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e gemiddelde duur dat iemand
bestuurslid of redactielid is
volgt een poisson verdeling met een
gemiddelde van twee of drie jaar. Dat
wil zeggen. Degenen die het niet ligt
stoppen vaak al na een jaar, de echte
die hards gaan jarenlang door, maar
normale mensen die het na het eerste
jaar nog bevalt knopen er simpelweg
wat jaartjes aan vast.
Zo ook Marina. Ik heb haar leren
kennen als iemand waar je van op
aan kunt. Zo’n type die doet wat ze
zegt dat ze gaat doen. Zo’n iemand
die op haar post blijft ook als het
even moeilijk is. Ik heb dat in haar
werk als secretaris en als columniste
voor Noorderlicht zeer gewaardeerd.
Ik ben zeker dat voor veel van onze
lezers haar columns een van de krenten in de pap van Noorderlicht zijn.
Toch is het niet makkelijk om elke
keer weer een stukje te schrijven en
iets nieuws te verzinnen. Daarom zou
het wel handig zijn als iemand anders
ook eens column schrijft. Wisselend
met die van Marina zoals we dat ook
al eens met de taaloek hebben gedaan. Ik wil graag aspirant-schrijvers
uitnodigen een contact met mij op
te nemen. De redactie heeft ter wille
van de continuiteit nu en dan nieuw
bloed nodig. Niet omdat de huidige
schrijvers het slecht doen. Geenzins
zou ik willen zeggen. Maar omdat
teveel routine de dood in de pot is.
Dat geldt voor de lezers en voor de
schrijvers. Noorderlicht streeft er
vooral naar een onderhoudend en informatief blad te zijn. Zowel serieuze
als lichtvoetige artikelen zijn daarom
uiterst welkom.
Gelukwensen
Vanaf deze plaats wil ik ook nog even
Maaike Beenen en Petri Miinalainen gelukwensen met de geboorte
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van hun tweede kind. Zij hebben
inmiddels een nijntje knuffelrammelaar toegezonden gekregen. Er
zijn nog twee gele, twee blauwe en
een rode over. Het is dus zaak voor
de allerjongste leden even een goede
schreeuw te geven om hun ouders te
laten weten dat ze zij er ook een nijntje knuffelaarrammelaar willen.

de telefoon en de email beantwoordt,
maar als je een activiteit wilt organiseren is dat natuurlijk nog mooier.
Het bestuur is altijd bereid de mensen in de regio met raad en daad te
ondersteunen. Wie contactpersoon
wil worden zend gewoon een email
aan een van de bestuursleden of pakt
de telefoon.

Statuten
De versies die het bestuur afgelopen
jaar op de opeenvolgende ledenvergaderingen in Turku en Helsinki gepresenteerd heeft zijn op de afgelopen
ALV niet aanvaard. In plaats daarvan
is een commissie gevormd die de zowel het huishoudelijk reglement als
de statuten grondig onder zal nemen. De opdracht is om eind mei een
nieuwe versie aan het bestuur over
te leggen. Ik kan, gelukkig, melden
dat de commisie onder leiding van
Guido Nuijten (ex-penningmeester)
de vaart er flink in gezet heeft. Een
driewerf hoera daarvoor want mijn
persoonlijke angst was dat het herschrijven van de statuten een gebed
zonder eind zou worden. Nu is er een
goede hoop dat we dit proces op de
algemene ledenvergadering in het najaar kunnen afronden. Maar zelfs al is
dat niet zo dan is nu de commissie al
een succes want in voorgaande jaren
wilde niemand ondanks herhaalde
oproepen erin gaan zitten. Dat er nu
zo’n commissie is maakt toch duidelijk dat men merkt dat het serieuze
zaak is.

Laat ik eens paar suggesties doen voor
een vrolijke middag of avondje. Misschien krijgen mensen inspiratie. De
liefde van de Nederlander gaat door
de maag dus er moet wat te happen
zijn. Poffertjesavond is een goed idee,
maar helaas al wat oudbakken. Een
oliebollenavond zou kunnen, mits
een beetje goed ingeroosterd, alhoewel een Lenkki-ilta misschien wat
meer aan de Finnen appelleert. Eerst
lekker skieen of een Nordic walk en
daarna een barbecue voor de helden.
Een middagje karten, boogschieten of een dagje oudhollandse spelen. Koekhappen, sjoelen, flessebal,
steenwerpen, klootschieten, beugelen, kaatsen etc. Met prijzen voor de
beste teams of deelnemers. Of wat te
denken van die typisch Fins Karelische spelen zoals kyykkä. Moet toch
mogelijk zijn om een aantal teams
tegen elkaar te laten spelen. Of de
andere kant weer op (deze heb ik
van Maaike). Een Friese avond, met
boerenkoffie, beerenburg, bollebuisjes, suikerbrood en andere fryske lekkernijen. Of te denken van limbos en
brabos? Carnaval in Noorden. Kan
in de zomer. Dat doet men in Rotterdam ook. Zo denk er eens over na.
Vraag uw vrienden in de buurt wat ze
leuk vinden en geef ons een belletje.
Er zal niet altijd tuut, tuut, tuut uit
de telefoon klinken. Nog een prettige
zomer gewenst.

Een andere serieuze zaak die aandacht verdient zijn de contactpersonen. Graag zouden wij ons landelijk
netwerk willen uitbreiden zodat het
fijnmaziger wordt en mensen directer
aanspreekbaar zijn. Contactpersoon
zijn kost net zoveel tijd als je er zelf in
wil steken. Het kan zijn dat je alleen
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et wordt weer zomer, velen van
ons gebruiken deze periode om
te reizen of echt op zijn Fins naar het
zomerhuis oftewel de mökki te gaan.
De bijgaande foto is gemaakt bij de
E18, de nieuwe autobaan die de verbinding van Turku naar Helsinki sneller en veiliger zal maken.
Gedurende bijna twintig jaren heb ik
de discussie over deze route van dichtbij kunnen volgen. Plaatselijke bewoners van het traject Salo-Lohja weten
dat de wegenbouwers duizenden jaren
prehistorie verbergen onder het asfalt.
Langs deze route zijn veel vondsten gedaan uit het steentijdperk in Finland
bekend als de Suomusjärven kulttuuri.
Bij het bewerken van de akkers hebben heel wat boeren voorwerpen gevonden, die men nu kan bewonderen
in het Finse Nationale Museum. Langs
deze route zijn veel archeologische opgravingen gedaan en zo heeft de gene-
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ratie van tegenwoordig een idee kunnen krijgen hoe het leven in Finland
is geweest 7000 jaren geleden. In Suomusjärvi komt een exhibitie over het
leven in die tijd.
Wij Nederlanders ervaren vele aspecten van de Finse geschiedenis. Finland
is rijk aan musea en ook zijn er verspreid over het hele land veel historische evenementen gedurende de zomermaanden. Meedoen of een kijkje
gaan nemen verrijkt je kennis van dit
land. Geniet maar van deze ervaringen, ze versterken versterkt je roots in
je nieuwe vaderland.
Dit jaar streeft het bestuur ernaar om
naast de traditionele evenementen van
de vereniging ook nieuwe activiteiten
te lanceren. Op 17 mei beginnen wij
met het uitstapje naar Tallinn waar wij
het door Martinus Schuurman gerenoveerde 5-sterren hotel “ de Drie Zusters” gaan bezichtigen. Verder staat op

het programma een tocht langs de historische mijnen in Mustio, Fagervik,
Billnäs, Fiskars, Antskog op 7 juni.
Als er genoeg interesse bestaat kunnen
wij ook een nederlandstalig koortje
gaan oprichten...
Het bestuur is blij met alle ideeen die
worden geopperd door onze leden.
Het bestuur houdt er ook rekening
mee, dat niet alle leden de mogelijkheid hebben om persoonlijk aanwezig
te zijn bij activiteiten van de vereniging. Om deze redenen wordt ernaar
gestreefd om de virtuele communucatie zo veelzijdig mogelijk te maken.
Feedback van de leden dan ook uiterst
belangrijk.

