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REDACTIONEEL
Er ligt momenteel niet alleen maar veel
sneeuw. Nee, er liggen nog veel meer dingen.
Voor u ligt het Noorderlicht, om maar eens iets
te noemen. Achter ons allemaal ligt 2009, en
voor ons een nieuw decennium vol nieuwe verenigingsactiviteiten. De voorjaars-ALV ligt in
het verschiet.
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Zo’n ALV is misschien niet de meest sprankelende verenigingsactiviteit, maar het is wel
een noodzakelijke en nuttige. Bovendien wordt
in onze vereniging voorafgaand aan elke ALV
een randactiviteit georganiseerd om het nuttige met het aangename te combineren. Tijdens
de ALV zal onder ander het activiteitenprogramma voor het aankomend jaar weer worden
besproken. De activiteit voorafgaande aan de
ALV is deze keer een bezoek aan het Nationaal
Museum in Helsinki. De overige details vindt u
verder op in dit Noorderlicht.
In deze editie vindt u weer artikelen van
al onze vaste schrijvers en van columnist Bart
Braafhart. Daarnaast ook weer de voor de variatie zo belangrijke inbreng van een aantal
andere leden. Ook uw inbreng is voor het volgend Noorderlicht natuurlijk weer van harte
welkom!
Ik wens u veel leesplezier.


Siert Wieringa
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v an de V I C E v oor z itter
Wanneer heb je voor het laatst deelgenomen aan een activiteit van de Nederlandse
vereniging? En wanneer heb je er een helpen
organiseren?
Als bestuur hebben we vaak ons hoofd gebroken over hoe we de leden kunnen bereiken
en welke rol de vereniging kan vervullen om
nuttig te zijn voor mensen met een Nederlandse achtergrond in Finland. Natuurlijk zijn
er de jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals
de nieuwjaarsborrel, twee keer per jaar de algemene ledenvergadering en het Leidens ontzet.
We proberen nieuwe activiteiten te ontwikkelen, zoals het zomerkamp en een symposium
over ondernemen in Finland dat gepland is
voor later dit jaar. Maar daarnaast zijn er ook
plaatselijk georganiseerde bijeenkomsten en
bijzondere activiteiten. We zien dat die plaatselijke activiteiten bijzonder belangrijk zijn om
contacten met andere Nederlanders te leggen,
samen te genieten van de eigen taal en cultuur,
en elkaar te steunen waar dat nodig mocht
zijn. De bestuurders hebben zelf maar beperkte
mogelijkheden om deze activiteiten op te zetten en zijn daarvoor volledig afhankelijk van de
plaatselijke leden.
Zo worden er in veel plaatsen borrelavonden georganiseerd, of spelletjesavonden, uitjes
naar plaatselijke bezienswaardigheden, poffertjes, en aan het eind van het jaar natuurlijk
Sinterklaas, die bijvoorbeeld vorig jaar ook in
Jyväskylä langs kwam. Ook probeert de vereniging indien mogelijk inititieven van anderen te
ondersteunen, zoals het oranjebal, georganiseerd door het oranjecommitee. De ambassade
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(o.a. koninginnedagviering) en de Zaterdagschool completeren met hun aanbod het palet
van activiteiten voor Nederlanders.
Onze leden hebben gemeen dat ze een binding hebben met Nederland. Maar we zijn ons
ervan bewust dat er vele verschillen zijn in de
interessen en behoeften van onze leden. Geen
van onze activiteiten zal waarschijnlijk al onze
leden kunnen bereiken, ook al door de verspreiding van de leden over het land.
De een wil de Nederlandse damesvoetballers gaan aanmoedigen, de ander amuseert
zich beter op een bal. Families vermaken zich
het best als er iets voor de kinderen te doen is,
en kunstliefhebbers halen hun hart op bij een
fototentoonstelling. Om zoveel mogelijk iedereen tegemoet te komen hebben we ook jouw
ideeën nodig, en jouw hulp bij de uitvoering
ervan. Heb je soms gedacht; waarom doet de
vereniging dit of dat niet? Of misschien wil je
graag eens met wat mensen gaan schaatsen of
skiën, maar weet niet hoe je andere geïnteresseerden kunt vinden? Wij kunnen hulp bieden
bij de berichtgeving en de financiën (zover ons
budget dat toelaat).
Met jouw hulp hopen we de vereniging tot
een nog betere steun te ontwikkelen voor de
Nederlanders in Finland. Een vereniging voor
en door leden.

Johan Plomp, vicevoorzitter
PS Neem even contact op met een lid van
het bestuur als je nieuwe ideeën hebt of steun
wilt krijgen voor de uitvoering ervan.

U I T H E T le v en g e g repen
Zaterdag 5 september, een onwaarschijnlijk
mooie en zonnige nazomerdag. Ik ging vroeg
van huis om voor tienen in Turku te kunnen
zijn. Daar gebeurde wat! Na een pauze van een
kleine vijfhonderd jaar werd er voor het eerst
weer een katholieke priester in de dom van Turku tot bisschop gewijd: Teemu Sippo, langere
tijd pastoor van de Henrikskerk, toen kapelaan
van de Mariakerk en het afgelopen jaar vicaris
van bisschop Wrobel, die naar Lublin overgeplaatst was.
Ik stap al vroeg in wagon vier van de pendolino naar Turku, hang mijn jasje aan de haak
en wie zie ik opeens achter me zitten? Kaj
Engström, de kirkkoherra van Lauttasaari en in
de jaren zeventig in Rotterdam een viertal jaren
dominee van de zeemanskerk. De wederzijdse
begroeting was erg hartelijk en we hadden niet
veel tijd nodig, om echt weer in gesprek te raken. Wat een verrassing, we hebben elkaar de
laatste jaren wel vaker getroffen, bij vergaderingen en tijdens ontvangsten, maar nu gaven
we elkaar spontaan en stevig de hand en realiseerde ik me, dat dit een unieke gelegenheid
was, wat langer met Kaj te spreken. Hij reisde
alleen en ik ook, wat lette ons dus? Niets.
We konden ons twee-uren-gesprek tot
Turku in alle rust in een vrijwel lege coupé en
later ook bij een kop koffie en een door Kaj
vriendschappelijk aangeboden Italiaans likeurtje voeren, in het Nederlands nog wel, want Kaj
spreekt een mooi en vloeiend Nederlands zoals ook meerdere andere talen. Een onderwerp
voor gesprek was niet zo moeilijk te vinden:
we spraken vooral over zijn ervaringen als zeemansdominee in Rotterdam (en daarna in Toulouse) en de relatie tussen de Lutherse en de
Katholieke kerk de afgelopen jaren. Een (h)eerlijk gesprek, nu ik er weer aan terugdenk. De tijd
van de reis vloog voorbij, maar toen we in Turku

