oude vrienden te ont-
moeten en nieuwe kennissen te maken”, deed 
mee aan toneeluitvoeringen, bezocht concer-
ten en de opera, enz.

In 1893, toen zij 22 jaar oud was, trouwde 
ze tegen de zin in van haar ouders in met een 
onbemiddelde achterneef, Vladimir Kollontai, 
die een militaire opleiding volgde. Haar ouders 
hadden gehoopt, dat zij een rijke match zou 
maken, zoals een van haar halfzusters had ge-
daan met een man van bijna 70 jaar oud. Maar 
Alexandra zette uiteindelijk haar wil door, na-
dat zij een door haar vader voorgestelde kan-
didaat, een generaal, definitief had afgewezen. 
Het conflict met haar ouders over haar voor-
genomen huwelijk heeft wel zo een twee jaar 
geduurd. 
In 1894 kreeg zij een zoon, Mikhael, maar na 
ongeveer drie jaar begon zij het huwelijk, zo-
als zij heeft verklaard in haar autobiografie, 
“als een kooi te voelen.” Zij begon steeds meer 
te sympathiseren met de revolutionaire arbei-
dersklasse, maar dit leidde tot problemen in 
haar huwelijk. Zij vertelde haar man dat zij geen 
gelukkig leven kon leiden, terwijl de arbeiders 
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werden uitgebuit. Uiteindelijk is het huwelijk 
na tien jaar in een scheiding geëindigd.

Alexandra Kollontai ongeveer 17 jaar oud

Steun voor de sociaaldemocratie in 
Finland

In 1898 verliet Alexandra Kollontai haar 
man en kind om in Zürich politieke economie 
te gaan studeren. Na terugkomst in Sint Peters-
burg, in 1899, goed geschoold in het marxisme, 
werd zij lid van de verboden Russische Sociaal 
Democratische Partij. Hierna concentreerde 
zij zich vooral op de situatie in Finland, dat re-
sulteerde in een boek met als titel ‘Het leven 
van de Finse arbeiders’, dat werd gepubliceerd 
in 1903. In aansluiting hierop publiceerde zij 
een aantal artikelen, waarin zij commentaar 
gaf op de Finse economie vanuit een orthodox 
marxistisch perspectief. Kollontai was van me-
ning dat de arme, landloze boeren in Finland 
min of meer een zelfde positie innamen als de 
arbeiders in de steden. Dit verschilde in zekere 
mate met de denkbeelden van Marx en Engels, 
de grondleggers van het marxisme, die weinig 
aandacht hadden besteed aan de boerenstand.

Kollontai riep ook op tot een marxistische 
revolutie in Finland, die moest leiden tot een 
onafhankelijke staat.

Mensheviek, sociaal feministe en bols-
heviek

Nadat in 1904 de Russische Sociaal Demo-
cratische partij was uiteengevallen in mens-
jevieken en bolshevieken, koos Alexandra 
Kollontai de kant van de menshevieken (de 
mensjevieken waren meer gematigd en ston-
den, in tegenstelling tot de bolsjevieken, een 
vorm van democratie voor).  Alexandra Kol-
lontai werd een belangrijk spreker en auteur 
van artikelen over socialisme. Maar in de loop 
van de tijd begon zij steeds meer belangstel-
ling te krijgen voor de positie van de vrouw uit 
de arbeidersklasse. Zij werd een fervent sociaal 
feministe en argumenteerde, dat vrouwen de 
zelfde rechten moesten krijgen als mannen en 
dat hervormingen nodig waren voor wat be-
treft salaris, arbeidsomstandigheden en moe-
derschapsverlof. Dit werd niet altijd zo gewaar-
deerd door haar manlijke partijgenoten. 

In 1908 dreigde een arrestatie door de 
politie van de tsaar en moest zij naar het bui-
tenland vluchten. Van 1908 tot 1914 woonde 
ze, samen met haar zoon in Berlijn, waar zij lid 
werd van de Duitse socialistische partij. In die 
periode gaf zij lezingen in verschillende landen. 
Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog 
werd zij in Duitsland gezien als een Russische 
spion en was zij gedwongen met haar zoon naar 
Scandinavië te verhuizen. Eerst naar Kopenha-
gen en vervolgens naar Stockholm en Oslo. Zij 
maakte ook reizen naar de Verenigde Staten.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog veranderde 
zij haar standpunt ten opzichte van de bolsje-
wieken en koos in 1915 de kant van Lenin. In 
maart 1917 keerde zij, na de Februari Revolutie, 
terug naar Sint Petersburg. Maar na een lezing 
in Stockholm in juli 1917, werd zij aan de Finse 
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grens gearresteerd door militie van de Kerens-
ky-regering, die zich fel had gekeerd tegen de 
bolsjevieken. Zij werd overgebracht naar een 
gevangenis in Sint Petersburg, maar kwam in 
augustus weer vrij.

Minister voor sociale zaken en tweede 
huwelijk 

Na de Oktober Revolutie werd Alexandra 
Kollontai benoemd tot minister voor Sociale 
Zaken in de nieuwe Sovjet-regering onder lei-
ding van Lenin en werd daarmee de enige vrou-
welijke minister en hoogstgeplaatste vrouw 
in het land. Zij zette zich speciaal in voor een 
versimpeling van de procedures zowel voor het 
sluiten van een huwelijk als voor echtscheiding, 
een verbetering van het lot van onwettige kin-
deren en verder voor hervormingen op het ge-
bied van vrouwenemancipatie.

Na twee meerjarige relaties met vooraan-
staande mannen uit de communistische partij, 
hertrouwde Alexandra Kollontai in 1918, nu 45 
jaar oud, met de 28 jarige Pavel Dybenko, de 
minister van Marine in het kabinet van Lenin. 
Dybenko was van een heel eenvoudige komaf 
en had carrière gemaakt in de marine. In 1912 
had hij zich bij de bolsjevieken aangesloten. 
Het huwelijk met Dybenko heeft maar een paar 
jaar stand gehouden.

Ambassadeur
Na verloop van tijd is Alexandra Kollontai 
steeds meer kritiek gaan uiten op het functio-
neren van de communistische partij, wat er toe 
heeft geleid dat zij uiteindelijk op een zijspoor 
is gezet. Zij werd door Lenin, en later door Sta-
lin, weggepromoveerd door haar een functie 
te geven als vertegenwoordiger van de Sovjet-
Unie in het buitenland. Zij was hiervoor bij-
zonder geschikt vanwege haar aristocratische 
afkomst en haar talenkennis. In 1923 werd zij 
benoemd tot Sovjet-ambassadeur in Oslo en 

was daar mee ’s werelds eerste vrouwelijke am-
bassadeur. In 1926-1927 was zij ambassadeur 
in Mexico en van 1930 tot 1945 ambassadeur 
in Stockholm. In deze laatste periode werd zij 
tijdens de Tweede Wereldoorlog een belang-
rijke tussenpersoon voor vredesonderhandelin-
gen tussen Finland en de Sovjet Unie.