Bij deze wens ik alle leden een
ZONNIGE ZOMER
Henriette van der Woude-Rantalaiho
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“Waarom spreken de Finnen eigenlijk Fins?”
et antwoord op deze vraag is niet
zo simpel als het lijkt: “Omdat
ze Finnen zijn!”, zou je toch zo zeggen.
Nee nee, want de Finnen van toen hadden ook Zweeds kunnen gaan spreken
of zelfs theoretisch Russisch, maar dat
deden ze nu net niet, waarom eigenlijk
niet?
Een historicus die ik erg hoog aansla
en die met durf en grote kennis van
zaken dingen beweert, die het een en
ander van het tot nu toe beweerde
op z’n kop zet, is Heikki Ylikangas.
In Finland welbekend via boeken
en media, in het buitenland minder,
omdat weinig van hem in een andere
taal vertaald is, omdat hij zo oerfins
en bescheiden is in zijn optreden en
omdat hij ook niet populistisch aan de
openbare weg wil timmeren. Ylikangas
heeft de goede en moedige eigenschap,
zich bij veel gangbare zaken en oude
opvattingen eens af te vragen: “Is het
wel waar, wat tot nu toe over dit of
dat beweerd werd?” Bijvoorbeeld
over Kekkonen, bijvoorbeeld over de
vervolgoorlog, bijvoorbeeld over de
winteroorlog, bijvoorbeeld over het
interbellum in Finland (de tijd tussen
1919 en 1939), bijvoorbeeld over de
negentiende eeuw. Hèhè, nu ben ik
eindelijk waar ik zijn wil, in de negentiende eeuw, de eeuw van het Kalevalaepos, de eeuw van Elias Lönnrot, van
Zacharias Topelius, van Johan Snellman, die negentiende eeuw, toen Finland nog een groothertogdom van het
Russische tsarenrijk was.
Het fabeltje doet nog steeds de ronde,
dat Finland zijn identiteit en zijn taal,
zijn literatuur en zijn cultuur te danken heeft aan de actieve zweedstaligen
van toen – de zog. ‘fennomanen’ – die
uit christelijk-humanistische overwe
gingen het eenvoudige Finse volk Fins
hebben leren denken en spreken en
lezen en schrijven en wat dan ook. De
zweedstaligen – als machtige sociale
groep van toen bedoeld – zouden hun
wat primitieve Finse volksgenoten dus
de civilisatie bijgebracht hebben? Hiep
hiep hoera! Maar ... zou de waarheid
zo simpel zijn? Finland was buiten
de paar wat grotere steden in de negentiende eeuw nog een erg arm land
met een arme bevolking (vrijwel 90%
van de bevolking woornde nog op het
platteland). Die Finnen mochten dan
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thuis of op het dorpsplein hun dialect
wel mompelen, maar ze moesten toch,
als ze daarbuiten wat wilden bereiken,
een beetje Zweeds kunnen spreken
om niet met hun mond vol tanden te
staan. Die arme sloebers werden daarom – (hoe idealistisch en idyllisch) – in
de armen of op schoot genomen door
die rijke, idealistische volksbroeders
en -zusters van zweedstalige afkomst,
die samen met de hun als opdracht
van boven gegeven broeders en zusters
de identiteit en de taal en de cultuur
van Finland wel eens even op poten
zouden gaan zetten. Nee, zo was het
niet... !!!
Ylikangas zegt, dat het inderdaad enkele zweedstaligen van dit volk waren – echte voorvechters, dat wel! –
die het aanwezige Finse materiaal naar
boven gehaald of naar buiten gebracht
hebben. Maar hij benadrukt: Het waren er maar enkelen, dus de bewering
van ‘zweedstaligen’ zonder bepalend
lidwoord is teveel gezegd en van ‘de
zweedstaligen’ als groep in zijn geheel, nee dat is al helemaal niet juist.
Voorts was het materiaal waaruit een
Finse identiteit opgebouwd kon worden, onder het Finse volk zelf (vooral
in Karelië, maar zeker niet alleen daar)
overal aanwezig en ook de wil was er
wel, daar iets mee te doen. Maar het
volk had hulp nodig, want ze wisten
nog niet hoe ze het zelf konden doen.
Ze hadden er de scholing nog niet
voor.
Het tweede wat Ylikangas naar voren
haalt, is dat veel zweedstaligen over
het algemeen tegen de zelfstandigwording van het Finse volksdeel waren, ze
werken eigenlijk helemaal niet mee,
om het Finse volk zelfstandig te laten
worden en een eigen taal, literatuur en
cultuur te laten opbouwen. Dat zou
immers ten koste gaan van hun eigen,
bevoorrechte positie in de maatschappij. Vaak was het zelfs zo: Ze waren
grotendeels faliekant tegen Finse ontwikkeling.
Dat begon al in de achttiende eeuw,
want toen was de zweedstalige bevolking agressief, Turku werd bijvoorbeeld in de loop van deze eeuw steeds
meer een zweedstalige stad, de finstaligheid werd er weggedrukt of erger
nog onderdrukt, want de knechten
en handwerkers, de dienstmeiden en

schoorsteenvegers, de havenwerkers
en kindermeiden, zij allen waren weliswaar meestal van huis uit finstalig,
maar ze moesten - als ze wat meer geld
dan een hongerloon wilden verdienen
– eenvoudig tweetalig worden om economischrond te kunnen komen. Zo
ontstond dan onder hen de neiging,
bij volgende generaties de zweedstaligheid meer en meer te benadrukken
- en jammergenoeg daarmee de finstaligheid te onderdrukken en te degraderen tot een huis- of straattaaltje.
Eenvoudig om eenbetere toekomst te
kunnen opbouwen. Begrijpelijk wel,
maar tragisch ook.
Hetzelfde gebeurde op het platteland
van de grote kartano’s, vooral in het
zuiden en zuidwesten van het land
en van daaruit steeds verder uitwaaierend naar het Finse binnenland. Daar
waren de knechten, de melkmeisjes,
de hout- en woudwerkers etc. ook
gedwongen om zo nodig tweetalig te
worden, gewoon om goed werk te krijgen en genoeg geld te verdienen voor
familie en kinderen. En in de tweede
en derde generatie werd het zelfs ‘bon
ton’, steeds wat beter Zweeds te kunnen spreken en het Fins dus enigszins
te verleren en soms zelfs een beetje te
gaan verachten.
Het is overigens statistisch bewezen, dat de zweedstaligheid tot in de
tweede helft van de negentiende eeuw
opmarcheerde en steeds verder het
binnenland indrong. Zweedstaligheid
in plaats van finstaligheid, en finstaligheid vaak niet ernaast als huistaal,maar
eronder als taal van het onderontwikkelde volk, van de boeren en de pummels. Wilde je iets zijn of worden, dan
moest je je wel aanpassen aan de moderne trend en wat Zweeds leren (om
daarbij het Fins af te leren of niet te
cultiveren).
Er waren dan ook maar weinigen die
dit proces doorzien hebben en merkten,
dat er iets in het volk en zijn identiteit
fout liep. Ja, wat liep er eigenlijk fout en
wat was er anders geworden? Sorry dat
ik in mijn artikel hier wat fel overkom,
maar ik moet wel telkens aan de tragedie
denken van de Vlamingen in de negentiende eeuw bij hun streven naar hun
eigen niet-Franse identiteit. In principe
heb ik helemaal niets tegen het Frans en
ook niet tegen het Zweeds, integendeel.
Ik heb er alleen maar iets tegen,dat talen overmachtig willen worden en een
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andere taal gaan onderdrukken.
Wie waren die Zweedstaligen eigenlijk?
Dat waren vooral – naast de vele grootgrondbezitters als erfgenamen van het
oude Zweedse rijk – de hogere ambtenaren van de staat en vele dienaren
van de kerk. En die waren er vooral
op uit, de hegemonie van de Zweedse
taal zoveel mogelijk te behouden en
te versterken en dus andere mensen,
vooral het dienend personeel, min of
meer te dwingen, Zweeds te leren, omdat zij zelf niet van plan of ongemotiveerd waren, de taal van de eenvoudige
volkmens te leren of op z’n minst te
repecteren.
Het was echter in de negentiende eeuw
al een vraag, hoe lang deze politiek nog
goed zou kunnen gaan en ook, hoe het
volk zelf erop zou kunnen reageren. En
hier zien we nu mensen als Adolf Ivar
Arwidsson (1791-1858) in Turku na
1810 en Johan Vilhelm Snellman
(1806-1881) in Helsinki (na 1635)
naar voren treden. Zij wilden wel ingrijpen, omdat ze scherp inzagen, dat
Finland zichzelf aan het ruineren was.
Zij zelf werden overigens door hun eigen zweedstalige landgenoten aardig in
de steek gelaten en in hun levensloop
nogal negatief bepaald. Arwidsson
werd vanwege zijn pro-Finse activiteiten aan de uni van Turku naar Zweden in ballingschap gestuurd en heeft
lange tijd van daaruit voor zijn idealen
gevochten met pen en persoonlijke invloed. Snellman werd ook in zijn carrière als wetenschapsman (filosofie en
maatschappijleer, zoals wij tegenwoordig zouden zeggen, waren zijn sterke
kanten) geremd en achtergesteld door
zweedstalige hogere ambtenaren, die
de tsaar verkeerd of slechts gedeeltelijk
inlichtten over zijn Finse onderdanen
en wie ze hun ware bedoelingen vaak
niet precies of juist lieten weten: Het
willen uitbannen van het krachtig opkomend streven naar een eigen Finse
taal en cultuur. Ze meldden de Russische tsaar bijvoorbeeld alleen maar,
dat sommige pro-Finse elementen te
revolutionair waren en dus gevaarlijk
konden zijn voor het Russische gouvernement van het groothertogdom
Finland. En de ene tsaar was gevoeliger voor zulke influisteringen dan
de ander. Op zich hadden de tsaren
(of dat nu Alexander I, Nikolai II of
Alexander II en III betrof ) in principe
helemaal niets tegen anti-Zweeds en
pro-Fins streven, Rusland wilde immers zijn groothertogdom Finland
voor zich veroveren en dus uitdruk-
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kelijk afwenden van het oude moederland Zweden en het gezamenlijk FinsZweedse verleden. De hoofdstad werd
1812 niet voor niks van het westelijke
Turku naar het meer oostelijk gelegen
Helsinki verplaatst, evenals wat later
de universiteit (1827). Want brand
of geen brand in Turku, dat was de
voornaamste reden van de verplaatsing
eigenlijk niet. Brand was er in iedere
eeuw en in alle steden al vaker geweest
en opbouw was bij behoefte altijd mogelijk gebleken. En het kleine, provinciale Helsinki van rond 1800 moest
zonder meer nog van grond af opgebouwd worden. Nee, deze verlegging
betrof het aanhalen in oostelijker richting van de banden met de bufferstaat
van het Russische rijk met het westen,
dus van de relatie met het Finse groothertogdom.
Het voorbeeld Johan Snellman is hier
wel het meest aansprekelijk. Waarom
werd hij zo pro-Fins – ook al was hij
van zweedstalige afkomst? Hij was student aan de universiteit van Turku in
de jaren 1820, hij heeft zeker ook zijn
inspiratie gevonden in de ideeën van
de legendaire pro-Finlandia-strijder
Arwidsson, als jong politiek en journalistiek actief ‘fennomaanse’ student
tussen 1810 en 1820, die door de gouvernementele ambtenarij naar Zweden
werd verbannen vanwege zijn ‘revoltionaire’ activiteiten. Wat wist de tsaar
(toen Alexander I) er precies van? Zijn
Finse raadgevers informeerden hem in
het Zweeds en Russisch, dus konden
ze de waarheid van een eerlijk maar
wel fel streven gemakkelijk en moeilijk
controleerbaar in een ander daglicht
stellen. Of ze konden maar halve waarheden verkopen. Een uitspraak van

