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Alhoewel het weer momenteel wat ha-
pert is de zomer in volle gang. Alles bloeit en 
groeit...en dat kun je ook zeggen van de NViF. 
Onder het nieuwe bestuur waait een frisse 
wind en er wordt – soms niet gelijk merkbaar 
– veel werk verzet. Dat was ook een beetje de 
bedoeling van het oude bestuur dat besloot 
het stokje over te geven. Er zijn intensievere 
contacten en dus samenwerkingen en dat is 
eveneens in het Noorderlicht te zien. Meer 
mensen sturen bijdragen in en ook de ambas-
sade zal voortaan elke keer nieuws publiceren. 

Daarnaast ondergaat de website onder Jelmer 
Elzinga een verbouwing. Onze nieuwe vormge-
ver Dave, die zich in deze editie voorstelt, heeft 
probleemloos de taken van Arno overgenomen. 
En in dit Noorderlicht het eerste stuk van Mi-
chael Boelen, onze nieuwe voorzitter, waarin hij 
de ideeën van het bestuur uiteenzet. Uiteraard 
zijn ook onze vaste schrijvers weer van de partij, 
dus, voor elk wat wils.

 Fijne zomer,
 Michel
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Hallo allemaal, 

Allereerst wil ik jullie allemaal bedanken 
voor het gestelde vertrouwen in het nieuwe be-
stuur van de Nederlandse Vereniging in Finland 
(NViF). Ik zal mijn best doen om de taken als 
voorzitter, samen met de andere bestuursle-
den, op succesvolle wijze in te vullen. Een spe-
ciaal woord van dank uiteraard voor de “oude 
garde”. Oud betekent hier slechts; jarenlange 
belangeloze inzet. Jullie blijvende steun en in-
zet is belangrijk voor de NViF. Het nieuwe be-
stuursteam zal nieuwe initiatieven ontwikkelen 
in de geest van de NviF-doelstelling: het ver-
stevigen van de contacten tussen de in Finland 
wonende Nederlandstaligen door het organise-
ren van bijeenkomsten. 

Rond de jaarwisseling belde ik met een 
aantal bekenden van binnen en buiten de ver-
eniging. De vragen aan ieder van hen waren 
steeds dezelfde: Wat zijn op dit moment de 
sterke punten van de NViF?; wat zijn de zwakke 
punten?; wat zou je verbeteren en waar denk 
je dat we verder aandacht aan zouden kunnen 
besteden? 

De reacties waren eenduidig. De landelijke 
uitstraling van de NViF, via haar wijdverbreide 
netwerk van regiocontacten, de diversiteit van 
de leden en het Noorderlicht zijn sterke pun-
ten die verder benut kunnen worden. De animo 
en dynamiek vanuit de grootstedelijke regio is 
de laatste jaren wat afgenomen en verdient 
aandacht en versterking. De agenda van acti-
viteiten is in balans maar wat eentonig, er valt 
wel eens wat uit en wellicht is het goed om te 
proberen eens iets nieuws te doen. Niet teveel 
maar ook niet te weinig.

Met die gewaardeerde feedback zijn we als 
nieuw bestuur van start gegaan. Wij richten 
ons op het organiseren van activiteiten die ons 
netwerk versterken, nieuwe leden aantrekken, 
leden en niet-leden op verschillende manieren 

bijeen brengen en die actieve deelname aan 
bijeenkomsten stimuleren. Daaromheen rich-
ten we ons op het vernieuwen van de commu-
nicatie met de leden en andere taalgenoten in 
Finland. In praktijk betekent dit: 

• Dat we succesvolle bijenkomsten rondom 
Nieuwjaar, de alweer traditionele K(r)onings-
borrel, Leids ontzet en Sinterklaas voortzetten.

• Dat we een minivoetbaltoernooi hou-
den als prelude op het WK in 2014 en dat we 
de wedstrijden van ons Oranje tijdens het WK 
bekijken, gezamenlijk met vrienden van de Ne-
derlandse school en van de Dutch Men Lost in 
Finland. 

• Dat we vaker een netwerkborrel houden, 
niet maandelijks, maar dan toch eens in het 
kwartaal, om nieuws en informatie rondom 
aankomende activiteiten uit te wisselen, nieu-
we contacten te leggen of elkaar nog wat beter 
te leren kennen. En dat een dergelijke borrel 
ook eens voor uitsluitend vrouwen kan worden 
georganiseerd (op verzoek). 

• Dat we met leden en niet-leden gaan 
fietsen op 12 juli tussen Turku en Helsinki (via 
Lohja). 

• Dat we gaan trachten om enkele jazz-
liefhebbers uit heel Finland naar de camping in 
Pori te lokken ergens tussen 12 en 20 juli. 

• Dat we in het najaar een Professie- of 
Kleinkunstavond willen houden.

• Dat we een fotowedstrijd gaan organiseren 
rondom de duale Nederlands-Finse identiteit.
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• Dat er wordt nagedacht over activiteiten 
voor de jeugd.

• En dat er vaker nieuwsflitsen komen, het 
logo is verfrist, en dat onze website (www.ne-
derlandsevereniging.fi) en Facebook-pagina 
(https://www.facebook.com/home.php#!/
groups/nedverfin/) adressen zijn om in de ga-
ten te houden. 

En bij dit alles geldt natuurlijk dat het alleen 
maar slaagt als we dit met elkaar doen, het po-
sitief ervaren en ook aangeven wat anders mag 
en anders kan en doen. Laat jullie zien en horen!

Ik zie ernaar uit om je tegen te komen tij-
dens een van de activiteiten van de NViF in het 
komende jaar. 

Met een groet,
Michael

Ik ben Dave Bekkema, de nieuwe vormge-
ver van het Noorderlicht. Nadat Arno begin dit 
jaar naar de zuiderzon is vertrokken heb ik zijn 
plaatsje ingenomen. En wie ben ik? Een geboren 
en getogen Fries uit Drachten. Een aantal jaren 
in Groningen gewoond waar ik het goed kon 
vinden met Finse studenten in die stad. Ik raak-

te bevriend met 
een aantal en die 
vroegen waarom 
ik niet naar Fin-
land wilde gaan 
om daar eens mijn 
vakantie te vieren. 
Zo gezegd... zo 
gedaan, en van 
het één kwam het 
ander. Zoals velen 

onder ons raakte ik verliefd op een Fins meisje, 
en besloot met haar mee te gaan. Dit is alweer 
zo’n veertien jaar geleden. Na twee jaar samen-

wonen in Vaasa scheiden onze wegen. Toch wil-
de ik niet terug naar Nederland, en helemaal 
niet wonen in Helsinki of in de omgeving daar-
van. Nadat ik zes jaar in Vaasa had gewoond 
en gewerkt ontmoette ik mijn huidige vrouw 
Heidi. En natuurlijk volg je je hart en verhuis je 
vervolgens naar... Helsinki. Na één jaar hebben 
wij toen een appartement in Espoo gekocht, en 
daar wonen wij nog steeds. We hebben twee 
dochters, Erin (4) en Vesta (2).

Verder doe ik nog steeds grafisch werk on-
der de naam Friisi Design (www.friisi.fi), maar 
omdat dit niet erg veel is zoek ik ook nog steeds 
ander werk. Dus suggesties zijn welkom!

Ik hoop in de toekomst nog veel voor de 
vereniging te kunnen doen.

Oant sjen, Dave

E v E N  v O O R S T E L L E N . . . .
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Mijn column in het vorige noorderlicht 
heeft hier en daar wat reacties losgemaakt. 
Was blijkbaar een goede column, want als zo’n 
epistel geen reacties losmaakt is het ook maar 
een saaie boel, toch?  Ben echter wel benieuwd 
naar de ervaringen van de nieuw-paspoort-
aanvragers na 9 maart 2014. want in het rijtje 
minimale voorwaarden waaraan het Uittreksel 
uit het bevolkingsregister / virkatodistus / ex-
tract from the population information system 
in Finland moet voldoen is (nog) niets veran-
derd en daar zat bij mijn aanvraag toch wel de 
nodige irritatie, omdat ik het minimaal vereiste 
niet van de maistraatti kreeg toegestuurd. Ik 
werd daar toch wel nerveus van omdat je vol-
gens de letter aanvraagt om niet na een reis 
van meer dan 1000 km aan de balie terugge-
wezen te worden...het lag uiteindelijk aan de 
vrije interpretatie van de maistraatti. Het bleek 
dat in plaats van de personal identity code ge-
woon alleen je geboortedatum voldoet, waar-
van acte. Daarnaast waren er nog drie criteria 
die mijns inziens afweken van de werkelijkheid; 
termen als ‘abroad’ en ‘unknown’ lijken mij niet 
thuis te horen op formulier waar om specifiek 
omschreven feiten wordt gevraagd, maar wat 
mij betreft: afgesloten hoofdstuk!

