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Dit keer komt in onze “ik ben….”rubriek een oudgediende aan het
woord. Normaal nemen wij daar
groene blaadjes voor maar soms
is het interessant om iemand die
al lang lid is voor het voetlicht te
brengen. Zijn naam is Kees van der
Kooij. Hij vertelt in Noorderlicht
over zichzelf en over het volkdansen waar de meesten onder ons hem
van kennen.
Dan de gebruikelijke stukken
die het bestuur op de Algemene
Ledenvergadering, die dit jaar in
hartje Helsinki werd gehouden, presenteerde. Geen uitgebreid verslag
dit keer, dat doen we volgend jaar
weer als het in Tampere gehouden
wordt. Wel een verslag van koninginnedag waar het als vanouds weer
gezellig was.
Veel informatie kunt vinden over
de nieuwe website van onze vereniging nederlandsevereniging.ﬁ. Er
is heel wat over te doen geweest
want velen hebben er een mening

Hakkapeliitta in Tammela
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augustus wordt in Tammela
de Hakkapeliitta gehouden.
Het is een middeleeuwse markt met
allerlei demostraties die groot zijn
voor zo'n klein plaatsje. Tammela
ligt even weg van de snelweg in de
nabijheid van Forssa. U wordt allen uitgenodigd om een bezoek te
brengen aan de markt. Deze is open
van 9:45-17:00. De belangstelling is
meestal vrij groot dus opstoppingen
op weg naar de parkeerplaats zijn
te verwachten, maar duren meestal
nooit te lang. Toegangsprijs is laag.
3 euro voor Volwassenen, 1 euro
voor kinderen onder de 12.
Nederlanders die zich voor barbe-
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over, maar er staat nu in ieder geval een gebouw waaraan nog allerlei
verfraaiingen en uitbouwsels aan
mogelijk zijn. De nieuwe internetredactie zal haar best doen om het
een en ander leuk en overzichtelijk
te houden. Dat daarbij soms keuzes
gemaakt moet worden is vaak onvermijdbaar. We vragen u dus bij
voorbaat om begrip. U kunt zelf een
bijdrage leveren of in de internetredactie gaan zitten. Zowel mensen
die in het beheer van de site geïnteresseerd zijn als mensen die het
gewoon leuk vinden een stukje te
schrijven zijn welkom. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met de hoofdredacteur van de
internetredactie (admin@nederlan
dsevereniging.ﬁ).
De oude website is dus vervangen. De stukken die daar gepubliceerd zijn, zijn overgebracht naar
de nieuwe. In dat proces is niets
verloren gegaan. Het brengen van
nieuwe informatie is slechts vergemakkelijkt. Niks moeilijk doen met

cue hebben opgegeven verzamelen
zich om 14:00 bij de bierbrouwerij
van Mustiala die zich op het gebied van de Hakkapeliitta bevindt.
Hier kunnen wij 4 soorten eigen
gebrouwen bier proeven. Als iedereen bijeen is vertrekken we naar
Forssa alwaar in de tuin van Huize
Helmich/Hakala de barbecue wordt
gehouden. Opgeven bij Jos Helmich, contactpersoon Forssa (tel:
0443317766, zie colofon). Tip kijk
op: http://www.nsaura.ﬁ/info.html
voor meer informatie.

Excursie naar Villinki.
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an het einde van de zomer
zullen we een excursie naar

13
13
14
15
16
17
18
19
20

ftp. Downloaden, wijzigen, uploaden en dan de volgende. Nu is het
kwestie van tekst intikken, plaatjes
erbij klaar. Soms is een copy en
paste vanuit word al genoeg en dat
was voorheen niet zo.
Verder nog een gouwe ouwe, en
dan hebben we het over Petronella
natuurlijk. Een toneelstuk over haar
wordt nu in Oulu opgevoerd en dat
was voldoende aanleiding voor de
Nederlandse Vereniging in Finland
en de Fins Nederlandse Vereniging
een avond te organiseren. Adriaan
brengt ons een boekbespreking. We
hebben verscheidene verslagen van
activiteiten, waaronder koninginnedag, de contactdag in Virkkala en
de poﬀertjesmiddag in Humpilla.
Kijk ook naar de agenda hieronder.
Er staan leuke nieuwe activiteiten
gepland. Deze zijn ook te vinden op
de nieuwe website waar de kalender
u de meest actuele informatie geeft.
We wensen u veel leesplezier.
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Jos Helmich

Villinki organiseren.Villinki is een
eiland voor de kust van Jollas in
Oostelijk Helsinki. De enige permanente bewoner van het eiland
is een Nederlander: Hans van Enden. Er kan gewandeld worden en
een kop koﬃe gedronken, en Hans
kan over de geschiedenis van het
eiland vertellen. De exacte datum
moet nog vastgesteld worden, houdt
hiervoor de agenda op de website,
het forum of de email in de gaten.
Voor meer informatie:
Ba s Nieuwen hu is, ac t iv ite
iten @ nederla ndsevereniging.ﬁ,
0504682970.

Agenda
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Ik ben... Wim van der Kooij
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Een bekende Nederlander in
Finland

H

et eerste wat ik over Finland
las, stond in het tijdschrift
Avenue. Het ging over de Finse natuur, maar belangrijker voor mij was
toch wel, dat er zo'n prachtige foto in
stond van zo'n echt oud Fins blokhuis
-een hirsitalo dus- stevig geconstrueerd met al die verbindingen en inkepingen, heel boeiend hoor.
Tussen 1965 en 1969 zat ik op de
MTS (de Middelbare TuinbouwSchool) in Boskoop. In het tweede
studiejaar moeten de studenten in
die opleiding een stage van twee
maanden in het buitenland lopen.
Natuurlijk koos ik voor Finland! Niemand anders van mijn groep kwam
op het idee naar zo'n exotisch land
te gaan. Ik was toen waarschijnlijk
een grote idealist en vond alles wat
met natuur en echtheid te maken
had, heel boeiend. Ik werkte dus in
1967 twee maanden in Finland bij de
boomkwekerij Harviala bij Hämeenlinna. Ik oculeerde er vooral jonge
lindeboompjes. Ook maakte ik van
daaruit een lifttoer naar en door het
Noorse Lapland.
Op de tuinbouwschool volgde mijn
militaire dienst, waarna ik verderstudeerde aan de Hogeschool voor
Tuin- en Landschap-inrichting. Mijn
hobby's toen waren voetballen en internationale volksdansen.
Herfst 1973 besloot ik een langere
vacantiereis naar Finland te maken,
want tegelijkertijd was ik er toch ook
wel benieuwd naar, of ik er werk zou

kunnen vinden op mijn eigen vakgebied.

landschappen en als assistent bij de
afdeling vegetatie-inventarisering.

Waarom ik eigenlijk uit Nederland
wegwilde? Dat lag nogal complex.
Onder andere was ik niet zo erg gelukkig met mijn eigen levenssituatie
en ook was ik over het algemeen
nogal ontevreden met de sociaal-politieke atmosfeer in Nederland. En ...
waarschijnlijk heb ik qua karakter
ook wel een avontuurlijke aanleg!

Verder wilde ik mijn hobby als
volksdanser meer in praktijk brengen. Gelukkig werd me de kans
geboden aan de volksuniversiteit
Kirkkonummi cursussen te geven.
Daar was ik erg blij mee en het gaf
me ook de mogelijkheid wat bij te
verdienen en allerlei vriendschappelijke contacten te leggen. Na Kirkkonummi kwam dan Espoo en toen
Helsinki enz.

Toen ik nu in Helsinki aankwam,
ging ik eerst naar het bureau van het
vakblad 'Groenvoorziening' (Puutarhauutiset) om werk te vinden. En
ja hoor ... in het vakblad stond al
een advertentie van een ﬁrma, die
tuinpersoneel zocht. Deze ﬁrma had
zijn kantoor ten zuiden van Kirkkonummi, zo mooi gelegen aan de
Finse kust. Op dat kantoor kon ik
beginnen als tekenaar van tuinen en

In 1975 heb ik nog een jaar samengewerkt met Kees Bos uit Kangasala,
die voor mijn tijd ook de MTS Boskoop bezocht had.
In 1976 werd het idee rijp mijn
tuinbouwervaring met jeugdwerk te
combineren. Ik zocht daarom een
oude school om een gemeenschap

te kunnen stichten voor hulpbehoevende jongeren. In die tijd raakte ik
ook in contact met antroposoﬁsche
instellingen en hun 'Vrije Scholen'.
Vervolgens heb ik een jaar als tuinman bij een heilpedagogisch tehuis
– een Sylvia-koti heet dat hier- in de
buurt van Lahti gewerkt. Dit huis is
lid van de internationale organisatie
'Camphill movement', ooit in Schotland in het leven geroepen en nu in
alle westerse landen verspreid.

mijn vrienden
en kennissen.
Ik woonde er
vrij primitief
in een k leine
huisje, met fris
bronwater op
honderd me ter afstand.
Het afvalwater
moe st i k wel
zelf uitdragen.

met Finse groepen. Ik verzorg al meer
dan 20 jaar elke zomer in het openluchtmuseum van Seurasaari volksdansavonden (op donderdagavond
van zes tot acht 's avonds).