Arwidsson geeft zijn streven in de kern
juist weer: “Zweden zijn we niet meer,
Russen kunnen we niet worden, laat
ons dan maar Finnen zijn”. Arwidsson werkte vanuit zijn ‘exil’ in Zweden
onvermoeibaar verder voor de Finse
zaak, zeker ook al snel in samenwerking met geestverwanten in Finland.
Snellman zelf kende voorts al uit zijn
studietijd in Turku bijvoorbeeld Elias
Lönnrot en Johan Runeberg, beiden
ook felle, efficiente en competente
voorstanders of liever voorvechters van
verdere ontwikkeling van de Finse taal
en cultuur. Johan Snellman bleek een
hoogbegaafd en maatschappelijk breed
geinteresseerde filosoof te zijn – en dat
had in die tijd inhoudelijk ook veel te
maken met politiek, met sociologie en
had zelfs veel aanrakingspunten met
gewone psychologie. Snellman werd
later wetenschappelijk docent in Uppsala, maar kreeg daar geen lesbevoegdheid. Dat was een grote teleurstelling
voor hem, temeer omdat dit gebeurde
in het land van zijn eigen Zweedse
moedertaal aan de aloude universiteit
Uppsala van Svea, de kern van het koninkrijk Zweden. Snellman werd ook
in Helsinki gedwarsboomd – daar door
de zweedstalige bureaucratie van de
toen nog jonge Helsinki-universiteit –
en kreeg zo ondanks zijn evident grote
bekwaamheden geen kans professor
te worden. Zijn journalistieke activiteiten zette hij als gymnasiaal leraar
en journalist in Kuopio rustig voort,
hij bleef strijden voor een ‘één taal,
één volk’, min of meer zijn lijfspreuk.
En met die ene taal bedoelde hij dan
het Fins - al was hij en schreef hij zelf
zweedstalig. Nauwkeuriger gezegd:
Hij bedoelde er de Finse taal en literatuur mee. Het professoraat zou Johan
Snellman pas in 1859 krijgen, toen de
politieke wind gedraaid en pro-Fins
vriendelijker geworden was, omdat
tsaar Alexander II (1855-1881) zich
bijvoorbeeld veel milder en minder
bureaucratisch opstelde tegenover Finland dan zijn voorganger Nikolai I..
Daarom liet hij eigenmachtig Snellman aan het woord en haalde hem uit
het slop, om hem de eer te geven die
hem toekwam: Het professoraat voor
moraalfilosofie kreeg hij, een zetel in
de senaat en andere maatschappelijke
taken in de Finse politieke en financiele wereld werden hem toegewezen
en zo werd Johan Vilhelm Snellman
de persoon, die we kennen.
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gen, dus werd dit ondanks verzet van
zweedstalige kant langzaam maar zeker
doorgevoerd. En dat was maar goed
ook, want wie een Finse elite wil creëren, moet de kandidaten ervoor eerst
een scholing geven. Doordat bijvoorbeeld pro-Finlandia studenten aan de
uni Turku fel bleven aandringen, werd
uiteindelijk het eerst Finse lectoraat
aan die universiteit in 1828 opgericht,
een mijlpaal in de goede richting. Zo
ging het door. Senator Snellman heeft
in zijn latere, rijpe en politiek actieve
jaren dit ook gestimuleerd, maar zeker
niet alleen hij. De noodzakelijke scholing kwam ermee tot stand en zo de
mogelijkheid, om zweedstalige ambtenaren door finstalige (eigenlijk tweetalige) ambtenaren te vervangen, die
zich in konden en wilden zetten voor
de algemene zaak.

Een andere opmerking betreft de Lutherse staatkerk.
Sectarische bewegingen kwamen in
de negentiende eeuw in Finland op
gang (protestants pietistisch van aard
en gelijkend op de evangelische herrnhuterbewegingen bijvoorbeeld in
de Baltische landen van de 18e en 19e
eeuw), vooral in de noordwestelijke
kuststreken t.n.v. Vaasa. Daar werden
de zelfstandige boeren wakker – nog
niet de landarbeiders en de ‘torparit’
(pachtboeren), maar de boeren die al
wat land bezaten, ongeveer 50% van
de gehele landbevolking. Die wilden
zelf wel iets, een eigen devotie, een eigen inbreng, een eigen activiteit, dus
een eigen identiteit. Het bekendste
onder deze reveils is dat van Paavo
Ruotsalainen (1777–1852) in 1838
in Kalajoki geweest, die - in samenwerking met lagere burgerkringen en lagere geestelijkheid - in opstand kwam
en hun rechten opeiste. Het hele land
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“Waarom spreken de Finnen eigenlijk Fins?”

Om twee voorbeelden te geven, hoe het
een en ander verliep.
Na het revolutiejaar 1848 – dat in
Finland ook in studentenkringen helemaal niet zo pertinent revultionair
verliep als elders in Europa, o.a. door
strenge controle van de studenten
– werd een algemene maatregel van
bestuur in Finland van kracht (echt
doorgedrukt door zweedstalige ambtenaren!), waarin werd bepaald, dat
het Fins alleen maar officieel gebruikt
mocht worden in economie en handel
en voorts in kerkelijke zaken. De rest
moest op z’n Zweeds gebeuren. Een
klap in het gezicht van o.a. Snellman
en andere voorstanders van een vrije
Finse ontwikkeling. Maar Snellman
gaf niet op en kreeg zoals gezegd onder tsaar Alexander II uiteindelijk zijn
kans, die hij van ganser harte aangreep.
Een van zijn grote verdiensten was bijvoorbeeld een wettelijke voorschrift
uit 1863, waarin bepaald werd, dat de
Finse taal officieel gelijkwaardig is aan
de Zweedse taal in het groothertogdom Finland. Een grote overwinning
was dat, die zijn tegenstanders hem
niet in dank hebben afgenomen, maar
die wel de basis hebben gelegd voor
veel andere pro-Finse ontwikkelingen.
Johan Snellman en zijn medestanders
stonden achter de ontwikkeling van
Finse literatuur, Elias Lönnrot werd
in zijn werk voor beide talen (!) gesteund. Lönnrot was begin jaren zestig professor voor Finse filologieaan
de universiteit van Helsinki geworden en publiceerde – naast veel ander
werk eerder, het Kalevala bijvoorbeeld,
waardoor hij dan beroemd werd - van
1866 tot 1880 het eerst grote FinsZweedse woordenboek, een prestatie
die nauwelijks te overschatten is. Een
prachtwerk, dat met één brede slag het
streven van Snellman en de zijnen op
taalgebied letterlijk concretiseerde.
Om de lezer niet de indruk te geven,
dat het alleen Snellman en de zijnen
waren, die de Finse taal en cultuur
hebben bevorderd, nog een paar opmerkingen.
De scholing van zonen uit wat rijkere,
finsburgerlijke kringen kwam in de
loop van de negentiende eeuw langzaam maar zeker op gang, via finstalige middelbare scholen o.a. van Vaasa,
Turku, Hämeenlinna, Jyväskylä, die
in de loop van de negentiende eeuw
gesticht waren. Hier hadden de tsaren
meestal geen principieel bezwaar te-
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beefde, ook Snellman en de zijnen waren bang, want dit was echt een revolutionaire volksbeweging, die uit had
kunnen groeien tot een geduchte en
te vrezen macht. De beweging werd
onderdrukt en verliep, maar toch ...
het bewees, dat er in het gewone lagere
volk iets gistte.
Waarom niet in Savo als oerfins kernland bijvoorbeeld? Dit antwoord is vrij
eenvoudig: omdat de boeren daar echt
nog te arm waren en de kansen van het
nieuwe liberalisme en de vrije handel
met eigen productie en relatieve rijkdom nog niet aankonden, maar dat
lukte wel al in de welvarender kuststreken aan de Botnische golf.
Onrust was er dus, het volk zelf wilde