aankwamen, gingen onze wegen uiteen, Kaj
moest als genodigde gast bij de wijding meteen
naar de domkerk toe en ik wilde nog even door
het heerlijke, zonnige en al wat herfstige Turku
in stilte rondwandelen, langzaam richting kerk,
waar ik achterin bij een brede steunpilaar nog
een zitplaats vond voor de wijdingsplechtigheid. Links van me een gezellig babbelende Italiaan en rechts van me een actieve, vriendelijke
en communicatieve katholieke Fin. Tot mijn
verrassing liep de kerk al vroeg vol – uiteindelijk
was zij stampvol! – maar ik vond dus toch een
passende plaats voor een eenvoudige gelovige
zonder uitnodiging. En was er dik tevreden mee
:-).
Het hele treingesprek met dominee
Engström samenvatten is niet interessant voor
de meeste lezers en de bisschopswijding van
pater Sippo beschrijven ook niet. Vandaar pik
ik er maar twee of drie krenten uit, eerst een
fantastisch verhaal van vriend Kaj Engström als
zeemansdominee in het Rotterdam van de jaren zeventig en vervolgens een samenvattende
indruk met wat commentaar van de wijding
van vriend Teemu Sippo in de waardige dom
van het oude Turku.
*******
Eerst dus een illustrerend en voor zichzelf
sprekend verhaal uit het af en toe ruige leven
van een dominee in de zeemanskerk te Rotterdam. Iedereen zal zich nog wel het algemene
verhaal over de Rotterdamse zeemanskerk van
Arnold Pieterse in het vorige Noorderlicht
herinneren. Dit nu is er een concrete invulling
van.
Tegen de avond belden er – in de jaren
zeventig dus – een Finse jongedame en een
Zweedse jongeman bij de zeemanskerk in Rotterdam aan en vragen naar de dominee, die
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echter op het punt stond weg te gaan vanwege
een dringende oproep. De twee jonge mensen
wilden pertinent (= beslist, maar ook wel een
beetje onbeschaamd) op dezelfde avond nog
trouwen. Een ‘moetje’ dus om de een of andere reden. Alles goed en wel, maar nu ben ik
dringend weggeroepen en moet gaan, zei Kaj
Engström tegen de ongeduldige bezoekers.
Kan het niet morgen? Nee, het moet nu vandaag nog gebeuren. Nou ja, kijken jullie maar,
ik heb er echter geen idee van, wanneer ik terug
ben. Jullie kunnen hier of binnen op me blijven
wachten of morgen terugkomen, een kop koffie en een broodje is altijd binnen bij de emäntä
wel te vinden, tot ziens. Kaj Engström stapte
toen in z’n wagen en reed weg.
Wat was nu het geval? Een kastelein van een
bekend maar nogal onguur café in de beruchte
Rotterdamse zeemansbuurt had de dominee
– die de kroegbaas qualitate qua kende (want
zulke onderhavige gevallen kwamen regelmatig voor) – opgebeld of de dominee meteen kon
komen, omdat er in zijn café twee lastige jonge
Finse zeemannen zaten of beter lagen, die knalbezopen waren en volledig onaanspreekbaar,
maar die toch wel veilig en met vaderlijke hand
naar hun schepen teruggebracht moesten worden. Of de dominee hem weer eens kon helpen,
dat had hij toch al vaker gedaan? En dominee
Kaj Engström zei uiteraard ja en ging.
Het schip van deze twee matrozen lag in de
grote Rotterdamse haven, zowel de dominee
als de kastelein wisten ervan en ze wisten ook
uit ervaring, dat veel jonge zeemannen vaak uit
verveling of heimwee aan de drank of naar de
vrouwtjes en dan regelmatig ook op de een of
andere manier te ver gingen. Engström had voor
de jongens wel enig (zelfs christelijk) begrip, al
was hij het uiteraard niet helemaal of helemaal
niet met hen en hun gedrag eens. Toch was hij
ook meteen bereid, het ontstane probleem op
te lossen. Zo gezegd zo gedaan.
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Dominee Kaj Engström – overigens zelf een
zoon van een kapitein op de stoomvaart, met
eigen ervaring dus – gaat de jongens halen,
spreekt het nodige af met de kastelein, draagt
en poot de twee jongemannen apelazerus en
min of meer uitgeblust in de auto en rijdt met
zijn Finse vracht naar de haven waar hun schip
voor rede ligt. Wat is nu echter het geval? Het
schip ligt er wel, niet aan wal echter maar iets
verder van de wal af, stevig verankerd. Jaja, dan
maar bellen en toeteren. Helpt niet, niemand
reageert. Ook roepen en per geleende megafoon schreeuwen haalt niks uit. Tja, wat nu? De
jongens mee terugnemen naar de zeemanskerk
gaat eigenlijk ook niet. Nogal boos en ten einde
raad trekt Kaj wat kleren uit, gaat het water in
en zwemt naar het in de haven drijvende schip.
Hij klimt druipend van het erg vieze water –
olievlekken, allerhand rotzooi, condooms en
wat al nog – langs de wandtrap over de reling
het dek op. Alles blijft verder stil. Kaj gaat op
zoek en vindt uiteindelijk de kapitein en meerdere bemanningsleden in de scheepskantine,
waar ze luidruchtig een of ander feest vieren
en uiteraard de nieuwe, natte en onverwachte
gast meteen uitnodigen, mee te doen. Daar
voelt Kaj toch niet veel voor en als de kapitein
opeens ziet met wie hij te maken heeft – met
Kaj Engström, de dominee van de zeemanskerk!
– schrikt de kapitein zich het apezuur, verontschuldigt zich en vraagt wat er aan de hand is
en of de dominee door dat troebele, vuile water
naar het schip is komen zwemmen. Ja, dat is hij,
maar ok, laat dat nu maar.
Toen vertelde dominee Engström aan de
feestvierders over de Finse matrozenvracht in
z’n auto daar aan de overkant en hij vroeg of
iemand met een roeiboot even mee kon komen, om de twee matrozen terug op het schip
te brengen en in bed te stoppen. Dat gebeurde
meteen en uiteindelijk kon Kaj Engström tevreden afscheid van de kapitein en zijn bemanning

nemen, toen de twee zeemansklanten – onbewust van de inzet van anderen en vredig – in
hun eigen bed lagen te snurken en in alle rust
zonder anderen verder te storen hun roes konden uitslapen. De kapitein verontschuldigde
zich nogmaals en dominee Engström kon weer
naar huis rijden, na een warme kop koffie en
een stevig glas cognac van de kapitein aangeboden te hebben gekregen. En dat weigerde de
dominee beslist niet!
En jawel hoor, voor de deur van de zeemanskerk zitten nog steeds de twee jonge huwelijksklanten uit Scandinavië te wachten. Ze
willen beslist op staande voet trouwen. Kan
het echt morgen niet, vraagt de dominee, het
is al half twaalf in de nacht en jullie zien, dat ik
erg moe en ook nogal vuil ben? Nee nee, van
uitstel komt afstel en we hebben er onze gegronde redenen voor, dus liever nu meteen. De
dominee praat nog even met de twee huwelijkskandidaten over hun voornemen met elkaar
het huwelijksbootje in te gaan, haalt dan na rijp
beraad zijn vrouw en de emäntä van het centrum uit hun bed – want twee getuigen heb je
nodig bij een huwelijksvoltrekking – en zegent
vervolgens in de zeemanskerk zelf het huwelijk
in van die twee jonge en sympathieke mensen,
knielend vóór hem. Hij wenst hun verder in het
komende leven alle goeds toe. Ze bedanken de
dominee van harte en verdwijnen dan op hun
gemeenschappelijke oude moterfiets de mist
in, een nieuw avontuur tegemoet. Eindelijk kan
de dominee van de zeemanskerk zich goed gaan
wassen en een schone pyjama aantrekken, om
daarna verdiend en diep te kunnen gaan slapen.
Verdiend heeft hij het in ieder geval wel. Jaja,
het leven van een dominee in een zeemanskerk
loopt niet altijd van een leien dakje...
Heeft dat alles nu zin gehad? Nou en of!
Want een paar maanden later wordt er aan
de zeemanskerk gebeld en twee keurige jonge
mensen, twee matrozen, staan voor de deur