G e du r e nd e
een va n deze
werk-weekends
ont moet te i k
toen mijn teg e n w o or d i g e
werkgever: een
e c ht p a a r d at
het la ndgoed
'Marieberg' bij
Inkoo/Fagervik bezit. In 'Marieberg'
ligt de nadruk op het verbouwen van
graan, het houden van schapen en
op bosbouw.

Via het volksdansonderwijs heb ik
veel mensen leren kennen Het deed
me altijd zo goed, mensen uit allerlei beroepen en standen te ontmoeten. Via zo'n volksdansonderricht is
het inderdaad mogelijk mensen van
verschillende leeftijd en achtergrond
met elkaar in contact te brengen.
Verder is het voor mij altijd belangrijk geweest, buiten op het platteland
te wonen. Het heeft natuurlijk wel
zijn bezwaren, denk maar aan schoolgaande kinderen en het realiseren
van hobby's. Je woont zo ver van de
bewoonde wereld en bent altijd maar
op stap. Ook mooi hoor!

Sinds 1985 nu wonen wij – Wim en
Maja, met onze Emilia, Elias, Edwin
en Erno – in een zelfgebouwd huis
op de 'Marieberg'.

In dit Sylvia-koti kreeg ik dus
te maken met bio-dynamische
tuinbouw en antroposoﬁe. In
die jaren gaf ik ook lessen volksdans bij de Vrije Hogeschool
(Kriitinen Korkeakoulu).
In het Sylvia-koti had ik wel
een interessante tijd, maar toch
vond ik het moeilijk mijn werk
als volksdanser met het leven
in een gemeenschap te combineren. Toen kreeg ik in 1977
contact met de volkshogeschool
Viittakivi (in de buurt van Hauko), die een tuinman voor hun biodynamisch groentetuin zocht. Daar
woonde en werkte ik dan twee jaar.
Viittakivi is na de oorlog door Amerikaanse Quakers gesticht. Er werd
ook nog steeds naar de oorspronkelijke opvatting met 'silent meeting'
gewerkt, elke morgen. In 1979 ontmoette ik toen de eigenaresse van een
landgoed in de buurt van Porvoo die
in haar idealisme een gemeenschap
voor gehandicapten wilde beginnen.
Daar in Ylike (Porvoon mlk) heb ik
zes jaar lang gewoond, ik verzorgde
er een groentetuin en hield schapen.
Bovendien organiseerde ik er z.g.
'burenhulp'-weekends (talkoot) met

De laatste tijd ben ik me ook gaan
interesseren voor andere traditionele
beroepen als blokhuisbouw (hirsirakennus), meubelstoﬀering, het
werken met paarden in het bos (hevosmetsuri) ...

In Marieberg heeft de NViF intussen al twee keer een zomer/lente excursie georganiseerd en dat met groot
succes hoor. Ook de Nederlanders hier in de buurt
hebben regelmatig contact
met elkaar en bezoeken
elkaar wederzijds. Fijn zo,
want die Nederlandse gezelligheid mis ik soms in
het mij dierbare Finland
toch wel een beetje.
Marieberg, april 2006,
Wim van der Kooij

Ook op het terrein van volksdans
is er veel veranderd. In 1973 was internationaal volksdansen hier nog
een vrijwel onbekend begrip. Maar
in de jaren tachtig waren er al zo
veel dansers in Finland dat we zelfs
buitenlandse leider en leidsters voor
volksdans hier konden uitnodigen.
Die kwamen bv. uit Nederland, Zweden, Israël, Roemenië, Bulgarije etc.
En nu geef ik zelf ook les volksdans
in duitstalige landen zoals Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en
Liechtenstein.
Afgelopen zomer is de groep Hamburg in Finland op vakantie geweest
en heeft bijvoorbeeld ook gedanst

Opmerkingen:
'oculeren' = op bepaalde wijze
enten.
http://www.neuvokas.org/sylviakoti.html
(Sylvia-koti on Lahdessa toimiva
kehitysvammayhteisö, joka tarjoaa
palveluja valtakunnallisesti. Sylviakoti on kehitysvammaisille lapsille
ja nuorille tarkoitettu hoitokoti, joka
toimii steinerpedagogisessa hengessä. Sylvia-kotiin voi hakeutua alle
koulu- ja kouluikäiset lapset sekä
jo peruskoulunsa päättäneet nuoret
yleissivistävään jatkokoulutukseen.)

Ik ben... Wim van der Kooij
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Baten- en lastenrekening
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Nederlandse Vereniging in Finland
Baten en Lasten rekening 1.1.2005 -31.12.2005 (euro)

INKOMSTEN
contributieheffingen
contributie individueel
contributie gezin

5 066,00
120
85

2 092,00
2 974,00

creditrente
entree-betalingen
entrée Kirkkonummi
entrée sauna Ylikiiminki
entrée wijnproeverij
entrée sauna Nuuksio

11,72
413,10
35,60
170,00
82,50
125,00

subsidies

1 500,00
subsidie onderzoek Mannerheim

1 500,00

sponsoring
overigen

1 050,00
voorschot tickets Fin-NL 8.6.2005

312,00

TOTAAL INKOMSTEN

8 352,82

UITGAVEN
bestuurskosten
bankkosten
secretariaat
reiskosten
bestuursvergaderingen

771,06
90,18
253,36
181,98
245,54

evenementen & activiteiten
act. Nieuwjaarsborrel
act. Erelidmaatschap
act. Sinebrychoff
act. Knossosborrel
act. Koninginnedag
act. Kirkonummi
act. Bijeenkomst Oulu
act. Contactpersonen
act. sauna Ylikiiminki
act. Leidens Ontzet
act. wijnproeverij
act. lezing stoomcursus domheid
act. sauna Nuuksio
act. Sint in Helsinki
act. Sint in Oulu

4 116,81
519,24
317,40
367,10
137,10
50,00
92,80
27,84
478,61
522,50
644,76
281,70
100,00
375,00
31,31
171,45

informatie & publicaties
Noorderlicht
Nieuwsbrief
internet

2 330,09
2 231,21
0,00
98,88

overigen

28,00
bloemen begrafenis Robert de Caluwé
terugstorting voorschot tickets Fin-NL 8.6.2005

TOTAAL UITGAVEN

28,00
312,00
7 557,96
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Balans

Nederlandse Vereniging in Finland
Balans 31.12.2005 (euro)

Activa
Merita 200138-476383
Kas

Passiva
6 075,48
0,00

openstaande verrekeningen
besteedbaar saldo 1.1.2005
afname saldo
besteedbaar saldo 31.12.2005

1 500,00
5 280,62
-705,14

6 075,48

4 575,48

6 075,48

Vantaa 7 januari 2006
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ommigen van u weten het al,
voor anderen zal het nieuw
zijn. De Nederlandse Vereniging in
Finland heeft een nieuwe website.
De domeinnaam werd geclaimd
even voor de algemene ledenvergadering. Vijf dagen later was het
geregeld. In de maanden daarna is
er hard aan gewerkt en rond bevrijdingsdag was het zover. De oude
website ging uit de lucht en werd
doorgelinkt naar de nieuwe website.
Hetzelfde is onlangs gebeurd met
het forum zodat we nu alles onder
één dak hebben.

links de juiste richting uit wijzen
hoe beter het is.

Het doorlinken laten we de komende maanden nog even zo mensen de gelegenheid te geven hun
links te updaten. Daarnaast is er
nog de zoekmachine factor. We
moeten natuurlijk voor de zoekmachines wel te vinden zijn. Google
wist ons gauw te vinden, maar voor
yahoo was het even wennen. Dan
wachten we het resultaat van ons
verzoek tot wijziging bij het open
directory project, waaraan veel
websites zich spiegelen, nog even af.
Ondertussen zijn mailtjes uitgegaan
naar zo ongeveer iedereen die we op
google en yahoo konden vinden die
een link naar ons heeft. Sommigen
reageerden heel vlug, bij anderen
ging het uitermate moeizaam, maar
vooralsnog lijkt alles in die zin op
rolletjes te gaan. Mocht u een linkje naar onze website gezet hebben
dan graag deze updaten. Hoe meer

Het adres van de nieuwe website
is http://nederlandsevereniging.ﬁ/.
Beetje lang zult u misschien zeggen,
maar vorig jaar hebben internetcommissie en bestuur er democratisch over gestemd en dit is het dus
geworden. Het went wel. De Nederlandse verenigingen in Chili en
Oostenrijk hebben een soortgelijke
naam, en die in Griekenland zal er
gauw een hebben. Voor het bestuur,
de contactpersonen, noorderlichtredactie alsmede de internetredactie
zijn speciale email adressen aangemaakt. De contactpersonen hebben
mailinglijsten in beheer gekregen
die ze naar believen kunnen gebruiken in hun contacten naar leden
en geïnteresseerden toe. De nieuwe
email adressen van contactpersonen
vindt u zoals gebruikelijk achterin.
Voor meer info verwijs ik naar de
“contact” rubriek op de website,

Dat mensen ons nu al snel weten
te vinden blijkt uit de statistieken
van de afgelopen maanden. Trok de
oude site 1 of 2 bezoekers per dag,
in maart was dat bij de nieuwe site al
20, nu (half mei) is dat al naar 100.
Het is een groot succes en daar zijn
we blij mee, maar het vraagt ook
om meer controle en coördinatie.
Daarover later meer.

