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Het leven van een zeer parttime hoofdre-
dacteur gaat soms echt over rozen. De artike-
len kwamen van alle kanten aanvliegen, op tijd, 
ik sloeg ze op, redigeerde ze (even), overlegde 
over wat foto’s en stuurde alles op naar Dave, 
onze vormgever. Normaal gesproken komt 
daarna het bericht: ‘dit past er niet in’ of ‘dit 
heb ik er even uit gelaten’, gevolgd door ‘ik 
hoor het wel’. 

Nu was dat eerlijk gezegd ook het geval, 
maar het bleek uiteindelijk allemaal wél te 
passen. Vormgever tevreden, hoofdredacteur 
tevreden en de inzenders tevreden. Mooier kan 
toch niet? Nou wel, want als jij als lezer nou 
ook nog tevreden bent...

Vriendelijke groet,
 Michel
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Waar staat de NViF op dit moment en 
waar gaan wij naar toe? Die vragen speelden 
vlak voor het verschijnen van het vorige Noor-
derlicht nadrukkelijk door mijn hoofd en wel 
hierom. 

De lijn van de grootschalige en succesvolle 
viering van de Koningsdag was niet direct zicht-
baar in het vervolg van de verenigingskalender. 
Eind mei had 55% van de leden de jaarlijkse bij-
drage nog niet betaald. Op de eerste kwartaal-
borrel in die periode kwam niemand minder 
dan Theo, maar ook niemand meer af. “Theo, 
ik doe wel een rondje” bood ik gul aan, waarop 
de reactie kwam “Proost, de volgende is voor 
mij”.  Een kleine 20% van de deelnemers aan 
de voetbalkampioenschappen was NviF-lid. 
Vandaar de onrust in het hoofd: ‘Hallo, bent u 
daar nog?’

Ja, zeker wel, het was wellicht voorjaars-
moeheid. Gedurende de fantastische zomer 
werd de animo weer zichtbaar binnen de NViF. 
Het aantal ontvangen bijdragen liep op tot 
circa 85% van het verwachte totaal (de tragen 
werden achter de broek gezeten). Naar het ge-
zamenlijk, met de ‘Dutch men lost in Finland’, 
kijken van de wk-wedstrijden kwamen steeds 
meer bekenden. Tijdens de slotetappe van 
Ride-for-a-Lifetime op 12 juli nam het deel-
nemersveld toe naarmate de finish dichterbij 
kwam. 

Op zaterdag 17 augustus stoomde een ju-
weel van een houten openbaarvervoersboot 
van Helsinki naar Pihlajasaari met aan boord 
ruim 20 NviF-leden en enkele aspirantleden. En 
de deelname aan de kwartaalborrel in Helsinki 
op woensdag 3 september was vertienvoudigd 
en heeft daarmee het bestaansrecht bewezen. 

U bent er dus en laat zich weer zien. 
En nu ook in heel Finland. De herfstwande-

ling nabij Jyvaskyla is overtekend. Onder leiding 
van hommelvangers en stenenrapers de bossen 
en velden van dichtbij bekijken mag niet gemist 
worden. In Oulu en Turku wordt weer gebor-
reld. In Tampere werd de boot naar Viikingsaari 
gemist, maar Frank en Johan zullen niet wach-
ten tot het sinterklaasfeest voordat ze weer 
Nederlands spreken. In Forssa wordt ook dit 
najaar gezwommen en gepofferd. En in Hel-
sinki worden atleten uitgedaagd boven zichzelf 
uit te stijgen in het Olympisch stadion. Begin 
oktober komen de haringen, hutspot en witte 
brood weer voorbij tijdens het Leidens Ontzet 
en houden we gelijktijdig een korte ALV.

Het NviF-netwerk, met circa 190 lidmaat-
schappen, is dus levendig. De jaarlijkse verver-
sing van het bestand betreft ruim 10% van het 
totaal. De lijn van bescheiden groei is ingezet 
en smaakt naar meer. Het aantal nieuwe in-
schrijvingen neemt toe en dat is natuurlijk 
een goede zaak. We hebben veel potentieel in 
het netwerk om ons heen. Er zijn naar schat-
ting 2000 landgenoten in Finland, we hebben 
300 Facebook-groepsleden en we zien bij de 
activiteiten bekende en bevriende niet-leden 
meedoen. Met onze communicatie, waarbij het 
Noorderlicht en de website centraal staan, met 
ledenwervingsacties, visitekaartjes, nieuws-
flitsen en webupdates spelen wij hierop in. En 
daarbij is het goed als u zich ook laat horen. 

D E  S T I j g E N D E  L I j N 
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Rond het verschijnen van deze editie van 
het Noorderlicht gaat de NviF-fotowedstrijd 
van start! Hierbij gaat het om het uitdrukken 
van ons duale Nederlands-Finse karakter. Als 
u onlangs een foto heeft geschoten van een 
eland op de A2 of van de Finse en Nederlandse 
ambassadeur samen op een tandem dan is hier 
uw kans. 

Stuur de foto naar ons toe via regionaal@
nederlandsevereniging.fi. Deze wordt niet be-
oordeeld op techniek, scherpte of professio-
naliteit. Maar wel op originaliteit, op de duale 
uitstraling en op het commentaar erbij. De foto 
moet niet ouder zijn dan 1 januari 2013. De 
winnende foto’s verschijnen in het Noorder-
licht van december en krijgen wellicht, tijdelijk, 
een plek in de publieke ruimte van de ambas-
sade in Helsinki. 

Die foto’s bekijken we straks vanuit de lijn 
van animo en betrokkenheid. Vooruit NViF!

Met een groet,
Michael
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Fins-Nederlandse huwelijken vroeger 
en nu

Het aantal huwelijken en samenwoonver-
banden tussen Finnen en Nederlanders lijkt de 
laatste tijd alleen maar toe te nemen, wat na-
tuurlijk een direct gevolg is van de moderne com-
municatiemogelijkheden. Er wordt veel meer 
gereisd dan vroeger, we hebben de beschikking 
over internet, waardoor heel snel contacten kun-
nen worden gelegd, er zijn binnen de Europese 
Unie steeds meer handelscontacten, de samen-
werking tussen bedrijven en instituten neemt 
alsmaar toe, en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Om hoeveel Fins-Nederlandse paren het 
precies gaat in de loop van de tijd kan alleen 
maar ruwweg geschat worden. Waarschijnlijk 
ligt het aantal boven de 500. 

In dit verband doet zich nog een ander feno-
meen voor. Het komt veel vaker voor, tenminste 
tot nu toe, dat een Nederlandse man met een 
Finse vrouw trouwt of samenwoont, dan an-
dersom. De combinatie Nederlandse man/Finse 
vrouw lijkt ongeveer vijf tot tien keer vaker voor 
te komen dan de combinatie Finse man/Neder-
landse vrouw. Al lijkt hier de laatste jaren wel 
wat verandering in te komen, vooral in Finland, 
waar Finse man/Nederlandse vrouw echtparen 
sowieso minder zeldzaam zijn dan in Nederland. 

Misschien kunnen sociologen en/of psycho-
logen eens uitzoeken waarom Finse vrouwen 
een grotere voorkeur lijken te hebben voor Ne-
derlandse mannen dan Nederlandse vrouwen 
voor Finse mannen. Er zijn wel wat theorieën op 
losgelaten, onder andere door de oud-voorzitter 
van de Vereniging Nederland-Finland, Rune 
Frants, die er een stelling aan heeft gewijd in zijn 
proefschrift in 1980. Hij suggereert dat het aan 
de Nederlandse mannen ligt. In zijn visie zouden 
zij de Finse vrouwen ‘overrompelen’ met vlotte 

praatjes. Maar het laatste woord is hier zeker nog 
niet over gezegd en ik ken verschillende Finse 
mannen die heel  rap van tong zijn.