Op het moment van schrijven is de zomer 
weer in volle hevigheid losgebarsten en dat 
gaat dan gepaard met enorme groeistuipen in 
de natuur. Hop groeit in mijn voortuintje wel 
tot 28 cm per 24 uur en rendiergeweien met 
2 cm per dag! De zon gaat inmiddels ook niet 
meer onder. Een paar zomerse dagen met tem-
peraturen boven de 25°C  gevolgd door knet-
terend onweer brengen dan weer verfrissing 
en ook de eerste muggen zijn gesignaleerd. 
In kleine aantallen gelukkig. Komende dagen 
natte sneeuw verwacht. Business as usual 
dus. Er wordt nog steeds volop gebouwd in 

onze regio. Momenteel vindt er een niet ge-
ringe bouwactiviteit plaats in de vorm van de 
nieuwbouw van een nieuw restaurant met 200 
zitplaatsen en een geïntegreerde pub met 80 
plaatsen. Op 1 april werden de eerste bomen 
omgezaagd, vervolgens begon het rooien van 
de stronken,  egalisatie en ophoging met zand, 
fundering (zonder heiwerk) aangelegd en wer-
den de prefab wanden aangevoerd die in 2 da-
gen stonden, dakspanten geplaatst en op 1 juni 
ging de eerste dakbedekking erop. Het gebouw 
beslaat een oppervlakte van ruim 900 m². Wie 
interesse heeft om foto’s van het bouwproces 
te zien: ik maak regelmatig foto’s die te zien 
zijn op de Facebook-pagina /sallatunturintuvat. 
December 2014 moet alles klaar en in bedrijf 
zijn! Zo snel kan het dus gaan. Het oude pand 
gaat vervolgens dienst doen als safarihuis van 
het sneeuwscooterbedrijf en in de huidige pub-
ruimte kan een multimediaruimte ingericht 
worden, waardoor het bedrijfje van een bij de 
lezers bekende columnist ook een ruimer on-
derkomen zou kunnen krijgen. Samenwerking, 
innovatie, investeren en keihard werken liggen 
ten grondslag aan dit soort moves. Daar kan de 
politiek nog wat van leren (...). De EU-verkiezin-
gen zijn nog maar net achter de rug of de eerste 
gang naar de rechter is alweer gemaakt. Treurig 
dat men zich niet eerst op de hoogte stelt van 
de procedures, of dat wél deed om vervolgens 
weer een stok te zoeken...Het draagvlak cq. de 
interesse lijkt onder de burgerij in de aange-
sloten EU-landen naar een bedenkelijk niveau 
te zijn gezakt, waar men toch ooit een grote 
toekomst zag voor de Benelux, E.E.G., E.G., 
nu bekend als EU. Voeg daarbij de Euro-crisis, 
die nu dan wel bedwongen lijkt te zijn,  maar 
dan is duidelijk dat het voorlopig vooral spits-
roeden lopen blijft. Nu maar weer afwachten 
hoe en welke coalities er gesmeed gaan wor-

K O m K O m m E R T I j D  v E R L E D E N  T I j D
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Inleiding
Tot voor kort werd aangenomen dat pas na 

afloop van de laatste ijstijd, omstreeks 11.000 
tot 10.000 jaar geleden, mensen zijn gaan wo-
nen in het gebied dat nu Finland heet. Tijdens 
deze ijstijd (het Würm- of Weichselien glaciaal), 
die ongeveer 100.000 jaar duurde, waren de 
leefomstandigheden er heel ongunstig. Het land 
was bedekt met een dikke ijslaag, zoals tegen-
woordig het geval is in Groenland.

De eerste mensen die na het smelten van het 
landijs Finland zijn binnengetrokken, waren wel 
al vertegenwoordigers van de moderne mens 
(Homo sapiens), maar zij leefden nog in het 
stenen tijdperk. Zij bewerkten stenen om er ge-
bruiksvoorwerpen of speerpunten van te maken.

In 1996 werd een merkwaardige ontdekking 
gedaan in een grot, de Wolfgrot (Susiluola) in 
de gemeente Kristiinankaupunki. Dit heeft de 
veronderstelling dat Finland pas bewoond is na 
de laatste ijstijd, aan het wankelen gebracht. 
Kristiinankaupunki ligt ongeveer halverwege de 
steden Pori en Vaasa, niet zo ver van de Finse 
westkust.

Wat is er gebeurd? In 1995 werd het besluit 
genomen om van de Wolfgrot, die met een op-
pervlakte van ongeveer 400m² de grootste grot 
in Finland is, een toeristische attractie te ma-
ken. Hiervoor moest eerst wel een grote hoe-
veelheid zand en stenen worden verwijderd, 
waarmee de grot gedeeltelijk was opgevuld. 
Met de graafwerkzaamheden werd begonnen 
in mei 1996. 

den in Brussel en welke veranderingen die te-
weeg gaan brengen in de samenstellingen van 
ministersploegen en parlementen in de diverse 
lidstaten. Het is maar goed dat er zoiets als 
een zomerreces bestaat, het WK-voetbal een 
maandlang de media zal gaan beheersen , en 
twitteraars en facebookers eelt op hun type-
vingers kunnen kweken om allerlei futiliteiten 
en zogenaamde wetenswaardigheden de ether 
in te slingeren. Van een aparte komkommertijd 
is tegenwoordig geen sprake meer, er is nu im-
mers altijd en overal een camera bij? Hoe is 

het trouwens met de aantallen Google Glass 
gesteld? Het is nog geen gemeengoed volgens 
mij. Dat zou kunnen betekenen dat het model 
te vroeg is gelanceerd of dat de opvolger, Goog-
le Contact(lens) al in een ontwikkelingsfase zit 
dat er binnenkort reeds een commerciële ver-
sie op de markt komt? Dan zou de brilversie 
gewoon overgeslagen kunnen worden. Mwah, 
een cursusje telepathie en ook die contactlens 
is overbodig...Iedereen een mooie zomer toe-
gewenst en: “Keep an eye on the sky”!

B.Art

H E T  m y S T E R I E  v A N  D E  W O L F g R O T  I N 
K R I S T I I N A N K A U P U N K I

Ingang van de Wolfgrot (Susiluola) in de gemeente 
Kristiinankaupunki.

Exacte ligging van de 
Wolfgrot in Finland.

Wandelpad naar de Wolf-
grot.
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Maar al voor die tijd had een amateur geo-
loog/archeoloog, Kalervo Uusitalo, er op aan-
gedrongen om eerst een archeologisch onder-
zoek te doen. Dit idee werd door de meeste 
wetenschappelijke experts niet serieus geno-
men. Toch slaagde Kalervo Uusitalo er in om 
de geoloog Heikki Hirvas zo ver te krijgen om 
voorafgaand aan de werkzaamheden een be-
zoek te brengen aan de grot in januari 1996.

Nadat de graafwerkzaamheden waren 
begonnen, werd in de loop van de zomer van 
1996 in de Wolfgrot een steen gevonden met 
duidelijke kenmerken van een artefact, i.e. een 
steen die door mensen is bewerkt om er een 
gebruiksvoorwerp van te maken. Heikki Hirvas 
heeft vervolgens contact opgenomen met 
diverse geologische- en archeologische orga-
nisaties in Finland. In 1997 is een samenwer-
kingsprogramma begonnen van Museovirasto 
(Nationale Antiquiteitencommissie), Geolo-
gian Tutkimuskeskus (Centrum voor Geologisch 
Onderzoek), Geotieteiden ja Maantieteen Lai-
tos Helsingin Yliopisto (Geologische- en Aard-
rijkskundige Afdeling van de Universiteit van 
Helsinki) en Luonnontieteellinen Keskusmuseo 
(Centraal Natuurhistorisch Museum). Verdere 
graafwerkzaamheden zijn uitgevoerd in nauwe 
samenwerking met een Fins onderzoeksteam, 
dat door de samenwerkende instituten is sa-
mengesteld. In de volgende jaren zijn nog een 
groot aantal stenen in de Wolfgrot gevonden 
die mogelijkerwijs door mensen zijn bewerkt.