en bieden de aanwezigen spontaan een grote
bos bloemen aan. Met dank!!! Voor de dominee, hij heeft ons gered en ons weer enigszins
op het rechte spoor gezet! We hadden toen
zo’n heimwee, sorry, meneer Engström. Enfin,
ze zijn goede vrienden van Kaj Engström en
zijn staf geworden en hebben daarna regelmatig contact gehouden met de zeemanskerk in
Rotterdam en elders. Om telkens bij te praten,
nieuwe kracht op te doen en in het leven verder
te gaan. Dat is toch wat, nietwaar? De gestelde
vraag kunnen we dus met een volmondig JA beantwoorden. Ook met het getrouwde stelletje
is het kortstondige contact van toen niet verloren gegaan...
*******
Nu weer terug naar Turku. De bisschopswijding van de Finse priester Teemu Sippo was
een heel indrukwekkend gebeuren. Er was een
kardinaal uit Duitsland bij aanwezig, Kardinaal
Karl Lehmann, bisschop van Mainz, – degene
die als hoofdconsacrator de wijding leidde – en
verder een twintigtal bisschoppen, veel medebroeders van Teemu Sippo uit Nederland, Polen en Rome, veel genodigden uit Finland en
Scandinavië – vaak van de Lutherse of Orthodoxe kerk – en een stampvolle dom, vol met katholieke en andere nieuwsgierige gelovigen uit
Turku. Ik zat daar tevreden achterin bij die grote
pilaar, kon alles via een voortreffelijk programmaboekje (en af en toe een blik op een groot
tv-scherm links achter mij) volgen, maar kon
verder eerlijk gezegd vrij weinig rechtstreeks
zien, wel alles horen en ruiken (vanwege de
wierook en de sferige warmte). De liturgie was
imponerend en uitermate goed verzorgd, ik
ben dus volop blij er zelf lijfelijk bij aanwezig
geweest te zijn.
Dit was een katholieke, maar ook algemeen
christelijke, oecumenische mijlpaal van kerkelijke historie in de vorm van een traditionele, oer7

katholieke liturgie (waarbij de oude algemene
voertaal het Latijn was, daarnaast Fins, Zweeds
en Duits), een ware bisschopswijding vol spanning en dramatiek. En verrassend maar passend: Tussendoor klonk (en dat is helemaal niet
normaal bij zulke plechtigheden) regelmatig
een spontaan, hartelijk en langdurig applaus op
voor de wijdeling, voor de wijding zelf en voor
het belangrijke gebeuren, omdat de nieuwe katholieke bisschop een Fin was, de eerste sedert
honderden jaren. Kardinaal Lehmann legde ook
daar de nadruk op. Terwijl hij in zijn bijzondere
toespraak vooral de (noords)-oecumenische
impact bewonderde en benadrukte. Met dank
ook aan aartsbisschop Jukka Paarma, in wiens
domkerk deze bijzondere plechtigheid had mogen plaatsvinden.
Natuurlijk heeft dit gebeuren ruim de kranten gehaald – ik heb berichten erover in HS en
TS gelezen – verder radio en tv. Dit was echt
wat!
Op de aansluitende zondag en de dinsdag
erop volgend werd er een twee uur lange en
ingekorte versie van de wijding door YLE uitgezonden. Heel zorgvuldig verzorgd en goed gecomponeerd. Maar juist hierbij heb ik gemerkt,
dat het een groot verschil maakt, of je ergens
zelf erbij bent of dat je het indirect via radio of
tv meemaakt. Dat is wat anders. De tv-uitzending was goed, het geluid was zelfs beter dan
ter plaatse, de wijding op zich heb ik ook veel
duidelijker kunnen zien, maar het echte meemaken gebeurt alleen maar ter plekke. Hier
denk ik aan een opmerking van de populaire
Paul Witteman – journalist en muziekrecensent
– in een stukje van hem: ”Iedere muziekliefhebber zou ooit een live-uitvoering van dit stuk (de
Chaconne van Bach) moeten bijwonen – het
voegt iets aan de kwaliteit van je bestaan toe
dat nooit meer kan worden afgenomen.” Zo is
het en ... al ging het hier niet over een muziekstuk, maar over een liturgie (met veel muziek
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uiteraard) rond een bisschopswijding, toch
klopte dit helemaal. Op tv zie je vaak veel meer
en zie je het vaak veel beter dan in het echt,
maar het blijft indirect en op een afstand, dus
enigszins onecht, en zoiets gaat veel moeilijker
naar binnen, het hart in.
In het echt duurde alles stukken langer, je
moest vaak wachten, je soms ook wat vervelen of met de buren wat praten, je moest je
zelfs meer moeite geven om mee te komen,
maar die postitieve stemming in de domkerk,
de sympathie met en de interesse voor het
gebeuren van het aanwezige publiek, de voelbare hartelijkheid en persoonlijke steun voor
de nieuwe bisschop Teemu Sippo, dat alles krijg
je alleen maar ter plekke mee. Teemu heeft die
goodwill wel gevoeld, hij was er erg ontroerd
door en werkte na de wijding zelf heel duidelijk
veel meer ontspannen. Hij kwam toen gelukkig
over, in de kerk en tijdens de ontvangst bij een
kop koffie erna. Hopelijk is hij nu in staat met
deze steun in de rug zijn oecumenische taak in
Finland in daden om te zetten. Waarschijnlijk
zal hem dit ook lukken, want men kent hem in
Finland, hij is per slot een Fin en spreekt ‘onze’
taal. Ik kan dit wel navoelen, al ben ik uiteraard
slechts een Nederlander die natuurlijk vele jaren lang hier gewoond heeft en zich dus ook
enigszins als Fin kan voelen. Een beetje wel,
maar toch nooit helemaal!
Tot slot iets over de Nederlanders, erbij
aanwezig.
Kort heb ik gesproken met Jan Aarts,
die nu in Nederland woont en het goed maakt.
Hij heeft als vicaris een jaar of wat na bisschop
Paul Verschuren het bisdom bestuurt en weet
dus wat Teemu Sippo te wachten staat. Raad zal
hij hem daarbij wel eens ooit kunnen geven, veronderstel ik. Ook Adriaan Borst heb ik gezien,
mijn collega ooit als lector Nederlands aan de
universiteit – hij in Turku, ik in Helsinki. Adriaan

was jarenlang werkzaam in Turku en Helsinki.
Ook hij maakt het goed en woont en werkt nu,
na zijn Roomse jaren (= in Rome wonend :-),
in Nederland. De enige Nederlander, die in de
katholieke kerk van Finland momenteel op zijn
oude dag nog volop werkzaam is, heet Frans
Voss. Ook hem heb ik even gezien en heb met

hem afgesproken om ooit eens op Stella Maris
bij hem langs te gaan, om hem over zijn leven
als Nederlander in Finland te interviewen. Dat
zal in deze herfst nog gebeuren en jullie zullen
ervan horen of lezen. Tot dan maar weer ...
Kerava, 16 september 2009

Peter Starmans, lehtori

Aankondiging

Algemene ledenvergadering
van de

NViF
ORANJEBAL
Zaterdag 17 April 2010
in Hotel Kämp te Helsinki
Ter viering van Koninginnedag 2010 is een groots
feest georganiseerd, met diner, live muziek (uit
Nederland!), een DJ, een loterij, en voor de kleine
uurtjes de nachtclub.
Dit unieke evenement mag u niet missen – meld
u snel aan (vóór 15 maart). Aanmelding is pas
definitief na ontvangst van de betaling
De kosten voor het Oranjebal inclusief buffet
diner en 3 drankjes bedragen € 60,00 per persoon.
Kledingadvies: donker pak/smoking
De toegangskaart is tevens lot voor een loterij
met prachtige prijzen: voor 2 personen KLMtickets naar Curaçao, kokschool voor 4 personen
door Sharetastes catering, Cruise voor 2 personen met Transfennica, Nokia telefoon en een
jaarabonnement op de NRC-weekeditie!
Aanmelding: via oranjebalhelsinki@gmail.com
onder vermelding van naam/namen, adres, aantal personen (aanmelding op facebook wordt
niet alszodanig geregistreerd!).
Betaling: via bankrekening 142635-55742 (Nordea) t.n.v. Guido Nuijten, o.v.v. Oranjebal 2010.
Verdere informatie: Guido Nuijten 045-6365343
resp. guido.nuijten@elisanet.fi