De meeste Fins-Nederlandse paren hebben 
zich in Nederland gevestigd. Ik denk dat er op het 
ogenblik meer dan vijf maal zo veel Fins-Neder-
landse paren in Nederland wonen dan in Finland. 
Dit lijkt er onder andere mee te maken hebben 
dat vrouwen, zelfs in het geëmancipeerde Fin-
land, eerder geneigd zijn met hun man mee te 
verhuizen, dan andersom. In ieder geval was het 
vroeger voor Nederlandse mannen moeilijker 
om in Finland passend werk te vinden dan te-
genwoordig. Nadat Finland lid is geworden van 
de Europese Unie, is het veel internationaler ge-
worden en is de werksituatie voor Nederlandse 
mannen (en natuurlijk ook voor Nederlandse 
vrouwen) in Finland duidelijk verbeterd.

In de periode vóór de Tweede Wereldoorlog 
waren huwelijken tussen Finnen en Nederlan-
ders nog heel zeldzaam. Wanneer we heel ver 
terug gaan in de tijd, komen we in de zestiende 
eeuw een Nederlander tegen, de koopman Hans 
van Sanden, die zich omstreeks 1555 in Helsinki 
heeft gevestigd, nog maar een paar jaar nadat 
de stad was gesticht, en met een Finse vrouw, 
Anna Hendriksdotter Jägershorn, is getrouwd. 
Vervolgens weten we van twee huwelijken uit de 
achttiende eeuw. In de eerste plaats dat van de 
koopman en zeekapitein Thomas Matthijsen, die 
in 1730 in Hamina ging wonen en zich in 1744 in 
Helsinki vestigde op het landgoed Munkkiniemi. 
Hij is omstreeks 1730 getrouwd met de Finse Eli-
sabeth Willand. Verder trouwde in 1788 de Finse 
politicus en militair Yrjö Maunu Sprengtpor-
ten met de Nederlandse gravin Anne Charlotte 
d’Aumale. Hierna zijn geen gegevens beschikbaar 
over Fins-Nederlandse huwelijken tot in de twin-
tigste eeuw.

  F I N S - N E D E R L A N D S E  H U w E L I j k E N  -
met speciale aandacht voor het echtpaar Mesdag-Baeckman
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Tot voor kort leek het oudst bekende Fins-
Nederlandse huwelijk uit de twintigste eeuw 
dat van Jan van der Vlugt en Majlis Idman te zijn. 
Zij trouwden op 29 december 1915 in Epe. Hun 
ontmoeting was een direct gevolg van de nauwe 
banden die de vader van Jan van der Vlugt, Pro-
fessor Willem van der Vlugt, met Finland had, 
sinds hij in 1899, samen met vijf andere promi-
nente wetenschappers naar Sint-Petersburg was 
gereisd om de Russische tsaar de petitie ‘Pro Fin-
landia’ aan te bieden.

Maar door het nalezen van oude documen-
ten voor het eerste hoofdstuk van het jubileum-
boek van de Vereniging Nederland-Finland (Avii-
si 2013-4), kwam ik tot mijn grote verrassing een 
nog eerder huwelijk op het spoor, van Ferdinand 
Taco Mesdag en Magda Ethelka Baeckman, op 
14 maart 1913 in Helsinki. 

Het echtpaar Mesdag-Baeckman
De Vereniging Nederland-Finland heeft geen 

archief van de periode vóór 1968. Maar er zijn 
wel een beperkt aantal oudere documenten die 
betrekking hebben op de vereniging, hoofdza-
kelijk van na 1951, aanwezig in het archief van 
de Finse ambassade. Dit archief is overgebracht 
naar Finland, maar op verzoek van Auli Snikkers, 
medewerkster van de Finse ambassade, zijn de 
stukken vorig jaar in verband met het jubileum-
boek voor een korte periode ter inzage naar Den 
Haag gestuurd. Het zijn voornamelijk notulen, 
brieven en ledenlijsten, die we op de ambassade 

mochten inzien en fotograferen.
Er zaten een paar brieven bij van een voor-

malige secretaris van de Finsch-Nederlandsche 
Vereeniging, Ir F.T. Mesdag, een naam die ken-
nelijk in de loop van de tijd bij de leden van de 
vereniging in de vergetelheid is geraakt. Een van 
deze brieven, gedateerd 16 november 1948, 
was in het Zweeds geschreven. Het bleek dat 
Ir F.T. Mesdag secretaris van de vereniging was 
geweest in de periode 1946-1954 en dat hij de 
opvolger was van Jan Schmal, die in 1946 voor-
zitter werd, nadat de vorige voorzitter, Theo van 
der Vlugt, benoemd was tot gezant in Helsinki.

Het internet bracht daarna snel een aan-
tal feiten aan het licht met betrekking tot F.T. 
Mesdag: zijn voornamen waren Ferdinand Taco, 
hij was, zoals ik al eerder heb vermeld, in 1913 
getrouwd met de Finse Magda Ethelka Baeck-
man en het echtpaar had een dochter Pia, die al 
eerder bij ons bekend was, omdat zij een van de 
verpleegsters was die in 1940 is meegegaan met 
de Nederlandse ambulance naar Finland (zie ju-
bileumboek van de VNF).

Pia Mesdag was, omdat zij Zweeds sprak, bij 
de ambulance ook af en toe als tolk bijgespron-
gen. Zij is in september 1940 niet met de meeste 
andere leden van de ambulance naar Nederland 
teruggereisd, dat ondertussen bezet was door 
het Duitse le-
ger, maar tot na 
de oorlog in Fin-
land gebleven.

Via het 
internet kwam 
ik nog meer te 
weten over de 
voorouders van 
Magda Ethelka 
Baeckman. 
Maar over de 
grote vraag 
hoe en waar 

Het jonge echtpaar Mesdag-Baeckman.

Magda Ethelka Baeckman als 
verpleegster vóór haar huwelijk.
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Ferdinand Taco en Magda Ethelka elkaar hebben 
ontmoet, in een tijd dat er nog maar weinig 
werd gereisd en Finland toch een beetje een uit-
hoek van Europa was, kreeg ik vooralsnog geen 
helderheid.

Opnieuw zocht ik mijn heil bij het inter-
net. Het echtpaar Mesdag-Baeckman kreeg 
vijf kinderen, drie dochters (Pia was de oudste, 
zij bleef ongetrouwd) en twee zoons. Er was 
een uitgebreide stamboom beschikbaar van de 
aangetrouwde familie van de tweede dochter, 
Elsa, waar ook de namen van Ferdinand Taco en 
Magda Ethelka in voorkwamen, zonder recente 
gegevens. Maar een mail aan de beheerder van 
de stamboom bracht uitkomst. Hij legde mijn 
vraag voor aan de drie dochters van Elsa, dus 
kleinkinderen van het echtpaar Mesdag-Baeck-
man: Marja Viragh-van Rhijn, Elsa Alingh Prins-
van Rhijn en Edith van Rhijn.

Zij hebben alle drie gereageerd en vertelden 
dat hun grootvader mijningenieur was geweest 
en dat hij zijn toekomstige vrouw in Lapland 
had ontmoet. Zij zou daar op een vakantiereis 
zijn geweest. Verder geen details, alleen nog dat 
Magda Ethelka verpleegster was geweest. 

Lapland lijkt in 1913 nu niet direct een oord 
waar veel vakantiegangers naar toe gingen, maar 
wel was er al sinds 1909 een spoorwegverbin-
ding met Rovaniemi. Mijnbouw was er in die tijd 
nog niet in Fins Lapland, alleen in het zuiden en 

oosten van Finland.
Maar wat de contacten met kleinkinderen 

betreft, ben ik er nog niet. Ik ontving een mail 
van een nicht van de eerder genoemde drie 
kleinkinderen, Claire Elings-Mesdag, een dochter 
van de oudste zoon van het echtpaar Mesdag-
Baeckman, Ernst Matthias. Zij was door haar fa-
milieleden getipt over mijn belangstelling voor 
haar grootouders. Zij vertelde mij dat Ferdinand 
Taco en Magda Ethelka elkaar niet in Fins Lap-
land hebben ontmoet, maar in Zweeds Lapland, 
en wel in de mijnstad Kiruna. Dit maakte veel 
duidelijk en wat wil het toeval, zij had net het 
huis van haar moeder, die naar een aanleunwo-
ning was verhuisd, leeggehaald. Haar vader, die 
in 2001 is overleden, was een soort pater fami-
lias geweest en had zo een beetje al het materi-
aal, waaronder foto’s en brieven, die betrekking 
hebben op de Finse familierelatie, onder zijn be-
heer gehad.  