een eigen leven en een eigen identiteit,
en ... zweedstalige uitzonderingen hielpen hen, het bevrijdingsproces op gang
te brengen. Langzaamaan in de loop
van de eeuw ontstond er een finstalige
en finsvoelende ambtelijke infrastructuur, die positief doorwerkte op toekomstige ontwikkelingen. De betere
tijden waren in het Finland van de negentiende eeuw nog niet zonder meer
aangebroken, maar er was een basis
gelegd van echte volkswil en een echte
volkse finstalige identiteit, die zijn uitdrukking snel zou gaan ging vinden in
literatuur à la Aleksis Kivi (en anderen),
in muziek à la Jean Sibelius (en anderen) en in beeldende kunst à la Akseli
Gallén-Kallela (en anderen), bijna een

symbool geworden van Fins-Zweedse
samenwerking, waartoe Snellman het
volk had gebracht. Alleen Finstalig
(“één taal, één volk”) was eigenlijk niet
zijn bedoeling, en was in het Finland
van toen ook niet haalbaar en zou in
principe ook tegen de historie van het
eigen Finse volk geweest zijn. Nee, het
betrof hier een tweetalige cultuur, een
tweetalig volk en een tweetalige literatuur binnen een Finse identiteit. Maar
dat de Finse variant snel de sterkere en
machtigere werd, dat betwijfelt tegenwoordig niemand meer.
Peter Starmans
lehtori

De boekcommissie proefde aan de wortels van de Finse cultuur

N

a alle inspanningen voor de samenstelling van het boek ‘Nederlanders in Finland’ en de succesvolle
afloop daarvan qua leesbaar, toonbaar
en zelfs budgettair resultaat, was de
tijd gekomen voor een gebaar naar de
makers. Gelukkig is 2008 een schrikkeljaar en dat dagje extra kwam goed
van pas. Zo kwam het dat alle leden
van de boekcommissie nog één keer bij
elkaar kwamen op vrijdag 29 februari
in restaurant Juuri in Helsinki. Deze
keer niet zozeer om de geschreven
woorden nog eens te proeven, maar
om woorden van dank van de zijde van
het bestuur te ontvangen en niet in het
minst om de geboden spijs en drank te
laten smaken.
Natuurlijk werd er nog eens teruggeblikt en mocht nog eens benadrukt
worden dat Arnold Pieterse en Peter
Starmans veel schrijf- en uitzoekwerk
hadden verricht. De tijdige realisatie
hunnerzijds van de eerste hoofdstukken over de periode vóór 1900 toonde
ons dat het project kans van slagen
had en gaf de anderen de motivatie
ook bijdragen te leveren. Daarnaast
vonden insiders en buitenstaanders
(onder wie professionals) dat de omslag van het boek (Wierd Folkersma
en Arno Enzerink) en de lay-out
(Arno Enzerink) zonder meer geslaagd
waren. Als co-ordinator kan ik alleen
maar beamen dat het kunnen tonen
van de omslag bij de voorverkoop de
belangstelling voor het boek flink gestimuleerd heeft.
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Het idee voor het boek was aan Arie
Oudmans brein ontsproten en na
nogal wat conceptuele omzwervingen
werd ‘Nederlanders in Finland – kroniek van een ontplooiende relatie’ het
resultaat. Nu dit eenmaal is gelukt,
werd de vraag opgeworpen of voor het
vijfenzeventigjarig bestaan opnieuw
een boek samengesteld zou kunnen
worden. Dat zou geen geringe taak
zijn, want het zou (nog) fraaier van
opzet moeten worden, bijvoorbeeld
met meer hoogwaardige illustraties.
En ... wie gaat dat betalen? Desalniettemin het idee sluimert en sommige
leden van de huidige boekcommissie
willen daar toch nog eens verder over
nadenken.
Er kwam van alles ter tafel, niet alleen
de voortreffelijke gerechten van Juuri,

maar onder andere ook de portretten
van Nederlanders in het boek. Er zijn
vele leden en niet-leden over wie even
zo goed een portret gemaakt had kunnen worden. En voor velen van hen
zou het terecht zijn als dat alsnog gerealiseerd kon worden. Er is het idee om
een portrettengalerij in te richten op
de website van NViF (in dit geval dus
van geschreven portretten).
Gaarne sluit ik af met alle commissieleden, te weten Arie, Arno, Arnold,
Henriëtte (q.q.), Jean, Peter, Tejo,
Wierd, en o ja Adriaan (schrijver dezes) namens het bestuur te bedanken.
Het boek is niet alleen leuk en het
aanzien waard, maar ook een soort basisverzekering dat geschiedenis van de
vereniging en haar leden – ofschoon
met lacunes – toch wordt opgetekend.
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Gebakken aardappels
Mexicaanse zuurkool

met

Aardappels volgens aloud recept eerst
koken en dan 1 of 2 dagen in de koelkast laten staan. Dit zorgt voor een
lekkere korrelige structuur. Bak de
aardappels in een koekepan en bak de
zuurkool in een andere. Beiden op een
hoog vuur. Voeg de mexicaanse groenten onder voortdurend omscheppen
toe. Zet het vuur laag als er een korstje
op begint te komen.

Sperziebonen met gehakt en
vruchten

9

Recepten

Benodigheden:
1 Pot zuurkool
1 Blikje mexicaanse groenten
1 Potje zure room

Laat het doorbakken totdat het lekker
bruin is. Let op dat de zuurkool niet
aanbrand. Hier geldt de croma slogan.
Je moet er bij blijven voor beste resultaat. Doe zure room over de zuurkool
wanneer het klaar is.

Benodigheden:
Zout en peper
2 blikken sperziebonen
halve kilo gehakt
Vruchten: Blik perzik of ananas
Begin het gehakt te bakken in grote
koekepan. Voeg de sperziebonen toe
op het moment dat de gehakt bijna
klaar is. Schep de heleboel om en voeg
de vruchten toe. Bak deze mee. Zout
en peper toevoegen naar smaak. Eventueel serveren met gebakken aardappels. Mensen die het nog heter willen,
voegen sambal toe.

Op zondag 18 mei om 13.00 is het onderwerp van de NPS Matinee van
Nederland 2 Jean Sibelius.
Henk van der Meulen en Henriette van der Woude-Rantalaiho bezoeken
Ainola en vertellen over het leven van Finlands wereldberoemde
componist.

Mededeling

Sibelius

ADVERTENTIE
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Konninginnedag op de ambassade, 29.04.2008