Het is alweer februari en dat betekent dat de ALV
er weer aan komt.
Dit jaar wordt de voorjaars ALV gehouden op
27.03.2010 in Helsinki. De locatie in Helsinki is
dit jaar het Nationaal Museum, en dat ligt op
ongeveer 10 min. loopafstand van het station.
Naast en achter het museum is enige parkeergelegenheid. Vooraf aan de vergadering zal er een
rondleiding zijn in het museum en daarna is er
nog gelegenheid voor restaurantbezoek of voor
verder museumbezoek. Het restaurantbezoek zal
voor eigen kosten zijn. Het verlopig programma
ziet er als volgt uit:
Verzamelen om 11.45 bij het museum.
Rondleiding van 12.00 tot 13.00 uur
45 minuten voor restaurantbezoek / museumbezoek.
Start vergadering 13.45
Vergadering is (hopelijk) voltooid voor 16.30.
Bij deze is iedereen van harte uitgenodigd! De
officiele uitnodiging met het definitieve programma en de agenda voor de ALV zal nog apart
verzonden worden.
Mvg,
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Onno de Bruijn, Secretaris van de NViF

N V i F - J aar v ersla g 2 0 0 9
In het jaar 2009 heeft de vereniging vele
vernieuwingen ondergaan. De meest zichtbare
was waarschijnlijk de transformatie van ons
verenigingsorgaan, het Noorderlicht. Met een
nieuwe redacteur en een nieuwe grafisch ontwerper werd het uitgebracht in een heel nieuw
jasje. Maar ook zijn er nieuwe activiteiten ontplooid. Het zomerkamp is een goed voorbeeld
van de pogingen van de vereniging ook voor gezinnen met kinderen activiteiten aan te bieden.
Minder zichtbaar, maar het resultaat van hard
en nauwgezet werk, zijn de nieuwe statuten.
Dit jaarverslag geeft een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in 2009.

Verenigingsactiviteiten
Het jaar werd zoals vanouds geopend met
een nieuwjaarsreceptie op 9 januari. De ledenvergaderingen werden dit jaar gehouden in het
natuurhistorisch museum in Helsinki op 21
maart en in het Werstas museum en Finnlayson centrum in Tampere op 7 november. Het
Leidens ontzet werd op 2 oktober bij uitzondering in Villa Kleineh gevierd, verzorgd door
de ambassade. Naast deze traditionele activiteiten is er dit jaar voor gezinnen ook voor het
eerst een Zomerkamp gehouden in Lempivaara
(Riihimäki) van 7-9 augustus, met een bezoek
aan Puuhamaa. Aan het eind van het jaar werd
de kerst ingeluid met een oecumenische dienst
in het Nederlands in de kerk van Töölö.

Koninginnedag
Ook de viering van Koninginnedag is veranderd; In aanvulling op de traditionele viering in
Villa Kleineh, werd er voor kinderen een feest
georganiseerd op de locatie van de Zaterdagschool.
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Regioactiviteiten
In verscheiden steden in Finland worden regelmatig bijeenkomsten gehouden. Borrelavonden werden georganiseerd in ieder geval in Helsinki, Tampere, Turku en Jyväskylä. Sinterklaas
kwam op bezoek in Kauniainen, Oulu, Tampere
en Jyväskylä. Er werd op zijn Nederlands gegeten in Lohja (Boerenkool, 17 oktober) en Forssa
(Poffertjes, 14 november), waar bovendien gezwommen werd. Verder hebben actieve leden
plaatselijke activiteiten ontwikkeld zoals een
gezinsbijeenkomst in Tampere.

Noorderlicht
Het Noorderlicht heeft een transformatie
ondergaan. Het formaat is veranderd en de
grafische opzet heeft een moderner aanzicht
gekregen. De nieuwe hoofdredacteur is in staat
geweest om ook dit jaar weer vier aantrekkelijke nummers te produceren.

Communicatie
De aanwezigheid van de Nederlandse vereniging op sociale media zoals Facebook en Twitter
heeft zich verder uitgebreid. Een toenemend
aantal leden en niet-leden krijgt informatie over
onze activiteiten via deze kanalen. Ook de website en het daaraan verbonden forum vervullen
hun rol in de aankondiging van activiteiten, als
informatiebron, en als discussieplaats. Berichtgeving en directe communicatie met de leden
wordt ook in toenemende mate per e-mail gedaan om kosten en werk te besparen.

Bibliotheek
De vereniging werd de mogelijkheid geboden om 400 Nederlandse, meest literaire,
boeken over te nemen van een van de leden.
Deze bibliotheek zal ter beschikking komen
van de verenigingsleden zodra een geschikte

locatie voor de bibliotheek is gevonden en een
uitleensysteem is opgezet. De bibliotheek kan
in de toekomst uitgebreid worden met andere
aangeboden boeken aangeboden.

Archiefcommissie
De vereniging heeft een interessant verleden. De taak van de archiefcommissie is het
systematisch ordenen van documenten die
belangrijk zijn voor de geschiedenis van onze
vereniging. In het jaar 2009 heeft de commissie gewerkt aan het verzamelen van materiaal.
Helaas ontbreekt er nog allerlei, zoals bijvoorbeeld oude Noorderlichten en is het archief dus
nog niet compleet.

Statuten
Na een lange voorbereiding zijn dit jaar de
nieuwe statuten van de vereniging goedgekeurd door de Finse autoriteiten. De nieuwe
statuten zijn op enkele punten aangepast aan

de huidige wetgeving en opzet van de vereniging. Als leidraad voor de bestuurders is ook
een huishoudelijk reglement opgezet. De statuten benadrukken o.a. dat NViF ook openstaat
voor niet-Nederlanders met een sterke band
met Nederland en de nederlandstalige cultuur.

Bestuur
Het bestuur heeft in 2009 tien keer vergaderd (op 11.1, 22.2, 15.3, 29.3, 26.4, 12.6, 30.8,
27.9, 7.10, en 25.10). Het merendeel van deze
vergaderingen is via Skype georganiseerd, wat
veel kosten heeft bespaard aangezien de bestuursleden in verschillende delen van het land
wonen. Ook het forum is belangrijk geweest
voor de interne communicatie en besluitvorming van het bestuur. Het bestuur heeft gefunctioneerd met zes leden, een minder dan
vorig jaar.

K erstrede
Ik denk dat ik één van die leden van de NViF
ben die wellicht niemand ooit te zien zal krijgen. Ik lees op de site wel over de sociale bijeenkomsten en vergaderingen waar andere
leden zich al dan niet regelmatig melden en zo
in contact komen met elkaar, maar het heeft
op mij geen aantrekkingskracht. Het is een raar
trekje van mij. Ik heb nooit moeite gehad met
het leggen van sociale contacten, maar sinds ik
in Finland woon (2002) is er toch wel iets in mij
veranderd.
Ik ben van de rust gaan houden. Het was
een rare gewaarwording, want ik sprong van
een leven in het midden van de randstad, waar
ik collega’s, relaties, vrienden en kennissen te
over had naar een oorverdovende stilte in een
stad in Zuid-Finland. En ondanks dat het een redelijk grote stad was, leken er nauwelijks men-