Claire nodigde mij uit om bij haar thuis, zij 
woont in Zwolle, dit materiaal te komen bekij-
ken en eventueel te fotograferen, Zo gezegd, 
zo gedaan, en op 14 april stond ik bij haar op de 
stoep.

Tussen de papieren was een handgeschreven 
tekst van de vader van Claire over waar en hoe 
zijn ouders elkaar hadden ontmoet, wat veel dui-
delijk maakt:

“Vader Mesdag, geboren in Zwolle (1886), 
ging in Delft mijnbouwkunde studeren. Rond zijn 
afstuderen liep hij in Duitsland stage, gevolgd 
door een stage in de ijzermijnen in Kiruna in 
Noord-Zweden (1910). Hij logeerde daar in een 
hotel, waar op een gegeven moment ook twee 
Finse dames kwamen logeren (op vakantie). Het 
verhaal wil dat de hotelbaas vader (en een stu-
dievriend waarmee hij samen de ijzermijnen be-
studeerde) en de twee Finse dames aan één tafel 
zette (en ze elkaar dus meer spraken dan ze waar-
schijnlijk anders gedaan zouden hebben). Dus 
kwam Papa er achter dat Mama (want dat werd 

Het echtpaar Mesdag-Baeckman met hun oudste 
dochter Pia omstreeks 1916.
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ze later) verpleegster was in Helsinki. Ik meen dat 
ze 14 dagen samen gezeten hebben. Papa ging 
na enige tijd ook weg, terug naar Nederland. Was 
nu Ir. en ging per boot naar Indië, waar hij als Ir. 
kwam te werken bij de staf van de goudmijnen in 
Noord-Celebes. Hij had briefwisseling gehouden 
met deze Finse dame en vroeg haar vanuit Indië 
schriftelijk ten huwelijk. Hij kreeg alleen ant-
woord van de moeder van de Finse dame (die later 
onze moeder zou worden), welk antwoord luidde 
dat als hij Mama als echtgenote wilde hebben, hij 
haar in Finland moest komen ophalen. Dit deed 
Papa, hij gaf zijn baan op en reisde naar Finland. 
Triest genoeg moest hij daar het ziekenhuis in 
voor een breukoperatie, zodat er maar weinig tijd 
overbleef voor verdere kennismaking met familie 
van Mama (immers zij werd onze moeder). Na 14 
dagen reisden Mama en Papa (nu getrouwd) naar 
Nederland en na een paar dagen naar Indië, waar 
Papa een baan kreeg bij de tinmijnen op Billiton 
(1913). Je moet je proberen in te denken wat dit 
voor Mama betekend heeft. Vanuit Finland op een 
eenzaam eiland te worden gezet met maar weinig 
blanken om zich heen. In 1914 werd Pia geboren.”

 Het lijkt er dus op dat Ferdinand Taco en 
Magda Ethelka elkaar na hun ontmoeting in  
Kiruna in de zomer van 1910, niet hebben gezien 
tot zij in het voorjaar van 1913 met elkaar zijn 
getrouwd in Helsinki. 

Het paar heeft in het begin Duits met el-
kaar gesproken. Ferdinand Taco had een Duitse 
moeder en Magda Ethelka heeft een aantal ja-
ren met haar ouders en zuster in Viipuri (Viborg) 
gewoond, waar toentertijd een groot deel van 
de bevolking Duits sprak. Zij zal de taal daar ver-
moedelijk op school hebben geleerd.

 
Aanvullende informatie

Op het internet en ook in het handgeschre-
ven document van zoon Ernst Matthias heb ik 
nog het een ander kunnen vinden over het leven 
van Ferdinand Taco en Magda Ethelka na hun 

huwelijk, en uit wat voor families zij afkomstig 
zijn.

Latere leven:
Na een paar jaar is de familie van het eiland 

Biliton naar Soerabaja verhuisd, waar Ferdinand 
Taco (hij werd binnen zijn familie Ferdi genoemd) 
leraar op een middelbare school is geweest en 
in 1919 kreeg hij een baan als geoloog bij een 
technisch adviesbureau in Bandung. Van 1924 
tot 1934, het jaar dat de familie terug is gegaan 
naar Nederland, was hij ook nog als lector in de 
toegepaste aardkunde verbonden aan de Techni-
sche Hogeschool in Bandung. Na terugkomst in 
Nederland heeft Ferdinand Taco in Den Haag bij 
het Ministerie van Economische Zaken gewerkt 
en was hij adjunct-directeur van het Rijksbureau 
voor Chemische Producten. 

In 1943 werd Ferdinand Taco wegens illegale 
activiteiten gevangen genomen door de Duitse 
bezettingsmacht. Na de oorlog kwam hij behou-
den terug uit het concentratiekamp Dachau.

In het boek Pyörteissä van Mielikki Iva-
lo, de vrouw van Asko Ivalo, die in de peri-
ode 1947-1951 de Finse gezant in Den Haag 
was, vond ik een paar opmerkingen over 
het echtpaar Mesdag en hun dochter Pia.  

De familie Mesdag-Baeckman op 1 juni 1924. Van 
links naar rechts: vader Ferdinand Taco, Elsa (geb. 
4-6-1919), Pia Agnes Adele (geb. 29-3-1914), Ernst 
Matthias (geb. 15-5-1917), Matthias Harald (geb. 
12-12-1920) en moeder Magda Ethelka. De jongste 
dochter, Greta Louise, was nog niet geboren.
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Vertaald uit het Fins schrijft zij: 
“Mesdag was lang, slank, en had wit haar. Zijn 

vrouw was een typische oude Finse tante. Hun 
huis stond vol met souvenirs uit Indonesië, waar 
zij meer dan 20 jaar hadden gewoond en waar zij 
naar terug verlangden. Het waren, en dat gold ook 
voor juffrouw Mesdag, gastvrije en vriendelijke, 
bescheiden mensen”.

In het boek ‘Genealogie en geschiedenis van 
het geslacht Mesdag’ staat vermeld dat Ferdi-
nand Taco is benoemd tot commandeur in de 
Orde van de Finse Leeuw en dat dit te maken 
heeft gehad met verdiensten ten bate van Fin-
land tijdens de Winteroorlog. Details hierover 
heb ik niet kunnen vinden. De onderscheiding 
is omstreeks 1950 aan hem uitgereikt door de 
Finse gezant Asko Ivalo. 

Familieachtergond: 
Ferdinand Taco Mesdag, die is geboren op 2 

oktober 1886 in Zwolle, is een ver familielid van 
de bekende schilder Hendrik Willem Mesdag. 
Zijn vader was een civiel ingenieur.

Magda Ethelka Baeckman is op 17 okto-
ber 1885 geboren in Viipuri. Haar vader, Ernst 
Woldemar Baeckman, was een agronoom. Zij 
had een zuster Sara (geb. 24-7-1888), die onge-
trouwd is gebleven. 