Alexandra Kollontai als jonge vrouw

Alexandra Kollontai en de onderhande-
lingen tussen de Sovjet Unie en Finland 
in 1940 en 1944

In de loop van de Winteroorlog, in decem-
ber 1939, is Alexandra Kollontai op eigen hou-
tje begonnen vredesonderhandelingen voor te 
bereiden tussen Finland en de Sovjet-Unie. Zij 
heeft hiervoor eerst contact opgenomen met 
de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken, 
Christian Günther. Zij vertelde hem, - dat van-
wege haar speciale relatie met Finland - zij een 
manier wilde vinden om tot een vredesaccoord 
te komen. Maar Kollotai had dit niet vooraf met 
de regering in Moskou besproken en Molotov, 
de toenmalige Russische minister van Buiten-
landse Zaken, heeft haar later in felle bewoor-
dingen verweten, dat zij zich te veel inzette 
voor de belangen van Zweden en Finland.
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Hierna zijn geheime besprekingen begon-
nen tussen Kollontai en Hella Murrik Wuolijoki, 
een Finse toneelschrijfster en communiste, die 
een vriendin van haar was. Hella Wuolijoki nam 
contact op met de Finse minister van Buiten-
landse Zaken, Väinö Tanner, en maakte met zijn 
toestemming in het geheim een reis naar Stock-
holm om de zaak met Kollontai te bespreken. 
Hierna is Tanner zelf twee keer naar Stockholm 
afgereisd om met Kollontai te onderhandelen. 
Uiteindelijk heeft dit geleid tot de wapenstil-
stand die gesloten werd op 13 maart 1940. 

Tijdens de Vervolgoorlog kreeg Alexandra 
Kollontai, ondertussen 75 jaar oud, een be-
roerte, waarna ze gedeeltelijk verlamd raakte. 
Maar een jaar later kon ze toch haar werk op 
de ambassade hervatten en begon zij opnieuw 
zich in te zetten voor een nieuwe vredesmissie 
met betrekking tot Finland en de Sovjet-Unie. 
Dit leidde na onderhandelingen, die in eerste 
instantie opnieuw via haar ambassade in Stock-
holm werden gevoerd, tot de wapenstilstand 
die gesloten werd op 19 september 1944.

Het is moeilijk te zeggen of Finland en de 
Sovjet-Unie zonder Alexandra Kollontai ook 
dezelfde accoorden zouden hebben gesloten. 
Misschien wel, omdat deze in de eerste plaats 
het gevolg zijn geweest van de situatie aan het 
front en de internationale politieke ontwik-
kelingen. Zowel in 1940 als in 1944 heeft de 
Sovjet-Unie er voor gekozen om Finland niet 
te bezetten, al hebben de machthebbers in het 
Kremlin waarschijnlijk wel gehoopt, dat Finland 
uiteindelijk na een communistische staats-
greep, deel uit zou gaan maken van het Sovjet-
blok. Zonder de activiteiten van Alexandra Kol-
lontai had het vrijwel zeker wel langer geduurd 
om de accoorden voor een wapenstilstand af te 
sluiten. Ook kunnen we, denk ik, concluderen 
dat zij zich in tegenstelling tot haar collega’s in 
Moskou oprecht heeft ingezet voor het voort-
bestaan van een onafhankelijk Finland. 

Nawoord
In 1945 is Alexandra Kollotai teruggekeerd naar 
Rusland, waar zij in 1952 bijna 80 jaar oud in 
Moskou is overleden. Zij is een van de weinige 
bolsjevieken van het eerste uur geweest, die 
de zuiveringen van Stalin in de dertiger jaren 
van de vorige eeuw hebben overleefd. Hoe is 
dit mogelijk geweest? Was zij niet belangrijk 
genoeg om uit de weg te worden geruimd, on-
danks de kritiek die zij had geuit over het func-
tioneren van de communistische partij? Heeft 
het misschien geholpen dat zij een (knappe) 
vrouw was?

Beelhouwwerk op het graf van Alexandra Kollontai in 
Moskou

Het kan bijna niet anders dat Alexandra 
Kollontai niet erg ingenomen is geweest met 
de richting die de Sovjet-Unie onder Stalin is 
uitgegaan. Uit alles wat zij heeft geschreven en 
gezegd, kan alleen maar worden geconcludeerd 
dat zij geen voorstander was van een commu-
nistische dictatuur. Maar zij is blijkbaar wel zo 
diplomatiek geweest dit niet duidelijk kenbaar 
te maken tijdens het bewind van Stalin.

Alexandra Kollontai is in 1946 genomineerd 
geweest voor de Nobelprijs vanwege haar ac-
tiviteiten om de oorlogen tussen Finland en de 
Sovjet-Unie te beëindigen. Maar de prijs is uit-
eindelijk niet aan haar toegewezen. Wel was zij 
draagster van de Orde van Lenin.
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Na haar overlijden is er in de Sovjet-Unie een 
postzegel uitgegeven met haar afbeelding. 

Postzegel met afbeelding 
van Alexandra Kollontai

 Arnold Pieterse
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Beste Leden,

Volgend jaar viert de Nederlandse Vereni-
ging in Finland haar 75 jarig bestaan. Wij willen 
dat vieren door verschillende feesten te orga-
niseren. Het eerste feest zal in Kuopio plaats 
vinden op 25 februari. Dan vind namelijk de 
Finland Ice Marathon 2012 plaats (22-25 febru-
ari). De Finland Ice Marathon staat ook wel be-
kend als een alternatieve elfstedentocht. Het is 
een happening die Nederlandse lange afstand 
schaatsers en andere Nederlandse schaats-
liefhebbers trekt. De Nederlandse Vereniging 
in Finland organiseert een event rond dit ge-
beuren. Tijdens de schaatsmarathon zal de 
vereniging present zijn met een koek-en-zopie 
kraam en andere zaken ter ondersteuning van 
het oranje legioen (zoals ballonnen, mutsen, 
sjaaltjes etc.) Het doel is primair een gezellige 
middag voor iedereen (zelfs mensen die niet 
op de schaats staan). Wij zijn bezig ook prof 
schaatsers bij ons feest te betrekken. Maar daar 
kunnen we helaas nog geen beloften over doen.

Om het een en ander in goede banen te lei-
den wat betreft de koek-en-zopie tent hebben 
wij nog iemand nodig die een horeca diploma 
heeft, of ieder geval een zogenaamde hygienia-

passi heeft. Dit is als een standje ergens neerzet 
nu eenmaal een vereiste. Verdere ideeen voor 
onze festiviteiten zijn welkom, alsmede even-
tuele hulp bij de organisatie.

Het is belangrijk voor het organiserend 
comite om te weten hoeveel er mensen van 
plan zijn naar Kuopio te komen. Bij voldoende 
aanmeldingen kan er een bus regeld worden. 
Meld u daarom zo snel mogelijk aan via het 
aanmeldingsformulier op de website. Hier kunt 
u aangeven of u van plan met eigen vervoer te 
komen, bereid bent anderen mee te nemen, 
danwel op andere wijze naar Kuopio te komen. 
Dit kan tot aan de nieuwjaarsreceptie. Daarna 
sluit de aanmelding. Het aanmeldingsformulier 
kunt u vinden op onze website

http://nederlandsevereniging.fi/index.
php?option=com_ckforms&view=ckforms&id
=8&Itemid=102&lang=nl

Met vriendelijke groet de feestcommissie

Astrid de Haan, Jos Helmich
Machiel Bemers, Arie Oudman

Hans Verasdonck, Menno Lenstra 

N v i F  7 5  j A A R ,  K U O P I O
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Beste lezer/es,
Een tijdje geleden vond ik tussen mijn pa-

pieren een lezing, die Jean van Yzendoorn - een 
van de Nederlanders van het eerste uur van de 
vereniging, d.w.z. een van de al sedert de jaren 
zestig in Finland wonende Nederlanders - ge-
houden heeft voor de zustervereiging van de 
NViF, de FNV, de Fins Nederlandse Vereniging. 
Dat was zo rond het jaar 1995, toen Jean en ik 
in beide verenigingen actief waren. De illustra-
ties, die hierbij mee afgedrukt worden, zijn ook 
van zijn hand. Hopelijk genieten jullie ervan. 

 Petrus

SCHIEDAM, mijn geboortestad, ligt op een 
afstand van één kilometer van Rotterdam, aan 
de oever van de Nieuwe Maas. 