sen te wonen. Ik moest wel even wennen aan
het niet groeten van mensen en zelfs de blik
afwenden om enige mogelijke communicatie
af te wenden. Ik was ook altijd heel behendig
in het verkeer en op overvolle parkerplaatsen
en dan razendsnel te winkelen, maar die skills
werden opeens ook overbodig. Ik heb de drukte
om me heen nooit echt gemist. Het was meer
zo dat ik me er in Nederland optimaal aan aangepast had.
Ik kwam naar Finland om dezelfde reden die
zoveel anderen hebben, een partner. Die van mij
heeft, net als ik, een hele kleine familie. Ook op
dat vlak dus weinig te beleven. Ik was nagenoeg
anoniem geworden. Het duurde even, maar
ik schikte me in die rol. Nu niet meteen denken dat ik helemaal als een kluizenaar leefde,
want ik was actief in de hondensport, speelde
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voetbal met een bonte verzameling mensen en
had af en toe werk. Op die wijze lukte het om 3
vriendschappen op te bouwen met Finnen. Dat
lijkt weinig, maar voor mij ligt de lat hoog en
die lat gaat niet opeens omlaag omdat het zo
stil is.
Misschien ligt het nu wel voor de hand, maar
voor mij was het niet meteen een prioriteit om
mijn heil op het internet te gaan zoeken. Op dit
moment zijn de mogelijkheden legio en de snelheid en toegankelijkheid zijn enorm toegenomen. Niemand heeft meer een excuus om geen
contact te hebben met vrienden in den verre.
Ik ook niet, maar toch kan ik, ondanks dat het
makkelijker en goedkoper dan ooit is, genieten
van een poos zonder email, sociale netwerksite,
of telefoon/sms. Op een aantal forums blijf ik
wel nagenoeg onafgebroken wat dingen roepen. Zo ook op het forum van NViF. Ik gebruik
daar niet mijn echte, maar een nickname. Ook
al zou ik mijn echte naam daar wel gebruiken,
dat zou niet veel uitmaken, want niemand kent
mij. Men kent slechts mijn woorden. Net als in
het Noorderlicht overigens, dus zoveel maakt
dat niet uit.
Kerstmis 2009 sprak Koningin Beatrix de
Kerstrede en daar las zij het volgende stukje
voor:
“De moderne technische mogelijkheden
lijken mensen wel dichter bij elkaar te brengen
maar ze blijven op ‘veilige’ afstand, schuilgaand
achter hun schermen. Wij kunnen nu spreken
zonder te voorschijn te komen, zonder zelf gezien te worden, anoniem.”
Ze gaat dan nog even verder over hoe die
anonimiteit sommigen in staat stelt om her en
der anderen te beledigen, maar daar wil ik het
niet over hebben. Mij gaat het om dat andere
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aspect van sociaal contact via het internet, dat
het de plek zou innemen van de echte persoonlijke communicatie. Ik ben van mening dat daar
geen sprake van hoeft te zijn. Voor mij persoonlijk heeft het internet alleen maar iets extra’s
toegevoegd en niets vervangen.
Maar ik denk dat juist in Finland, waar in
grote delen van het land mensen elkaar nog
steeds in het echte leven uit de weg gaan, elkaar niet aankijken of groeten, het internet eerder een uitkomst is, dan een afbraak van iets
wat men toch al niet had. Waar ik me dan ook
druk om kan maken is dat er elke dag mensen
volledig genegeerd worden. Niet op het internet, maar in het ‘echt’. Mensen met problemen
van welke aard dan ook kunnen langzaam maar
zeker onzichtbaar worden in het echte leven.
Ik zie of hoor daar nauwelijks iemand over. Afschuiven op de gezondheidszorg, zo lijkt het
vaak. Ik weet uit de praktijk dat er een deel van
die mensen is die zich op het internet juist makkelijker kunnen uitdrukken en zich zo uit hun
geîsoleerde situatie kunnen losmaken. Soms
wederom anoniem, maar deze keer een anonimiteit die positief werkt.
Als ik nou eens die volgende Kerstrede zou
mogen schrijven, zou ik er daarom juist voor
willen pleiten om het internet op te gaan. Kom
op en duik de anonimiteit in en ontmoet er
talloze anderen. Wie weet maak je nog eens
iemand blij! Ik ben daar ook, geheel tevreden
en genietend van mijn lage aantal vrienden op
Hyves en Facebook. Ik ben blij met de rust om
me heen, ook op het internet.

Roberto

Zomerkamp 2010
In navolging van het geslaagde zomerkamp van
de Nederlandse Vereniging in Lempivaara (Riihimäki) en Puuhamaa
afgelopen zomer zijn we volop bezig met
de voorbereidingen voor het zomerkamp van dit jaar.
De locatie is nog niet vastgesteld (goede ideeën zijn welkom),
maar reserveer alvast het volgende weekend in je agenda:
30 juli - 1 augustus.
Graag zouden we dit jaar ook meer vrijwilligers betrekken
bij de voorbereidingen van het kamp.
Meld je aan bij Johan Plomp
(vicevoorzitter@nederlandsevereniging.fi of tel. 040-7187684).

ADVERTENTIE

Zoals het thuis smaakt,
smaakt het nergens!
Holland at Home is dé online supermarkt voor Nederlanders
in het buitenland. Waarom?
Holland at Home biedt een keuze uit meer dan 1000
typisch Nederlandse producten en 180 bekende merken
Veilig en vertrouwd betalen via Ideal, creditcard of Paypal
Geen gesleep meer met levensmiddelen vanuit Nederland
door uzelf, vrienden of familie
Alle pakketten worden verstuurd via TNT Post en zijn
daardoor altijd te volgen via track & trace
Als lezer van het Noorderlicht ontvangt u € 5,00
korting bij uw eerste bestelling. Vul hiervoor de
kortingscode NL5 in tijdens het afrekenen.
Bezoek ons op www.holland-at-home.nl of mail ons via info@holland-at-home.nl
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Een Finse Zomer / Suomalainen kesä
Carel van Bruggen
Pirkko van Bruggen
proza, selectie van 22 eerder verschenen columns, 111 blz.

Er is een betrekkelijk bescheiden selectie
Nederlandse literatuur naar het Fins vertaald,
terwijl er evenmin een ruime voorraad Finse
werken in het Nederlands verkrijgbaar is. Alleen
al daardoor is dit boek uniek te noemen, aangezien het direct en wel in één band in beide talen
verkrijgbaar is. Toegegeven, het is niet fair dit te
vergelijken met proza van Harry Mulisch, Connie Palmen, Märttä Tikkanen of Arto Paasilinna,
maar de columns zouden niet misstaan hebben
tussen een van de wekelijkse columns van bijvoorbeeld het NRC, de Volkskrant of Helsingin
Sanomat. Na hun verschijnen in Aviisi gedurende de jaren 2004-2009 krijgt dankzij dit boek
een groter publiek de kans een selectie van licht
bewerkte versies van die columns te lezen.
De 22 geselecteerde columns wisselen
enigszins van
karakter. Sommige zijn wat
meer beschouwend
(zoals
over tweetaligheid), andere
meer concreet
naar aanleiding
van een belevenis of observatie (zoals het titelverhaal) en vaak ligt het er
ergens tussen in. De verhalen zijn geschreven
door een Nederlander en derhalve komt automatisch wat meer de verwondering en be14