Algemene gegevens over de Wolfgrot 
en de daar aanwezige sedimenten

De Wolfgrot is ongeveer 18 meter breed, 
25 meter lang en 1,8 tot 2,2 meter hoog. Er is 
een opening naar buiten die ongeveer 1,5 meter 
hoog is en 12 meter breed. De ouderdom van 
de grot wordt geschat op meer dan 2,6 miljoen 
jaar.

Grotten zijn zeldzaam in Finland, wat te 

maken heeft met het type gesteente, dat over 
het algemeen heel hard is en maar langzaam 
verweert. De Wolfgrot is ontstaan doordat in 
het rotsmassief, de Pyhämäki berg, waarvan 
het gesteente bijna 2 miljard jaar oud is, een 
horizontale breuk is onstaan die in de loop van 
duizenden jaren door erosie is verbreed.

Tot nu toe zijn in de Wolfgrot ongeveer 800 
stenen voorwerpen gevonden die door het Fin-
se onderzoeksteam worden gezien als artefac-
ten. Hier zijn ook schilfers bij, die van de stenen 

zouden zijn afgeslagen.
De veronderstelde artefacten uit de Wolf-

grot zouden een zekere gelijkenis vertonen met 
artefacten uit de Mousterien cultuur. Dit is de 
cultuur van de Neanderthaler mensen (Homo 
neanderthaler), die tijdens de laatste ijstijd en 
ook nog wel daarvoor, hebben geleefd in Eu-
ropa, Azië en het Midden-Oosten. Maar de 
techniek die de bewoners van de Wolfgrot heb-
ben toegepast om schilfers van de stenen af te 
slaan, lijkt simpeler te zijn dan algemeen werd 
toegepast door de Neanderthalers.

De onderzoekers hebben in de grot zes la-
gen sediment gedefinieerd. De bovenste laag is 
gevormd na de ijstijd en is ongeveer 8.000 jaar 
oud.

Hieronder bevinden zich twee zandlagen 
die geassocieerd kunnen worden met een zand-
strand dat in de buurt van de grot zou hebben 

Gebied waar fossielen van Neanderthalers zijn ge-
vonden. 
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gelegen. Tijdens het Eem-Interglaciaal, de pe-
riode tussen de voorlaatste- en laatste ijstijd, 
die ongeveer 11.000 jaar heeft geduurd, was de 
gemiddelde temperatuur in het gebied rond de 
Wolfgrot ongeveer 5°C. hoger dan tegenwoor-
dig het geval is. In die periode was bovendien 
de zeespiegel 4 tot 6 meter hoger dan de hui-
dige zeespiegel en de grot lag waarschijnlijk 
dichtbij een kust. Hierbij verschillen de weten-
schappers van mening of de Wolfgrot destijds 
altijd boven, of misschien ook soms wel bene-
den het zeeniveau heeft gelegen. Dit is nogal 
een verschil met de tegenwoordige situatie. De 
opening van de grot ligt momenteel 116 meter 
boven zeeniveau. In dit verband moet er reke-
ning mee gehouden worden dat tijdens ijstij-
den, door het gewicht van de kilometers dikke 
ijslaag, er een aanzienlijke verlaging is geweest 
van het land ten opzichte van de zeespiegel. 
Maar de grot heeft de druk van het landijs ken-
nelijk goed doorstaan en is niet ingezakt.

Een vierde laag is een oude bodem van de 
grot die ongeveer 100.000 jaar oud zou zijn. 
Deze schatting is gebaseerd op de z.g. ther-
moluminescence techniek. Hierbij kan geme-
ten worden hoe lang een substantie niet meer 
bloot heeft gestaan aan zonlicht. Hierin zijn de 
meeste mogelijke artefacten gevonden.

De onderste drie lagen bestaan hoofdzake-
lijk uit zand en gravel en zijn nog ouder. Hierin 
zijn stuifmeelkorrels aangetroffen van planten 
die in het Eem-Interglaciaal in de regio voor-
kwamen.

Verder zijn er asresten gevonden die wijzen 
op het gebruik van vuur in de grot. Jammer ge-
noeg was het niet mogelijk om dit materiaal te 
dateren.

De Neanderthalers (Homo neanderthaler)
De Neanderthalers vertegenwoordigen 

een uitgestorven mensensoort die ongeveer 
180.000 jaar geleden voor het eerst voorkwam 

en rond 30.000 jaar geleden is uitgestorven. 
Het zouden geen directe voorouders zijn van 
de moderne mens, Homo sapiens. Volgens de 
meest gangbare theorie zouden zij zijn voort-
gekomen uit Homo heidelbergensis, die leefde 
tussen 500.000 en 200.000 jaar geleden. 

Homo heidelbergensis wordt wel als een voor-
rouder van Homo sapiens gezien.

Waarschijnlijk waren de Neanderthalers de 
eerste mensen die op groot wild jaagden. Zij 
bedienden zich van stenen werktuigen, de zo-
geheten Levallois-werktuigen. Hierbij werden 
stukken van stenen afgehakt, net zolang totdat 
ze een brede, vlakke vorm hadden. Vervolgens 
gaf de maker een harde klap op de bovenkant 
van de steen en sloeg er zo een groot stuk af. Ze 
gebruikten de Levallois-werktuigen om vlees 
en plantaardig voedsel te snijden en misschien 
ook als speerpunt.

In Midden- en Zuid-Europa zijn op verschil-
lende plaatsen beenderen en/of artefacten van 
Homo heidelbergensis en Homo neanderthaler 
gevonden. In Nederland zijn artefacten van 
Neanderthalers aan het maaiveld (dus aan de 
grondoppervakte) gevonden in Assen, in Man-

Reconstructie van Homo heidelbergensis.
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der in Overijsel en in de omgeving van Hilver-
sum. Bovendien zijn een schedelfragment en 
een botfragment bij de Zeeuwse kust opgezo-
gen bij zandwinning uit de Noordzee. In de om-
geving van Woerden en Maastricht zijn artefac-
ten gevonden die ouder zijn dan 370.000 jaar 
en misschien zijn toe te schrijven aan Homo 
heidelbergensis. Fig. 6

Of de mogelijke bewoners van de Wolfgrot 
in Finland tot ´echte´ Neanderthalers zijn te 
rekenen, blijft onzeker. In ieder geval lijken zij 
minder bedreven te zijn geweest in het bewer-
ken van stenen dan de Neanderthalers in Mid-
den- en Zuid-Europa. Hier kunnen natuurlijk 
allerlei theorieën op worden losgelaten. Waren 
het misschien voorgangers van de Neandertha-
lers? Sommige Finse onderzoekers suggereren 
zelfs dat zij tijdens een warme periode in de 
loop van de voorlaatste ijstijd in de Wolfgrot 
zouden hebben gebivakkeerd. Dat zou dus nog 
langer geleden zijn dan het Eem-Interglaciaal, 
dus langer geleden dan 130.000 jaar.

Kritiek op het onderzoek
Er zijn verschillende wetenschappers die 

vraagtekens zetten bij de hypothese dat Nean-
derthalers, of primitieve mensen verwant aan 
Neanderthalers, daadwerkelijk hebben verble-
ven in de Wolfgrot. In de eerste plaats spreken 
zij er hun twijfel over uit dat in de Wolfgrot 
artefacten zijn gevonden. De stenen die door 
het Finse onderzoeksteam als artefacten zijn 
aangemerkt, zijn in hun ogen natuurlijke ste-
nen. Verder leggen zij er de nadruk op dat de 
veronderstelde artefacten uit de Wolfgrot maar 
weinig gelijkenis vertonen met artefacten uit 
de Mousterien cultuur van de Neanderthalers. 
Een ander punt van kritiek is dat de grot tijdens 
het Eem-Interglaciaal onder water zou hebben 
gestaan en onbewoonbaar zou zijn geweest.