Koninginnedag op de ambassade
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Algemene Ledenvergadering Nederlandse Vereniging in Finland
Plaats:
Yrittäjänaiset, Uudenmaankatu 23 A
2, Helsinki
Datum:
15.3.2008, 15:00-17:30
Aanwezigen:
Jean
Blankert
Karin
de Callafon
Ramon Dibbets
Sari
Dibbets
Jos
Helmich
Nosje
Heybroek – Nikkilä
Wim
Janssen (vanaf punt 12)
Guido
Nuijten
Arie
Oudman
Arnold
Pieterse
Johan
Plomp
Riitta
Raita (vanaf punt 12)
Eero
Rantalaiho
Bert
Slomp
Camilla Slomp
Peter
Starmans
Stephan Vermeulen
(tot en met punt 3)
Suvi
Vuorinen
Siert
Wierenga
Henriette van der Woude-Rantalaiho
1. Opening vergadering
Henriette van der Woude-Rantalaiho
opent de vergadering om 15:20.
2. Verkiezing voorzitter en notulist van
de vergadering
Henriette van der Woude-Rantalaiho
wordt verkozen tot voorzitter van de
vergadering.
Johan Plomp zal de notulist van de
vergadering zijn.
3. Verkiezing notulen controleurs
Guido Nuijten en Peter Starmans zullen de controle van de notulen uitvoeren.
4. Vaststelling rechtsgeldigheid van de
vergadering
De vergadering is rechtsgeldig.
5. Aanvullingen op de agenda
Nieuwe ideeën voor een boek - wordt
toegevoegd aan de rondvraag.
De verkiezing van de Voorzitter en het
bestuur wordt nu tegelijkertijd gedaan,
waarmee punt 10 en 11 samengevoegd
worden. Dit is noodzakelijk omdat
deze ook niet gescheiden zijn bij de
internetstemming. Bovendien zijn er
geen andere kandidaten voor het voor-
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zitterschap. In volgende vergaderingen
zullen deze zaken gescheiden moeten
worden, ook in de internetstemming.
Verkiezen van kaskommissie en kieskommissie worden toegevoegd (nieuw
punt 11).
6. Presentatie jaarverslag 2007
Het jaarverslag wordt uitgereikt door
Henriette.
Het zou goed zijn om ook aan te geven
hoe vaak het Noorderlicht uitgekomen
is.
7. Presentatie financieel jaarverslag
2007
Bij verstek van penningmeester Stephan Rook presenteert Johan Plomp
het financieel jaarverslag. Een aantal
punten roepen discussies op tijdens de
behandeling:
• Er is een relatief groot aantal leden
op de ledenlijst die niet betaald hebben. Per 31.12.2007 waren er 196
leden geregistreerd (niet in aanmerking nemende buitengewone leden,
ereleden, adverteerders en sponsoren).
Van deze leden hebben er 164 betaald.
Het is belangrijk om vast te stellen of
de niet-betalende leden nog lid willen
zijn en willen betalen. De ledenlijst
moet bijgewerkt worden aan de hand
van deze gegevens. Ook moet in de
toekomst voorkomen worden dat zo’n
groot percentage van de leden niet betalen. Dit is een taak voor de secretaris
en penningmeester van het nieuwe bestuur.
• Er zijn een groot aantal foutieve rekeningen voor de contributie van dit
jaar verstuurd. Het zou goed geweest
zijn om de leden hierover in het Noorderlicht te informeren. Het bestuur
tracht verbeterde rekeningen te sturen,
maar de gegevens hiervoor ontbreken
nog.
• In de brief voor de contributie had
tegelijkertijd een controle van persoonsgegevens gekund. Dit zal volgend jaar verbeterd worden.
• Het Petronella evenement was in
2006, het betreft in dit financieel verslag een verrekening van kosten die het
jaar daarvoor gemaakt zijn.
• De reserves of de bankrekening zijn
vrij aanzienlijk. Er wordt gevraagd
naar het doel hiervan. In de vorige
ALV werd al vastgesteld dat deze reserves gebruikt kunnen worden voor
bijzondere gebeurtenissen zoals het

kroningsfeest van Willem Alexander.
De vergadering voegt hier ook nog het
volgende (75-jarige) jubileum aan toe,
alsmede de kosten die de archivering
mogelijk met zich mee brengen. Het
volgende bestuur wordt gevraagd deze
reserveringen expliciet in de begroting
op te nemen.
• Er is enige discussie over of de archivering van de reserves betaald moeten worden of als een vaste post gezien
moet worden binnen de begroting.
Ook dit wordt aan het nieuwe bestuur
overgelaten.
• Er wordt gevraagd of mogelijkheden
voor sponsoring uit Nederland onderzocht zijn? Hier is over nagedacht,
maar dit brengt belastingtechnisch
enige problemen met zich mee, die
eventueel als stichting gemakkelijker
op te lossen zijn dan als vereniging.
• De mogelijkheid om een Stichting
Vrienden van de Nederlandse Vereniging in het leven te roepen wordt
geopperd. Deze mogelijkheid kan onderzocht worden.
• Een groot deel van het positieve
resultaat van het afgelopen jaar kan
toegeschreven worden aan het boekproject. Er wordt gevraagd wat de
plannen zijn voor de voortzetting van
dit boek. Een vervolg is mogelijk (zie
ook rondvraag), verder wordt de portretten via het internet uitgebreid.
8. Verslag kascommissie
Arie Oudman presenteert het verslag
van de kascommissie, dat hij samen
met Leena Kivivalli heeft geschreven.
Hierin wordt geconstateerd dat de
jaarrekening een juist beeld geeft en de
bankafschriften correct zijn verwerkt
en het eindsaldo overeenkomt met de
activa. Wel wordt opgemerkt dat de
documenten erg laat beschikbaar werden gemaakt en dat vooral gelet moet
worden op het in acht nemen van de
Finse regels voor de boekhoudingen
van verenigingen. Dit betekent ook,
dat een Finse versie in de toekomst
waarschijnlijk noodzakelijk zal zijn.
Bovendien werd opgemerkt dat de saldotoename proportioneel onwenselijk
groot is.
De kascommissie stelt voor de jaarstukken te aanvaarden en het bestuur
van zijn verantwoordelijkheden te ontslaan.
Het volledige verslag kan apart verkregen worden.
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10. Verkiezing van de nieuwe voorzitter
en het nieuwe bestuur
Vanwege de stelling van de internetstemming en de beschikbaarheid van
maar een kandidaat voor het voorzitterschap wordt de verkiezing van zowel de voorzitter alsmede het bestuur
gelijktijdig gedaan.
De nieuwe bestuurskandidaten Siert
Wierenga en Karin de Callafon stellen zich voor. De kandidaten voor het
nieuwe bestuur zijn nu:
Henriette van der Woude-Rantalaiho
(voorzitter)
Adriaan Perrels
Johan Plomp
Stephan Vermeulen
Jos Helmich
Karin de Callafon
Siert Wierenga
Er wordt gestemd over de aanname
van dit bestuur als geheel.
Er worden ter plekke 11 stemmen
uitgebracht, allen stemmen voor aanname van het nieuwe bestuur.
Per e-mail zijn 8 stemmen uitgebracht,
allen voor aanname van het nieuwe bestuur.
Er zijn 2 volmachten verstrekt; ook
deze stemmen voor het nieuwe bestuur.
Het bestuur is unaniem aangenomen.
11. Verkiezing kascommissie en kiescommissie
De huidige kascommissie zet haar
werk voort (Arie Oudman en Leena
Kivivalli). Ramon Dibbets zal reservelid zijn van de kascommissie.
De kiescommissie zet ook haar werk
voort (Peter Starmans en Guido Nuijten).
12. Invulling van de activiteiten voor
2008
Henriette deelt een lijstje uit met geplande activiteiten voor 2008:
• Uitstapje naar Tallinn, zaterdag 17
mei met Martinus Schuurmans als
gids.
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o Uitnodigingen ook naar de regio per
e-mail
• Rondtocht met gids langs de historische ijzermijnen (Länsi-Uusimaa)
• Bezoek aan de bomenplantage van
Tahvoset in Pohja (Länsi-Uusimaa)
• Regioactiviteiten
• Sinterklaasvieringen, in hoofdstadregio in samenwerking met de Zaterdagschool.
• Nieuwjaarsreceptie
• Leidens ontzet
Plaats en tijdstip van de najaars ALV
zijn nog niet bekend. Het hoeft niet
per se georganiseerd te worden met
het Leidens ontzet. Het bestuur krijgt
toestemming de ALV te organiseren
volgens eigen inzicht.
Jos krijgt toestemming om het internetdomein (nederlandsevereniging.fi)
van de vereniging weer voor 3 jaar te
verlengen.
Er komen 4 Noorderlichten uit in dit
jaar.
Projecten van het bestuur: statuten,
huishoudelijk reglement en vaststellen
van een draaiboek voor de jaarlijkse
agenda van het bestuur.
13. Besluit over de statutenveranderingen
Arnold Pieterse uit zijn ontevredenheid over de gevolgde procedure. Zijn
opmerkingen na de in de herfst voorgestelde statuten zijn onvoldoende door
het bestuur in aanmerking genomen
bij het schrijven van de nieuwe statuten. Bovendien was beloofd, dat ook
de volgende versie nog becommentarieerd kon worden voor een periode van
2 weken na publicatie. Dit laatste was
in de practijk onmogelijk, omdat deze
nieuwe versie nauwelijks 2 weken voor
deze vergadering, waar erover gestemd
zou moeten worden, beschikbaar was.
Arnold heeft samen met Peter Starmans wijzigingsvoorstellen ingediend,
die ook op de vergadering beschikbaar
waren.