wondering zoals gezien door een Nederlandse
bril aan bod dan omgekeerd. Desalniettemin
zou het boek behalve voor Nederlanders ook
de moeite waard kunnen zijn voor veel Finnen,
die immers naar verluid zeer benieuwd zijn over
hetgeen anderen over hen denken (terzijde:
alsof Nederlanders dat niet zouden zijn!).
Carel van Bruggen slaagt er in om met een
snufje humor en een drupje (zelf)relativering
op een niet pompeuze manier allerlei ervaringen te beschrijven, die eigen zijn aan een
persoon en een gezin welke in twee culturen
functioneren en waarbij afwisselend een van de
twee culturen wat meer op de voorgrond staat.
Terzijde merk ik hier op dat ik me hier (weer)
te buiten ga aan een ruimschoots gebruik van
verkleinwoorden, een kennelijk typisch Nederlands (spreek)taalfenomeen, waarover mijn
Finse echtgenote zich afwisselend verwondert
en vermaakt.
Carels levensloop heeft vanzelfsprekend
invloed op de keuze van de onderwerpen.
De auteur en zijn vrouw Pirkko, beiden architect, woonden van 1982 tot 1990 in Finland
en sindsdien in Nederland. Ze verblijven nog
steeds elk jaar verschillende keren voor korte of
langere tijd in Finland. De onderwerpen hebben
nogal eens te maken met de zomer (vakantie),
met andere hoogtijdagen, met architectuur,
met tweetaligheid, en vaak natuurlijk ook met
cultuurvergelijking, maar er komen ook andere
zaken aan bod. De opgenomen columns lijken
redelijk bestand tegen de tand des tijds, of-

schoon een enkele keer je misschien met een
glimlach kunt merken dat ondertussen in Finland (of Nederland) over het besprokene reeds
weer andere meningen op de voorgrond komen.
Bijvoorbeeld Carel is vol lof over de Finse architectuur, en historisch gezien is dat volkomen
terecht, maar zowel uit de media als uit welingelichte Finse kringen kan de impressie gedestilleerd worden dat de slagschaduw van Aalto
wel zwaar en lang doorwerkt. Al met al vind ik
het boek beslist een aanrader voor iedereen die

zich verbonden weet met het leven en werken
in twee culturen, in dit geval met name de Finse
en Nederlandse.
Carel heeft het boek in eigen beheer uitgegeven. Prijs: € 10,- + € 3,- verzendkosten, over
te maken op ABN-AMRO bank met IBAN nummer NL03ABNA0483007641 t.n.v. C.D. van
Bruggen te Haarlem. Stuur tevens een e-mail
naar: carelvanbruggen@mac.com o.v.v. naam
en postadres.

K o m t allen te z a m en
Alle elementen werkten mee om het voor
zo’n zestigtal aanwezigen mogelijk te maken in
een echte kerststemming te geraken.
Voor de eerste keer in de 32 jaar, die ik nu al
in Finland woon, werd er door de Nederlandse
Vereniging in Finland een nederlandstalige
kerstzangdienst georganiseerd op zaterdagmiddag 19 december 2009 in de Lutherse kerk van
Töölö in Helsinki. Buiten lag er al een flink pak
sneeuw, wat de laatste jaren in Zuid-Finland
ook al niet meer zo vanzelfsprekend was.
De voorgangers van de dienst waren Pater
Frans Voss (rk) en de lutherse Ds Hans Krause.
Peter Starmans zorgde voor de bijbellezingen.
En dan was er het trio met onze voorzitster,
Henriette van der Woude-Rantalaiho op viool,
Seppo Saari op piano en Hanna Rantalaiho op
harp, dat voor de fraaie en sfeervolle muzikale
begeleiding van de Nederlandse kerstliederen

zorgde.
In zijn voorwoord vertolkte Pater Voss vele
van de gedachten en gevoelens, die ook ik hier
in Finland rond de kerstdagen vaak gekoesterd
heb. Voor ons Nederlanders is kerstmis vooral
het feest van de geboorte van Jezus Christus althans zo was dat in mijn jeugdjaren - en niet
het feest van Joulupukki, de heidense kerstbok
uit Lapland. Het woord “kerst” verwijst daar
dan ook naar (“Christos”) en het woord “mis”
naar de viering - een viering zoals deze.

Zelf moest ik sterk denken aan mijn kinderjaren, toen ik op het jongenskoor “De zangertjes van St. Laurentius” in mijn geboorteplaats
Voorschoten zat. Kerstmis was toen voor ons
koorleden hèt grote feest met talloze optredens en voor een jongetje van acht spannende
dingen, zoals het de hele nacht opblijven voor
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twee achtereenvolgende nachtmissen, waarin
we samen met het mannenkoor prachtige,
meerstemmige kerstliederen vertolkten.
Die vrolijke Finse kerstliedjes zijn natuurlijk
ook best leuk, maar - ook al ben ik zelf allang
niet meer gelovig - om in een echte kerststemming te komen, heb ik nog steeds traditionele
Nederlandse kerstliedjes nodig. Het enige wat
ik tijdens deze kerstzangdienst bleef missen, was

het eeuwenoude “Hoe leit dit kindeke”. Wellicht
zou het kinderkoor van de Nederlandse Zaterdagschool, dat het helaas ditmaal liet afweten
bij gebrek aan voldoende tijd om te oefenen,
daar een volgende keer voor kunnen zorgen.
Al met al was het een zeer sfeervolle en
geslaagde gebeurtenis die zeker voor herhaling
vatbaar is.

Tejo de Bruijn

O v er ballonnen en een oorlo g s
schip
Twee luchtballonen uit Roermond die in
1938 in het Finse Kärsämäki terecht zijn gekomen, en een Nederlands oorlogsschip dat in
1944 voor de haven van Kotka tot zinken werd
gebracht. Twee gebeurtenissen die op zichzelf
niets met elkaar te maken hebben, maar die
beide wel een merkwaardig Nederlands spoor
in Finland hebben achtergelaten.
De Nederlandse ballonnen in Kärsämäki 1,2,3,4,5
In het begin van februari 1938 waren Reino Järnfors en Väinö Rantala rietstengels voor
het vee aan het verzamelen in een bevroren
moeras, niet zo ver van het dorpje Ritomäki,
in de gemeente Kärsämäki, in Midden-Finland.
Dit is ongeveer 100 km ten zuiden van Oulu.
Het moeras was bedekt door een sneeuwlaag
van bijna een meter dik. Reino, de achttienjarige zoon van een boswachter, zag iets uit de
sneeuw steken en pakte het voorwerp op om
het wat nauwkeuriger te bekijken. Het bleken
twee aan elkaar gebonden, bijna leeggelopen
ballonnen te zijn. Aan de ballonnen waren kartonnen kaartjes vastgebonden, waarop een bericht stond in een vreemde taal.
In hun dorp was niemand in staat de tekst
te vertalen. Maar uiteindelijk besloot Augusti
Kankaa, een boer die contacten had met de
16

krant ‘Kaleva’, de ballonnen naar Oulu te sturen. Een redacteur van de ‘Kaleva’, Martti Puutala, die een enthousiast Esperanto liefhebber
was en dus wat ervaring had met een vreemde
taal, kon het bericht al snel ontcijferen. De ballonnen bleken afkomstig te zijn van Greta en
Mia van Ass uit Roermond in Nederland, op een
afstand van 2500 km van Kärsämäki.
Het nieuws over de ballonnen werd in de
‘Kaleva’ gepubliceerd en door veel andere kranten overgenomen, waaronder de ‘New York
Post’. De redacteur van de ‘Kaleva’ stuurde
vervolgens een brief naar Roermond met een
aantal krantenknipsels waarin over de vondst
werd geschreven.
Wat was er precies gebeurd in Roermond?
Ter gelegenheid van de geboorte van prinses
Beatrix, op 31
januari 1938,
organiseerde
de toenmalige
SintUrsulaschool,
een ballon
nenwedstrijd.
Ook
de
dertienj arige
Greta en de