Twee wetenschappers uit het Finse onder-
zoekstream, Hans-Peter Schultz en Tapani Ros-

tedt hebben in 2008, in een publikatie in het 
tijdschrift Fennoscandia Archaeologica, deze 
negatieve commentaren een voor een weer-
legd (of proberen te weerleggen).

 
Conclusie

Ik ben geen archeoloog en kan op geen en-
kele manier inschatten of stenen wel of niet 
door mensen zijn bewerkt. Toch lijkt het mij 
helemaal niet zo onwaarschijnlijk dat tijdens 
het Eem-Interglaciaal Neanderthalers, of men-
sen die aan de Neanderthalers zijn verwant, in 
Finland hebben geleefd. Deze periode duurde 
relatief lang, 11.000 jaar, en het klimaat was er 
veel warmer dan tegenwoordig. Een grot is in 
Finland een zeldzaamheid en lijkt een aantrek-
kelijk onderkomen te zijn geweest voor deze 
oermensen.

Tot nu toe zijn in Scandinavië en Finland 
geen sporen van Neanderthalers gevonden. 
Toch ligt de meest noordelijke vondst, in Byzo-
vaya in de Oeral, op de zelfde breedtegraad als 
IJsland en dat is noordelijker dan Kristiinankau-
punki. Mogelijke sporen, zoals artefacten, zijn 
in Noord-Europa waarschijnlijk op de meeste 
plaatsen ‘gewist’ door het zware landijs. De si-
tuatie in de Wolfgrot is, wat dat betreft, heel 
uniek geweest omdat de sedimenten daar, in-
clusief mogelijke artefacten, na te zijn gevormd 
of geproduceerd tijdens het Eem-Interglaciaal, 
gedurende 100.000 jaar ongestoord op de bo-
dem van de grot zijn achtergebleven.

Het blijft spannend!
  Arnold Pieterse
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Beste Noorderlicht-lezer,

Na inmiddels al weer drie jaar in Finland 
te wonen heb ik besloten om mijn droom te 
gaan verwezenlijken en een kinderdagverblijf te 
beginnen! Na het afronden van mijn studie in 
Nederland had ik al het idee dat dit er ooit van 
moest komen maar echt concrete plannen had 
ik nog nooit.

In de tussentijd heb ik in Nederland en Bel-
gië in enkele kinderdagverblijven, een medisch 
kinderdagverblijf en een crisisopvang voor 
jonge kinderen gewerkt voordat mijn vriend 
gevraagd werd om in Finland te komen werken 
en we de stap genomen hebben om ons hier te 
vestigen. Aanvankelijk was dit voor slechts een 
half jaar maar zoals het vaker gaat is het een 
klein beetje langer geworden! In Finland heb ik 
als nanny gewerkt in een Nederlands-Fins en 
Fins gezin waarin ik enorm heb kunnen genie-
ten van de tijd en aandacht die je kunt beste-
den aan de kinderen.

Mijn droom van een eigen kinderdagver-
blijf met dergelijke persoonlijke aandacht be-
gon steeds meer te groeien. We zijn begonnen 
met een onderzoek naar wat ouders belangrijk 
vinden en zijn tot een paar basisprincipes ge-

komen die centraal zullen staan binnen ons 
Engelstalige kinderdagverblijf Small Folks day-
care: hoge kwaliteit kinderopvang, flexibiliteit, 
het beste personeel, kleine groepen en indivi-
duele aandacht en een perfecte balans tussen 
werk en gezinsleven voor ouders.

Het opzetten van Small Folks, dat overigens 
in Otaniemi, Espoo gevestigd zal zijn, is er een 
van ups en downs, de ene keer heb je contact 
met zeer enthousiaste ouders die niet kunnen 
wachten het kinderdagverblijf te zien (we zijn 
nog aan het verbouwen), de andere keer blijkt 
de Finse regelgeving toch weer net even anders 
in elkaar te zitten dan wij dachten. Überhaupt 
is het verschil in regelgeving tussen Nederland 
en Finland vrij groot en tot onze verbazing blij-
ken de Finnen een heel stuk pragmatischer te 
zijn en echt te kijken naar wat uiteindelijk goed 
is voor het kind binnen de visie die wij hebben. 
Natuurlijk komt bij het opzetten van een eigen 
bedrijf ook wat (gekmakende) bureaucratie kij-
ken, het bepalen van de hoogte van een hek is 
niet zo makkelijk als je denkt en daar kun je zo 
een week of twee mee bezig zijn voordat de uit-
eindelijke beslissing valt!

De komende paar weken gaan nog keihard 
werken worden voordat mijn droom er staat, 
het enthousiasme wordt alleen maar groter en 
ik heb onwijs veel zin in de opening! Je kunt op 
de hoogte blijven van al onze ontwikkelingen 
via onze website www.smallfolks.fi of Face-
book-pagina www.facebook.com/smallfolks-
daycare en natuurlijk zijn alle Noorderlicht- 
kindertjes van harte welkom!

Met vriendelijke groet, 
Sandra Geraeds

K I N D E R D A g v E R b L I j F  S m A L L  F O L K S



12

Enkele jaren geleden werd ik benaderd door 
dominee Jorma Niinikoski uit Kärsämäki. De 
ambassade had hem geadviseerd contact op 
te nemen met mij. Als voorzitter van de ver-
eniging en als docent aan de Sibelius Academie 
belandde ik zo in een superinteressant project 
waar heel veel mensen aan twijfelden.

Financiering? Kwaliteit? Zijn mensen hierin 
geïnteresseerd? Tijdverspilling?

Hoe kwam iemand op dit idee?
Om de meest vreemde redenen kunnen er 

composities worden besteld. Ook nu was dit 
het geval. Vijf jaar geleden maakte Kare Eskola 
tijdens zijn radioprogramma een humoristische 
opmerking: “Waarom wijden componisten hun 
symfonieën altijd aan grote steden? Iedereen 
weet over Parijs (Mozart), Praag (Mozart) en 
Leningrad (Sjostakovitsj). Wanneer wordt er in 
Finland gecomponeerd over bijvoorbeeld Kä-
rsämäki?”.

Enkele dagen later stuurde dominee Jorma 
Niinikoski een brief aan componist Uljas Pulkis. 
Hij bestelde het componeren van de Kärsämä-
ki-symfonie! De componist vond dit zo´n ori-
gineel verzoek dat hij besloot het contract te 
tekenen. Daarvoor had hij van dominee Niini-
koski al de nodige informatie gekregen over de 
geschiedenis van Kärsämäki en het verhaal van 
de in Kärsämäki gevonden Nederlandse lucht-
ballonnen.

Prinsesje geboren
Op 31 januari 1938, vlak voor het uitbre-

ken van de Tweede Wereldoorlog, was in paleis 
Soestdijk het eerste kind van prinses Juliana en 
prins Bernhard geboren. Nederland had nu een 
prinsesje gekregen en in het hele land werd dit 

gebeuren uitgebreid gevierd. Ook de school-
kinderen van de vierde klas van de Sint-Ursu-
laschool wilden het grote nieuws aan iedereen 
vertellen en verzonden luchtballonnen met een 
korte mededeling: wij hebben nu een prinsesje.

De zusjes Greta en Mia van Ass zaten ook in 
deze klas van 40 leerlingen. Greta was ziek en 
vroeg haar zus om ook haar ballon te verstu-
ren. De ballonnen werden aan elkaar geknoopt 
en zo opgelaten. Een paar weken later werd in 
de internationale pers vermeld, dat de zoon 
van een boswachter in het noordelijke Finland 
deze ballonnen had gevonden. De tekst van het 
kaartje kwam na een omweg terecht in Oulu: 
daar was iemand die Esperanto begreep. Vanuit 
Oulu nam men contact op met Greta en Mia 
van Ass en de zusjes kregen zelfs een plakboek 
met krantenknipsels. Helaas raakte dat plak-
boek zoek tijdens de bombardementen van 
Roermond.

De symfonie
De Finse componist Uljas Pulkkis (geb. 

1975) heeft meerdere internationale compo-
sitieconcoursen gewonnen en zijn werken zijn 
ook bekend in Nederland. In Finland is hij be-
kend als componist van de opera “Kekkonen”. 
Uljas Pulkkis was meteen geïnteresseerd in de 
opdracht voor Kärsämäki.