Het webadres

alsmede het item “mailinglijsten”
even daaronder. Contactpersonen
(en leden) kunnen, mits zij ingelogd op de website zijn, activiteiten
toevoegen aan de kalender. De vijf
dichtstbijzijnde activiteiten worden
dan op hoofdpagina aan de rechterkant van uw scherm zichtbaar gemaakt. Een klik op de kalender en
u zit in een maandoverzicht waarin
de activiteiten naar regio geschikt
zijn. Mocht u niet precies weten hoe
u activiteit moet invullen vraag het
dan aan de internetredactie en/of
zend gewoon een mail met betreffende info naar hen toe.
De opbouw van de website is
expres in stukjes, zodat de beheertaken makkelijk te verdelen zijn.
Op de nieuwe webruimte zijn drie
belangrijke nieuwe onderdelen geinstalleerd, te weten:
De website zelf
Het forum
Een fotogalerij
Het registeren zou in principe
voor elk onderdeel apart moeten,
maar gelukkig zijn er bepaalde
bruggen die synchronisatie mogelijk maken. Daardoor kunnen de
beheerders een hoop van de last van
u wegnemen door s u slechts 1 username en 1 password voor alle onderdelen te geven. Voor het aanmelden
kunt u drie wegen bewandelen:

Nederlandsevereniging.fi

Guido Nuijten
Penningmeester Nederlandse Vereniging in Finland

Nederlandsevereniging.fi
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1) Aanmelden op het forum
2) Aanmelden bij de fotogalerij
3) Een mail naar uw klantvriendelijke webbeheerder. Zijn email adres
is admin@nederlandsevereniging.ﬁ.

De website
De website zelf bevat naast de
traditionele zaken die op de oude
website te vinden waren een nieuwe
onderdelen die een commerciële inslag. De eerste is een jobline waar
bedrijven, tegen betaling, hun personeelsadvertenties kwijt kunnen. De
andere zijn de mini advertenties zoals
men die ook bij de dagbladen vindt.
Voor leden zal een aantal advertenties
per jaar gratis zijn, daarna moeten zij
net als anderen ervoor gaan betalen.
Een ander nieuw onderdeel is het
kookboek. Daar staat nu nog niet
zoveel in, maar wij hopen dat binnenkort met enige leuke recepten te
kunnen aanvullen.

Het forum
Het spreekt haast vanzelf dat het
oude forum op starware.nl niets te
maken heeft met het nieuwe. Als u al
een account op het oude forum had
zult u zelf een nieuw account op het
nieuwe forum aanmaken. Wij gaan
dat niet voor u doen want dit is voor
ons een unieke mogelijkheid om het
bestand op te schonen en de inactieve
leden eruit te halen.
Bij het proﬁel dat u na registratie
kunt instellen kunt u kiezen voor
vier talen. Te weten: Nederlands,
Fins, Zweeds en Engels. Ook kunt
u daar bepalen hoe het forum op uw
computer eruit ziet. U kunt kiezen
uit ongeveer 20 templates die het
aanzien van bepalen. Er zijn bijvoorbeeld Starwars, Men in Black

en World of Warcraft templates die
aanzien van het forum verlevendigen.
Slechts drie daarvan worden door het
beheer team actief ondersteund. Dat
is ten eerste het subsilver template,
die de internationale standaard voor
dit soort forums is, ten tweede de
"Nederland" template die een kloon
hiervan is, en ten derde de redsilver
template die de redactie tot standaard
heeft uitgeroepen. Onder deze templates kunnen terzijnertijd allerlei extra's geïnstalleerd worden terwijl dat
bij andere niet het geval zal zijn.

De fotogalerij
De oude website had al een fotohoek, maar de fotogalerij die we nu
hebben is een stuk uitgebreider. Om
deze foto's op ware grootte te kunnen
zien moet men eerst registeren en inloggen. Buitenstaanders kunnen alleen een verkleinde versie zien. Foto’s
van verenigingsactiviteiten kunnen
hier worden neergezet. Anderen, die
belangstelling hebben kunnen dan
de foto's op ware grootte verkrijgen
zodat zij het bij hun lokale fotograaf
of met hun eigen printer kunnen af-

drukken. De foto's zijn schaalbaar,
standaard 320x320 en 640x640,
zodat ze op elk scherm goed te zien
zijn. Het copyright van de foto's ligt
bij degene die ze gemaakt heeft, maar
u kunt ervan uitgaan dat u impliciete toestemming heeft de foto's te
kopieren voor thuisgebruik (anders
stonden ze er niet). Gebruik van de
foto's voor commerciële doeleinden is
vanzelfsprekend een andere zaak.
Mocht u vermoeden hebben dat
iemand op de foto zijn af beelding
niet op de website wil hebben is dan
is het raadzaam dat eerst even te
checken. Als iemand bezwaar aantekent tegen het gebruik van zijn
portret op de website zullen in alle
gevallen dat verzoek honoreren. Het
moet namelijk gewoon leuk blijven.
Voor iedereen.

Het blog
Een onderdeel dat echt apart staat
van de rest is het blog. Dat is een
soort openbaar dagboek, ook voor
niet-leden. De registratie staat dan
ook geheel op zichzelf en is compleet
losgekoppeld van de rest. Het Blog is
er om een podium aan buitenstaanders, die nuttige informatie kunnen
hebben, te geven. In hoeverre dat
gaat lukken hangt van de bijdragen
af. De vereniging aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor artikelen die
niet namens het bestuur geschreven
zijn. Ook bestuursleden kunnen hun
commentaar op persoonlijke titel op
dit blog kwijt tenzij expliciet vermelden namens het bestuur te spreken.

Vrijheid, blijheid en de nettiquette
Is het nu allemaal vrijheid, blijheid
op het net voor iedereen die eens lekker iemand op het internet wil afzei-

ken?? Natuurlijk niet. Van iedereen
die ons op internet bezoekt wordt
verwacht dat hij/zij zich aan de nettiquette houdt. Spammen, zieken,
racisme (en andere vormen van discriminatie) zijn niet toegestaan.
De internetredactie staat daar
borg voor. Zij zorgt tevens voor
pluriformiteit op de website. Dat
wil zeggen dat alle smaken en gezindten aan bod komen zolang
dat binnen bovenstaan de kaders
geschied. De interredactie beoordeelt de stukken die u aanbiedt op
relevantie, net als de redactie van
Noorderlicht dit doet. Soms zullen
we dan moeten zeggen "dit is niet
het podium" hiervoor en/of "probeer het daar eens".
Het doel is namelijk niet een zo
strikt mogelijke censuur, maar het
handhaven van het democratisch
gehalte op de website. De manier
waarop de huidige organisatiestructuur in elkaar zit maakt de website
beheersbaar zonder dat er al te veel
ingegrepen hoeft te worden. Het is
een minimalistische benadering die
de boel controleerbaar houdt.
Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat
sommige bezoekers bepaalde vormen van kunst niet mooi vinden.
Jammer dan!! Wanneer men iets
niet mooi vindt staat het vrij om
andere mooiere artikelen of plaatjes
toe te voegen. Dat juichen we zelfs
toe. Hoe levendiger de
website, hoe beter. Dus
als u denkt, dit vind ik
nou leuk, aarzel niet!
Registreer u, log in,
en zet uw stukje op de
website. Het zal automatisch op het veld
met de meest recente
a r t i kelen komen en
als uw artikel interessant gevonden word, bij de meest
populaire!

Iedereen heeft boeken thuis staan.
Veel daarvan die hij/zij niet of nauwelijks leest. U kunt deze boeken
ter leen aanbieden op het internet.
Daarvoor hebben een apart hoekje
gecreëerd die niet via de gewone site
te bereiken is. De link van deze virtuele bibliotheek is
http://bib.nederlandseverniging.ﬁ
Door boeken aan te bieden verkrijgt u ook het recht boeken van
anderen te lenen. Wanneer u een
boek gelezen heeft kunt u een recensie schrijven. Een stukje over
hoe u het gevonden heeft. Dat kan
kort, bijv. "dit was een schitterende
schelmenroman", danwel zeer uitgebreid.
Degene van wie u het boek geleend hebt kan ook feedback geven.
Dat kan zijn "ik kreeg het boek op
tijd en in perfecte staat terug", danwel "deze jongen leen ik nooit meer
een boek". U kunt zich voorstellen
dat het dan moeilijker wordt een
boek van anderen te lenen. Deze
vorm van sociale controle garandeert de eigenaar dat er zuinig met
zijn/haar boeken wordt omgesprongen. Anderzijds garandeert het de
lener dat bij goed gedrag, hij/zij
weer boeken van anderen kan lenen. Dit systeem is niet nieuw. Het
is afgekeken van ebay en die zoals
u weet daar heel erg groot mee geworden.