elfjarige Mia van Ass deden hieraan mee en ongeveer 40 ballonnen werden opgelaten, waaraan een kaartje was vastgemaakt met de naam
en het adres van de afzender. Maar Greta was
op de bewuste dag ziek en kon haar ballon niet
oplaten. Daarom besloot Mia de ballon van
Greta aan haar ballon vast te binden.
Het bericht uit Finland over de vondst van
de ballonnen zorgde voor grote opwinding binnen de familie Van Ass. Maar al snel brak de
Tweede Wereldoorlog uit en zowel in Finland
als in Nederland waren er andere prioriteiten.
Reino Järnfors, die de ballonnen had gevonden, werd in de herfst van 1938 als dienstplichtig soldaat naar een legerafdeling in Kuopio
gestuurd. Hij volgde daar een opleiding voor
wapensmid. In de herfst van 1939 kwam hij uit
dienst, maar al een paar weken later werd hij
opnieuw opgeroepen in verband met het uitbreken van de Winteroorlog. Tijdens de Winteroorlog raakte Reino gewond aan zijn knie, maar
hij herstelde weer snel en kon terugkeren naar
de burgermaatschappij. Dit was echter maar
van korte duur omdat hij in juni 1941 opnieuw
werd opgeroepen, nu om deel te nemen aan
de Vervolgoorlog. Dat is slecht voor hem afgelopen. Hij raakte ernstig gewond en daarna is
zijn leven een lijdensweg geworden. Hij heeft
veel tijd in ziekenhuizen doorgebracht en is vele
malen geopereerd, tot hij in de vijftiger jaren is
overleden.
In Roermond hadden de ouders van Greta
en Mia van Ass een café. Tijdens de oorlog hebben ze onderduikers in huis gehad en uiteindelijk is de vader van de zusjes Van Ass door de
Duitsers gearresteerd. Maar hij heeft zijn gevangenschap wel overleefd.
In oktober 1966 heeft de broer van Reino
Järnfors, Erkki, die journalist was, een bezoek
gebracht aan Roermond en vervolgens een
aantal artikelen over de ballonnen en de familie

Van Ass in Finse kranten gepubliceerd. Hij ontmoette in Roermond onder andere Greta van
Ass en haar man Herman Timmerman. Mia van
Ass was in 1961 overleden.

Greta Timmerman -van Ass

In Kärsämäki werd de geschiedenis met de
ballonnen weer actueel toen in 2002 een boek
werd gepubliceerd over de geschiedenis van
Ritomäki door Pekka Sipola. De vroegere buurman van Reino Järnfors, dominee Esko Vähätiitto, nam in 2007 het initiatief om de dorpsvereniging van Kärsämäki een project te laten
starten waarbij een houten huis, de ‘Queens
Hayfield Lodge’ (‘De Koningin Niittymaja’), zou
worden gebouwd op de plaats waar in 1938 de
ballonnen waren geland. Het idee hierachter
was, dat dit gebouw een soort toeristencentrum zou moeten worden. In dit verband werd
er ook met een krantje gestart, de ‘Kuningattaren Niittymaa’. De intiatiefnemer, Esko Vähätiitto, bracht samen met twee anderen in
februari 2007 een bezoek aan Roermond. Zij
hadden daar een ontmoeting met de inmiddels
81-jarige Greta van Ass en bezochten ook het
oude gebouw van de Sint-Ursulaschool en het
vroegere café van de ouders van Greta van Ass.
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Een oud houten huis, waarin de vinder van
de ballonnen Reino Järnfors vroeger heeft gewoond en dat leeg stond, lijkt geschikt te zijn
om in de ‘Queens Hayfield Lodge’ te worden
omgebouwd. De tegenwoordige eigenaar heeft
het oude huis gratis aangeboden.
Het wrak van het voormalig ‘Hr. Ms. Pantserschip
Gelderland’ uiteindelijk in 1953 door Finland
verwerkt tot schroot 6
Het Nederlandse pantserdekschip ‘Hr. Ms.
Gelderland’, dat in de periode 1897-1900 werd
gebouwd in Rotterdam, is op 16 juli 1944 onder de naam ‘Niobe’ in de buurt van Kotka door
Russische vliegtuigen tot zinken gebracht. In
1947 is het schip door de Finse autoriteiten gelicht en, nadat Nederland afzag van mogelijke
aanspraken, is het wrak in 1953 tot schroot verwerkt.
Wat is de geschiedenis van de ‘Gelderland’
en hoe is het in de Finse wateren terechtgekomen?
Het 95 meter lange en 15 meter brede schip,
uitgerust met 22 kanonnen, werd in 1898 te
water gelaten op de werf van de ‘Maatschappij
voor Scheeps- en Werktuigbouw Feijenoord’ in
Rotterdam en in het voorjaar van 1900 opgeleverd. De eerste reis begon op 15 juli 1900 en had
als bestemming Nederlands-Indië, maar bij het
verlaten in zuidelijke richting van de Rode Zee
kreeg het schip opdracht om van koers te veranderen en naar Maputo te varen in het tegenwoordige Mozambique. Hier moest in opdracht
van Koningin Wilhelmina Paul Kruger, de president van de Boerenrepubliek Transvaal, worden
afgehaald, die in verband met de Boerenoorlog
uit Zuid-Afrika was gevlucht. De ‘Gelderland’,
die onder commando stond van Kapitein ter
Zee baron Sweerts de Landas Wyborg, kwam
daar aan op 12 oktober 1900 en bracht vervolgens Paul Kruger naar Nederland, waar hij op
6 december in Den Haag werd ontvangen door
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Koningin Wilhelmina.
Een volgende markante reis van de ‘Gelderland’ vond plaats in 1911, toen Prins Hendrik, de
echtgenoot van Koningin Wilhelmina, van Rotterdam naar Sheerness werd gebracht om de
inhuldiging bij te wonen van de Britse Koning
Georg V en Koningin Mary. Tijdens het laatste
deel van deze reis werd de ‘Gelderland’ begeleid door vier Britse torpedoboten.
In de periode oktober 1912 - mei 1913
heeft het schip in Instanboel gelegen, om samen met andere Europese oorlogsbodems de
gezantschappen te beschermen van een aantal
Europese landen tegen een mogelijke inval vanuit Bulgarije in verband met de Eerste Balkanoorlog. De ‘Gelderland’ heeft verder nog reizen
gemaakt naar zowel Oost- als West-Indië. In
1939 werd het schip dat sterk verouderd was,
na verwijdering van de kanonnen aangemeerd
in Den Helder.
Maar tijdens de Tweede Wereldoorlog werd
het schip door de Duitse bezetter in beslag genomen en in 1943 omgebouwd tot een luchtafweerbatterij met nieuwe kanonnen en mitrailleurs. Het kreeg ook een nieuwe naam, ´Niobe´,
en ging dienst doen in de Finse Golf om andere
schepen te beschermen.
Als gevolg van het Sovjetoffensief in juli
1944 waren de Finnen gedwongen geweest
alle gevechtsvliegtuigen te verplaatsen naar de
Karelische landengte. Kotka, dat geregeld werd
aangevallen door Russische vliegtuigen was nu
min of meer onbeschermd en de Duitsers, die
nog steeds bondgenoten waren van Finland,
probeerden dit te ondervangen door middel
van de ´Niobe´. Het schip voer naar de haven
van Kotka, maar werd door de Russen aangezien voor het Finse oorlogsschip Väinämöinen,
het door de Sovjets meest gevreesde schip van
de Finse marine. Zij vielen daarop op 16 juli de
‘Niobe’ aan met een armada van 131 vliegtuigen en het schip werd binnen korte tijd tot zin-

ken gebracht. Hierbij kwamen 70 opvarenden
om het leven. Bij deze actie werden ook zes
Russische vliegtuigen neergeschoten.