Het is een belangwekkende stad, die in 
1275 stadsrechten verkreeg. Het silhouet van 
Schiedam is al op kilometers afstand te zien en 
het is inderdaad erg bijzonder: het wordt ge-
domineerd door vijf hoge molens en de toren 
van de Grote Kerk, die in het begin van de 13e 
eeuw gebouwd werd. Door de stad heen lopen 
verscheidene grachten met hun oude ophaal-
bruggen en sluizen, vanwege de dam over het 
riviertje de Schie, waaraan de stad dan ook haar 
naam te danken heeft. 

De oude binnenstad is tegenwoordig nog 
maar klein. Veel historische gebouwen en 

buurten zijn afgebroken en er is veel nieuw ge-
bouwd. De kern van het oude Schiedam is de 
nauwe Hoogstraat (met voornamelijk allerlei 
winkels, kroegen en cafés, een museum en zo) 
en natuurlijk de oude Grote Kerk van 1200, de 
Sint Janskerk. Aan het einde van de Kerkstraat is 
er nog een kleine ruine van het huis van Aleida 
van Henegouwen, dat ‘Huis te Riviere’ heette. 
Aleida van Henegouwen was een belangrijk fi-
guur in de geschiedenis van Schiedam, zij was 
het, die Schiedam  stadsrechten verleende. He-
negouwen was namelijk al in 1246, na de schei-
ding van Vlaanderen, met Holland verenigd en 
Schiedam behoorde tot haar leengoed. Aleida’s 
man was Jan van Avenne. Beiden liggen ergens 
in Noord-Frankrijk begraven, de naam van die 
plaats is me ontgaan.

Nog een andere voor de Schiedammers 
belangrijke historische figuur is Sint Liduina, 
Schiedams beschermheilige. Liduina, oftewel 
Liedewij, zoals ze door haar ouders Peter Jans-
zoon en Pieternel bij haar geboorte in 1380 
werd genoemd, behoorde tot een gezin, waarin 
ze met acht broertjes opgroeide. Volgens de 
vertellingen werd ze streng gelovig opgevoed. 
Liedewij moet een aantrekkelijk meisje geweest 
zijn, want ze werd vanaf haar twaalfde jaar al 
constant door jongemannen lastig gevallen. Li-
duina wilde echter haar leven aan God geven 

j E A N  v A N  Y z E N D O O R N
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en bad vurig voor de een of andere verminking, 
opdat de jongens haar niet meer achterna zou-
den lopen. Haar bede werd verhoord, want in 
het jaar 1395 viel ze, toen ze schaatsenreed 
op het ijs, waarbij ze een rib brak. Er ontstond 
een gezwel, dat maar niet wilde genezen. Voor 
de rest van haar leven zou ze aan bed gekluis-
terd blijven. Haar lichaam kwam volledig onder 
pijnlijke puisten en gezwellen te zitten. In 1414 
werd Liduina onderzocht door de lijfarts van 
de graaf en gravin van Holland, Godfried Son-
derdanck. Deze heeft toen een groot deel van 
haar darmen uit haar lichaam verwijderd, deze 
te drogen gehangen en vervolgens laten begra-
ven op het kerkhof van de St.Janskerk. Vanwege 
haar geduld, vriendelijkheid en vroomheid werd 
ze tenslotte nog tijdens haar leven als heilige 
vereerd. Maria zou aan haar zijn verschenen, 
waardoor Liduina’s kamer uitgroeide tot een 
ontmoetingsplaats voor gelovigen. Ze werd 
in 1890 door paus Leo XIII heilig verklaard. In 
Schiedam is er een prachtige Sint Liduinabasi-
liek (die pas gerestaureerd is), verder waren er 
kloosters, scholen en later ook straten, die haar 
naam droegen.

Maar wat is er tenslotte dan nog meer aan 
belangrijks in Schiedam, waarover het de moei-
te waard is te spreken? Is het dan niet doodge-
woon één van de vele oude Nederlandse stadjes 
zoals Alkmaar, Haarlem, Leiden, Delft, Utrecht 
enz.? Nee, dat is het niet helemaal, want in 
Schiedam is er inderdaad iets bijzonders. Schie-
dam is de zogenaamde Jeneverstad. Al in de 17e 
eeuw begint men daar namelijk brandewijn te 
vervaardigen en de naam ervan was Jenever. 
Zelfs was het naamwoord ‘Schiedam’ een sy-
noniem van jenever. Je kunt vandaag zelfs nog 
hier en daar, bijvoorbeeld ook in Vlaanderen, 
een ‘Schiedammertje’ bestellen. Misschien in 
Holland niet, want daar spreken ze van een kla-
re, een jonge of een oude. Nou, op een bepaald 

moment werd dit product beroemd over de ge-
hele wereld. In de stad Schiedam waren er in de 
19e eeuw zelfs meer dan 400 bedrijven, die je-
never stookten en destilleerden. In 1880 waren 
er nog 327 jeneverstokerijen en 62 mouterijen. 
In 1957 waren er nog maar 50 branderijen en 2 
echte mouterijen overgebleven.

Omdat er voor het malen van graan voor 
mout en alcohol windmolens nodig waren, ver-
rezen deze als paddestoelen uit de grond. Op 
een bepaald moment waren er, werd mij ver-
teld, zelfs 80. Maar daar geloof ik niet erg aan, 
volgens mij waren het er ongeveer 20. In ieder 
geval, nu zijn er nog maar vijf van in leven (de 
zesde wordt binnenkort herbouwd, de zevende 
en de achtste in de komende jaren). De nu be-
staande molens werken evenwel nog precies 
zoals eeuwen geleden. Ze zijn geweldig hoog, 
tussen de 37 en 70 meter, zodat de wind vrij in 
de zeilen, die aan de wieken vastzitten, blazen 
kan. 

Bron: Wikipedia, CharlesS
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Het belangrijkste product van Schiedam 
was moutwijn, waarvan de destilleerders dan 
het uiteindelijke prudoct jenever maakten. Er 
waren in Holland ook andere plaatsen, waar je-
never gestookt werd, bijvoorbeeld Rotterdam, 
Delfshaven, Weesp), aan welke Schiedam de 
moutwijn leverde. Wijn in dit geval is niet op te 
vatten als rode of witte wijn, die je bij het eten 
drinkt, want de moutwijn bevat 46% alcohol. 
De destilleerders maakten hiervan dan jenever. 
Ik kom hier straks nog op terug.

Misschien moet ik wel in een paar woorden 
verklaren, waarom de Hollanders over het al-
gemeen brandewijn gingen stoken. De handel 
werd door de ontdekkingsreizen in de 16e en 
17e eeuw in nieuwe banen geleid. De Hollandse 
handel ontplooide zich enorm. De Hollanders 
waren de vrachtvaarders van Europa. In de ha-
venplaatsen Antwerpen, Amsterdam, Rotter-
dam en Dordrecht werden grote stapelmarkten 
gevormd voor over zee en land aangevoerde 
goederen. Deze stapelmarkten hadden een 
grote betekenis voor de internationale handel. 
Er werden toentertijd grote voorraden graan en 
wijn opgeslagen. Er waren toen ook al kleine 
brandewijnfabriekjes in Rotterdam en Amster-
dam, waar partijen wijn, die reeds lang opge-
slagen waren geweest, overgehaald  werden tot 
brandewijn. In Frankrijk destilleerde men reeds 
lange tijd op deze wijze brandewijn, die later 
bekend werd onder de naam Cognac. Men be-
gon in Nederland ook uit graan te stoken, maar 
in 1595 werd in Holland het stoken van brande-
wijn uit graan verboden. Maar stoken uit graan 
was natuurlijk goedkoper dan het overhalen 
van wijn en daarom begonnen de Hollanders 
toch zo langzamerhand graan te gebruiken.