Een symfonie bestaat gewoonlijk uit meer-
dere delen. Het werd nu zijn taak om het ver-
haal over de ballonnen te combineren met het 
leven in Nederland en het leven in Finland. Hij 
deed dit op de volgende manier:

1e deel: luchtbrug naar Noord-Europa. Een 
spannende tocht boven de wolken, waar de 
ballonnen afhankelijk zijn van de grillen van de 
natuur.

W Ay FA R E  –  K Ä R S Ä m Ä K I - S y m P H O N I E  ( 2 0 1 4 )

componist Uljas Pulkis. Een muzikaale luchtbrug, gewijd aan prinses Beatrix
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2e deel: Finland, januari 1938. Gedurende 
de donkere Finse kaamos en de gespannen po-
litieke situatie van toen wisselen gevoelens van 
hoop en wanhoop elkaar af.

3e deel: de Prinses. Een eerbetoon aan prin-
ses Beatrix. 

4e deel: lente. Lente betekent nieuw leven, 
licht en hoop. Met de zangeres Virpi Räisänen 
als soliste voor Middeleeuwse Latijnse teksten 
van Benediktbeuern (uit de Carmina Burana) en 
het gedicht van Thomas Moore “Spring” vor-
men Nederlandse en Finse muzikale tradities 
een prachtige combinatie met als hoogtepunt 
de slottekst “The balloons we shall release to 
take thoughts high up above on the 31 of Janu-
ary 1938”. 

Het concert
Kärsämäki is een kleine plaats ongeveer 130 

km ten zuiden van Oulu gelegen en met min-
der dan 3000 inwoners. Je zou kunnen zeggen 
“somewhere in nowhere”. Dit kleine stadje pro-
beert zelfstandig te blijven, wat tegenwoordig 
niet eenvoudig is. Midden in het centrum staat 
een echte Nederlandse molen, ook een herin-
nering aan het verhaal van de luchtballonnen. 

Het eerste wat je je afvraagt is of een sym-
fonieconcert in zo’n klein dorpje wel publiek 
trekt. Afkomstig uit de hoofdstadregio twijfel je 
misschien ook aan de kwaliteit van de concert-
ruimte en aan het niveau van het orkest. Maar 

al bij de ingang van de Frosterus-school bleek 
dat je alle twijfel kon vergeten.

De supermoderne school heeft een uit-
stekende ruimte die gemakkelijk kan worden 
ingericht als concertzaal; alle 700 zitplaatsen 
waren bezet en wat betreft kwaliteit doet het 
stadsorkest van Oulu niet onder voor orkesten 
van Zuid-Finland. 

Ambassadeur Henk Swarttouw hield een 
toespraak waarin hij de groeten overbracht 
van prinses Beatrix. Als muziekliefhebster had 
zij graag de symfonie willen horen. Het is dan 
ook te hopen dat deze compositie op plaat zal 

worden gezet. Het is mooie muziek die her-
haling waard is. Componist Uljas Pulkkis, diri-
gent Tapio von Boehm en mezzosopraan Virpi 
Räisänen, die overigens gedeeltelijk in Neder-
land woont en Nederlands spreekt, kregen 
een uitbundig applaus en Riitta Hokkanen, de 
burgemeester van Kärsämäki, bedankte allen 
die hebben meegewerkt aan het slagen van dit 
project met wollen sokken en roggebrood uit 
Kärsämäki.

Het was de moeite waard om deel te mo-
gen nemen aan dit bijzondere project.

Henriette van der Woude-Rantalaiho
Foto’s door: Eero Rantalaiho

links zangeres Virpi Räisänen, in het midden compo-
mist Uljas Pulkkis, rechts dirigent Tapio von Boehm; 
erachter het stadsorkest van Oulu

links Henriette van der Woude, in het midden do-
minee Jorma Niinikoski, rechts ambassadeur Henk 
Swarttouw
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Op 28 januari 2014 is Petronella van der 
Moer, de Nederlandse vrouw die een legende 
is geworden in Lapland, op 90-jarige leeftijd  
overleden in Sausalito in Californië. Ik hoorde 
dit van Jenny O’Connell, een Amerikaanse die 
van de zomer de trektocht van Petronella in 
Lapland, nu 65 jaar geleden, over wil doen. 
Het bericht staat ook op de website van Jenny 
(http://findingpetronella.com/2014/04/01/
above-all-she-was-a-mother/).

 Ik heb uitgebreid geschreven over Pe-
tronella in Aviisi en het Noorderlicht, en een 
boek over haar, geschreven door Mauno Pyh-
tilä, uit het Fins vertaald. Bovendien heb ik een 
boekje uit de serie Lapse legendes, ‘Petronella 
unelma elää’  (‘De Petronella droom leeft’), 
door Martti Peltomaa en Markku Arvelin, ver-
taald voor de website van de NViF (www.ne-
derlandsevereniging.fi/archief/De_Petronella_
droom_leeft.pdf). 

 Petronella heeft in 1949 bij goud-
zoekers in Lemmenjoki gebivakkeerd en is 
vervolgens, na een proces in Helsinki, Finland 
uitgezet omdat zij haar hotelrekeningen niet 
had betaald en haar visum niet had verlengd. 
De veronderstelling dat zij een spionne was, 
is nooit bewezen en was vermoedelijk onjuist. 

De goudzoekers in Lapland hebben haar nooit 
kunnen vergeten. Er zijn zelfs twee bergtoppen 
naar haar genoemd (de ‘Petronellan kukkulat’), 
een weg in Inari (de ‘Petronellantie’) en een res-
taurant in Saariselkä (‘Ravintola Petronella’).

 Jenny O’Connell heeft voor haar trek-
tocht 15.000 dollar ontvangen van sponsors via 
de organsatie Kickstarter. Zij is een aantal keren 
bij Petronella en haar dochter Solange op be-
zoek geweest, maar Petronella was blijkbaar de 
laatste tijd al in een slechte conditie. Het enige 
wat ze tegen Jenny heeft gezegd is “I walked to 
Lapland”. 

 Een probleem is dat Jenny geen Finse 
en Nederlandse teksten kan lezen. Bovendien 
heeft Solange haar ook nog eens allerlei ver-
halen op de mouw gespeld, die niet kloppen. 
Bijvoorbeeld dat Petronella een barones is die 
door haar familie is onterfd en dat zij van Hel-
sinki naar Lapland zou hebben gelopen. Maar 
de vraag blijft natuurlijk hoeveel details Petro-
nella over haar Finse escapade aan haar doch-
ter heeft verteld.

 Ik heb Jenny gemaild en voorzich-
tig proberen uit te leggen dat Petronella een 
heel interessante, vlotte en knappe vrouw is 
geweest, maar wel een beetje een Mata Hari 
en geen sprookjesprinses. Hierna heeft zij een 

D E  L A P S E  L E g E N D E  P E T R O N E L L A  O v E R L E D E N

Petronella op middel-
bare leeftijd. (Bron: Jenny 
O’Connell)

Een recente foto van Petronella (rechts) en haar 
dochter Solange (links). (Bron: Jenny O’Connell)

Petronella in 1949, 23 
jaar oud, tijdens haar 
proces in Helsinki. (Bron: 
Mauno Pyhtilä)
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tijd niet gereageerd en was 
kennelijk in de war geraakt 
omdat zij niet wist wie te 
geloven. Maar kort geleden 
liet ze mij weten: “I am sorry 
it has taken me so long to get 
back to you. I have been le-
arning more and more about 
Petronella’s journey, and trying to figure out how 
everyone fits into it. Quite honestly I didn’t know 
why or what to do about it, hence my silence. 
Thank you for giving me time and space to pro-
cess.”

 Jenny wil een boek gaan schrijven over 
Petronella na haar geplande trektocht in Lap-
land, deze zomer, en misschien dat we dan ook 
nog iets horen over haar latere leven in de Ver-
enigde Staten. Op de website van Jenny vond 
ik twee nieuwe foto’s: een recente foto van Pe-
tronella en Solange, en een foto van Petronella 
toen ze, schat ik, tussen de 30 en 40 jaar oud 
was. De tot nu toe laatst aan mij bekende foto 

van Petronella was uit het begin van de jaren 
vijftig van de vorige eeuw, genomen in een res-
taurant in Nederland.