Er wordt een commissie ingesteld om
de statuten te vervolmaken. Zitting in
deze commissie hebben in ieder geval Peter Starmans, Arnold Pieterse,
Guido Nuijten, en Adriaan Perrels. De
commissie is ook open voor andere geïnteresseerden.
14. Rondvraag
Er ligt een plan om een boek te schrijven over de Nederlandse banden met
Finland met een nadruk op de Turku
regio. Er zullen studenten ingezet worden voor het schrijven van het boek.
Er zal steun van ongeveer 20.000 euro
worden aangevraagd om dit project
te verwezelijken. Het boek zal in drie
talen worden uitgegeven (Nederlands,
Fins en Engels). Voorlopig wordt gericht op 2011.
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9. Ontheffing
verantwoordelijkheid
van het zittende bestuur
De vergadering neemt het voorstel van
de kascommissie over en ontheft het
zittende bestuur van haar verantwoordelijkheden. Voor toekomstige besturen wordt benadrukt dat het belangrijk is de interne communicatie op een
goed pijl te houden en de stand van
financiele en organisatorische zaken
regelmatig vast te stellen.

Peter heeft een idee om een evenement
te organiseren rond Mika Waltteri en
Johan van der Woude in het najaar.
Hierover wordt later meer informatie
verstrekt.
Henriette bedankt de schrijvers van
het boek en de bestuursleden met een
kleinigheidje.
Jos spreekt zijn dank uit aan Wierd
Volkersma voor het verzorgen van de
verzending van het Noorderlicht. Er
wordt gezocht naar een opvolger voor
Wierd. Een kleinigheidje wordt hem
via Arie overhandigd.
Guido spreekt zijn dank uit aan Henriette en de rest van het bestuur voor
het op de benen helpen van de vereniging na een moeilijk jaar.
Arie stelt voor om de plannen omtrent
de archivering via het Noorderlicht te
publiceren en te vragen om reacties
van de leden.
15. Sluiting van de vergadering
Henriette moedigt de mensen in Helsinki aan tot meer activiteiten en sluit
te vergadering om 17:50.

Het is onmogelijk om te stemmen over
het huidige statuutvoorstel, en een inhoudelijke discussie over hoe Arnold’s
en Peter’s wijzigingsvoorstellen in aanmerking genomen moeten worden zou
te lang vergen voor deze vergadering.
Daarom wordt besloten de stemming
over de statuten op te schorten naar de
volgende ALV.
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Nederlandse Vereniging in Finland
Baten- en lastenrekening 01.01.2007-31.12-2007
INKOMSTEN (in €)
contributie heffingen		

4 532,00

boek		

2 503,00

creditrente		

30,03

overigen		

251,50

sponsor		

2 500,00

TOTAAL INKOMSTEN		

9 816,53

contributie individueel
contributie gezin

boek
boek cash

creditrente

donatie
entree savusauna
regio in
nog te ontvangen bedragen

sponsor bijdrage

1 914,00
2 618,00

2 398,00
105,00

30,03

26,00
20,00
185,50
20,00

2 500,00

UITGAVEN (in €)
bestuurskosten		

666,93

evenementen & activiteiten		

8 937,66

overige uitgaven		

268,30

informatie & publicaties		

101,18

overigen		

34,00

TOTAAL UITGAVEN		

9 739,77

bankkosten
secretariaat
reiskosten
bestuursvergaderingen

act. Nieuwjaarsreceptie
evenement Alv
evenement Petronella
evenement lustrum
evenement Sinterklaas
Noorderlicht
openstaande verrekeningen
openstaande verrekeningen 2007

regio uit
boek uit

nieuwsbrief
internet

contributie gezin uit

110,97
277,80
72,40
205,76

404,36
600,70
114,00
1 821,93
0,00
2 007,38
1 200,00
774,96

406,47
1 339,56

0,00
101,18

34,00
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totaal inkomsten		
totaal uitgaven		

9 816,53
-9 739,77

toename saldo		

76,76
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Activa (€)		
Merita 200138-476383
6 974,91
Tegoed 2006
20,00
Kas
105,00
		
		
		
		

Passiva (€)
openstaande verrekeningen 2007
774,96
openstaande verrekeningen 2006 1 234,00
besteedbaar
saldo 1.1.2007
5014,19
toename saldo
76,76
besteedbaar
saldo 31.12.2007		
5 090,95

7 099,91			

7 099,91

E

en Fin die door zijn zeilschepen in
de hele wereld bekend is geweest
en waar je in de geschiedenisboeken
eigenlijk weinig over leest - tenminste
dat is mijn ervaring - is Gustaf Erikson. Heeft het er mee te maken dat
hij een Ålander was en misschien niet
wordt gezien als een echte Fin?
Ik hoorde voor het eerst over
Gustaf Erikson, nu al veel jaren geleden, tijdens een bezichtiging van de
‘Pommern’. Dit is een gigantisch zeilschip, dat permanent ligt aangemeerd
in de haven van Maarianhamina en als
museumschip toegankelijk is voor het
publiek. Ik was verbaasd te horen dat
de Åland eilanden in de eerste helft van
de vorige eeuw door de activiteiten van
Gustaf Erikson een soort wereldcentrum zijn geweest op het gebied van
de grote zeilschepen. Maar verder heb
ik mij er indertijd niet zo in verdiept.
Ook heb ik mij niet gerealiseerd,
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zoals studenten van de zeevaartscholen - hield hij de kosten laag. En dan
waren er natuurlijk ook geen kosten
voor brandstof. Bovendien waren er
vaak ook betalende passagiers, die een
avontuurlijke reis om de wereld per
zeilschip wilden meemaken.
Gustaf Erikson werd in 1872 geboren in Lemland, een dorpje op zo
een tien kilometer van Maarianhamina. Hij kwam uit een familie van
zeelieden. Zijn vader was kapitein en
mede-eigenaar van verschillende schepen. Op tienjarige leeftijd ging Gustaf
voor het eerst mee op de grote vaart
als kajuitsjongen en hulpje van de
kok op de bark ‘Neptun’. Twee jaar
later was hij kok op hetzelfde schip.
In 1892 verkreeg hij het diploma voor
lagere officier van de zeevaartschool in
Maarianhamina. Hierna voer hij weer
een aantal jaren en klom daarbij op tot
kapitein, al had hij daar nog niet de
officiële papieren voor. Maar in 1895
behaalde hij het officiële diploma voor
kapitein aan de zeevaartschool in Vaasa.
In 1906 trouwde Gustaf Erikson met Hilda Bergman en nadat hij
twintig jaar als kapitein had gevaren,
vestigde hij zich in 1913 permanent
in Maarianhamina en werd eigenaar
van zeilschepen. Onder de eerste schepen die hij kocht was de viermaster
‘Rickmers’, waarvan hij de naam veranderde in ‘Åland’. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog verloor hij verschillende
schepen, omdat zij tot zinken werden
gebracht door Duitse onderzeeboten.
Na de oorlog werd algemeen aangenomen dat de tijd van de zeilschepen voorbij was. Maar Erikson dacht