Overgrootvader Fredrik Wilhelm Baeckman 
heeft als officier gediend in het leger van de 
tsaar en aan een groot aantal veldslagen deelge-

nomen, waar-
onder de slag 
bij Leipzig in 
1813 tegen 
Napoleon. Zijn 
a c h t e r n a a m 
was oorspron-

kelijk Bäckman, maar hij veranderde de naam in 
Baeckman. In 1835 kocht hij de Harjun kartano 
(Harju buitenplaats) in Virolahti in het zuidoos-
ten van Finland, die nog steeds bestaat. Nadat 
hij in 1853 was overleden, is zijn zoon Woldemar 
Gustaf (de grootvader van Magda Ethelka) eige-
naar van de kartano geweest tot 1870. Wolde-
mar Gustaf heeft in 1857 de eerste lagere school 
in Finland opgericht en werd in 1884 benoemd 
tot militaire commandant van Viipuri en omge-
ving. 

Nawoord
Niet alleen het huwelijk van Ferdinand Taco 

Mesdag en Magda Ethelka Baeckman in 1913 
was voor die tijd heel uniek, maar ook dat een 
Finse vrouw ruim twintig jaar, kennelijk zonder 
problemen, in het voormalige Nederlands-Indië 
heeft gewoond. Finland heeft nooit koloniën 
gehad en voor Finnen was een koloniale maat-
schappij toch wel iets dat heel ver weg stond van 
hun eigen leefomgeving. 

Magda Ethelka is afkomstig uit een Zweeds-
sprekende Finse familie en Ferdinand Taco heeft 
in de loop van de tijd kennelijk goed Zweeds ge-
leerd, omdat dit de voertaal werd in het gezin. 

Ferdinand Taco Mesdag is overleden op 7 fe-
bruari 1961, Magda Ethelka Mesdag-Baeckman 
op 17 januari 1965 en dochter Pia op  25 novem-
ber 1983.

Ferdinand Taco Mesdag krijgt Finse ridderorde opge-
speld door gezant Asko Ivalo.

Het echtpaar 
Mesdag-Baeck-
man op oudere 
leeftijd.
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Dankwoord
Ik bedank Claire Elings-Mesdag, Edith van 

Rhijn, Marja Viragh-van Rhijn en Elsa Alingh 
Prins-van Rhijn voor aanvullende informatie en 
fotomateriaal.

Arnold Pieterse
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Afgelopen zomer, in het weekend van 6 
tot 8 juli, was het jaarlijkse volksdansweek-
end, het zogeheten ‘folkdansstämma’ voor de 
Fins-Zweedse dansgroepen uit Zuid- en West-
Finland. Er waren dit jaar ongeveer 200 deel-
nemers, volwassenen en jongeren. Het evene-
ment werd gehouden in Solf (in het Fins: Sulva). 
We hadden geluk met het warme en zonnige 
weer.

Sinds vorig jaar oefen ik mee met een groep 
uit Raseborg, oftewel in het vroegere Pojo 
(Pohja). We oefenen één keer per week en de 
oefenavond wordt georganiseerd door de ‘kan-

salaisopisto’, oftewel medborginstitut.
Tijdens het weekend in Solf danste ik in 

Volendams kostuum incl. klompen, hetgeen 
nogal bewondering wekte. Men vroeg zich vaak 
af, hoe die klompen aan de voeten blijven han-
gen...! In ieder geval was het vrij warm om met 
dit kostuum te dansen. De foto’s zijn genomen 
op zowel de markt van Vaasa als in het open-
luchtmuseum van Solf. Verder dansten we een 
‘menuet’ in de kerk van Solf tijdens de kerk-
dienst. Het kostuum heb ik mogen lenen van 
de ambassade, waarvoor ik erg dankbaar ben.

Zelf geef ik al veertig jaar volksdansles, 
maar voornamelijk internationale dansen 
(dansen uit de balkanlanden, Israël, Oekraïne, 
Armenië etc.). Er zijn maar weinig plaatsen in 
Finland, waar ik nog geen cursus gegeven heb. 
Sinds vijftien jaar heb ik ook lesgegeven in on-
der andere Estland, Oostenrijk, Duitsland, Zwit-
serland, Liechtenstein en uiteraard Nederland.

Zomers dansten we altijd in het openlucht-
museum van Helsinki, Seurasaari. Maar sinds 
twee jaar dansen we tijdens de zomer in het 
amfitheater, naast de opera. De dansavond is 
voor iedereen toegankelijk en we dansen op de 
donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Wim van der Kooij

V O L k S D A N S E N
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Zomaar wat onbenullige nieuwsfeitjes die 
de afgelopen maanden (ook) in het nieuws kwa-
men:
Twee vechtende paarden veroorzaakten 
jl. 29 aug. een file op de A73.

Twee vechtende paarden hebben vanmiddag 
voor kilometerslange files gezorgd op de A73 in 
Midden-Limburg. De politie moest de snelweg en 
de Swalmentunnel van de A73 in beide rijrichtin-
gen afsluiten. Volgens een woordvoerster van de 
politie hadden twee paarden achter in een vracht-
wagen voor paardentransport het met elkaar aan 
de stok gekregen. Ze beten elkaar en trapten in 
het rond. Daarbij trapte een paard de zijdeur open 
en kwam het met zijn achterbenen deels buiten de 
vrachtwagen te hangen. De geschrokken chauf-
feur stopte op de vluchtstrook. Het paard viel 
vervolgens naar buiten en kwam bekneld te zitten 
tussen de vangrail.

Het succesvolle WK zorgde voor een leeg-
loop van de Eredivisie en spekte zodoende de 
kassen van diverse clubs, maar zorgde ook voor 
een competitievervalsing van jewelste. De En-
gelsen investeerden een slordige 1 miljard in 
voetballende mensen ( ).

In het nieuwe winterseizoen zijn er maar 
liefst ruim 100 nieuwe tv-programma’s te bekij-
ken bij de NPO!

Het overgaan van Nederland 1,2,3 naar NPO 
1,2,3 heeft trouwens de nodige duiten gekost, 
onder andere de website domeinnaam npo.
nl was een dure grap daar die in gebruik was 
door de, niet lachen,  Nederlandse Postduiven-
houders Organisatie. Kosten: €100.000,00. Die 
organisatie zag dus de gebraden duiven zo naar 
binnen vliegen.

Over gebraden duiven gesproken, bij zoveel 
gekkigheid in het nieuws ga je je ook gekke din-
gen afvragen.

Kan een papegaai bijvoorbeeld na-apen en 
kan een aap misschien papegaaien?

Zou een paard een koe bij de horens kun-
nen vatten en zou een koe een gegeven paard 
in de bek kunnen kijken? We weten immers ook 
nog steeds niet hoe een koe een haas vangt? 
Een hond laten miauwen of een kat ’woef’ laten 
zeggen is dan weer niet zo moeilijk (beweren lol-
broeken).

En als een spreeuw zingt als een nachtegaal 
heet dat dan na-apen, papegaaien, of toch ge-
woon imiteren?

Is het erg als een rendier even stilstaat of dat 
een eland zich op een eiland begeeft?

Leeuwenmoed verwacht je niet van een 
muis, zoals een leeuw met muizenissen ook niet 
logisch klinkt.

Hoe wrang waren en zijn dan de serieuze 
actuele wereldgebeurtenissen waarbij de ene 
mens nog immer ten koste van de andere mens 
zijn bestaan denkt te kunnen bewerkstelligen 
door dood en verderf te zaaien. ’Zomaar’ of ’om-
dat het moet’? Van wie dan? 

Door het raam kijkend zie ik dat de herfst is 
ingetreden, compleet met pestvogels die van de 
lijsterbessen snoepen, net als de koperwieken 
en de kramsvogels alsook de eksters trouwens, 
maar die laatstgenoemde staan er om bekend 
dat ze het niet zo nauw nemen...

De tijd van Ruska en Equinox Aurora’s kent 
een kleurenpalet dat zijn weerga niet kent! He-
laas kunnen we hier in dit blad geen kleuren 
weergeven, maar wat een kleurschakeringen zijn 
er te zien in het herfstblad van de lakka! En equi-
nox-noorderlichten kennen vormen en kleuren 
die zelfs buitenaards zijn te noemen!