Als je dat laatste doet kan het
handig zijn de naam te noemen van
de Nederlandse Vereniging. Het bestuur kan de bibliotheek garantie
geven dat het niet zomaar een gek
idee van een rare Nederlander is.
Er zit daarnaast nog iets anders
aan vast. Stel er ontstaat een levendige boekenclub in Turku en in
Oulu. Normaal gesproken zouden
deze clubs nooit met elkaar kunnen
uitwisselen, maar als de vereniging
een samenwerking met de bibliotheken in beide steden kan aangaan,
dan kunnen er misschien boeken via
de interne post van de bibliotheken
uitgewisseld worden.
Toekomstmuziek. Het in initiatief voor boekuitwisseling moet
echt van onderop komen. D.w.z.
de leden zullen het eerst zelf moeten organiseren. De vereniging kan
niet meer doen dan ondersteuning
bieden via bovenstaande database
en bemiddelen via contactpersonen
en bestuur. Pas als er voldoende
massa is kunnen we het groter aanpakken.

Werken aan werk
Een ander project wat de vereniging wil gaan doen is het helpen
van Nederlanders bij het vinden van
werk. In het najaar zullen daarom
een aantal seminars georganiseerd
worden over het werken in
Finland. Daarnaast bieden
we nu al aan werkgevers de
mogelijkheid om te adverteren op de jobline van de
website.

Twee belangrĳke projecten:
De virtuele bibliotheek
Werken aan Werk

De virtuele bibliotheek
Zijn we nu klaar met de website?
Ja en nee. Het huis staat er, maar
sommige punten zijn voor verbetering vatbaar. Dat is altijd zo. Het
werken aan verbeteringen is een
continu proces. We stellen uw feedback daarom uitermate op prijs.
Een project wat mij zelf na aan
het hart ligt, maar wat nog in de
steigers staat is het volgende. Een
virtuele bibliotheek. Stel u voor.

Hoe gaat dat nou als je boek wilt
lenen? Je kunt een afspraak maken
de eigenaar ergens te ontmoeten.
Thuis, in een café etc. Dat is natuurlijk het leukst omdat het gezellig is. Het boek staat dan niet
op zichzelf maar is aanleiding voor
meer contact. Maar goed, als dat
niet mogelijk is kun je afspreken het
boek op een bepaalde plaats te droppen. Die plaats noemen een book
crossing point. Een book crossing
point kan overal zijn. De barman
van het stamcafé kan een boek in
bewaring nemen, maar je zou ook
een afspraak kunnen maken met de
lokale bibliotheek.

We willen terzijnertijd
een banenmarkt organiseren en/of excursies naar
bepaalde relevante bedrijven. Mensen die een baan zoeken
willen we daarom oproepen hun CV
te sturen naar het secretariaat. U
kunt er van op aan dat de gegevens
in de CV niet zonder toestemming
aan derden ter beschikking zal worden gesteld. We zijn nog zoekende
naar een tool om het inleveren van
de CV's via de website te laten verlopen, maar vooralsnog hebben
we niets gevonden dat voldoende
bruikbaar is. Voor tips houden we
ons aanbevolen.
Jos Helmich
informatiemanager
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ETRONELLA-AVOND op 9
maart 05 in de residentie van
de Nederlandse ambassadeur in Kaivopuisto.
Beste lezer/es,
We kunnen terugkijken op een geslaagde avond rond de Nederlandse
legendarische ﬁguur Petronella of
Sylvia van der Moer.
Wij, dat zijn leden van de Nederlandse Vereniging in Finland, leden
van de Fins Nederlandse Vereniging,
leden van de Nederlandse ambassade en voorts enige genodigden.
Bij elkaar wel een man/vrouw of
vijftig, en dat is nogal wat voor zo'n
bijeenkomst!
De sfeer van de avond was prima
en vriendschappelijk, de ontvangst
door de ambassadeur en zijn gastvrouwe voor deze avond, Ellen, was
uitermate vriendelijk en gastvrij,
de lezingen van Arnold Pieterse en
Mauno Pyhtilä waren interessant
en het dankwoord van Pasi en Arie
was gemeend en oprecht hartelijk.
Dank ervoor.
Arnold Pieterse sprak geëngageerd
in zijn bondige powerpoint-inleiding
over Petronella, de Nederlandse legende in Lapland. Het is duidelijk
dat hij nog steeds 'weg van haar' is,
al moet ik eerlijk zeggen, wel op een
echt professionele en doordachte manier. Ik ben ook wel 'gek op haar',
daar niet van, maar 'weg van haar',
nou nee, zover ben ik nog niet gekomen. Arnold weet er allerhand van,
heeft o.a. het boek van Mauno Pyhtilä 'Balladi kauniista Petronellasta,
Lemmenjoen legenda' in het Nederlands vertaald en probeert de laatste
informaties over haar bij te houden.
Hij gaf er ook heel wat van op deze
avond aan ons door. Fijn zo.
Mauno Pyhtilä was dit keer onze
gast uit Oulu. Hij is de schrijver van
het vernoemde boek en was bereid
ons in te leiden in opvallende punten uit zijn interviews, die hij in de
jaren 80 gehouden heeft bij degenen
die Petronella gekend hebben. In zijn
boek schrijft hij zelf: 'Het meest saaie
boek wordt spannend wanneer haar
(=Petronella's) verhaal wordt verteld' (blz. 144). Een variatie hierop
ontstaat als we de woorden 'het' en
'boek' door 'de' en 'spreker' vervangen, want een beetje monotoon en zo
echt rustig oer-ﬁns was Mauno, de
lector, wel in zijn voordracht. Ook

zijn Engels liep wat moeizaam, bijna
geﬂuisterd en binnensmonds, maar
ok ... door de Petronellaanse inhoud
bleef het toch een spannende en interessante voordracht. Meneer Pyhtilä,
oprecht dank ervoor.
Het verhaal van Petronella wil ik
hier verder niet meer herhalen. Als
je het wilt nalezen, dan zijn er ruimschoots mogelijkheden op de site van
de NViF of via het Noorderlicht en
Aviisi. Verder is het boek van Mauno
Pyhtilä nog wel ergens in een Finse
bibliotheek te vinden en de Nederlandse vertaling van Arnold Pieterse
zelfs ook nog wel in een Nederlandse
boekwinkel. Tot zover dit korte verslag van de ﬁjne avond in de Nederlandse residentie.
Een van de charmantste gasten
van de avond was de hoofdrolspeelster van de Petronella-musical van
dit jaar in Oulu, Isa-Eerikka Lehto.
Een heerlijke jonge vrouw, zeker
even mooi als de echte Petronella een dikke vijftig jaar geleden- die nu
nog leeft en al 82 jaar is Maar 'in
de herinnering zal ze eeuwig jong en
mooi blijven!', zei een van haar aanbidders van toen. En Isa-Eerikaa <=>
Petronella, zij zijn ook frappant door
hun tegenstelling: Sylvia sprak vloeiend Engels en aan het eind van haar
verblijf in Finland een wat moeizaam
Fins; Isa-Eerikka spreekt uiteraard
vloeiend Fins en nu na al de geslaagde

opvoeringen van de musical in Oulu
slechts een wat moeizaam Engels.
Heerlijk vond de Finse Isa-Eerika
haar rol in de musical/revue beslist
ook wel, ze vertelde ons dat ze zich
heel goed had kunnen inleven in de
ﬁguur van de Nederlandse legende
en ervan overtuigd was, dat ze bij
Petronella helemaal niet te maken
had met een bedriegster of spionne
(-zoals toentertijd door de politie wel
beweerd werd-) maar met een vrouw
die de gouddelvers van toen (die haar
op handen droegen) een heel warm
hart toedroeg. Zo'n warm hart
zelfs, dat Petronella nog steeds bij
de goudzoekers een begrip is, getuige
bijv. ook de succesvolle musical in februari 2006 in Oulu, toch veel meer
dan vijftig jaar na datum! In het boek
van Mauno Pyhtilä heet Petronella
'De goede Lapse fee' en hoofdstuk
12 begint zo: “Petronella was (eind
1950) het land uitgezet, maar ze was
niet vergeten. De onrechtvaardige
behandeling die haar ten deel was
gevallen en de uitzetting maakten
van haar een martelares en uiteindelijk bijna een heilige. De mensen
bij wie ze zich onvergetelijk had gemaakt, waren de goudzoekers.” Ik
moet overigens bij Petronella vaak
denken aan de tegenwoordig zo veel
besproken bijbelse Maria Magdalena, door sommigen aanbeden, door
anderen vermaledijd. Door de een
een heilige genoemd, door de ander
een hoer. Bij Petronella zal het zo'n