Gustaf Erikson

Gustaf Erikson, de Finse ‘zeilschepenkoning’
wanneer we vroeger per boot naar
Finland reisden vanuit Travemünde in
Noord-Duitsland, dat het zeilschip de
‘Passat’, dat daar in de haven ligt, een
Fins verleden heeft.
Ongeveer een jaar geleden werd
mijn interesse voor Gustaf Erikson
nieuw leven ingeblazen toen ik in een
tweedehands zaak in Espoo aanliep tegen een in het Engels vertaald reisverslag van een zekere Eino Koivistoinen.
De titel van dit boek is ‘Billowing sails’
(‘Bollende zeilen’). Het is een beschrijving van een tocht met de driemaster
‘Winterhude’ van Glasgow in Schotland naar Australië via Kaap de Goede
Hoop en terug via Kaap Hoorn naar
Falmouth in Zuid-Engeland. Het vertrek vanuit Glasgow was op 21 oktober
1933, de aankomst in Australië in Port
Germein, niet zo ver van Adelaide, was
op 28 januari 1934. De terugreis werd
aangevangen op 23 februari 1934 en
de aankomst in Falmouth was op 29
juni 1934. Eino Koivistoinen diende
op het schip als een lagere officier en
zeilmaker, en de tocht gold voor hem
als een afsluiting van zijn studie zeevaartkunde.
Wat maakt Gustaf Erikson zo bijzonder? In de periode dat stoomschepen steeds algemener werden - aan
het eind van de negentiende eeuw en
in het begin van de twintigste eeuw
- begon hij grote, tweedehands zeilschepen op te kopen. Tot ver in de
twintigste eeuw voer zijn vloot over
de wereldzeeën. De concurrentie met
de stoomschepen was het meest lucratief voor het transport van graan van
Australië naar Europa. Door gebruik
te maken van goedkoop personeel -
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hier anders over. Hij realiseerde zich
dat de grote zeilschepen, wanneer zij
nog in een goede staat verkeerden en
beschikbaar waren voor een relatief
lage prijs, onder bepaalde omstandigheden nog steeds konden concurreren
met stoomschepen..
Erikson was vooral geïnteresseerd
in schepen die het eigendom waren geweest van de Duitse scheepvaartmaatschappij F. Laeisz in Hamburg. Deze
schepen waren gebruikt voor het transport van nitraat vanuit Zuid-Amerika.
De schepen van de ‘Vliegende P-lijn
(de namen van de schepen begonnen
met een P), waren snel en in een goede
staat. De Duitse eigenaar begon zijn
schepen omstreeks 1920 te verkopen.
Het eerste ‘P’ schip dat Erikson kocht,
in 1921, was de ‘Pommern’, die dus
bewaard is gebleven en tegenwoordig
als museumschip ligt in de haven van
Maarianhamina. Hierna kocht Erikson de ‘Pamir’ in 1931 en de ‘Passat’
in 1932.
Tussen 1932 en 1937 behoorde
ook de viermaster ‘l’Avenir’ tot de
vloot van Erikson. Dit schip, dat in
1911 in Duitsland was gebouwd, was
het eerste zeilschip met een radiozender. Het schip verdween zonder een
spoor na te laten in de Stille Oceaan in
maart 1938. De enorme bark met vier
masten ‘Moshulu’ was het laatste grote
schip dat Erikson kocht (in 1935).
Na het inladen van graan in Australië, waarbij ook zeilschepen waren
betrokken van andere rederijen, werd
22 keer een wedstrijd gehouden van
Australië naar Europa, de zogenaamde
‘Graanrace’. Dit was mogelijk omdat
de schepen ongeveer gelijktijdig in
Australië waren voor het inladen van
graan. De ‘graanraces’ zijn van 1921
tot 1939 ieder jaar gehouden, en
daarna nog in 1946 en 1949. Van de
22 races zijn er 18 gewonnen door de
Finse schepen van Erikson, onder andere door de ‘Passat’, de ‘Herzogin Cecilie’ (die verging op de Engelse kust in
1936), de ‘Pommern’ en de ‘Pamir’.
De Tweede Wereldoorlog is erg
moeilijk geweest voor Erikson en
maakte een definitief einde aan de
vaart met grote zeilschepen. De ‘Olivebank’ voer op een mijn in de Noordzee
en zonk, de ‘Penang’ en de ‘Killoran’
werden getorpedeerd door Duitse
oorlogsschepen, de ‘Lawhill’ werd in
beslag genomen door Zuid-Afrika, de
‘Archibald Russell’ door het Verenigd
Koninkrijk, de ‘Pamir’ door Nieuw
Zeeland’ en de ‘Moshulu’ door Duits-
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land. Finland was sinds 1941 officieel
in oorlog met Engeland, vanwege de
Vervolgoorlog, en daar zal de inbeslagname van de ‘Lawhill’, de ‘Archibald
Russell’ en de ‘Pamir’ vermoedelijk
mee te maken hebben gehad. Het confisqueren van de ‘Moshulu’ gebeurde
in 1940 door de Duitsers bij Kristiansand in Noorwegen.
Na de oorlog bleven maar drie grote
schepen het eigendom van Erikson: de
‘Pommern’, de ‘Viking’ en de ‘Passat’.
Maar de ‘Passat’ moest drastisch worden opgeknapt en Erikson had daar
toentertijd geen geld voor. Toch werd
de ‘Passat’, en ook de ‘Viking’, weer
ingezet voor lange zeereizen in 1947.
Erikson probeerde ook de ‘Pamir’, de
‘Archibald Russell’ en de ‘Lawhill’ terug te krijgen, maar overleed - 75 jaar
oud - in 1947.

De zoon van Gustaf, Edgar Erikson, nam het bedrijf over en slaagde er
in de ‘Pamir’ en de ‘Archibald Russell’
terug te halen naar Finland. Alleen de
‘Pamir’ maakte nog een reis naar Australië. Edgar Erikson was niet in staat
om nog winst te maken met zijn zeilschepen en besloot uiteindelijk ze te
verkopen. De ‘Viking’ werd verkocht
aan de stad Gotenburg en de ‘Pommern’ werd geschonken aan Maarianhamina. De drie andere schepen werden verkocht aan een sloperij, maar
een Duitse scheepseigenaar kocht de
‘Pamir’ en de ‘Passat’ en redde ze dus
van afbraak. Zij werden vervolgens
gebruikt als opleidingsschepen voor
cadetten. De ‘Passat’ werd ten slotte
permanent aangemeerd in Travemünde. Het einde van de ‘Pamir’ is een
grote tragedie geweest. Op een reis van
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het zeilschip werden signaalvlaggen
gehesen en aan de gaffel de Finse vlag.
Het stoomschip passeerde aan de lijzijde, dus aan de benedenwindse kant.
Het bleek het Nederlandse passagiersschip ‘Zeelandia’ te zijn dat op weg was
naar Amsterdam (vermoedelijk vanuit
Zuid-Amerika). Dus was hier sprake
van een Fins-Nederlandse ontmoeting op volle zee, waar we nu alleen
maar van weten door de geschriften
van Eino Koivistoinen. De passagiers
stonden in een grote groep op het
dek en keken vandaar neer op het dek
van het zeilschip. De matrozen op de
‘Winterhude’, die al heel lang op zee
waren, werden heel opgewonden van
de vele passagiers met rokken aan. Er
werd over en weer gewuifd. Een van
de vrouwen op het passagierschip viel
speciaal op omdat zij een vuurrode das
om had. De kapitein van de ‘Winterhude’ vroeg de ‘Zeelandia’ om de precieze locatie, die overeen kwam met
wat hij had berekend met zijn relatief
primitieve apparatuur. De Nederlandse kapitein beloofde de ontmoeting
door te geven aan het kantoor Lloyds
in Engeland, waar alle zeeschepen.zijn
geregistreerd.
Op internet vond ik dat het stoom-

schip ‘Zeelandia’ was gebouwd op een
werf in Schotland voor de Koninklijke
Hollandsche Lloyd in 1910. Nadat het
was opgeleverd, voer het naar Amsterdam, waar het eerst nog onder handen
werd genomen door de Amsterdamsche Droogdok Maatschappij voor
wat kleine reparaties en verbouwingen. Hierbij was het bouwen van een
bediendenlogies op het spardek. Heel
modern voor die tijd was een electrische haardroogmachine, die door de
Koninklijke Hollandsche Lloyd speciaal ten behoeve van de vrouwlijke passagiers op de ‘Zeelandia’ werd aangeschaft. Het schip is gesloopt in 1936.
Dus tijdens de ontmoeting met
de ‘Winterhude’, op 14 mei 1934,
had het Nederlandse stoomschip nog
maar een levensduur van twee jaar.
De ‘Winterhude’ daarentegen, die al
in 1898 was gebouwd, heeft nog tot
na de Tweede Wereldoorlog dienst gedaan. Het schip viel in 1944 in handen van de Duitse marine en werd in
1945 gebruikt in Kopenhagen als opleidingsschip voor leden van de Hitlerjugend. De ‘Winterhude’ is in 1949 in
Hamburg gesloopt.
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Buenos Aires naar Hamburg, met een
bemanning van 86 koppen, waaronder
52 cadetten, kwam het schip in een
orkaan terecht op 21 september 1957,
voordat het de zeilen kon reven. Het
schip sloeg om en slechts vier bemanningsleden en twee cadetten konden
later worden opgepikt uit een reddingsboot.
In totaal is Gustaf Eriksson eigenaar geweest van 46 grote zeilschepen,
en was hij gedeeltelijk eigenaar van 48
andere schepen. Vooral de ‘Passat’, de
‘Pommern’ en de ‘Pamir’, zijn ‘monumenten’ geworden in de geschiedenis
van de zeilvaart.
Het moet in die tijd toch wel sensationeel zijn geweest om zo’n groot
zeilschip in volle zee tegen te komen.
Eino Koivistoinen vertelt onder andere dat op 14 mei 1934 om drie uur ’s
middags op de Atlantische Oceaan een
groot stoomschip in zicht kwam, dat
drie kwartier later zo dichtbij was dat
ze op het zeilschip bang waren dat de
loglijn zou worden overvaren. Een loglijn is een touw dat bevestigd was aan
een stuk hout, waarmee vanaf de achterkant van het zeilschip de snelheid
kon worden bepaald door de lengte
van het afgerolde touw te meten. Op