Dus: Keep an eye on the sky! In meerdere op-
zichten aan te bevelen!

B.Art

A L S  T w E E  P A A R D E N  V E C H T E N  O m . . .
D A N  O N T S T A A T  E R  E E N  F I L E
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Het is een rare zomer geweest. De maand 
juni was heel regenachtig en ontzettend koud. Ik 
had kleren aan die ik normaal in april draag en 
als ik stil zat, had ik het ontzettend koud. Juli en 
augustus waren weer heel warm, en juli was ook 
droog. Pas in augustus regende het weer duide-
lijk, al waren er onweersbuien ook eerder, deels 
heel pittige. In Finland zegt men dat wat in juni 
regent de oogst vergroot, en wat in juli regent de 
oogst verkleint. In dat opzicht is deze zomer wel 
heel goed geweest. Vaak is het juist andersom: 
een zonnig juni en een regenachtig juli.

We hebben bijna elk jaar gasten uit Neder-
land gehad, en dat was nu ook de bedoeling: 
onze pleegdochter zou komen met haar man, 
en Jans jongste zuster zou ook komen met haar 
man. Allebei zijn ze bij ons al meerdere keren ge-
weest en we waren heel blij om ze weer hier te 
zien. Maar in het leven gaat het niet altijd zoals 
je plant. Ilse, ons pleegdochter, kreeg een knie-
operatie en kon daardoor niet reizen. En de man 
van Suze kreeg een hartaanval. Gelukkig knapt 
hij er wel van op, en misschien komen ze vol-
gende zomer.

De drie kinderen van Anna zijn de hele maand 
juli in Italië geweest. Ze waren met hun vader in 
het zuiden van Italië, Calibrië, waar de ouders 
van hun vader wonen. Daar is het lekker warm 
en ze kunnen veel zwemmen. Anna was dezelf-
de tijd in het noorden van Italië bij vrienden en 
vriendinnen. Begin augustus zijn ze teruggeko-
men net voordat de scholen zouden beginnen.

Zowel Ari van Anna als Mikko van Paulina 
beginnen deze herfst met “esikoulu”. Dat begin-
nen kinderen in Finland als ze zes zijn of vóór oud 
en nieuw zes worden, en al is het niet verplicht, 

gaan de meeste kinderen ernaartoe. Met de “esi-
koulu” van Mikko is er het probleem dat Paulina 
en Arto allebei heel ongeregelde werktijden heb-
ben. Bovendien heeft Paulina naast de twee ou-
dere honden nu ook zes jonge hondjes. Lekker 
druk dus. We kunnen best wel helpen, al wonen 
we niet direct in de buurt.

Ik heb me soms afgevraagd van wie Paulina 
die liefde voor honden heeft, want Jan heeft lie-
ver een poes en ik wil dieren liever alleen in de 
natuur zien. Maar het zit wel in de familie, want 
de jongste zuster van Jan is ook gek op honden. 

Maar een paar dagen geleden kwam er nog 
iets bij. Paulina belde ons op en vertelde dat er 
waterschade in de keuken is. Het is vrij erg, maar 
gelukkig heeft ze een verzekering, dat wel. Maar 
de hele vloer van de keuken moet worden afge-
broken en opnieuw aangelegd, en een deel van 
de muur ook, en in die tijd kan er in de keuken 
niets gekookt worden. 

Eén ding is zeker: het leven wordt voorlopig 
niet saai.

Marketta Hoogesteger

H E R F S T
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Het was alweer heel wat jaartjes geleden, dat 
we in Stockholm waren, jammer wel. Stockholm 
is immers zo’n mooie stad. In augustus kwam 
een van mijn zussen voor een paar dagen naar 
Finland en wilde graag met ons op de boot naar 
de overkant. Zo gezegd zo gedaan. Het weer was 
zonnig, de zee was rustig en de reis was aange-
naam. De boot was gezellig druk, maar niet em-
mervol. Het Scandinavische buffet was heerlijk, 
de reis was dus geslaagd. 

Tja, wat ga je in zo’n korte tijd als twee dagen 
zien? Skansen, OK, het Vasa-schip, OK, de oude 
stad, OK, de Riddarholmen-kerk, OK. En ga zo 
maar door. 

De meeste indruk maakte ook dit keer weer 
het prachtige Vasa-museum, het museum 
rond dat ene koningschip, het fregat de Vasa,  
gebouwd van 1625 tot 1628 en al na de eerste 
kilometer tijdens de maidentrip gezonken. Een 
pracht van een schip, dát zonder meer, waarlijk 
koninklijk uitgerust met vele koperen kanon-
nen (wel 64), versierd met gesneden en bont 
beschilderde beeldhouwwerken (vooral veel 
leeuwen, maar niet alleen) aan alle kanten van 
het Vasa-schip, van binnen en van buiten; en dat 
vrij gaaf bewaard in het brakke Oostzee-water, 
waarin eikenhout niet door houtwormen wordt 
vermolmd; daar lag het goedbewaarde wrak, al 
meer dan driehonderd jaar. Het schip bevond 
zich, toen het geborgen werd in 1961, en be-
vindt zich nu nog in een goede conditie, het is 
nu gerestaureerd en geconserveerd, voorzover 
dat mogelijk is. Maar scheepsarcheologen en 
hun medewerkers zullen nog vele jaren aan het 
werk blijven, want klaar is het restauratieve pro-
ject nog bij lange na niet. Rond om dit machtige  
Vasa-schip heen zien we in het rijke museum 
veel rijkelijk geïllustreerde wetenswaardighe-
den over het schip zelf, over het leven op zulke 

machtige gevaartes en over de scheepvaart van 
toen, vooral in mde eerste helft van de zeven-
tiende eeuw. Prachtig, telkens weer. 

Jaja, het schip werd gebouwd door Hollan-
ders, de broeders Hybertsson, met behulp van 
vele andere vakmensen uit Holland, Zweden, 
Noord-Duitsland en Denemarken. Het schip 
was echter van het begin af aan, bij de bouw al, 
instabiel door te veel kanonnen en te veel zware 
versieringen, het schip was bovendien te smal 
gebouwd, de vaklui wisten dat heus wel, de bou-
wers en ontwerpers wilden het ook anders, maar 
de koning, Gustaaf  Adolf, wist alles beter en be-
sliste met absolute autoriteit. De snelle onder-
gang was dus te voorzien en werd ook voorzien, 
maar ja … wat doe je tegen een absolutistische 
koning? Niks, ja zeggen, want anders riskeer je 
je hals.

H E T  V A S A - S C H I P  I N  S T O C k H O L m

Twee engelen, die de kroon en het symbol van het 
Vasa-geslacht dragen.
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Als je erover nadenkt: Hoe moeizaam was 
het leven in die dagen niet, in de eerste helft van 
de zeventiende eeuw? 

 Wij denken hier dan vaak aan de Ne-
derlanden van toen, daar was het toch stukken 
beter? Ofschoon … dat optimisme is ook nogal 
relatief. Maar goed, de Nederlanden en veel 
Nederlanders waren voor begrippen van die tijd 
en vanuit Europees standpunt hoogontwikkeld, 
met schitterende steden als Amsterdam, Ant-
werpen, Leiden en noem maar op. 

Zweden, nee, dat was toentertijd een nog 
zwaar onderontwikkeld land van boeren en vis-
sers, met veel armoede, met nauwelijks gro-
tere steden, want eerlijk waar: Stockholm was 
slechts een veilig, maar ook wel klein stadje, op 
een stevig eiland gelegen, met een veilige, maar 
tevens moeilijk te bereiken of te bevaren haven. 
In 1625 brandde het stadje Stockholm echter 
per ongeluk grotendeels af, de meeste huizen 
en werkplaatsen waren immers van hout; en ja-
wel hoor … meteen daarna, al in hetzelfde jaar 
1625, werd er met de voorbereiding en snel ook 
de uitvoering van de bouw van het koningschip, 
de Vasa, op het nabije eiland Skepsholmen be-
gonnen. 