Tot slot nog iets heel anders: met
één probleem zit ik al tijden lang.
Hoe heeft deze Nederlandse vrouw
het klaargespeeld, vele Finnen zo
hartstochtelijk te veroveren? Wat
was het geheim van haar? Een leuk
antwoord kreeg ik via mijn mail
van onze Henriette -ja ja, de lectrice
viool aan de Siba!- die als vrouw
beter aanvoelt, waar de schoen

V

klemde of beter waar de kogel in
de roos trof.
Het antwoord luidt: In Petronella's glimlach! (Henriette) “Ik
weet nog goed hoe ik eens te maken kreeg met een "jaloers" Fins
meisje. Zij kon er niet tegen dat
ik de mensen in de ogen keek als
ik tegen ze praatte. Als ik iets niet
begreep glimlachte ik, dat kon zij
niet uitstaan. Finse mannen daarentegen vonden deze Hollandse manier van gedrag prachtig!”
(peter) Betekende de glimlach
v a n Pe t r one l l a nu he t z e l f d e ?
(Henriette) “Vanwege de glimlach
en het in de ogen kijken kregen
mannen ook respect voor je. Ik
ben nooit in een situatie beland
waar die glimlach werd beschouwd
als een rechtstreekse uitnodiging
voor intiem contact. Intiem contact bieden Finse vrouwen aan op
een andere manier. Het verhaal
over Petronella's hoge moraal kan
dus waar zijn.”
Twee vliegen in een klap, ze veroverde de goudzoekers maar bleef of
afstand, heerlijk Henriette. Petronella was dus een frisse Hollandse
meid en geen losbol, dat is nu wel
zeker. In mijn commentaar op Henriettes mail schreef ik:

(peter) “Petronella was een verrassende en Finse mannen toch wel
snel voor zich innemende, openhartige Nederlandse jonge vrouw. Jazeker! ... Het thema 'intiem contact'
is inderdaad een open vraag in de
hele geschiedenis rond Petronella.
Ze was gewiekst en wist mannen
tegen elkaar uit te spelen, maar in
Lapland bij de goudzoekers zal ze
inderdaad wel kuis geleefd hebben,
gewoon om te kunnen overleven.
Eén man in een groep haar absolute gunst geven had gevaarlijk of
zelfs dodelijk kunnen zijn, lijkt
mij! Maar wat Klaus en Petronella
betreft gedurende de lange trektocht te voet met z'n tweeën door
het woeste Lapland van toen, daar
liggen de zaken en de vragen wat
gecompliceerder. En een antwoord
hebben we niet, want zowel Klaus
als Petronella zwijgen over dit thema. Klaus is in 2003 gestorven en
Petronella leeft weliswaar nog in
Amerika -zegt haar dochter Solange- maar is al oud (82) en wil zelf
geen enkel contact opnemen, met
niemand.” Niet met Henriette, niet
met Arnold, niet met mij. Jammer
eigenlijk.
Kerava, 3 mei 2006
Peter Starmans
lehtori

oor de verandering wil ik
twee meest prominente Finse poliin Nederland ook nog al eens gedeze keer een ﬁnstalig boek
tici, Mannerheim (ruwweg: 1e helft
kleurde meningen w.b. gedraginbespreken. Iedereen die in Fin20e eeuw) en Kekkonen (2e helft
gen in de Tweede Wereld oorlog ten
land wel eens wat vaker in een
20e eeuw) bestaan vele werken.
beste gegeven.
boekhandel rondsnuﬀelt, zal het
Helaas lijkt een niet gering deel van
zijn opgevallen dat er veel boeken
die werken behept met sterke inDe wendingen in de geopolitieke
verschijnen over de
positie van Finland
Finse geschiedenis.
in de laatste 100
Van al die historijaar zijn dusdanig
Max Jakobson – Vuosisadan tilinpäätös
sche beschouwingeweest dat de be(‘De balans van een eeuw’) Uitgever: O�ava.
gen gaan er heel veel
oordeling van wat
Het werk is een trilogie (bĳ elkaar ongeveer 1300 blz.)
over de Winteroorooit als ‘gunstig’
bestaande uit:
log (Talivsota) en
werd gezien nogde Continueringsal eens veranderd
1. Väkivallan vuodet (‘De jaren van geweld’)
oorlog (Jatkosota).
is, wa a rbij soms
2. Pelon ja toivon aika (‘De tĳd van vrees en hoop’)
Verschillende Finse
ook nog een on3. Tilinpäätös (‘De afrekening’)
vrienden vertelden
derscheid gemaakt
me dat vermoedelijk
moet worden tusPrĳs: € 30,- tot € 40,- per deel
over ‘elke vierkante
sen de formele lemeter in oorlogszi ng ten gerie ve
tijd’ tenminste één
van de geopolitieke
kleuringen, hetzij door de tijdgeest,
keer al iets geschreven moet zijn.
balans en wat de Finnen in overgrohetzij door politieke motieven. Met
Een andere volumineuze loot aan
te meerderheid er echt van dachten.
dat laatst bedoel ik dat afhankelijk
de stam van Finse historische puDaar zijn (1) de jaren voorafgaand
van de positie van de schrijver de
blicaties zijn de biogra ﬁeën en
aan de onafhankelijkheid (men was
besprokene in een meer of minder
autobiograﬁeën, met name over
vooralsnog tevreden met ‘home
gunstig daglicht komt te staan. Die
personen met een politieke achterrule’), (2) de rumoerige tijd van
neiging tot kleuring is niet noodzagrond. Over sommigen zijn zelfs
afscheiding en burgeroorlog 1916kelijkerwijs een uitgesproken Fins
vele biograﬁeën en beschouwingen
1919, (3) de opbouw van een jonge
fenomeen, bijvoorbeeld de op zich
gepubliceerd. Bijvoorbeeld over de
natie 1920-1939, (4) de oorlogstijd
gerespecteerde Lou de Jong heeft

Boekbespreking - Max Jakobson

vaart wel niet lopen, maar toch ...
iets vergelijkbaars is er herfst 1949
aan de hand geweest, althans voorzover we het weten. Via de politie
en uit de pers en natuurlijk uit de
verhalen die er over haar de ronde
deden. Dat ze in Zweden echter met
Mata Hari vergeleken werd, gaat de
meesten toch wel te ver, daarvoor
was ze in haar wezen te a-politiek en
ook gewoon te menselijk en geliefd
en daarvoor viel de verdiende straf
ook wel te mild uit, zij het naar de
mening van velen toch nog te hard
en ongenuanceerd. Nou ja, toentertijd wisten de Finnen niet, wat
ze met deze Nederlandse eigenlijk
aan moesten. Kunnen we het hun
dat kwalijk nemen? Zo'n knappe,
vlotte, populaire en openhartige
dame zou een spionne moeten zijn?
Nee toch, maar ja ... wat te doen?
Wegsturen dan maar, terug naar
Nederland.

Petronella avond

11

Boekbespreking - Max Jakobson

12
1939-1945 waarin de keus tegen de
op gebiedsuitbreiding beluste USSR
een keus voor (nazi-) Duitsland
impliceert, (5) de moeilijke wederopbouw, landhervorming, herstelbetalingen en Russen in Porkkala van
1945 tot 1955, (6) de economische
opbloei en de fragiele co-existentie
met de USSR tot ongeveer
1970, (7) verdere ontwikkeling en neutraliteit als
handelsmerk tot eind jaren 80, (8) nieuwe groei na
economische crisis, opname
in de EU en neutraliteit als
misvatting.

ook een proloog om de natievorming en de lotgevallen van het Finse
grondgebied in de 19e eeuw kort te
kenschetsen. Het tweede deel loopt
van 1946 tot 1972. In die periode
slaagt Finland er in om van een aanvankelijk nogal precaire co-existentie
met de Sovjet-Unie te manoeuvreren

Dit werk is absoluut
een aanrader. Dankzĳ
de heldere schrĳfstĳl is
het ook toegankelĳk
voor degenen die het
Fins nog niet volkomen
beheersen.