Zelfs al kwam deze brandewijn goedkoper 
uit dan Cognac, was het begin toch tamelijk 
moeilijk. Van groot belang voor de ontwikkeling 
van de jeneverindustrie was evenwel het feit, 
dat de Staten-Generaal in 1688 voor lange tijd 

de invoer van Franse brandewijn verbood. Dit 
gaf de Hollandse branders de gelegenheid, om 
het Franse product voor een groot gedeelte van 
de Hollandse markt en uit de Oostzeelanden en 
Oost- en West-Indië te verdringen. Het aantal 
branders nam toe en zodoende werd het nodig 
om in 1690 een organisatie of coöperatie op te 
richten, waarmee de zaken van de branders ge-
regeld konden worden. Zodoende werd dan het 
‘gilde’ opgericht.

Door het gilde werd bepaald, dat geen bui-
tenlanders moutwijn of jenever mochten sto-
ken, tenzij deze een soort beperkt burgerrecht 
hadden weten te verwerven, het zogenaamde 
poorterschap. Ze mochten in dat geval voor 
8 florijn toetreden.  Degenen die burgerrecht 
hadden, betaalden direct na de oprichting 2 
florijn, degenen die later lid werden 4 florijn. 
De jaarlijkse contributie hing af van het aantal 
ketels dat het bedrijf in gebruik had.

Een van de redenen, waarom de Hollanders 
hun jenever tenslotte toch tamelijk gemakkelijk 
naar alle hoeken van de wereld exporteren kon-
den, was, dat de zeekapiteins dikwijls zelf grote 
hoeveelheden jenever opkochten, deze in hun 
scheepsruim lastten en dan meenamen naar 
verre landen. In de verschillende havens van 
de wereld, ook wel aan handelaars en winkels, 
verkochten ze de jenever en daar het product 
goed was, werd op deze manier marketingwerk 
verricht.

Toen een oorlog met Frankrijk in 1697 af-
gelopen was en de vrede getekend werd, bete-
kende dit ook de opheffing van het invoerver-
bod van de Franse brandewijn. De Hollandse 
moutwijn-jenever kreeg weer aanzienlijk meer 
concurrentie. Gevaarlijker voor de Schiedamse 
branders was echter de mislukte graanoogst 
van 1698. De graanprijzen stegen sterk, waar-
door de prijs van de moutwijn ook behoorlijk 
omhoog ging. Zodoende verslechterde de con-
currentiepositie van het Hollandse product. 
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Uiteindelijk kwam er zelfs een verbod op de 
uitvoer van graan en een verbod op het stoken 
uit graan. Alle Schiedamse branders moesten 
de helmen van hun ketels bij de burgemeester 
van de stad in bewaring geven, zodat ze geen 
nieuwe moutwijn konden produceren. De al 
bestaande moutwijn mocht evenwel tot jene-
ver bereid worden. Wanneer men een eed af-
legde, waarin men beloofde de helmen slechts 
te gebruiken voor de destilleerketel en niet 
voor de ruwketel, mocht men de helm behou-
den. In 1700 werd het stoken uit granen weer 
toegestaan en na dit jaar werd de situatie voor 
de branders een beetje beter, met name ook 
ten gevolge van een opnieuw uitgebroken oor-
log tegen Frankrijk.

Zoals gezegd was moutwijn het voor-
naamste product van de branderij en diende 

als grondstof voor de fabricatie van jenever. 
Het tweede product van de branderij was gist 
en dat ging naar de bakkers van de stad. Later 
werd een groot deel van het gist aan afnemers 
in binnen- en buitenland verkocht. Het derde 
product, de spoeling, het ketelresidu van de 
eerste afstoking, werd vooral als veevoeder ge-
bruikt. Van de spoeling van één ketel konden 25 
varkens gevoed worden. Vele branders hielden 
daarom varkens in de nabijheid van hun bedrijf 
(hetgeen vanwege het ongerief en de stank vele 
protesten van omwonenden teweegbracht) of 
ze verkochten de spoeling aan de boeren van de 
omgeving. De Hollanders kochten hun mout 
vroeger meestal in Engeland. Later verschenen 
enkele mouterijen in Schiedam. In het jaar 1790 
stegen de prijzen van de moutwijn tot bijna 
het dubbele, terwijl de prijs van de grondstof-
fen nauwelijks opliep. Deze prijsstijging zorgde 

voor een belangrijke opleving. In 
deze periode werd door de bran-
ders een vermogen verdiend. 
Veel geld werd geïnvesteerd in 
de aanbouw van een groot aantal 
nieuwe branderijen, pakhuizen, 
mouterijen en molens.

Gedurende de verschillende 
oorlogen en de Napoleontische 
tijd kwamen er nieuwe zorgen. De 
productie van moutwijn kwam 
bijna helemaal stil te liggen. De 
prijzen van de jenever gingen ver-
schrikkelijk omlaag, terwijl daar-
entegen de graanprijzen opliepen. 
De afzetgebieden, die de Ne-
derlanders opgebouwd hadden, 
waren verloren gegaan en het 
terugveroveren ervan ging maar 
langzaam. Om echter de prijs van 
de jenever op een redelijk peil te 
kunnen houden, ondertekende 
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alle Schiedamse branders een 
overeenkomst, die erop uitliep 
de productie van de moutwijn te 
beperken tot een bepaalde hoe-
veelheid. Deze overeenkomst kon 
men enige jaren goed handhaven. 
Pas in 1836 werd ze losgelaten. 
Pas in 1850 werden de tijden 
voor de branders beter. In de peri-
ode van 1850 tot 1880 brak voor 
Schiedam een tijd van ongekende 
en lange bloei aan. Schiedam 
kwam geheel onder de invloed 
van de branderij- en destilleer-
derij-nijverheid. Het aantal bran-
derijen en destilleerderijen  nam 
sterk toe. In 1849 waren er 164 
branderijen gevestigd in de stad. 
Rond 1880 waren er 400. In 1843 
waren er slechts 4 destilleerderij-
en in Schiedam, Later groeide dit 
aantal sterk.

 
Over het algemeen waren het aanvankelijk 

de branders die het vak van destillateur uitoe-
fenden, want hoewel branden en destilleren 
direct met elkaar te maken hebben en in feite 
bij beide productieprocessen dezelfde appara-
tuur gebruikt wordt, gaat het in werkelijkheid 
om afzonderlijke bedrijven. 

Oorspronkelijk destilleerde men in twee 
stappen, het zogenaamde ruwstoken en fijn-
stoken. De derde destillatie in de branderij 
dankt haar ontstaan o.a. aan de pogingen om 
de Franse brandewijn te evenaren. Uiteindelijk 
bleek zelfs nog een vierde destillatie, met be-
paalde ingrediënten zoals kruiden en jenever-
bessen, nodig om een kwalitatief goed product 
te krijgen. Deze vierde destillatie werd echter 
te veel voor vele branderijen, het proces werd 
te omvangrijk. Op deze wijze ontstaat het on-
derscheid in branderij en destilleerderij. In de 

destilleerderij werd de moutwijn en later ook 
andere soorten alcohol met toevoeging van 
kruiden en jeneverbessen als grondstof ge-
bruikt voor de productie van de bekende Hol-
landse jenever.