De Vasa, dat zou het pronkschip worden 
voor koning Gustaaf  Adolf, die zijn naam in 
Europa wilde vestigen en die dat een paar jaar 

later tijdens de Dertigjarige oorlog (1618-1648) 
ook daadwerkelijk heeft gedaan als held, als 
de Leeuw van het Noorden, als de militaire  
primus motor van de protestanse partij contra 
de katholieke van paus en keizer. Gustaaf Adolf 
werd rond  het jaar 1630 de grote krijgsheld, het 
boegbeeld van de protestanten (vooral Luthe-
ranen), hij stierf echter op 36jarige leeftijd  op 
het slachtveld te Lützen in 1632, na een ware 
zegetocht van twee jaar door het verbrokkelde 
en religieus onrustige Duitsland van toen. Vooral 
toen werd het Zweedse rijk en de Zweedse ko-
ning een begrip in Europa, de heersende macht 
van de Oostzee en haar omgeving. Gustaaf Adolf 
werd de Leeuw van het Noorden!

Maar nu toch even terug naar de moeizaam-
heid van het leven in het Zweden, begin zeven-
tiende eeuw. De gepriviligieerden, het hof en 
de adel, hadden het relatief goed, ook al is dat 
inderdaad relatief. Het wonen in een groot en 
koud kasteel is vaak geen lolletje, in een kartano 
is het al stukken beter. Deze bevoorrechte groep 
was echter klein, het Zweedse volk bestond toen 
vooral uit boeren, scheepsvolk en handwerkers, 
en helemaal onderaan dan de grote massa, 
hand- en spanwerkers of bedelaars. 

De boeren woonden in grote gezinnen,  
ze werkten in de bossen, bewerkten het land, 
verzorgden het vee, maar waren ook volledig 
afhankelijk van het weer en de jaargetijdes. Was 
het een goed jaar, dan overleefden ze; waren 
het slechte jaren, dan was het honger geblazen 
en stierven er velen. Verder waren de boeren 
afhankelijk van adel en hof, woonden vaak aan 
wegen of bij pleisterplaatsen en hadden dan de 
plicht, voor de paarden van de reizigers te zorgen 
en hen onderdak en voedsel te verlenen. En dat 
voor weinig of geen vergoeding. Dat was zwaar 
en het zou nog wel een tijd duren, voordat hun 
positie in de Zweedse maatschappijk beter werd. 

Overigens moeten we ons die wegen maar 

Vasa betekent graanschoof; de zijkant van het Vasa-
schip.
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niet al te mooi voorstellen, het waren meer toe-
vallig gebaande bredere ruiterpaden, bij veel re-
genval grote moddepoelen, zodat het rijden met 
paard en wagen in die tijd in Zweden nauwelijks 
mogelijk was. Dat wel in tegenstelling tot bij-
voorbeeld Holland in die dagen. Soms was reizen 
per boot wel mogelijk, of per slede, als de winter 
koud en sneeuwrijk genoeg was. 

De handwerkers verder (bijvoorbeeld in 
Stockholm bij het bouwen van schepen) hadden 
het relatief goed, al was de koning qua betaling 
niet zo’n heel zekere werkgever. 

De massa, die met hand en rug hielp waar 
er werk was, had het meestal gewoon slecht. Er 
was niet altijd werk en de beloning voor dat werk 
was miniem. Het verschil met bedelaars was bij 
hen toen niet erg groot.

Een apart woordje nu over dat scheeps-
volk op oorlogsschepen. Dat waren uiteraard 
soldaten,maar ook matrozen en wantwerkers. 
Die werden wel beloond, maar het werk zelf was 
vaak uitputtend en gevaarlijk. Daar vielen dan 
vele, vele doden. Niet zelfs op de eerste plaats 
via oorlogshandelingen, maar vooral ook van-
wege ziekte (scheurbuik, schurf, tyfus, syfilis) of 
gewoon door honger en dorst; bijvoorbeeld als 
langere tijd de wind ongunstig was of zelfs weg-
bleef. Dat was (overigens ook op de schepen van 
de beroemde VOC) vaak catastrofaal. De helft of 
meer van een schip kwam regelmatig bij thuis-
vaart niet terug. Ik vraag me af, of dat nu nog ge-
beurt? Niet meer op de schepen uiteraard, maar 
wel bijvoorbeeld in kampen tijdens oorlogen. En 
niemand zal beweren, dat die er niet meer zijn, 
ook niet sedert Stalin of Hitler dood zijn. Bij het 
lezen van Imre Kertész, Primo Levi of de verhalen 
van de vrouwen, die Anne Frank ook uit de tijd 
van Auschwitz of Bergen Belsen hebben gekend, 
lopen de rillingen je over je rug. En ook daar gaat 
het vaak over schurft, honger en dood door uit-
putting. Zoiets moet het af en toe op de oorlogs-

schepen van de zeventiende eeuw ook geweest 
zijn, een hel op aarde, zij het dan, dat het daar 
nog ‘zin’ had; de ellende van het Derde Rijk of 
het Sowjet-imperium had eigenlijk nauwelijks 
nog zin. Maar genoeg nu van deze ellende.

Eén vraag in mijn kop is al lang: Waarom 
speelde de religie in die eeuwen zo’n grote rol? 
Ik heb denk ik een antwoord gevonden: het le-
ven was zo zwaar, dat de mensen steun en hoop 
zochten in de religie. En waarom eigenlijk niet? 
En ook is het wel waar, dat de kerkgemeen-
schappen van toen concreet en sociaal hielpen, 
bij armoede en ellende of in andere moeilijke 
omstandigheden. Het beeld (van Marx o.a.) van 
de kerk als alleen maar vluchtinstituut naar de 
hemel lijkt me overdreven, er werd toen zeker 
daadwerkelijk geholpen en gesteund, en deze 
hulp was in moeilijke levenssituaties zeer wel-
kom. De kerkelijke gemeente had een wezenlijke 
betekenis. Dus het lid zijn van de ‘ware’ kerk was 
voor het volk vaak een zaak op leven en dood, 
niet alleen in de middeleeuwen, maar ook nog 
aan het begin van de zeventiende eeuw. Onze 
80-jarige oorlog heeft ook allerhand met religie 
te maken en de Dertigjarige oorlog nog meer en 
directer. 

De Leeuw van het Noorden, Gustav Vasa, het boeg-
beeld van het Vasa-schip.
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Afsluitend wil ik toch kwijt, dat het Vasa-
schip gewoon mooi is, een esthetisch waardevol 
monument, waar de mensen van nu nog steeds 
met volle teugen van kunnen en mogen genie-
ten. Toentertijd werd er ook van genoten, maar 
dat slechts door een kleine groep gepriviligieer-
den. De meesten vonden het terecht wel ver-
kwisting, ofschoon … ???

David Van Reybrouck (de man van het 
prachtige boek over de Congo) werd tijdens Zo-
mergasten 2014 gevraagd, of hij nu niet eens 
naar Congo op vacantie wil gaan om alleen 
maar te genieten van de grootse en  landschap-
pelijke schoonheid van dat land. Zijn boek over 
de moeizame en bloedige historie van dat land is 
nu toch afgesloten en uitgegeven (zelfs in Finse 

vertaling!). Zijn antwoord was: nee; en zijn argu-
mentatie was eenvoudig: Nu ik zo veel weet over 
de ellende in dat land van de laatste tijden, heb 
ik er geen behoefte aan, dat te vergeten en on-
bevooroordeeld te genieten van het inderdaad 
prachtige Congo. 

 Natuurlijk weet David van die schoon-
heid ook wel en heeft hij dat zeker ervaren tij-
dens zijn vele reizen naar en door dat land. En 
natuurlijk genieten wij ook van de Vasa, al weten 
we, dat het schip gebouwd is ten koste van veel 
onnodige mensenlevens. Dat geldt overigens 
tevens voor Sint-Pertersburg, waar ik een vorige 
keer over schreef.