 Op 17 juni komt Jenny in Helsinki aan 
en de volgende dag heb ik, samen met Peter 
Starmans, een ontmoeting met haar. Op don-
derdag 19 juni is Jenny door ambassadeur Henk 
Swarttouw uitgenodigd voor een bezoek op de 
ambassade. Samen met Peter Starmans en Mi-
chael Boelen ben ik hier ook bij gevraagd. Ilona 
Jääskeläinen, de medewerkster Communicatie 
& Publieksdiplomatie op de ambassade, heeft 
al een aantal maanden e-mailcontact met Jen-
ny gehad.

Arnold Pieterse
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De 27-jarige Jenny O’Connell, die van de zomer de 
trektocht van Petronella in Lapland over wil doen. 
(Bron: Jenny O’Connell)

Petronella (rechts) in een res-
taurant in Nederland in het 
begin van de vijftiger jaren van 
de vorige eeuw. (Bron: Mauno 
Pyhtilä)
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Ilse Elbers uit Limburg heeft twee meiden (10 
en 12) en een relatie. Ze woont 15 jaar in Finland, 
eerst in Kuhmo en nu in Espoo. Daar runt ze in 
Leppävaara sinds twee jaar een allround schoon-
heidssalon genaamd ‘All Senses’. Daarvoor heeft 
ze onder andere zes jaar lang parttime Engelse les 
gegeven en drie jaar in andere salons gewerkt.  

1) In Finland is het veel beter wonen dan in 
Nederland

 Op het moment heb ik het gevoel dat het 
voor mij in Nederland beter is. Ik mis de 
vriendelijkheid in de winkels, met buren en 
andere kleine dingen. Ik hou wel van de na-
tuur en ik zou wel graag buiten de stad wil-
len wonen maar dat lukt nu niet echt met 
mijn bezigheden.

2) Ik heb eigenlijk geen enkele problemen 
gehad om me hier aan te passen

 De aanpassing ging redelijk goed, dat vond 
ik eigenlijk heel leuk. Het duurde wel acht 
jaar voordat ik echt goed Fins sprak. De ba-
siswoorden voor in winkels enzo had ik re-
delijk snel onder de knie dus dat lukte wel. 
Qua werk kwam ik er alleen niet tussen, ik 
moest wel solliciteren maar werd eigenlijk 
nooit uitgenodigd omdat ik geen Fins kon. 
Op een gegeven moment kon ik wel aan 
de slag als lerares Engels, daar had ik geen 

ervaring in maar ik heb uiteindelijk zelfs op 
een beroepsopleiding Engelse les gegeven.

3) Het klimaat bevalt me uitstekend
 De zomers zijn hier fantastisch, daar geniet 

ik ontzettend van. Het is wel jammer dat 
ik in de zomer minder tijd heb. Mijn werk-
nemers gaan op vakantie en het is sowieso 
drukker in de zomer. Het fijne in de winter 
is dat er sneeuw valt en dat je er wat mee 
kunt omdat het blijft liggen. Beneden -5 
vind ik het wel koud en de winter hoeft van 
mij geen half jaar te duren, in januari heb ik 
het wel gezien met de donkerte. 

4) Het spreken van de taal was een priori-
teit

 Het was moeilijk in het begin. Ik had niet 
de mogelijkheid om een Finse cursus te 
doen, dat was in Kuhmo waar we toen 
woonden alleen in het Russisch. Dus ik heb 
het vooral zelf gedaan. Mijn Fins is nu heel 
goed, dat zeggen mijn klanten ook. Er zijn 
genoeg Finnen die het moeilijk vinden om 
een andere taal te spreken, vooral meer in 
het noorden. Ze vinden het gewoon fijn 
dat ze in hun eigen taal kunnen praten. 
Mijn klanten waarderen het enorm dat ik 
het probeer en vinden het leuk een Neder-
landse ondernemer tegen te komen. Dat 
werkt vaak in mijn voordeel.  

5) De Finnen zijn vriendelijker dan de Ne-
derlanders

 De Finnen zijn heel erg eerlijk. Maar Ne-
derlanders zijn altijd wel erg vriendelijk, 
ze proberen er wat van te maken. Als je 
in Finland vrienden maakt dan maak je 
wel echt vrienden voor het leven. Aan de 
andere kant zijn Finnen wat gesloten. In 

D E  1 0  S T E L L I N g E N  A A N . . .
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Nederland kun je makkelijker met iemand 
kletsen. Mijn twee schoonheidsspecialistes 
zijn Finnen en mijn masseuse is Spaans. Zij 
woont hier 1,5 jaar maar die vraagt regel-
matig ‘Is dat normaal voor Finnen?’.

6) Ik zal me altijd een buitenlander voelen
 Ik kan me heel erg goed aanpassen. Ik zal 

me wel altijd echt Nederlander voelen, 
niet echt een Finse. Ik praat Nederlands 
met mijn dochters, die zitten er net als ik 
precies tussenin. Als ze op vakantie zijn ge-
weest in Nederland missen ze het wel als 
ze terug zijn in Finland. Het hangt van de 
situatie af, bij Nederlanders gedragen ze 
zich Nederlands en bij Finnen Fins. Als er 
een drukke situatie is, met heel veel vrien-
dinnen in Nederland bijvoorbeeld komt 
het Finse soms wel echt bovendrijven.

7) Ik mis de ouderwetse Hollandse gezel-
ligheid wel eens

 Ja, gezelligheid met mijn familie samen, 
verjaardagen, stappen of winkelen met 
vriendinnen, lekker samen gaan eten, iets 
ondernemen. Voor Ride for a Lifetime gin-
gen we saté bakken, dat zijn hartstikke leu-
ke dingen, dat mis ik soms een beetje hier.

8) Het is in Finland makkelijk om vrienden 
te maken

 Als je vrienden maakt heb je zoals gezegd 
ook echte vrienden. In de vijftien jaar dat 
ik hier woon heb ik een aantal vriendin-
nen gemaakt en dat zijn nog steeds een 
van mijn beste vriendinnen. Dat zijn echte 
Finnen ja. Ook als ik ze heel lang niet zie is 
het gelijk net als vanouds, laatst had ik een 
vriendin drie jaar niet gezien en dat was ge-
lijk leuk weer.

9) Zelfs de pindakaas is hier lekkerder
 We laten altijd wat dingen uit Nederland 

overkomen, zoals hagelslag, pindakaas, 
ontbijtkoek. In Finland eet je Fins en in 
Nederland eet je Nederlands. In Kuhmo 
aten we regelmatig zelf geschoten eland 
met vossenbessen erbij, vis en visbrood 
(kalakukko) is hier ook erg lekker, en rönt-
tönen, dat is net als riisipiirakka, maar ge-
vuld met aardappel en vossenbessen. Als ik 
in Nederland ben, vind ik het bijvoorbeeld 
heerlijk om naar de Chinees te gaan, die 
zijn hier niet zo goed. Als Limburgse maak 
ik hier met verjaardagen natuurlijk Lim-
burgse vlaai, en in de winter boerenkool en 
hutspot enzo.

10) Ik sluit het uit dat ik ooit nog terugkeer 
naar Nederland

 Ik heb altijd gezegd dat ik terugga naar 
Nederland. Wanneer dat precies is ligt ook 
aan de kinderen. De kinderen en het bedrijf 
hebben mij nog nodig. Ik heb werknemers 
die mijn bedrijf wel zouden willen leiden. 
Ik zal wel eigenaar blijven, maar het is de 
bedoeling dat iemand anders het dan gaat 
runnen. De kinderen willen aan de ene 
kant graag naar Nederland maar hun va-
der woont hier wel. We zitten overal een 
beetje tussenin met families. De situatie 
ligt dus nog open. 
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Dit boek betreft een weloverwogen, maar 
ook persoonlijke samenvatting van de geschie-
denis van Amsterdam vanaf het vroege begin 
ervan tot nu toe! Geschreven door een Ameri-
kaan, die jarenlang in Amsterdam op het cultu-
rele vlak actief was. Het is een sympathiek boek, 
geschreven met kennis van zaken. Wat de kennis 
betreft is die vooral ook gebaseerd op studies 
van collega’s uit Engeland en Amerika, die zich 
in de afgelopen periode intensief en productief 
met de Nederlandse geschiedenis hebben bezig-
gehouden. Bijvoorbeeld Geoffrey Parker, Simon 
Schama, Gary Schwartz, Jonathan Israel, Jan 
Buruma, Boxer e.a. Dat is verfrissend, maar niet 
verrassend, hebben toch de Engelstalige vak-
mensen zich al vele jaren lang intensief met juist 
onze historie beziggehouden! 