De consequentie van een
dergelijk historisch verloop is dat politici pas na
terugtreding uit de politiek vrijer kunnen spreken
en zonder belemmeringen
kunnen duiden wat ze nu
eigenlijk bedoeld hadden. Echter
door dat laatste mengt zich ook nog
al eens een ‘schoon praten van ‘t eigen straatje’. Nu zie je dat ook elders,
maar bij het raadplegen van Finse biograﬁeën moet je die waarschuwing
zondermeer steeds in je achterhoofd
paraat houden.
De reden waarom ik de trilogie van
Max Jakobsson wil aanprijzen is nu
juist dat het goed aansluit bij de Finse
traditie van historische en biograﬁsche werken, zonder dat bij dit werk
het oppoetsgedrag prominent wordt.
Bovendien komt de schrijver niet alleen over als oprecht, maar hij blijkt
ook belezen, is een eminent politiek
analyticus en beschikt over een heldere schrijftrant. Voor iedereen, die
wat meer tijd wil investeren in het
begrijpen van de politieke geschiedenis van Finland in de laatste 100
jaar en daarmee ook in het begrijpen
van verschillende gevoeligheden in
de hedendaagse Finse politiek, is dit
werk absoluut een aanrader. Dankzij de heldere schrijfstijl is het ook
toegankelijk voor degenen die het
Fins nog niet volkomen beheersen.
Anders gezegd als je grotere artikelen in Helsingin Sanomat (of een
andere serieuze krant) zonder grote
moeilijkheden kan lezen, dan kan je
ook deze trilogie lezen.
De trilogie is min of meer chronologisch opgebouwd, ofschoon
er nogal eens wordt teruggegrepen
op eerdere voorvallen uit een voorafgaande periode. Het eerste deel
behandelt de periode vanaf de eeuwwisseling tot en met 1945. Het bevat

naar een meer algemeen (internationaal) aanvaarde neutraliteitspositie
en tegelijk een redelijke welvaartsstijging te bewerkstelligen. In het
derde deel dat van 1972 tot het eind
van de 20e eeuw komt onder andere
de zg. Finlandisering aan bod, de
perikelen rond ‘t alsmaar voortdurende presidentschap van Kekkonen
(1962-1978) en natuurlijk de grote
wendingen na 1989. Het laatste deel
heb ik nog niet gelezen. Hierbij dient
beseft te worden dat de gebeurtenissen van na 1989 plaatsvonden toen
Jakobsson al de pensioengerechtigde
leeftijd had bereikt en derhalve weliswaar nog actief was, maar verder
van de dagelijkse politiek af stond.
Derhalve in het derde deel is zijn beschouwing over bijvoorbeeld de Finse
– Estse verhoudingen waardevoller
dan de beschouwingen over het Midden-Oosten. Hij waagt zich ook aan
een epiloog, waarin getracht op basis
van de historische lessen enkele lijnen
naar de toekomst te trekken.
Hoewel het boek in de eerste plaats
een politiek-historische beschrijving
en verklaring van het (geo)politieke
wel en wee van Finland behelst, is het
allerminst ‘droog’. Jakobson heeft
oog voor de menselijke eigenaardigeden van de diverse Finse en buitenlandse politici, maar hij verliest zich
niet in een aaneenrijging van anekdotes. Ook besteedt hij hier en daar
op een elegante manier aandacht aan
zijn eigen wortels (van Joods-Russische origine) en enkele belangrijke
momenten in zijn eigen leven, met
name als die verweven zijn met de
politieke historie.

Hierbij tot slot twee citaten uit het
werk. Beiden geven een indruk van
het ruimte laten voor meerdere visies
in de trilogie, alsmede van de tot op
heden aanwezige dubbelzinnigheid
in de Finse politieke fraseologie. Het
eerste citaat betreft de Finse visie(s)
op Joodse vluchtelingen in de jaren
vóór de Tweede Wereldoorlog en het
tweede betreft een bezoek aan de
Sovjet-Unie in 1958 van een Finse
delegatie o.l.v. president Kekkonen.
1. (uit ‘Väkivallan vuodet’ blz.
119) “Kun matkustajalaiva Ariadne toi elokuussa 1938 Saksasta
60 Itävallan juutalaista Helsinkiin,
hallitus päätti käännyttää heidät
takaisin. Keväällä 1939 Kekkonen
ilmoitti, että maassa oli vain 228
Keski-Euroopasta tullutta pakolaista, suurin osa juutalaisia.
Pakolaispolitiikasta käytiin vilkasta keskustelua: mitään itsesensuuria
suhtautumisessa Saksaan tässä vaiheessa (nadruk AP) ilmennyt. Vastakkain olivat lähinnä IKL:n lehtien
antisemiittiset kannanotot ja liberaalien ja sosiaali-deomkraattisten
lehtien humanitäärisiä nähtökohtia
korostavat kommentit. Suomalaisten perinteistä asennetta, joka ei ole
vieras tämän päivänkään kansalaismielipiteelle, heijasti Uuden Suomen
linja, jonka mukaan meitä lähinnä
ovat heimoveljemme itärajan takana.
Merkille pantava oli myös eräiden
elinkeinoa lojen jä rjestöjen ha llitukselle lähettämä kirjelmä, jossa
sanottiin, että juutalaisten maahanmuutosta ei tule olemaan missään tapauksessa Suomen elinkeinoelämälle
mitää hyötyä. ....”
2. (uit ’Pelon ja toivon aika’ blz.
235) ”Kekkonen oli esittänyt toivomuksen, että vierailuohjelma käsittäisi kolme päivää Moskovassa,
minkä jälkeen hän halusi kotimatkalla pistäytyä Virossa. Isännät päättivät toisin. Vierailu, joka alkoi 22.
toukokuuta 1958, kesti kymmenen
päivää ja vieraita kujetettiin Uralin
taakse Sverdlovskiin ja sieltä vielä
Uzbekistaniin. Ulkonaisesti vierailu
oli ulkoministeri Johannes Virolaisen
sanojen mukaan kuin ’yhtä juhlaa’.
Kekkonen puhui pitkään henkilökohtaisten suhteiden merkityksestä
......”
Rest mij nog om u veel leesplezier
te wensen,
Adriaan Perrels

Sudoku puzzel

13

S

udoku puzzels zijn waarschijnlijk in de jaren zeventig bedacht in Amerika, maar werd vooral
populair in Japan. Daar komt ook
de naam vandaan, su is Japans voor
'getal' en doku betekent 'alleen'.
Hoe los je een Sudoku op? De
regels zijn eenvoudig. Een Sudoku
puzzel bestaat uit een veld van 9 x 9

Puzzel Mei 20 06

hokjes. Het gebied is onderverdeeld
in negen vierkanten van 3 x 3 hokjes. In die hokjes moeten de getallen
1 tot en met 9 worden ingevuld, zodat elk getal precies een keer voorkomt in elke rij, in elke kolom en
in elk 3 x 3 vakje. Je kunt het beste
beginnen door ervan uit te gaan dat
in elk hokje de cijfers 1 t/m 9 kunnen staan: Streep de cijfers aan die

reeds in de puzzel staan en streep
de cijfers die niet ingevuld kunnen
worden weg. Het aantal mogelijkheden per vakje wordt dan steeds
minder. Door logisch te denken
blijft er tenslotte slechts 1 cijfer per
hokje over. Dit vormt de oplossing
van de Sudoku.
Erik Smit
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Eet smakelijk!
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D

e eerste dagen van ons gezin
in Finland herinner ik me nog
goed. In onze nieuwe woonplaats
Oulu wisten we heg noch steg en
één van de eerste dingen die je dan
in een nieuwe omgeving moet doen,
is een winkel zoeken waar je de dagelijks boodschappen kunt halen.
Die was snel gevonden en gewapend
met mijn nieuwe bankkaart ging ik
boodschappen doen. Natuurlijk was
ik er erg benieuwd naar of in Finland
andere dingen te koop zouden zijn
dan ik gewend was. En ja, het eerste
waar ik in de winkel tegenaan liep,
was al enigszins ongewoon: snoep!
Een grote stellage met allerlei soorten
snoep, in alle kleuren van de regenboog, in plastic bakken met een deksel, dat wel. Maar: onverpakt en dat
vond en vind ik vrij onhygiënisch.
Ook tomaten en appels worden natuurlijk “los” verkocht en iedereen in
de winkel knijpt erin, maar die kun
je tenminste nog wassen of schillen.
Snoep natuurlijk niet. Intussen weet
ik, dat onverpakt snoep zo’n beetje
op elke hoek van de straat verkocht
wordt: in de bioscoop, op het station
en zelfs op sommige scholen. Blijkbaar wordt er niemand ziek van, tenminste niet in die zin. Wel vraag ik
me nog altijd af, of er toch mensen
zijn, die stiekem met hun vingers aan
de schuimpjes en vruchtensnoepjes
zitten, even knijpen en voelen of ze
nog niet uitgedroogd zijn.... Of iets
op de grond laten vallen en het dan
weer terug doen in de bak. Of stiekem even likken..... De schepjes, die
je kunt gebruiken om de plakkerige
snoepjes van elkaar los te wrikken
en daarna in een zakje te doen, zien
er ook niet bijzonder schoon uit.
Maar voor degene die karkkipäivä
heeft zal dit geen bezwaar zijn. Eet
smakelijk!
De boodschappen doe ik inmiddels in Finland met veel plezier, er
zijn veel goede en lekkere dingen te
koop en regelmatig maak ik nieuwe
gerechten klaar. In tijdschriften en
op de verpakkingen van de producten staan recepten die ik uitknip en
bewaar. Vooral bij de vermelding
“helppo” is mijn belangstelling gewekt, het moet wel snel klaar zijn natuurlijk. En verder moet het gezond
zijn, maar wat is nu eigenlijk gezond
eten? Eerst moest je iedere dag eten
volgens de schijf van vijf, daarna
was het de voedingspiramide. Niet
te veel, want dan werd je dik. Om te
kijken of je niet te veel woog, moest je
je body mass index bepalen en ook je
buikomvang moet je regelmatig me-

ten: ben je een peer of een appel? En
vitamines moet je binnenkrijgen en
ﬂavonoiden en omega vetzuren.... De
winkels bieden steeds meer producten aan, maar of het ook duidelijker
wordt wat we moeten kopen? Ik houd
het maar bij “helppo”.