Arnold Pieterse
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u wij in Finland wonen, letten
onze familieleden en vrienden er
goed op of er ook nieuws over Finland
is.
Soms knippen ze stukjes uit de krant
en sturen die op. De laatste jaren bijvoorbeeld over de tentoonstelling van
Gallen-Kallela in Groningen, de klimaatverandering en natuurlijk over
Jokela. Een thema, wat echter steeds
terugkomt is PISA en de kwaliteit van
het onderwijs en de Finse scholen.
Onlangs nog stuurde mijn schoonmoeder ons een pagina uit NRC (van
19-4-2008) over dit onderwerp. Dat
was heel leuk om te lezen, in het artikel kwam Erkki Aho aan het woord,
die in de jaren 70 het huidige basisschoolmodel invoerde, in dit artikel
wordt dit de middenschool genoemd.
De tendens van het artikel was helaas
wat pesimistisch: ook in Finland zou
het de komende jaren steeds moeilijker worden om het nivo te behouden,
vooral door de verwachte komst van
meer immigranten en de toename van
sociale verschillen en problemen. Het
is te begrijpen, dat een maatschappij
zich zorgen maakt over problemen in
het onderwijs, het onderwijs van nu is
immers de basis van het functioneren
van de bevolking in de nabije toekomst
en van de latere generaties.
In Nederland schijnen nu al veel problemen in het onderwijs te zijn. Of het
nu gaat om een lererentekort, slechte
prestaties van leerlingen en gedragsmoelijkheden of schooluitval, het is
allemaal even zorgwekkend. Het ergste vond ik wel het nieuws, dat een behoorlijk aantal studenten op de Pabo,
dus de opleiding voor onderwijzers,
niet goed kan rekenen en schrijven.
Ik ken in Nederland mensen, die al
tientallen jaren in het onderwijs werken. Beiden zijn weinig positief over
hun werk. Ze noemen niet eens de
moeilijkheden van de kinderen als
meest frustrerend, maar meer problemen met collega’s en vooral met de ouders van de kinderen. De ouders, die
zich mengen in het werk van de onderwijzer, vinden dat de juf het werk
van de kinderen niet goed beoordeelt.
In sportverenigingen schijnt hetzelfde
te gebeuren, vaders gaan op het voetbalveld op de vuist met de trainer van
hun zoontje. En dan zijn er de ouders,
die zich bemoeien met ruzies tussen
kinderen onderling. Naar de ouders
van het klasgenootje gaan om de afgepakte Pokemonkaarten terug te eisen.
In Finland was mij juist opgevallen,
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dat kinderen heel veel hun eigen zaakjes regelden, zonder actieve inmenging
van de ouders.
Een paar jaar geleden logeerden wij
een tijdje in Nederland. Onze kinderen gingen daar ook een paar weken
naar school en kregen daar vriendinnen. Op een middag nam ik één van
de meisjes mee in de auto naar een
speeltuin. Volgens goed Fins gebruik
vroeg ik het meisje eerst of haar moeder het wel goed vond. Ja, ze had het
thuis gevraagd en het was goed, zei ze.
We hadden een leuke middag, maar
s’avonds stapte er een naar bier ruikende, kwade vader uit de auto om
mij de huid vol te schelden, hoe ik het
in mijn hoofd haalde om zijn dochter zo maar mee te nemen. Ik kan me
voorstellen, dat je als onderwijzer snel
genoeg krijgt van je werk, als je met
zulke mensen te doen krijgt....
Toen we pas in Finland waren, heb ik
een half jaar in de klas van onze dochter geholpen bij de, natuurlijk grote,
taalproblemen die zij had. Dit was in
derde klas, dus bij kinderen van 10
jaar. Het viel me op, dat de kinderen
zo ordelijk waren en gehoorzaam. Wel
was er in de klas een jongentje, dat wat
minder rustig was, ongeveer eens per
uur kantelde hij zijn stoel zo ver naar
achteren, dat hij met veel lawaai met
stoel en al omviel. Het ongewone hieraan was, dat zich hierdoor niemand,
ook de leraar niet, liet afleiden. De
les ging gewoon door, hij stond op en
ging weer zitten. Ik herinner me een
andere situatie die een paar jaar later
plaatsvond. Ik liep door het centrum
van Oulu en toevallig liep daar ook een
leraar van deze school met zijn klas, op
weg naar een kerkdienst. De leraar liep
voorop, daarachter de kinderen, twee
aan twee en daarachter de leerlingen
die een fiets bij zich hadden, keurig
en rustig. De leraar keek niet één keer
achterom om te zien of de leerlingen
wel volgden, hij wist gewoon, dat ze
dat deden. Hoe krijgt hij het voor elkaar, dacht ik. Ik herinnerde me een situatie uit de school van onze kinderen
in Duitsland: een uitstapje van de klas
van ongeveer 30 kinderen naar de dierentuin vergde de inzet van minstens
tien moeders en ondanks dat renden
de kinderen bij de bushalte door elkaar
en sprongen op de weg.
Dit is één van de voorbeelden, die mij
nu te binnen schieten. Ook de jaarlijkse skidag, het schoolkamp en de
musical aan het eind van het schooljaar draaien op de kracht van één leer-

kracht, zonder extra hulp van ouders.
Op de Nederlandse school, waar onze
kinderen toen een paar weken waren,
wemelde het ’s morgens van de ouders
die hun kinderen naar school brachten en vervolgens op het schoolplein
met elkaar en met de leerkrachten een
praatje maakten. Allemaal heel ongedwongen en sommigen rookten een
sigaret op het schoolplein. Toen ik op
de Finse school meeliep, viel mij op,
dat ik helemaal nooit ouders zag. Kinderen kwamen alléén naar school en
kinderen die dat niet konden vanwege
bijvoorbeeld een handicap, kwamen
met een busje. Dit vanuit de filosofie
van het streven naar onafhankelijkheid, waarbij je alleen dat voor het
kind doet, wat het zelf nog niet kan,
en gelijke kansen voor iedereen.
Dit soort dingen lijken in Finland te
lukken doordat de kinderen rustiger,
gehoorzamer en geconcentreerder zijn.
Bereid zijn zich aan te passen. Dit is
mijn indruk, ook na mijn diverse stages op kleuterscholen in Oulu, alhoewel er natuurlijk vele uitzonderingen
zijn. Het is ook mijn ervaring met
onze eigen kinderen. Op het strand,
zomers, maakten onze, Nederlandse
meisjes toen ze klein waren met hun
drieen meer lawaai, dan alle anderen
bij elkaar. Elkaar natspatten, dus: gillen. In het water springen, dus: gillen,
iets leuk vinden, dus: gillen, iets niet
leuk vinden, dus: gillen. Een kwestie
van temperament, dus.
Dit aspect krijgt niet veel aandacht in
de discussie over de kwaliteit van het
Finse onderwijs. Maken de scholen de
leerlingen goed of andersom? De tijd
zal het leren als andere landen Finse
modellen gaan overnemen, als er meer
buitenlanders in Finland komen bijvoorbeeld. Voorlopig ben ik wel blij
met de situatie.
Marina Nijhuis
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Verhuisd?
Geef tijdig uw adres door aan het secretariaat. Als u email hebt en u wilt dat we u via dat medium berichten sturen, dan
vernemen we dat graag!! Nieuwsbrieven met het laatste nieuws kunnen zo onmiddellijk worden bezorgd. Noorderlicht
doet haar best, maar helaas is de agenda niet altijd up-to-date! Geef daarom uw emailadres aan ons door. We houden u
op de hoogte. Geef het ook door als u bepaalde emails niet wenst te ontvangen.

Website
Maak gebruik van onze RSS-link om de op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen!! Maak ook gebruik van
onze podcast en speel multi-media bestanden af die door de internetredactie en onze leden gemaakt zijn! Alle actuele
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.

Actuele informatie

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

Eens per maand
TURKU
Steakhouse & Bar Ribs (Porthaninpuisto)
OULU
In Oulu worden soms Kolonisten van Catan-avonden bij mensen thuis gehouden, stuur Sandra een mailtje voor plaats en tijd.
JYVÄSKYLÄ
In Jyväskyla hebben we een nieuwe contactpersoon gevonden die graag een
maandelijkse borrelavond wil organiseren. Neem contact op!
HELSINKI
Elke tweede vrijdag van de maand is er een borrel.
• Pullman Bar (centraal station, tweede etage)
• Contactpersoon: Adriaan Perrels
• Tel. 050 - 583 8575

Contactpersonen
Regio

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

Contactpersoon

Jos Helmich
Adriaan Perrels
Contactpersoon Joensuu
Joanneke Reudler Talsma
Aty Gerasimoff
Nellie Visscher-Jäkkö
Henriette Rantalaiho
Marcel de Boer
Marina Nijhuis
Contactpersoon Salo
Johan Scholliers
Contactpersoon Turku
Peter Zaagsma
Maaike Beenen

Email

forssa@nederlandsevereniging.fi
helsinki@nederlandsevereniging.fi
joensuu@nederlandsevereniging.fi
jyvaskyla@nederlandsevereniging.fi
lapland@nederlandsevereniging.fi
lappeenranta@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

Tel

044 - 331 7766
050 - 583 8575
044 - 9461655
040 - 822 4790
05 - 424081
050 - 5828116
040 - 572 8084
040 - 7590703
050 - 599 4359
040 - 838 6408
050 - 599 3116

Regiocoördinator is Karin de Callafon: regionaal@nederlandsevereniging.fi
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Lähettäjä/Afzender/Sender
Secretariaat Nederlandse Vereniging in Finland
p/a Johan Plomp, VTT
PL 1300
33101 Tampere
Finland
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