Helaas, in 1881 veranderde de situatie van-
wege een economische crisis. Vele branderijen 
moesten de deuren sluiten en zodoende waren 
er bijvoorbeeld in 1890 nog maar 200 brande-
rijen overgebleven in Schiedam. De vraag naar 
moutwijn werd steeds minder. Het is niet ge-
makkelijk de verdere oorzaken van die geweldi-
ge teruggang te analyseren, maar één ervan was 
in ieder geval de invoering van de importbe-
grenzingen in vele landen. De uitvoer van jene-
ver liep terug en juist de uitvoer van dit product 
was van essentieel belang voor deze industrie. 
Dan was er nog een andere factor, die ertoe bij-
droeg de toestand te veranderen en dat was de 
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opkomst van de zogenaamde melasse-spiritus 
(melasse is een afvalproduct bij de suikerfabri-
cage). Melasse-spiritus en graan-spiritus wer-
den gestookt, omdat de grondstof goedkoper 
was dan de moutwijn. De alcohol werd ge-
stookt tot 96% en deze neutrale alcohol werd 
dan vermengd met water en jeneverbessen tot 
wat wij nu jonge jenever noemen. Deze alcohol 
is chemisch wel zuiverder dan moutwijn, maar 
de smaakstoffen die in de moutwijn zitten, 
waren er niet bij. Natuurlijk bestaan er ook te-
genwoordig nog wel betere producten, maar de 
echte ouderwetse d.w.z. klassieke jenever vind 
je tegenwoordig wat minder. De oude jenever 
wordt tegenwoordig ook minder geproduceerd 
dan de jonge. Heel goede, ouderwetse jene-
ver krijg je tegenwoordig nog wel uit België en 
Noord-Frankrijk. Ook de Nederlandse produc-
ten voor de export zijn veel beter dan de goed-
kopere kwaliteiten, die in Nederland in de slij-
terijen te krijgen zijn. Toch zijn er in Schiedam 
nog branderijen en destilleerderijen, die op de 
klassieke manier werken. Zo is er bijvoorbeeld 
in Schiedam ‘Het Nederlandse Gedestilleerd 
Museum’, dat een eigen branderij en destilleer-
derij heeft. Deze heet ‘De Gekroonde Branders-
ketel’ en hier wordt op klassieke wijze gebrand 
en gedestilleerd. Er wordt moutwijn gestookt 
en hiervan wordt moutwijn-jenever en koren-
wijn gedestilleerd.

Aangezien er in Schiedam dus zo’n gewel-
dig aantal branderijen en destilleerderijen was, 
bracht deze activiteit ook andere industrieën 
met zich mee. Bijvoorbeeld glasfabrieken, die 
de flessen voor de jenever vervaardigden en 
waar een groot aantal glasblazers werk vonden. 
Een ceramiekfabriek voor kruiken, kurkenfa-
brieken enz. 

Een groot aantal nieuwe vakken en am-
bachten hebben zodoende hun intrede gedaan. 
Bijvoorbeeld het vak van de zakkendragers, die 

hun eigen gilde hadden. Het gildehuis van de 
zakkendragers staat er nog steeds in Schiedam, 
het Zakkendragershuis. 

Schiedam had ook een Korenbeurs, die er 
nu nog staat, in het midden van de stad, een 
prachtig 18e-eeuws gebouw. De rijke jeneverfa-
brikanten bouwden voor de stedelingen zieken-
huizen, concertzalen, scholen, gasthuizen enz. 

Dit klinkt allemaal heel idyllisch en men 
zou kunnen geloven, dat het een ideale samen-
leving was. Het tegendeel was waar. Er waren 
veel slechte tijden. Schiedam werd vroeger 
Zwart Nazareth en Zwart Schiedam genoemd. 
Dit niet alleen vanwege de zwarte kleur van de 
walmende industriestad.

Toen moeilijke tijden kwamen, verschenen 
er in Schiedam scheepswerven, zoals Swar-
touw, Gusto, Wilton Feyenoord. Toen ik jong 
was, werkte daar een groot deel van de bevol-
king. Tegenwoordig bestaan deze werven ech-
ter niet meer.  

Er waren mensen, die ‘Sluit Schiedam’-pro-
paganda voerden, zoals bijvoorbeeld de geheel-
onthouders-verenigingen. De waarheid was 
namelijk, dat de verslaving aan de sterke drank, 
speciaal gedurende de gouden eeuw van de 
jeneverbereiding, onrustbarende afmetingen 
aangenomen had, misschien zelfs gedeeltelijk 
wel tengevolge van het feit, dat de arbeiders 
een deel van hun loon in jenever uitbetaald kre-
gen. Daaraan kwam wel mettertijd een einde, 
maar het drankmisbruik kreeg men pas even 
vóór, gedurende en na de laatste wereldoorlog 
onder de knie. 

Schiedam is een stad, waarin iets belang-
wekkends voor iedereen te vinden is en het is 
echt de moeite waard, er eens een kijkje te gaan 
nemen.

Met groet,  Jean van Yzendoorn
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Graag willen wij - als bestuur van de Neder-
landse Vereniging in Finland - u onder het genot 
van een hapje en drankje onze beste wensen 
overbrengen. Wij nodigen de leden (en avecs) 
dan ook van harte uit voor de nieuwjaarsrecep-
tie op vrijdag 13 januari 2012 om samen het 
glas te heffen op het nieuwe jaar.

Het nieuwe jaar is een speciaal jaar voor de 
vereniging, we vieren ons 75-jarig bestaan.

Wij hopen u vanaf 18.00 uur te mogen ver-
welkomen in het landhuis Kulosaaren Kartano 
aan de Kipparlahden silmukka 5 te Helsinki. Dit 
landhuis ligt tussen Kulosaari en Hertoniemi in.

Er is voldoende parkeergelegenheid aanwe-
zig als u met de auto komt. De locatie is prima 
bereikbaar met de metro (zo´n 10 minuten lo-
pen vanaf station Kulosaari) of met bus 59 van-
af metrostation Hertoniemi (halte Kipparlahti) 
waarna het ongeveer 600m te voet is.

Aanmelding van te voren wordt op prijs ge-
steld. Opgave bij Arie Oudman, penningmees-
ter@nederlandsevereniging.fi  of  telefonisch. 
050  - 590 3706 (tekstbericht). Zie voor meer 
informatie de website van de vereniging http://
www.nederlandsevereniging.fi 

 Arie Oudman

N I E U w j A A R S R E C E P T I E
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Op 6 Mei stuurde Joanneke Reudler Talsma 
een rondschrijven per e-mail, dat de gemeente 
Jyväskylä in September Nederlandse lessen zal 
organiseren bij voldoende deelname (minimaal 
4 schoolgaande kinderen) en als er een onder-
wijskracht wordt gevonden.

Diezelfde dag nog regende het van mail-
tjes over en weer en werd het me duidelijk 
dat er voldoende interesse was “in de markt”. 
Zelf werd ik enthousiast bij de gedachte iets 
positiefs aan de toekomst van jonge mensen 
te kunnen doen en solliciteerde naar die post. 
Hoewel ik geheel geen pedagogische ervaring 
heb, alleen de opvoeding van een dochter en 
een zoon, die nu al ruim de dertig zijn gepas-
seerd. Daarnaast ben ik als gepensioneerde, 
met 65 jaar, de derde levensfase ingegaan.  
Voor de zekerheid even Peter Starmans gebeld 
voor professioneel advies en kreeg van hem di-
verse waardevolle adviezen en hints.

En ja hoor! eind Juli kreeg ik het bericht dat 
ik voor die post was goedgekeurd  en dat er in 

augustus door de stad een scholing zou wor-
den georganiseerd voor 24 leerkrachten die 20 
verschillende moedertalen onderrichten aan 
ruim 380 kinderen, die allemaal uit (meestal) 
gemengde gezinnen komen. 

Daarna kreeg ik een introductie door de rec-
tor van de Puisto-school, waar de Nederlandse 
lessen zouden worden gehouden. De officiële 
benoeming werd mij toegestuurd en die zou 
worden bekrachtigd na het inleveren van een 
bewijs dat ik in Finland geen strafblad had. 