In Finland heb ik kennis gemaakt
met vetarme en vetvrije producten,
daarin is hier een grote keus want
veel Finnen hebben aanleg voor harten vaatziekten en een hoog cholesterolgehalte. Vetvrije melk is zoiets, de
eerste keer, dat je dat drinkt heb je
niet in de gaten, dat je melk drinkt,
zo waterig is het. Het schijnt toch erg
gezond te zijn.
Bij het eten krijgen we, behalve
noodzakelijke voedingsstoﬀen ook
veel verkeerds binnen: gif! Iemand
zei tegen mij, dat ze alleen nog maar
wortels uit Noord-Finland wil eten,
want in alle andere zit teveel landbouwgif. En alleen Finse appels
kun je volgens haar ongeschild eten,
Nederlandse appels natúúrlijk niet,
wassen alleen is echt niet voldoende!
Frambozen uit het buitenland moet
je áltijd koken, zo niet, dan dreigt
er een darminfectie. Iemand anders
meent, dat baby’s geen water uit de
kraan mogen drinken, maar dat dit
eerst geﬁlterd moet worden. Of je
koopt het water in ﬂessen. Maar dan
niet die van merk X, want daarin
zitten chemische verbindingen uit
het plastic.

Als ik op de etiketten van de producten kijk wat er in zit, zie ik veel
termen, die niet erg duidelijk zijn,
de z.g E-nummers. Ik kreeg een keer
een boekje in handen met de E-codes, dat was interessant. Er zijn enkele honderden stoﬀen, die aan het
voedsel mogen worden toegevoegd. De chemische namen
van de meeste stoﬀen zien er
gevaarlijk uit. Sommige stoffen kunnen overgevoeligheid
veroorzaken en voor je iets eet
met bijv. E 200 – E232 kun je
maar beter eerst een arts opzoeken. Of erna...
De invloed van bijvoorbeeld
de kinderen op wat er in het gezin gegeten wordt is natuurlijk
groot. Mijn gewoonte om etiketten te bestuderen sloeg over
op onze dochter en zo ontdekte
ze, dat er in salami paardevlees
zat. Daarna konden de kinderen
geen hap salamipizza meer door
hun keel krijgen: “paardjes”
waren “schattig”, die mocht je
niet opeten!!! Intussen is er één
dochter vegetariër geworden en
is het hele gezin minder vlees
gaan eten. Deze zomer zal er
dus bij ons weinig gegrild worden, tenminste geen makkara.
Volgens sommige grappenmakers
is grilworst gezien de samenstelling
(weinig vlees, veel meel) eerder een
bakkersproduct dan een vleesproduct. Dat is dus geen gemis.
Finnen vragen mij vaak wat een typisch Nederlands gerecht of product
is. Ik leg dan iets uit over ontbijtkoek,
watergruwel of boerenkool, maar heb
nog aan niemand uit kunnen leggen
wat dat laatste is en ik ben zelf ook
al bijna vergeten hoe het smaakt! Of
Nederlanders willen weten of we ook
iets nodig hebben uit Nederland, of
we ook iets missen. Een vriendin
stuurde met Sinterklaas speculaas en
ook een zak drop. Drop zou men in
Finland zeker niet kennen, dat was zo
Nederlands. Jammer genoeg kan ik
haar niet een pakket terugsturen met
dropkauwgom, dropsaus, dropjenever, dropkoekjes en vlees in dropmarinade. Tot nu hebben Nederlanders
alleen maar “geschokt” gereageerd als
ik hen een portie dropijs aanbood:
“Bah, dat lijkt me vies!” Hoezo: Nederland een dropland?
Marina Nijhuis
marina_nijhuis@hotmail.com

Winnaars tekenweedstrijd
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Helmi Folkersma

Contactdag in Virkkala
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V

irkkala, in het zuiden van de gemeente Lohja, staat
bekend om de grote appelboomgaarden. Tot 1990
stond Virkkala bekend vanwege de kalkfabriek opgericht
door Petter Forsström. In virkkala was ook de residentie van generaal Mannerheim, en in Virkkala woonden
ook bekende kunstenaars. Oude mensen hebben het nog
over de belangrijke rol die Elisabet Järnefelt speelde in
het leven van het hele dorp. Haar zoon, de schrijver Arvid Järnefelt, leefde heel ascetisch op zijn boerderij. Ook
haar schoonzoon Jean Sibelius woonde gedurende langere
periodes in Virkkala. Jean Sibelius stuurde bijvoorbeeld
vanuit Virkkala het manuscript van zijn vioolconcert naar
de uitgever.
Tijdens de malaise van de negentiger jaren bijna 15 jaar
geleden werd de kalkfabriek in Virkkala gesloten. Voor de
mensen in het dorpje viel de idylle uit elkaar.
Een van de belangrijkste oude gebouwen, het in 1888
gebouwde Kässä, werd eigendom van de gemeente. De
bouwstijl van Kässä is uniek: bijzonder vakkundig timmermanswerk in nieuw-renaissance stijl. Op dezelfde lijst
van unieke gebouwen in Finland staan zowel Kässä als
Villa Kleineh. In 1994 was de restauratie van Kässä voltooid en werd het gebouw in het stadsplan bestemd voor
kultuurgebruik.

In maart stond in de krant dat Kässä zou worden omgebouwd tot kleuterdagverblijf. Er werden door Henriette
Rantalaiho en een vriendin namen ingezameld om dat te
voorkomen. Duizend handtekeningen in korte tijd! De gemeente in verlegenheid gebracht door zoveel enthousiasme
van de burgerij schortte haar beslissing op. Vanwege de
grote interesse van de media waren in Pro-Kässä, en om
geen momentum te verliezen werd er een vereniging op-

gericht ter bescherming van dit cultuurgoed. Sinds kort
bestaat dus nu Virkkalan Kulttuurinystävät Virkby Kulturvänner. Er zijn inmiddels ongeveer honderd mensen
die zich als lid hebben gemeld.
Als klap op de vuurpijl is Henriette als voorzitter gekozen. Ze vindt het als Nederlander zijnde een hele eer,
maar... het brengt ook handen vol werk met zich mee. De

gemeente wil dat onze nieuwe vereniging laat zien dat we
het gebouw waard zijn. Men wenst een zeer uitgebreid
programma voor de komende tijd te zien. Om dat programma een goede start te geven was er reden genoeg om
een contactmiddag te organiseren in Kässä.
Hoewel de hooikoorts door zijn longen gierden had
Noorderlicht een speciale verslaggever gezonden om van
het een en ander verslag te doen. In Kässä hangen veel
schilderijen die de moeite van het bekijken sowieso al
waars zijn. Een dagje naar Virkkala is ook zonder de Vereniging aan te raden!
De culturele activiteiten bestonden uit een voordracht
van Henriette over Kässä, waarvan u zonet een samenvatting heeft gelezen. Daarnaast een voordracht over de
Finse Hakkapellitaas (zie ook de agenda) van een DuitsFinse Historicus. Hij vertelde onder andere over een veldtocht onder leiding van Frederik Hendrik waar deze elite
huurtroepen aan hadden meegedaan. Deze veldtocht staat
in de vaderlandse geschiedenis te boek als een nutteloze
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Contactdag in Virkkala

Daarna, zang van Nederlandse
liedjes, en wat borrelen op zijn Nederlands. Daarbij natuurlijk zoutjes,
sausjes en een gezelschapsspel. Niet
van van dat tamme, zoals Risk, Monopolie of de Kolonisten van Catan,

maar een echt pokerspel. Zeer geschikt voor 12 jaar en ouder! Met
enige Yahtzee ervaring kun je een
eind komen zo blijkt. Uw speciale
verslaggever vond het jammer dat
hij na aﬂoop zijn ﬁches weer moest
inleveren, maar geld speelt geen rol
voor en heer van stand, nietwaar?
In ieder geval was het een gezellige
middag.
Jos Helmich en Henriette Rantaliaho
Ook in het zomerprogramma van
Kässä spelen de Nederlanders een
rol: tentoonstelling van Nederlandse kunstenaars wonend in Finland
(15-25 augustus).