Peter Starmans
lehtori

Jos Schuurmans (47) uit Arcen. Woont nu in 
Mäntyharju, getrouwd en drie kinderen (twee 
zoons van 6 en 8 en een dochter van 4 jaar), heeft 
een communicatiebureau, Cluetail Ltd., dat zich 
richt op online content-marketing en digitale 
strategieën. Hij woont sinds 1999 in Finland.

1) In Finland is het beter wonen dan in Ne-
derland

 Bij het verhuizen en gaan wonen in Finland 
waren de beweegredenen onder andere 
schoon water, ruimte en de natuur. Wij zit-
ten hier aan een meer met bossen en toch 
binnen de bebouwde kom met alle facilitei-
ten, zoals riolering etc. Dat is in Nederland 
niet te vinden. Als we in Nederland gingen 
fietsen, was er nauwelijks een moment dat 
je geen verkeer op de achtergrond hoorde. 
Dingen werken ook in Finland, voor alles is 
een systeem, dus er zijn minder frustraties 
over praktische dingen.

2) Ik heb eigenlijk niet zo veel last gehad 
van cultuurverschillen

 Ik was enigszins bang dat als ik uiteindelijk 
bij het lezen van de Finse media erachter 
zou komen dat het zo weinig pluriform zou 
zijn, dat ik het multiculturele zou missen. 

D E  1 0  S T E L L I N g E N  A A N . . .
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Zeker 15 jaar geleden was dat zo, er was 
heel weinig debat, zeker in vergelijking met 
Nederland. Ik dacht dat me dat zou gaan 
opbreken, maar gelukkig valt dat mee. Je 
kunt nu natuurlijk online via sociale media 
zowel de Finse als Nederlandse cultuur vol-
gen, en je er ook mee bemoeien als je dat 
wilt. Ik heb me hier vrij gemakkelijk kun-
nen aanpassen. Toen ik in Helsinki woonde, 
ging ik naar een cursus met een stuk of 25 
mensen, ongeveer helft Europese  man-
nen, de andere helft Oost-Europese en 
Aziatische vrouwen. Van die eerste vrien-
dengroep zijn de meesten van die mannen 
vertrokken, omdat ze niet konden aarden, 
geen werk konden vinden of omdat hun re-
latie geen stand hield.

3) Het klimaat bevalt me uitstekend
 De duidelijke verschillen tussen de seizoe-

nen vind ik wel mooi. In Nederland heb je 
meer van hetzelfde. Van veel Finnen hoor 
ik dat ze in oktober en november depressief 
worden, omdat het donker wordt. Ik had 
het vaak in maart/april. Mijn vrienden in 
Nederland zaten toen al op een terras en ik 
liep nog in mijn ski-overall. Het meer hier 
ontdooit pas in mei. Ik begin het nu ook 
meer in het najaar te voelen. Tot aan kerst 
zo ongeveer, daarna wordt het weer lichter.

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

 Ik was journalist toen ik naar Finland 
kwam. In 1999 was Finland voorzitter van 
de EU. Ahtisaari onderhandelde met Milo-
sevic over de oorlog in voormalig Joegosla-
vië. Ik werkte als stringer voor het ANP en 
de GPD die toen nog bestond, en internet-
sites van klanten. Na dat eerste jaar zakte 
het nieuws nogal in. Toen ging ik bij Talen-
tum werken, een uitgever van zakelijke en 

technische tijdschriften. Talentum had een 
internetportaal waar ik met een Fin een 
nieuwssectie, in het Engels, over mobiele 
communicatie in Scandinavië heb opgezet 
en geproduceerd. Toen sprak ik nog weinig 
Fins en gelukkig kon ik op het werk Engels 
praten. Ook bij Nokia daarna zes jaar ge-
woon Engels gesproken. Nu kan ik denk ik 
zo’n 80-90% verstaan, ik kan redelijk goed 
converseren als mensen het geduld heb-
ben om te luisteren, maar als journalist kan 
ik niet zonder gedegen eindredactie in het 
Fins publiceren. 

5) Het vooroordeel dat Finnen stil en inge-
togen zijn klopt niet

 Het is natuurlijk een indruk, ik ben geneigd 
om te zeggen dat het wel klopt. Finnen zijn 
in vergelijking met Nederlanders ingetoge-
ner. Mannen meer dan vrouwen trouwens, 
die zijn over het algemeen introverter. 
Vrouwen zijn makkelijker in de omgang, in 
Nederland is dat verschil niet zo groot. Als 
je iemand beter kent valt het wel mee, dan 
houden ze zich niet meer zo in.

6) Ik zal me altijd een buitenlander voelen
 Dit is wel mijn thuis inmiddels. Ik voel me 

nog wel buitenlander en dat zal waar-
schijnlijk altijd wel blijven. Het is voor mij 
ook formeel, als mijn Fins nog een beetje 
beter wordt en ik zou besluiten om de 
Finse nationaliteit aan te vragen, zou het 
misschien anders zijn. Mijn vrouw is Finse 
en mijn kinderen zijn natuurlijk Nederlands 
én Fins. Ik spreek meestal Nederlands te-
gen ze, maar soms ga ik over in het Fins. 
Dat moet ik eigenlijk afleren. Mijn kinderen 
weten natuurlijk dat ik ook Fins begrijp en 
dat maakt de verleiding soms groot om in 
het Fins te communiceren.
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7) Ik mis de ouderwetse Hollandse gezel-
ligheid wel eens

 Ik heb het gevoel dat ik met de mensen die 
ik hier ken, op dezelfde manier omga als in 
Nederland. Als ik terug ga naar Nederland, 
bij familie op bezoek, dan is daar bijna elk 
weekend wat te doen, dat heb ik me vroe-
ger niet zo duidelijk gerealiseerd. Er zijn 
veel meer gelegenheden waar men bij el-
kaar komt. Je kunt hier natuurlijk ook uit-
gaan, maar in Nederland heb je veel meer 
aanbod. Maar als je met Hollandse gezel-
ligheid spelletjes bedoelt, die doen we hier 
ook wel. Nee, dus ik mis het eigenlijk niet.

8) Sinds ik hier woon ben ik misschien zelf 
ook een beetje veranderd

 Ik weet het niet. Nee, ik vind het wel mee-
vallen. Ik geloof niet dat ik veel veranderd 
ben. De behoefte aan natuur heb ik wel uit 
Arcen denk ik. Daarna heb ik ook in Nijme-
gen, Utrecht en Amsterdam gestudeerd 
en gewerkt, dus het is een beetje alsof ik 
ben teruggegaan naar mijn geboortedorp. 
Ik geloof dat ik wel redelijk bij mezelf ben 
gebleven, hou wel vast aan mijn eigen, Ne-
derlandse identiteit. 

9) Zelfs de pindakaas is hier lekkerder
 Als ik met de kinderen in Nederland ben, 

kopen we altijd chocoladehagel. Vroeger 
nam ik wel sambal en speciale biertjes mee. 
Goede pindakaas kun je hier tegenwoordig 
ook gewoon krijgen, ik proef eigenlijk geen 
verschil, daar maak ik satésaus van. Er zijn 
eigenlijk twee aspecten; er is hier minder 
variatie en de tweede is de eetcultuur. In 
het begin in Helsinki gingen we vaak naar 
de Chinees, want die zat onder ons appar-
tement. Toen gingen we een keer met Fins 
bezoek en bleek dat zij nog nooit Chinees 

hadden gegeten. Daar stond ik wel even 
van te kijken. Als ik een week in Nederland 
ben, kom ik wel aan door het lekkere eten. 
Wij aten vroeger overigens altijd op de-
zelfde tijd met het hele gezin, als iemand 
hier honger heeft, loopt ie gewoon naar de 
koelkast. Dat gaat hier wel wat losser denk 
ik.