Op Donderdag 8 september was dan de 
eerste introductie met de ouders en acht kin-
deren. 

Die gelegenheid is natuurlijk op foto vast-
gelegd, waar 4 Nederlandse vaders en één 
Vlaamse vader, samen met hun kinderen op 
staan. 

De lessen zijn uiteraard gratis en de stad 
geeft zelfs ook vrije kinderkaarjes voor open-
baar vervoer. In de klas is een computer, een 
VHS video met TV, een dvd speler. 

De Nederlandse 
lessen zijn iedere Don-
derdag van 15.30 tot 
17.00 uur in de Puisto-
school in Jyväskylä. De 
lessen zijn openbaar, 
dus als je zo’n les wilt 
bijwonen kan dat. Wel 
liefst even van te voren 
afspreken, want dan 
kan ik de schooldeur 
voor je openen. Die zijn 
namelijk na 15.00 uur 
dicht!  

De stad levert zelf 
geen leermateriaal! 
Daar moet de leer-
kracht zelf voor zorgen. 

N E D E R L A N D S E  L E S S E N  I N  j Y v ä S K Y L ä
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Toen we ruim veertig jaar geleden verkering 
hadden was het nog niet gewoon met een bui-
tenlander te trouwen. Zowel in Finland als in 
Nederland reageerden de meeste mensen op 
onze verkering verschrikt. Toen ik voor het eerst 
naar Nederland kwam, had mijn toekomstige 
schoonmoeder me letterlijk het huis uit ge-
gooid. Later heeft ze sorry gezegd, waarschijn-
lijk de enige keer in haar leven, en dat waardeer 
ik echt. Ik werd ook heel goed bevriend met 
haar.

Tegenwordig is het al heel algemeen dat 
mensen naar het buitenland trouwen en maakt 
het zelden meer problemen, tenminste niet als 
het nog in Europa is. Kontakt houden naar een 
ander land gaat veel gemakkelijker en sneller 
dan in onze jeugd. Desondanks blijft elk land 
zijn eigen karakter houden.

Mij is opgevallan hoe verschillend men met 
schoenen omgaat. In sommige landen, zoals 
Finland, moet men de schoenen uitdoen als 
men een woonhuis binnenkomt. In andere lan-
den, zoals Nederland, is het juist ongemanierd 
als men dat doet, zeker op bezoek. Ik dacht 
dat er geen landen zijn waar àlles goed is wat 
schoenen betreft. Òf schoenen aanhouden is 

heel ongemanierd, òf schoenen uitdoen is heel 
ongemanierd, afhankelijk ervan in welk land 
je bent. Het hangt ook niet ervan af, waar het 
land ligt of tot welke bevolkingsgroep de inwo-
ners horen, tenminste niet in Europa. De beide 
schoenkulturen vormen een mozaïek met el-
kaar die heel willekeurig lijkt.

Onze Nederlandse gasten gaan op verschil-
lende manieren met de schoenenkwestie om. 
Sommigen houden gewoon de schoenen aan 
zoals dat in Nederland hoort. Sommigen wil-
len de schoenen wel uitdoen maar vergeten 
het vaak. En sommigen maken er een grapje 
van, doen de schoenen heel demonstratief en 
opvallend steeds aan en uit. Gewoon schoenen 
uitdoen als je naar binnen komt, zoals je je jas 
uit doet, dat doet niemand. Het lijkt me dat 
Finnen schoenen hebben die gemakkelijker uit 
kunnen dan de meeste schoenen die Nederlan-
ders dragen. In de zomer lopen Finnen ook veel 
met blote voeten buiten en dat doen Nederlan-
ders niet.

Toen Jan de eerste keren naar Finland kwam 
en begon zonder schoenen binnen en ook vaak 
buiten te lopen, kreeg hij een aangename ver-
rassing. Hij had vroeger zijn voeten heel ge-

S C H O E N E N

Gelukkig is er een schat aan lesmateriaal op in-
ternet. Ik heb nu een lijst van diverse websites, 
voor jong en oud, met woord- en beeldspelle-
tjes, grammatica, schrijf- en spreekoefeningen, 
spreekwoorden, werkwoord vervoegingen, enz., 
enz.. (Als je interesse hebt zal ik je die lijst per 
email toesturen: verasdonck@gmail.com)

Het lesgeven aan een groep van 8 kinderen 
tussen de 6 en 12 jaar is al een uitdaging van-
wege het ruime verschil in ontwikkeling. Onze 
klas maakt het nog interessanter omdat ook het 

niveau tussen de leeftijdsgenootjes ook groot 
is. Bijvoorbeeld van de “ouderen groep” heeft 
de één in Nederland op school heeft gezeten, 
terwijl de ander nooit echt in Nederland heeft 
gewoond. Daarnaast is er ook een verschil hoe 
vaak thuis in het gezin Nederlands wordt ge-
sproken. Dit vraagt veel creatief uitproberen en 
dank zij Sanna van Leeuwen en Wim Havinga 
lukt het me aardig. De ouders zijn enthousiast 
en hebben zelfs ook eigen lees- en videomate-
riaal ter beschikking gesteld !

 Hans Verasdonck



23

makkelijk verstuikt, soms meerdere keren in 
een jaar. Door het lopen zonder schoenen werd 
het verstuiken heel zeldzaam, al gebeurt het 
soms nog steeds.

Onze dochter Anna is getrouwd in Italië. 
Meestal vraagt ze het bezoek de schoenen uit 
te doen, al is het daar niet gangbaar. Haar man 
en kinderen zijn er helemaal aan gewend om 
thuis zonder schoenen te lopen. Bij haar Finse 
achternicht, die in dezelfde streek woont en 
ook een Italiaanse man heeft, en waar ze vrij 
veel mee omgaat, gaat het anders. Daar loopt 
het hele gezin met schoenen binnen terwijl zij 
elke dag het hele huis dweilt. Vaste vloerbedek-
king wordt in Italië haast niet gebruikt en ook 
niet in Finland.

Zou het schoenen aanhouden in Nederland 
een oud statussymbool kunnen zijn? Er is toch 
een tijd geweest wanneer boeren en landarbei-
ders met klompen liepen terwijl de gezinnen 

van ambtenaren, leraren en dokters schoenen 
hadden. Klompenmensen moesten wel binnen 
op sokken lopen, maar wie schoenen had droeg 
ze altijd. 

Ik heb zelf nooit met klompen leren lopen, 
al heb ik het wel geprobeerd. Jan loopt in de 
tuin met klompen. Die slijten in een paar jaren 
door, maar hij vraagt ons Nederlandse bezoek 
steeds nieuwe klompen mee te nemen. Al onze 
kinderen hebben met klompen gelopen toen ze 
klein waren en we nog in Nederland woonden. 
Met Paulina, de jongste, is het doorgegaan al 
was ze vier jaar toen we naar Finland verhuis-
den. Ze heeft nog steeds klompen, en ook haar 
man Arto, die Fins is, heeft klompen gewild. 
Hun kleine Mikko, twee en een half, loopt ook 
al met zijn eerste klompen. De traditie gaat 
door, en klompen doe je gemakkelijk uit als je 
binnenkomt.

 Marketta Hoogesteger 

ADVERTENT IE

www.bblcarrental.nl

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

Schipholservice...direct wegrijden!