Eerst geeft de auteur ons een algemene ver-
antwoording van het woord ‘vrijzinnig’; dat be-
grip loopt als een leidraad door het hele boek 
heen; via Descartes en Spinoza, en verder via 
deze wereldberoemde Amsterdamse en Joodse 
filosoof naar onze moderne wereld. Het gaat 
over een specifiek soort vrijzinnig liberalisme: 
een vrije en open verdraagzaamheid, waar Ne-
derland, en dan vooral Holland met als centrum 
Amsterdam, wereldwijd om bekend staat. 

Het boek is in drie delen ingedeeld. Het eer-
ste deel behandelt de periode van het ontstaan 
van de vissers- en pelgrimsplaats  Amsterdam 
tot vlak voor 1600. Hierbij komt uiteraard het 
waterprobleem van een vestiging in de monding 
van de natte Nederlandse delta ter sprake, een 
eeuwigdurend en in de Nederlanden algemeen, 
telkens terugkerend probleem. Met vereende 
krachten wordt de stad rond de dam aan de 
monding van de Amstel opgebouwd: als vissers-
plaats, als vissershaven, en via het mirakel van 

Amsterdam als internationale, katholieke pel-
grimsplaats voor velen. Snelle en effectieve vis-
verwerking (het haringkaken), scheepsbouw (de 
haringbuis), goede visvangplaatsen in de buurt 
(de Doggersbank) brachten de stad een snelle 
en langdurige positieve ontwikkeling. 

Het tweede deel concentreert zich op de han-
delsstad Amsterdam tijdens de Gouden eeuw, 
de zeventiende eeuw dus. De Gouden Eeuw 
wordt hier eerst verdiept via het verhaal van de 
VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie. 
Begeleid door die alom in Europa gebruikte en in 
Amsterdam gemaakte en uitgegeven zeekaarten 
(van Blaeu en vele anderen). Amsterdam werd zo 
een centrum van internationale zeehandel, dat 
ook de financiën via een moderne effectenbeurs 
als de spin in een groot en wijdverbreid handels-
net tijdenlang ging beheersen. 

 Het derde en verreweg grootste deel van het 
boek gaat dieper in op nieuwe verschijnselen tot 
in het heden toe. Vooral in het laatste deel ko-
men begrippen als de verlichting, het liberalisme 
meer en meer in verband met duidelijke Amster-
damse feiten op een originele manier ter sprake. 
Het begrip ‘verlichting’ treedt dus als centrale 
notie naar voren, uiteraard in de voetsporen van 
Erasmus en Spinoza. Daarbij wordt tevens gewe-
zen op de wezenlijke invloed van de uit Frankrijk 
gevluchte Hugenoten, die na 1685 Nederland 
binnenstroomden. Juist zij zagen veel heil in het 
drukken van wetenschappelijke tijdschriften, van 
politieke pamfletten en zo; Amsterdam werd 
daarom een centrum van de Europese drukkers-
wereld. 

Shorto onderscheidt twee vormen van ver-
lichting: de gematigde verlichting, waarbinnen 

R U S S E L L  S H O R T O

Amsterdam. Geschiedenis van de meest 
vrijzinnige stad ter wereld. (2013)
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het christelijk geloof nog wel een plaats krijgt 
aangewezen; de radicale verlichting, die actief 
anti-religieus opereert. Daaruit komen dan in 
Nederland twee actieve vormen van liberalis-
me voort, en tussen die stromingen werd eeu-
wenlang gevochten tot er uiteindelijk een min 
of meer gelukkig compromis gevonden werd. 
En dat niet alleen in Holland of Nederland! In 
dit proces stond Amsterdam centraal. Shorto 
haalt nu uitgebreid allerhand gebeurtenissen 
naar voren, die in de negentiende en twintigste 
eeuw in Amsterdam gecentreerd zijn en die nu 
nog voortlevend hun werk van bevrijding voort-
zetten. Hij benadrukt het werk van het sociaal 
liberalisme onder inspiratie van Karl Marx: de 
noodzaak de menselijke ellende van de industrie 
te verzachten; door bijvoorbeeld woningbouw 
(Henri Polak) of gezonde stadsuitbreiding (Floor 
Wibaut). Ook emancipatie in allerhand vormen 
werd in Amsterdam gepropageerd. Aletta Jacobs 
was een medicus, die vooral en baanbrekend de 
vrouwenemancipatie in persoon, woord en daad 
voorstond; zij werd al vroeg een boegbeeld van 

een geëmancipeerde vrouw, die stimulerend 
werkte op het terrein van anticonceptie en ef-
fectieve moederzorg. Haar werk werd door haar 
vriend Bernard Premsela en zijn zoon Benno  
voortgezet: zorg voor moeder en kind, vrouwen-
rechten en toen al (voor 1050) homorechten. 
Vooral voor dat laatste werd door zoon Benno 
gepleit. Bevrijding van de mens, of hij nu gebo-
ren is als man of vrouw, als hetero of homo. Al 
een vroeg pleidooi vanuit het centrum van be-
vrijdend liberalisme, Amsterdam. Dat loopt dan 
uit naar ‘het magies sentrum’ van de provo’s in 
de jaren zestig en de stromingen, die dat op gang 
heeft gezet, sociaal (het witte fietsenplan) en 
politiek  (Roel van Duijn). Via coffeeshops, mul-
ti-culturaliteit, Ayaan Hirsi Ali en Theo van Gogh 
zijn we dan uiteindelijk in onze moderne tijd 
terechtgekomen, een tijd, waarin Amsterdam 
nog steeds een van meest vrijzinnige steden ter 
wereld is, een levende stad, waar het in verleden 
en heden en hopelijk ook in de toekomst goed 
toeven was, is en zal zijn. 

Peter Starmans, lehtori
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N I E U W S  v A N  D E  A m b A S S A D E :

DUNE, interactief landschap van licht door van Daan 
Roosegaarde

Graag brengen wij u op de hoogte van 
nieuws en activiteiten van de Neder-
landse ambassade in Helsinki. 

Wij raden u aan om regelmatig een 
kijkje te nemen op de website van de 
Nederlandse ambassade in Finland. 
Heeft u een Facebook-account? ‘Like’ 
dan de pagina van de ambassade en blijf 
zo op de hoogte van interessant nieuws 
gerelateerd aan Nederland/Finland. 
Daarnaast leest u er over activiteiten 
in Finland met een Nederlands compo-
nent, onder andere op het gebied van 
cultuur, handel & innovatie en pu-
blieksdiplomatie.

Gebruik de residentie van de ambassa-
deur om uw (commerciële) belangen te 
ondersteunen

Vorig jaar is de ambassade van start gegaan 
met het vaker inzetten van de residentie. Zo 
vonden er diverse lunches, diners, workshops, 
seminars en vergaderingen plaats op verzoek 
van verschillende organisaties waaronder Phi-
lips, DutchCham en de City of Helsinki. 

De prestigieuze residentie van de Neder-
landse ambassadeur in Helsinki, Villa Kleineh in 
Kaivopuisto, geniet veel bekendheid en draagt 
bij aan de goede reputatie van Nederland in 
Finland. Een ieder die de residentie wil gebrui-
ken om zijn/haar product of bedrijf te promo-
ten, relaties te ontvangen of op andere wijze 
Nederlandse belangen wil dienen is in principe 
welkom. Het zal in de meeste gevallen gaan om 
economische of commerciële evenementen, 
maar andere doelstellingen (cultuur bijvoor-
beeld) zijn ook mogelijk. Meer informatie over 
het zgn. ‘Use-the-Residence’-programma vindt 
u op de website.

Uitwisseling tussen Finland en Neder-
land 

(Culturele) uitwisseling is één van de zaken 
waar de ambassade een rol speelt. Hieronder 
een opsomming van enkele hoogtepunten:

DUNE-tentoonstelling van Daan Roose-
gaarde in Design Museum Helsinki

Begin juni is de DUNE-tentoonstelling van 
Studio Roosegaarde geopend in het Helsinki 
Design Museum. Daan Roosegaarde is een 
wereldberoemde Nederlandse pionier, kunste-
naar, ondernemer en ontwerper. De installatie 
DUNE is een interactief landschap van licht, 
dat reageert op beweging en aanraking. De ten-
toonstelling is te zien tot 21 september.