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

 Ik zie mij niet permanent terugkeren naar 
Nederland als alles hier gewoon goed gaat. 
Ik zou wel graag wat meer tijd in Nederland 
willen doorbrengen in de herfst. Je weet 
natuurlijk nooit wat de kinderen doen. Ze 
kunnen bijvoorbeeld in Nederland gaan 
studeren, maar dat zou waarschijnlijk ook 
tijdelijk zijn. Ze zeggen dat je na zo’n 5-7 
jaar in het buitenland een psychologische 
keuze gaat maken, waar je thuis is. Je blijft 
wel tussen twee culturen inzitten, want de 
Nederlandse cultuur verandert ook, som-
mige dingen verbazen je als je terugkomt, 
je ontwortelt ook een beetje.
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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.

World Press Photo-tentoonstelling in 
Helsinki

Kortgeleden was de World Press Photo-ten-
toonstelling te zien in Sanomatalo naast het CS 
in Helsinki. Het initiatief voor dit project lag bij 
de Nederlandse ambassade. Het is een mooie 
samenwerking geworden tussen Helsingin Sa-
nomat, Canon en de ambassade. 

World Press Photo organiseert jaarlijks ‘s 
werelds grootste en meest prestigieuze foto-
grafiewedstrijd. Na de wedstrijd worden de 
foto’s bijeengebracht in een reizende expositie 
die door meer dan één miljoen mensen in 40 
landen wordt bekeken. World Press Photo is 
opgericht in 1955 en zetelt in Amsterdam.

De interesse voor de tentoonstelling heeft 
de verwachtingen overtroffen. De schatting is 
dat 30.000 bezoekers de tentoonstelling heb-
ben bekeken.

Verkeerskundigen van stad Helsinki 
brengen bezoek aan Nederland

Vorige maand bracht een delegatie van de 
gemeente Helsinki een bezoek aan Nederland 
om meer te weten te komen over onze fiets-
infrastructuur en verkeersplanning. Een aantal 
vertegenwoordigers van de City Planning De-
partment en Public Works Department bezoch-
ten de steden Amsterdam, Houten, Utrecht, 
Rotterdam en Den Haag, waar ze door collega’s 
van die steden werden ontvangen om fietsge-
relateerde zaken te bespreken.

En natuurlijk werd er ook gefietst! De meest 
opmerkelijke constatering was dat de fiets door 
alle lagen van de bevolking gebruikt wordt. Jong 
en oud, vrije tijd of zakelijk, het maakt niet uit. 
Ook viel het op dat mensen niet gekleed zijn 
in speciale fietskleding. Daarnaast merkten de 
leden van de delegatie op dat er nagenoeg geen 
autoverkeer is in de stadscentra, wat ervoor 
zorgt dat het een zeer prettige fietsomgeving is.

Nederlandse designer en curator aan-
wezig tijdens Helsinki Design Week

Van 4 tot 14 september vond de jaarlijkse 
Helsinki Design Week plaats waar Nederland 
goed was vertegenwoordigd. De curator van 
het Stedelijk Museum Amsterdam, Victoria 
Anastasyadis, was één van de keynote sprekers 

N I E U w S  V A N  D E  A m b A S S A D E :

Foto: Teija Tamminen-Saremaa (Canon)
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op het seminar ‘Design Curating Now’. Daar-
naast was zij uitgenodigd om deel te nemen 
aan het bezoekersprogramma.

Robert Bronwasser van Smool Design was 
keynote spreker op het seminar ‘Dare to Take 
the Leap!’. Daarnaast verzorgde hij een presen-
tatie tijdens de Pecha Kucha-avond. 

Reclasseringsvrijwilligers gezocht in 
Finland

Bureau Buitenland, onderdeel van Reclas-
sering Nederland, zoekt Nederlandstalige vrij-
willigers die bereid zijn om regelmatig Neder-
landse gedetineerden te bezoeken. Houdt u van 
vrijwilligerswerk dat uitdagend en boeiend is 
en u tevens een kijkje geeft in een heel andere 
wereld dan u gewend bent? Dan is deze oproep 
u op het lijf geschreven. Voor meer informatie 
verwijzen wij u graag naar de website van de 
ambassade.

Wij wensen u een goed najaar!

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

helsinki

Zoals het thuis smaakt,
                             smaakt het nergens!

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

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

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

Veilig en vertrouwd betalen via Ideal, creditcard of Paypal

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

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

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

A D V E R T E N T I E



22

Nederlanders, Nederlandstaligen en 
Nederlandsgezinden komen dit jaar 
weer bijeen voor een traditionele kerst-
viering op 20 december in de Mattheüs-
kerk (Matteuksenkirkko) in Itäkeskus, 
Helsinki. Het is al de vijfde keer dat een 
dergelijke viering wordt georganiseerd 
in Finland. 

De Nederlandse kersttraditie onderscheidt 
zich in vele opzichten van de Finse. In oorspron-
kelijke Nederlandse kerstliederen is weinig te 
bekennen van de melancholie, die voor Finnen 
altijd weer een authentieke kerstsfeer oproept. 
Ook de legenden, die in Engelstalige kerstlie-
deren zo een belangrijke rol spelen, ontbreken. 
De Nederlandse kerstviering is eenvoudig, blij 
en opgewekt. De geboorte van Jezus, de her-
ders op het veld, de engelen die hun het goede 
nieuws verkondigen, en de wijzen die vanuit het 
oosten de ster volgen, staan centraal in de Ne-
derlandse kersttraditie. 

De Nederlandse kerstviering wordt geor-
ganiseerd door de Nederlandse Vereniging in 
Finland en het Nederlands pastoraat in Finland. 

Op het programma staat centraal de sa-
menzang, waar met name kerstliederen van 
Nederlandse bodem de ruimte krijgen. Pater 
Frans Voss en Ds. Hans Krause hebben de lei-
ding in handen.

Aan de ingang van de kerk wordt traditiege-
trouw een inzameling gehouden voor de Kerst-
pot-actie van het Leger des Heils. 

Na de viering praten we nog even gezellig 
na bij een kopje koffie. 

Nadere informatie:
Tijd: zaterdag 20 december 2014, 16.00 uur
Plaats: Mattheüskerk (Matteuksenkirkko), 

Turunlinnantie 3, Itäkeskus (Helsinki)
Bereikbaarheid: 100 meter van Itäkeskus-

metrostation, 400 meter van Ring I. In en rond-
om Kauppakeskus Itis en het metrostation is 
volop parkeerruimte.

Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met Hans Krause, tel.: 040 5456 834, 
e-mail: hans@krause.fi

T R A D I T I O N E L E  N E D E R L A N D S E  k E R S T -
V I E R I N g  I N  D E  m A T T H E ü S k E R k  I N 
I T ä k E S k U S  ( H E L S I N k I )
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Kopij inleveren voor 15 december 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 
tekstdocument)! Alle Office-documenten worden geaccepteerd. Verstuur het geheel per e-mail naar  
noorderlicht@nederlandsevereniging.fi.

Verhuisd? 
Geef tijdig uw adres door aan het secretariaat. Als u e-mail 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. Het Noorderlicht 
doet zijn best, maar helaas is de agenda niet altijd up-to-date! Geef daarom uw e-mailadres aan ons door. We houden u op 
de hoogte. Geef het ook door als u bepaalde e-mails niet wenst te ontvangen. 

Website
Op Facebook houden we u de hoogte van onze activiteiten en plaatsen leden voor groepsleden relevante informatie en 
links. Op onze website kunt u alle officiële mededelingen vinden, informatie over activiteiten en interessante cultuur-
historische zaken.

Internet
website: nederlandsevereniging.fi
foto’s: http://nvif.picturepush.com/
facebook: facebook.com/groups/nedverfin

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 
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

A D V E R T E N T I E

Zoekt U...

een WordPress-pagina?

een logo?
een brochure?

een illustrator?

Kijk eens op: www.friisi.fi