24 uurs

Autohuur           tarieven                     vanaf € 23,- per dagAutohuur           tarieven                     vanaf Autohuur           tarieven                     vanaf Autohuur           tarieven                     vanaf Autohuur           tarieven                     vanaf all-in *

*28+ dagen tarief categorie A, excl. Schipholfee

bb&l_2010_ad_148x105.indd   2 12/9/09   3:51:49 PM
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Iedereen een mooie ruska toegewenst! En 
wie weet wat er nog te melden valt in de laatste 
Noorderlicht-uitgave van dit jaar! (noorderlicht 
jg.17 -03-)

Zo eindigde de vorige bijdrage. Hopend op 
betere tijden tegen beter weten in? 

De ruska was in Lapland weer prachtig en 
werd zelfs enkele dagen meebeleefd door een 

andere in Finland woonachtige Nederlander en 
nog wel samen met z’n hele gezin! Dat zouden 
er meer moeten doen! Je ziet, de marketeer 
in de schrijver is weer ‘wakker’. Jawel, na 23 
maanden onvrijwillig langs de zijlijn te hebben 
vertoefd met letterlijk ‘wachtgeld’ zal het dan 
met ingang van 2012 gaan gebeuren: “B.Art 
Collection” zal dan officieel met een aantal 
programma’s en dienstverleningen op de markt 

E E N  N I E U w  b E g I N

In Finland kent men geen Sinterklaas. De-
zelfde functie heeft de Kerstman, “joulupukki”, 
die cadeaus brengt op vierentwintig December, 
de dag wanneer de Finse kerstviering begint en 
ook zijn hoogtepunt bereikt. Deze dag, “joulu-
aatto”, is in de meeste Finse gezinnen overdruk. 
In de ochtend zijn de winkels nog open. Over-
dag gaan vele gezinnen naar de begraafplaats. 
Kerkdiensten in de middag zijn populair gewor-
den, al zijn er ook mensen die op eerste kerst-
dag naar de kerk gaan. Kerstboom versieren 
hoort ook bij de vierentwintigste. Men eet ont-
zettend uitgebreid. En men deelt cadeaus uit.

Toen ik de Nederlandse Sinterklaas voor 
het eerste meemaakte werd ik meteen enthou-
siast. Het leek me veel leuker dat niet alles op 
één dag hoefde gebeuren. Dat de Kerstman en 
Jesus samen de belangrijke personen zijn op 
kerstmis staat me ook tegen. De leuke gedicht-
jes en suprises met Sinterklaas vond ik heerlijk. 
Met kerstmis zou zo iets niet kunnen omdat er 
zo veel dingen moeten gebeuren, er is de hele 
tijd haast.

Ik heb tegen de kinderen van het begin af 
aan gezegd dat zowel Sinterklaas als Kerstman 
spelletjes zijn en niet echt bestaan. Ik wil me 
niet voordoen alsof ik in iets zou geloven waar 

ik niet in geloof. Ik denk niet dat de sinterklaas-
viering daardoor minder leuk werd. Ik herinner 
me nog een Sinterklaas in Nederland toen de 
kinderen nog klein waren  en Jan had een kas-
settenrecorder in de schoorsteen verstopt, met 
de stem van Sinterklaas, zodat het leek alsof 
die op het dak zat. Het leek zo echt dat zelfs 
onze toen viertienjarige pleegdochter het bijna 
geloofde.

Toen we naar Finland verhuisden woonden 
we eerst in een flat in Vantaa. De bewoners van 
de flat wilden samen een feest voor Kerstmis 
vieren, “pikkujoulu”. Onze kinderen waren toen 
vier. negen en twaalt jaar en ze hadden in het 
feest een sinterklaasspelletje gedaan. Tom was 
Sinterklaas en de meisjes waren zwartepieten. 
Ze hadden zelf hun kleren gemaart, eenvoudig 
maar wel heel leuk. Het werd een succes. 

Langzamerhand is de sinterklaasviering hier 
in Finland bij ons weggebleven, al zijn we ook 
niet meegegaan met de Finse cadeauhysterie; 
we kopen bijna geen kerstcadous. En een heel 
leuke herinnering van sinterklaas hebben we 
toch nog. Een zuster van Jan stuurt ons elke 
Sinterklaas een paket met chokoladeletters, 
kruidnoten, speculaas en marsepein. Heerlijk!

 Marketta Hoogesteger

S I N T E R K L A A S
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komen. Forumlezers vertel ik daar niets nieuws 
mee, maar er zijn misschien nog genoeg lezers 
die nog van niets wisten (?). Op het gevaar af 
dat het als niet-interessant wordt beschouwd: 
Het was voor de columnist uiteindelijk toch 
ook een louterende periode, met veel nieuwe 
ondervindingen. Zo werden diverse systemen 
tegen het licht gehouden en niet alleen door 
het ‘slachtoffer’ als middeleeuws ervaren en 
bestempeld, maar ook de vertegenwoordigers 
van de overheden zaten meermaals met het 
schaamrood op de kaken het “laki on laki” te 
verdedigen. Enkele voorbeelden? Nou, heel 
‘kort’ dan: De vermaledijde wet voor werklozen 
dat ze max. 6 dagen per jaar in het buitenland 
mogen verkeren gaat dan eindelijk deels op de 
schop. Ik ben er nog niet achter gekomen wan-
neer precies, maar men heeft eindelijk ingezien 
dat de huidige wet niet meer van deze tijd is. 
Tóch kreeg ik in de nadagen van de stipte uit-
voering van deze wet opnieuw te maken met 
een enorm scherpe hantering van die wet. Om 
de 87e verjaardag van m’n moeder in Neder-
land bij te kunnen en mogen wonen had ik in 
2010 de nodige problemen over hoe mijn reis-
periode in dagen geteld werd.

Uiteindelijk bleek het moment van vertrek 
van het huisadres (n.b. het moment dat de 
voordeur achter de op reis gaande werkloze 
uitkeringsgerechtigde dicht gaat) het moment 
te zijn dat voor deze rechtspersoon ( ) zijn “ver-
blijvend in het buitenland periode ” reeds aan-
vangt.......... het kromme was dat de terugkomst 
in Finland werd bepaald door het moment 
waarop geland werd op een vliegveld in Finland 
(in dit specifieke geval op ca. 150km vanaf het 
huisadres, oftewel ca. 2 uur gaans..... ;-) Mijn 6 
dagen bleken zodoende 7 dagen te zijn en daar-
mee verspeelde ik dus het recht op de uitkering 
voor die betreffende 7 dagen.

En o, o, wat heb ik daar een commentaar op 
gehad van Finse medewerklozen: “Gewoon niks 

zeggen en gewoon gaan joh, je verpest het voor 
ons.”, kreeg ik maar al te vaak voor de voeten 
geworpen. Dat je daarmee de wet overtreedt, 
scheen niemand te deren. Die lui willen blijk-
baar in een bananenrepubliek wonen, want als 
ik begon over het feit dat de wet veranderd zou 
moeten worden, omdat die wet niet deugt, ja 
dán was iedereen het wel met mij eens, maar ja, 
een wet veranderen doe je niet zomaar he? was 
dan de slappe tegenwerping. Uiteindelijk kon ik 
de boel in mijn specifieke geval nog enigszins 
rechttrekken door een extra enkele reis te boe-
ken die 24u. later aanving. Zodoende hield ik 
toch nog 2/3 van de uitkering over, maar dat 
kon alleen omdat het ticket heel goedkoop was. 

Enfin, ik trek graag m’n eigen plan ( ) en dus 
dacht ik dit kalenderjaar in dezelfde periode 
opnieuw af te reizen voor de 88e verjaardag 
van moeders...... Finnair had een aantrekkelijke 
aanbieding die precies 6 werkdagen (incl. een 
weekend en in totaal niet meer dan 7 overnach-
tingen) telde en dus voldeed ik zodoende ook 
aan de verplichtingen die anno 2011 nog immer 
gelden......althans, dat dácht ik.