N

ormaal wordt de poﬀertjesavond in de regio Forssa in
het diepste donker van de winter
gehouden. Dit keer was het echter
door allerlei omstandigheden later georganiseerd. Voor sommigen
geen redden om het over te slaan.
Er was zelfs in 1 lid special voor
dit gebeuren uit Estland gekomen,
maar voor anderen kwam dat toch
allemaal niet zo goed uit. Zo kon
het gebeuren dat een klein select
gezelschap zich op 6 mei in Humpilla verzamelde bij het plaatselijke
kotimuseo.
Dit kotimuseo was net voor het
seizoen geopend. In de zomer is
het een gebruikelijke lokatie voor
trouwfeesten en partijen. In het
kotimuseo kunnen makkelijk een
man of 50 en er is voldoende tafelruimte om bordspelletjes te doen.
Het museum is oud en een beetje
donker, maar toch ook wel lekker

koel (kwam van vanwege de recente
opening). Buiten was het inmiddels
toch al een graad of 28 (een echt
heel mooie lentedag) en dan is een
beetje schaduw nooit weg. Dit gold
des te meer voor de pannekoekenen poﬀertjesbakkers die achter hete
fornuizen hun werk deden.

Dan wil bij deze Harry en Aulikki Vierkens bedanken voor hun
gastvrijheid en alle inspanningen.
Ze hebben er echt iets moois van
gemaakt.
Jos Helmich

Toen het eten op was verzamelde
men zich buiten om van de zon te
genieten. Er werden Nederlandse
liedjes gezongen en heel lang doorgepraat totdat het tijd werd huiswaarts te gaan.

Harry Vierkens

Dit jaar organiseren we de poffertjesavond nog een keer eind
september (waarschijnlijk de 23ste)
op dezelfde lokatie. We gaan het
dan combineren met een middagje
Nuutajarvi (daar is een glasmuseum van Iittala). We hopen dat dan
meer mensen langs komen wippen,
want over belangstelling voor een
poﬀertjesavond hadden we niet te
klagen.

Arjen Raateland

Poffertjesmiddag in Humpilla

en dure aangelegenheid, maar volgens de spreker was dat een iets te
hard oordeel (we komen hier waarschijlijk in een later Noorderlicht
nog op terug). Na zijn voordracht,
die door Stephan Vermeulen in het
Nederlands vertaald werd, gingen
we volksdansen met Wim van der
Kooij (zie elders in nummer). Onder begeleiding van Henriette op
de vleugel werd er iets moois opgevoerd.

Koninginnedag 2006
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“Van vlaggen, wel of geen wimpel en het Wilhelmus”

V

rijdag 28 april 2006 is de boeken in gegaan als de
dag dat Koninginnedag in Villa Kleinéh te Helsinki
werd gevierd. Vanuit heel Finland waren de gasten afgereisd om het glas te heﬀen ter ere van de viering van Hare
Majesteits verjaardag. De Nederlandse Ambassadeur Robert Engels en zijn vrouw Eleni hadden niets aan het toeval
overgelaten om het feest een groot succes te laten zijn.
Dat begon al buiten in de Itäinen Puistotie. Ondergetekende, die de honneurs waarnam van de verhinderde Nederlands honorair consul in Lapland, werd reeds bij het
uitstappen geconfronteerd met deze perfecte organisatie.
Terwijl een politieagent het verkeer stond te regelen en de
orde handhaafde, opende een ‘lakei’ met oranje stropdas
de deur van de taxi. Een ambiance die in Salla niet tot
het alledaagse
behoort.
Binnen stonden de Ambassadeur en zijn
vrouw gereed
om alle gasten
persoonlijk te
begroeten en
konden de gasten zich wentelen in een
aanschakeling van hapjes, drankjes en
gesprekjes. Het
eerste uur was
vooral voor de
hoog waardigheidsbekleders
die het duidelijk naar hun zin hadden, getuige de vele geanimeerde gesprekken. Opvallend verschijnsel gedurende
de gehele receptietijd was het balkon. Bijna iedereen wilde
na het rondgaan door de twee grote zalen ook wel even een
kijkje op het balkon nemen. Het gevolg was dat het daar
overvol was. Helaas was er van de duizenden in de tuingrond gestopte bloembollen nog geen
kleur te bekennen.
Uiteraard was er ook even tijd ingeruimd voor een toespraak. Daarin
deed de Ambassadeur kond van het
vlag en (geen) wimpel verhaal, de achtergrond van het Wilhelmus en wat
dies meer zij.
Hoewel de gasten verdeeld stonden
in twee verschillende ruimten, werd
het Wilhelmus toch redelijk synchroon
en, op verzoek, uit volle borst a capello
ten gehore gebracht, afgesloten met een
driewerf “hoera” voor onze vorstin.
De resterende tijd werden zeer vele
bekenden en onbekenden begroet en
gonsde het al snel van het gerucht
om na aﬂoop van het oﬃciële gedeelte elkander te ontmoeten in ‘Belge’.
Waarom voor deze Belgische tent werd

gekozen en niet voor ‘Rotterdam’, terwijl dat toch nodig
verbouwd zou hebben moeten worden volgens de internet
forumreacties, zal voor altijd een raadsel blijven (?)
Desalniettemin was het een aangenaam verpozen daar in
de Villa en aansluitend in de binnenstad.Van de bezoeken
aan de diverse etablissementen ontbreken de schrijver dezes
de nodige details, maar met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is het nog lang onrustig gebleven............
De volgende dag werd Helsinki langzaam maar zeker ingenomen door jongelui in kleurige overalls met witte petten
en ballons. Dat het op vappuu nóg onrustiger zou worden,
konden we op dat moment natuurlijk niet vermoeden.
Dank aan de Ambassadeur en zijn vrouw, de staf en medewerkers voor de perfecte organisatie, waarbij een aparte
pluim voor de cateraar ook zeker op zijn plaats is!
We kijken nu reeds uit naar Koninginnedag 2007.........(op
welke datum?)
Bart Braafhart

Kopij inleveren voor 19 Augustus 2006
Artikelen, tekeningen en foto's dienen verzonden te worden naar de redactie. Teksten met zo min mogelijk lay-out
aanleveren. Plaatjes liefst in gif of jpg formaat. Vergeet niet dat noorderlicht in zwart-wit gedrukt wordt!! Bekijk de
plaatjes daarom eerst in grijsschaal voordat je ze opstuurt. Mensen die tabellen opsturen doen dat in word of excel!
Geen tabellen als plaatjes graag! 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.
Website
Maak gebruik van onze RSS-link om de op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen!! Maak ook gebruik
van onze podcast en speel multi-media bestanden af die door de internetredactie en onze leden gemaakt zijn! Alle
actuele informatie vind u daar! Wist u dat we een forum voor de leden op het internet hebben? Leden jong en oud
kunnen daar in het Nederlands van gedachten wisselen over van alles wat een mens maar bezig houdt. Veel verenigingsactiviteiten worden op dit forum geboren! U kunt zich aanmelden op http://forum.nederlandsevereniging.ﬁ. De
Forum beheerders geven u vervolgens toegang.

Eens per maand
TURKU
•
Steakhouse & Bar Ribs (Porthaninpuisto)
•
Contactpersoon: Fred smit
OULU
In Oulu worden Kolonisten van Catan-avonden bij mensen thuis
gehouden, stuur Sandra een mailtje voor plaats en tijd. Borrelavonden
worden normaal gesproken gehouden in:
•
•
•

Tervahovi (Hallituskatu 13-17)
Contactpersoon: Sandra van der Veen
Tel. 050 - 573 9762

HELSINKI
Elke tweede vrijdag van de maand is er een borrel.
•
•
•

Pullman Bar (centraal station, tweede etage)
Contactpersoon: Adriaan Perrels
Tel. 050 - 583 8575

Contactpersonen
Regio

FORSSA
HELSINKI
JOENSUU
JYVÄSKYLÄ
LAPLAND
LÄNSI-UUSIMAA
MIKKELI
OULU
SALO
TAMPERE
TURKU
VAASA
YLIVIESKA

Contactpersoon

Jos Helmich
Adriaan Perrels
Contactpersoon Joensuu
Maaike Beenen
Aty Gerasimoﬀ
Henriette Rantala
Marcel de Boer
Sandra van der Veen
Erik Smit
Johan Scholliers,
Fred Smit
Peter Zaagsma
Maaike Beenen

Email

forssa@nederlandsevereniging.ﬁ
helsinki@nederlandsevereniging.ﬁ
joensuu@nederlandsevereniging.ﬁ
jyvaskyla@nederlandsevereniging.ﬁ
lapland@nederlandsevereniging.ﬁ
lansiuusimaa@nederlandsevereniging.ﬁ
mikkeli@nederlandsevereniging.ﬁ
oulu@nederlandsevereniging.ﬁ
salo@nederlandsevereniging.ﬁ
tampere@nederlandsevereniging.ﬁ
turku@nederlandsevereniging.ﬁ
vaasa@nederlandsevereniging.ﬁ
ylivieska@nederlandsevereniging.ﬁ

Contactpersoon coördinator: contact@nederlandsevereniging.ﬁ

Tel

044 - 331 7766
050 - 583 8575

050 - 599 3116
040 - 822 4790
050 - 5828116
040 - 572 8084
050 - 573 9762
050 - 599 4359
044 - 2566380
040 - 838 6408
050 - 599 3116

Actuele Informatie
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Lähettäjä/Afzender/Sender

Sponsor Cargo Connexion

Secretariaat Nederlandse
vereniging in Finland
Veteläisenkuja 3
90540 Oulu