Onderwijsdelegaties bezoeken Finland
De hoge kwaliteit van onderwijs is een van 

de onderwerpen waar Finland om bekendstaat. 
Dit is onder meer af te lezen aan de hoge sco-
res van het wereldwijde PISA-onderzoek (PISA 
staat voor ‘Programme for International Stu-
dent Assessment’). Ook vanuit Nederland is er 
grote interesse in het Finse onderwijssysteem. 
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Diverse delegaties hebben al een bezoek ge-
bracht aan Finland. Kortgeleden bracht ook de 
Stichting van het Onderwijs een bezoek aan 

Helsinki. De delegatie bestond uit voorzitters 
en bestuurders van de tien grootste sector- en 
werknemersorganisaties in het onderwijs waar-
onder diverse ex-politici. De ambassade orga-
niseerde een netwerklunch op de residentie 
waar ook Finse gasten aanwezig waren, onder 
andere de gemeente Helsinki, gemeente Espoo 
en de grootste onderwijsvakbond van Finland. 
Daarnaast was er een informele bijeenkomst 
met in Finland woonachtige Nederlanders die 
werkzaam zijn in het Finse onderwijs. Dit bood 
de delegatie de gelegenheid tot het horen van 
ervaringen uit de praktijk.

Namens ambassadeur Henk Swarttouw en 
het ambassadepersoneel wensen wij u een fijne 
zomer!

www.netherlands.fi 
www.facebook.com/netherlandsembassy-

helsinki

Nagebouwde Nederlandse molen in het dorpje Kä-
rsämäki
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Ik heb altijd gedacht dat ik van sneeuw in de 
winter houd en zwarte winters helemaal niet 
leuk vind. Dat idee heb ik hier in Finland. Toen 
we in Nederland woonden, vond ik zwarte win-
ters helemaal niet erg, want de natuur was ge-
woon anders, en het was ook niet zo donker in 
de winter. En toen er vorige winter haast geen 
sneeuw was in het zuiden van Finland, merkte 
ik daar ook goede kanten in. Die hadden te ma-
ken met geld. Je had veel minder stookkosten, 
en je hoefde het erf niet te laten vegen. Toen ik 
nog niet gehandicapt was, had ik altijd zelf de 
sneeuw geruimd - ik had toen alles zelf gedaan 
en ik snap nu niet hoe dat kon - maar nadat 
ik gehandicapt werd, hadden we het door de 
buurman met z’n tractor laten doen, en dat 
kost geld. We zijn echt niet rijk en alles wat be-
spaard is goed meegenomen.

Toen we in Nederland woonden, had ik ook 
niet veel verschil tussen de jaargetijden ge-
merkt. Het was wel vaak nat; in Nederlannd re-
gent het meer dan in Finland, en Nederlanders 
praten ook veel over het weer, wat men hier in 
Finland haast onfatsoenlijk vindt. Ik heb altijd 
van regen gehouden en vond het helemaal niet 
erg, soms alleen een beetje onhandig. In Ne-
derland is ook de winter niet zo donker en de 
zomer niet zo licht als hier. Je voelt het verschil 
tussen zomer en winter in elk opzicht minder.

In Finland zijn de verschillen tussen jaar-
getijden groot. De meeste mensen vinden de 
zomer het leukst. In dat opzicht ben ik een 
uitzondering. Ik vind de zomer juist het minst 
leuk.Voor een deel komt het door de muggen, 
die hier veel meer zijn dan in Nederland, en 
hoe noordelijker men komt, hoe meer. Ik kan 
ook niet goed tegen de hitte, en meestal zijn 
de zomers in Finland heter dan in Nederland. 

Soms zijn de zomers toch koud en regenachtig. 
Finland ligt namelijk in de strook tussen land-
klimaat en zeeklimaat. 

Het voorjaar vind ik al leuker. Het heeft zijn 
charme te zien hoe de sneeuw steeds meer 
weggaat, hoe de trekvogels komen, hoe het ijs 
weggaat van de meren, hoe de bladeren in de 
loofbomen komen, hoe de vlinders er opeens 
zijn en de kruiden ongelooflijk snel tevoorschijn 
komen. Voordat ik gehandicapt was, lette ik 
daar veel minder op. Ik merkte opeens dat de 
bomen groen waren, en kende van de vogels al-
leen de zang van de vink. Nu heb ik tijd om te 
merken wanneer de bladeren uitkomen, al gaat 
het snel, en ik ken vrij veel vogelgeluiden, om-
dat ik tijd heb te luisteren. Maar het voorjaar is 
ook een heel drukke tijd, alles moet tegelijk ge-
beuren, en hetzelfde gaat de hele zomer door.

De winter vind ik heerlijk, vooral als er ook 
sneeuw is. Je kan buiten bijna niets doen. De 
lichte tijd is kort. Je hebt rust, die heel passend 
door Kerstmis wordt gebroken.

Maar van de herfst houd ik echt. Ik vind het 
heerlijk als de drukte achter de rug is en het 
wordt steeds donkerder. En ik ben gek op pad-
denstoelen plukken en eten. Het gekke is dat 
toen we in Nederland woonden, ik daar niet 
eens aan dacht. Paddenstoelen is voor mij iets 
wat bij Finland hoort. Hoewel ik nu niet zo ver 
meer kan lopen, ken ik zoveel soorten padden-
stoelen dat ik bijna altijd iets vind. En elke pad-
denstoelensoort smaakt anders, net als elke 
groentesoort. Als ik paddenstoelen pluk, plukt 
Jan blauwe of rode bosbessen. Zo vullen we el-
kaar aan.

Marketta Hoogesteger

j A A R g E T I j D E N
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Kopij inleveren voor 15 september 2014
Artikelen, tekeningen en foto’s dienen verzonden te worden naar de redactie. Teksten met zo min mo-
gelijk lay-out aanleveren. Plaatjes in jpg- of pdf-formaat in een zo hoog mogelijke resolutie. Tabel-
len en foto’s graag apart inleveren (niet in pdf of een grafisch formaat, foto’s niet geïntegreerd in 
het textdocument)! Alle 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
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.

Internet
website: nederlandsevereniging.fi
twitter: nvif.twitter.com
foto’s: photos.nederlandsevereniging.fi
facebook: facebook.com/groups/nedverfin
linkedin: linkedin.com/e/gis/50369/73B80F4A7AA1

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 

Contactpersonen
Regio Contactpersoon Email Tel
FORSSA Jos Helmich forssa@nederlandsevereniging.fi 044 - 331 7766
HELSINKI Wim Jansen helsinki@nederlandsevereniging.fi 050 - 555 6175
JOENSUU Contactpersoon Joensuu joensuu@nederlandsevereniging.fi
JYVÄSKYLÄ Joanneke Reudler Talsma jyvaskyla@nederlandsevereniging.fi 044 - 946 1655
KUOPIO Jackie Peterson kuopio@nederlandsevereniging.fi 
LAPLAND Bart Braafhart lapland@nederlandsevereniging.fi 
LAPPEENRANTA Nellie Visscher-Jäkkö lappeenranta@nederlandsevereniging.fi 05 - 424 081
LÄNSI-UUSIMAA Stephan Vermeulen lansi_uusimaa@nederlandsevereniging.fi 
MIKKELI Marja de Jong mikkeli@nederlandsevereniging.fi
OULU Marina Nijhuis oulu@nederlandsevereniging.fi
SALO Erik Smit salo@nederlandsevereniging.fi
TAMPERE Johan Plomp tampere@nederlandsevereniging.fi 040 - 718 7684
TURKU Jeroen Pouwels turku@nederlandsevereniging.fi 
VAASA Peter Zaagsma vaasa@nederlandsevereniging.fi 040 - 838 6408
YLIVIESKA Maaike Beenen ylivieska@nederlandsevereniging.fi 050 - 599 3116

Regiocoördinator is Jelmer Elzinga: regionaal@nederlandsevereniging.fi
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Lähettäjä/Afzender/Sender

Secretariaat Nederlandse Vereniging in Finland
c/o Onno de Bruijn
Kotkantie 1, huone 1412A
FI-90250 Oulu
Finland

Itella Green
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