Toen ik tegelijkertijd met het inleveren van 
m’n businessplan ( ) meldde dat ik nu wél een 
6 dagen tellende reis naar Nederland had ge-
boekt, was de eerste vraag: “Wanneer ben je 
vorig jaar teruggekomen van je buitenlandse 
reis?” Nog voor ik antwoord had kunnen geven, 
was het al opgezocht in de computer.

Dat was 29 november, dus dat betekende 
dat ik dit jaar pas voor vertrek op 30 novem-
ber toestemming zou kunnen krijgen......... 
“Bretels!!!” plachten wij dan in Nederland te 
roepen, om aan te geven dat je broek bijkans 
afzakt van zo’n antwoord. Maar het was een se-
rieuze kwestie. “Laki on laki”.

Dat soort zaken heb ik inmiddels geleerd 
eerst maar eens in stilte te verwerken om ver-
volgens de “laki” met een andere “laki” te be-
strijden. Doe je dat goed, dan krijg je óf gelijk óf 
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het systeem loopt vast.
Dus zo gezegd zo gedaan. Bij het volgende 

bezoek aan het bureau heb ik een officieel ver-
zoek om dispensatie ingediend. Ik wist niet of 
dat officieel kon, want wie kent, als buitenlan-
der, nu de Finse wet? (Ik inmiddels voor een 
heel klein deel, hahahaha). Het effect van deze 
actie was echter ongekend! Reeds de volgende 
dag ontving ik een e-mail dat het okay was! 
Waarom die optie van dispensatie mij nooit bij 
voorbaat verteld werd zal wel altijd een geheim 
blijven. Net zoals de wet op de privacy tot in 
het absurde doorgevoerd wordt en aan de an-
dere kant met enorme voeten getreden wordt. 
Zo mag je bijvoorbeeld niet op voorhand weten 
wie je medecursisten zijn. Dat weten zou im-
mers handig kunnen zijn ivm carpoolen. Nee, 
de eerste dag rijdt iedereen individueel naar de 
plaats waar de cursus gegeven wordt en kan 
dan misschien uitvogelen waar de andere zes 
cursisten vandaan komen...... dat moet je zelf 
doen, want de cursus vangt aan zonder dat de 
cursisten zich voorstellen..... pffffffffff. Evalua-
tieformulieren moesten naamloos worden in-
geleverd, maar mochten ook per email worden 
opgestuurd.....hahahahahahahaha.

Enfin, na enig aandringen werd er een con-
structie bedacht waardoor er mogelijk, let wel, 
mógelijk, contact gelegd kon worden tussen 
de twee cursisten uit Salla.....jajajajajajajajaja. 
En zodoende reed de ene dag de een en de an-
dere dag de ander. Waarom makkelijk als het 
moeilijk kan he? Twee startende ondernemers 
die hun reiskosten halveren, je moet er maar 
opkomen!!!!

Maar goed, (ook) de cursus bleek mosterd 
na de maaltijd, want in de 2 dagen werd keurig 
verteld wat ik in de 2 maanden ervoor zelf had 

uit moeten vogelen. Maar ja, “laki on laki” om 
voor een starterssubsidie in aanmerking te ko-
men, moet je die cursus volgen (n.b. de positie-
ve beschikking had ik de dag voor de cursus in 
ontvangst genomen). Frappant was ook dat er 
werkelijk niets op mijn businessplan en financi-
ele overzichten viel aan te merken. Op z’n Van 
Gaals: Ben ik nou zo bijdehand of is die cursus 
zo simpel? Op z’n Cruijffs: Als ik een goed plan 
heb, waarom moet ik dan ook nog naar cursus?

Hebben we die tweestrijd ook weer opge-
lost voor 020 ;-) Want ze hebben alle twee ge-
lijk, ook al hebben ze het. (Vrije toepassing van 
een tegeltjeswijsheid jaaaaren geleden gelezen 
op de muur van een kleedkamer bij VV Maas-
dam in de Hoeksche Waard. Het betrof toen 
echter: “De scheidsrechter heeft altijd gelijk, 
ook al heeft hij het.”

Goed, het gewei is inmiddels na afgewor-
pen te zijn voor de tweede maal gegroeid! En 
er staat nu een kanjer van een gewei op m’n 
kop, voor minstens een jaar, maar hopelijk veel 
langer. Dus kom maar op! B.Art Collection gaat 
zich presenteren als programma-aanbieder 
met een Aurora Borealis Multimedia Show, een 
Aurora Borealis Fotografiecursus, Statiefver-
huur en ook op een tweetal dagen een excursie 
per taxibusje naar het Nationaal Park Oulanka 
– Kiutaköngäs en Myllykoski, later in het sei-
zoen, als de lichtperiode wat langer is, aange-
vuld met het spotten van de waterspreeuwen 
langs de Kitkajoki. Het gehele jaar door, maar 
met name tijdens de zomer- en herfstperiode 
ben ik beschikbaar als tekstschrijver, freelance 
fotograaf, tourism consultant&advisor etc.

Alle lezers en lezeressen: Gezegende Kerst-
dagen en een voorspoedig 2012!

 B.Art
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Kopij inleveren voor 5 maart 2012
Artikelen, tekeningen en foto’s dienen verzonden te worden naar de redactie. Teksten met zo min moge-
lijk lay-out aanleveren. Plaatjes in jpg- of pdf-formaat in een zo hoog mogelijke resolutie. Tabellen en foto’s 
graag apart inleveren (niet in pdf of een grafisch formaat, foto’s niet geïntegreerd in het textdocument)! 
Alle Sun Open Office en Microsoft Office documenten worden geaccepteerd. Zend het geheel per email naar  
noorderlicht@nederlandsevereniging.fi.

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

Website
Maak gebruik van onze RSS-link om de op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen!! Maak ook gebruik van onze 
podcast en speel multi-media bestanden af die door de internetredactie en onze leden gemaakt zijn! Alle actuele infor-
matie vind u daar! Wist u dat we een 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.

De Nederlandse Vereniging in Finland heeft een forum waarin leden in een besloten groep kunnen discussieren over Neder-
land, Finland en alles wat hun daarnaast nog bezig houdt.  U kunt zich aanmelden op http://forum.nederlandsevereniging.
fi. De Forum beheerders geven u vervolgens toegang. Op facebook houden we u de hoogte van onze activiteiten en zenden 
leden groepsleden leuke links naar hun lotgenoten. Op de website kunt alle officiele mededelingen vinden, informatie over 
activiteiten en interessante cultuur-historische zaken. Op ons twitter-kanaal krijgt u actuele info over onze activiteiten.

Eens per maand

OULU
Neem contact op met onze secretaris als je iets leuks in Oulu wilt organiseren.

JYVÄSKYLÄ
In Jyväskyla zijn Joanneke & Jelmer heel actief met organiseren van activiteiten. Neem contact op!

HELSINKI
Elke tweede vrijdag van de maand is er een borrel.
•	 	Pullman	Bar	(in	het	centraal	station,	2e	etage)	,	zie	website	of	facebook	
•	 Contactpersoon:	Astrid	de	Haan
•	 Tel.	044	-	352	5805

Contactpersonen
Regio Contactpersoon Email Tel
FORSSA Jos Helmich forssa@nederlandsevereniging.fi 044 - 331 7766
HELSINKI Astrid de Haan helsinki@nederlandsevereniging.fi 044 - 352 5805
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 Marina Nijhuis oulu@nederlandsevereniging.fi
SALO Contactpersoon Salo salo@nederlandsevereniging.fi
TAMPERE Johan Scholliers tampere@nederlandsevereniging.fi 050 - 599 4359
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

ADVERTENT IE

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

Meer informatie: 
www.aave.info 
www.arnoenzerink.com 
www.stockphotography.nu 