De ‘Väinämöinen’ lag ondertussen op een
gecamoufleerde plaats ergens in de buurt van
Kotka en werd achter de hand gehouden als
een laatste verdedigingsmiddel. Dit is als gevolg van de wapenstilstand op 4 september
1944 niet nodig geweest. Wel werden de Finnen na de oorlog gedwongen om de ‘Väinämöi-

nen’ aan de Sovjet-Unie te ‘verkopen’.
Tot 1947 hebben de restanten van de ‘Niobe’, alias ‘Gelderland’, die gedeeltelijk boven
water uitstaken, vlak voor de haven van Kotka
gelegen.
In Finland zullen weinigen hierbij aan Paul
Kruger en Prins Hendrik hebben gedacht, die al
respectievelijk in 1904 en 1934 waren overleden.
1)
2)

3)
4)
5)
6)

Kluijtmans, N. (2007). De Limburger 9 februari 2007.
Mainio, T. (2007). Beatrixin kunniaksi niitymaja Kärsämäelle.
Helsingin Sanomat 16-2-2007.
Kuningattaren Niittymaa 1 (2007)
Kuningattaren Niittymaa 2 (2007)
Kuningattaren Niittymaa 3 (2007)
HNLMS de Gelderland. Wikipedia



Arnold Pieterse

ADVERTENTIE

vanaf € 23,-* per dag

Autohuur all-in tarieven

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

www.bblcarrental.nl
*28+ dagen tarief categorie A, excl. Schipholfee

bb&l_2010_ad_148x105.indd 2

24 uurs

Schip

servihceol

...direct

wegrijd
en

!

19

12/9/09 3:51:49 PM

I nternetacti v iteiten
In het jaar 2009 lijkt de groei van internetactiviteiten die de vereniging ontplooit een
beetje tot stilstand gekomen. Het is alsof de
recessie ook haar weerslag heeft op het gebruik
dat van onze webfaciliteiten gebruik wordt. Dat
betekent niet zo zeer dat het gebruik een significante achteruitgang laat zien, maar veel meer
een soort consolidatie.

Stabilisatie en consolidatie
Het website bezoek heeft zich gestabiliseerd
rond de 2000 unieke bezoekers per maand.
Deze bezoekers leggen gemiddeld 5200 bezoeken per maand af. Het ledenaantal op hyves zit
al geruime tijd op ongeveer 118. Ook de veel
grotere Suomi-Finland hyve – die meer dan
2100 leden heeft - wil maar niet groeien op dit
moment. De oorzaken daarvan zijn niet echt
duidelijk. Het kan zijn dat het hyve bezoek in
het algemeen aan het afnemen is ten gunste
van facebook. Facebook biedt namelijk nu al
leuke applicaties voor haar gebruikers terwijl op
hyves daar pas een begin mee is gemaakt.
Het aantal actieve leden op het forum is
al geruime tijd niet veranderd en de linkedin
groep vertoond slechts een langzame groei. Andere activiteiten zoals het blog en de virtuele
bibliotheek worden niet of nauwelijks bezocht
en we zullen komend jaar moeten besluiten of
we hier nog wel mee door willen gaan. Het is
misschien beter onze energie te steken in zaken
die wel lopen.

Facebook en twitter
Sinds de emailing aan de leden in de herfst
is met name of onze facebook groep sterk gegroeid. We zitten nu op meer dan 60 facebook
leden. Dat is een groot succes. In deze groep
zitten veel jongeren, maar ook volwassenen van
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middelbare leeftijd. Het is demografisch gezien
een goede mix. De vereniging zend regelmatig
mededelingen over activiteiten aan de leden
van deze groep.
Ook zijn er enkele twitteraars bijgekomen.
Er zijn nog niet zo veel leden die van ons twitterkanaal gebruik maken, maar het is nog te
vroeg om te zeggen of dit een succes wordt of
niet. In ieder geval gaan we hier een beetje uitbreiden. Twee leden van de nederlandse vereniging zijn van plan een soort polemiek op twitter
te beginnen waarbij zij een Nederlandse kijk op
de Finse samenleving geven.

Fotogalerij
Afgelopen jaar werd duidelijk dat de fotogalerij zodanig gegroeid was dat dit een
probleem begon te worden. Bij het maken van
website backups liep het systeem regelmatig
vast omdat het quotum (2 Gb) overschreden
werd. Dit veroorzaakte foutmeldingen in de
mailboxen en in de forum post. De fotogalerij
is daarom verplaatst naar een gespecialiseerde
externe site. Bij picturepush hebben we een
abonnement genomen dat onbeperkt (zowel in
aantal als in grootte) upload van foto’s toestaat
(films kunnen ongeveer 100 mb groot zijn). Op
de fotogalerij staan d.d 9 feb 2009, 1224 foto’s
verdeeld over 48 albums. Helaas is het nog niet
zo dat elk lid zijn eigen account op deze site
kan krijgen, maar als u een keer fotos op onze
galerij wilt zetten kunt u de gebruikersnaam en
het wachtwoord bij de website beheerder van
de nvif (admin@nederlandsevereniging.fi ) opvragen.

Nieuwe website software
De software waarop de huidige website en
forum draaien begint te verouderen. Er zijn al

experimenten gedaan om de website te converteren naar Joomla 1.5. De conversie blijkt
echter moeilijk en verschillende belangrijke
onderdelen - zoals bijvoorbeeld de agenda kunnen niet gemigreerd worden. Al met al zou
een conversie een complete herinrichting van
de website betekenen. Het is daarom zaak de
overgang goed voor te bereiden en een plan
voor wederopbouw gereed te hebben. In de
zomermaanden kunnen dan achter de schermen een conversie draaien en het resultaat u
komende herfst onthullen.

zijn tot op heden niet gecorrigeerd. Waarschijnlijk komt in de zomer de upgrade er alsnog,
maar ook hier zal er eerst weer getest moeten
worden.

Vereniging Nederland-Finland
De VNF heeft ons onlangs een aanbod gedaan om meer te gaan samenwerken. Er zijn
discussies gaande om een zekere synergie te
bereiken in de organisatie van NViF en VNF. Dat
houdt voor het web in het uiterste geval in dat
de internetbeheerders een gezamelijke redactie zouden kunnen vormen. Hoe ver we daarin
gaan, zal van de discussies binnen onze respectivelijke verenigingen afhangen. Voorlopig is
het zaak elkaar eens beter te leren kennen.

Jos Helmich
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De penningmeester verzoekt de leden de contributie voor het jaar 2010 te voldoen vóór 31
Maart 2010. In het verleden kregen de leden een contributiebrief. In 2009 zijn veel brieven
per e-mail verstuurd, maar ook nog flink wat herinneringen per post. Om kosten te besparen
worden van nu af aan alleen herinneringen verstuurd, eerst bij voorkeur per e-mail en
tenslotte per post.
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Adriaan Perrels
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H anden w ar m ertjes
Misschien ken je ze wel?
Van die dikke plastic zakjes ter grootte van
een pakje sigaretten waarin zich een vloeistof
en een metalen plaatje bevinden? Het zijn zgn.
handenwarmertjes. Enkele jaren geleden bracht
iemand van die zakjes met daarin een gelachtige vloeistof en een metalen ‘muntje’ voor me
mee. Deze worden in NL vaak gebruikt door
sportvissers. Als je het muntje ‘knakt’ gaat de
gelachtige vloeistof kristalliseren en komt er tegelijkertijd warmte vrij. Er wordt gewaarschuwd
het zakje niet direct op de huid plaatsen, omdat
je dan lelijke brandblaren kunt oplopen. Maar
met dunne handschoenen aan kun je dan bijv.
je handen heerlijk opwarmen. In de afgelopen
jaren ben je als echte noorderlicht-hunter natuurlijk goed uitgerust met dubbele handschoenen, maar de hand/vinger die het fototoestel
bedient is uiteraard regelmatig ontdaan van de
buitenhandschoen. Als je dan enkele uren bij
min zoveel hebt doorgebracht ga je tóch denken om eens zo’n luxe handwarmertje mee te
nemen. Na het kristalliseren is de warmte er na
een uurtje wel van af. Dus twee of drie van die
zakjes is in zulke gevallen geen overbodige luxe.
Na gebruik doe je het zakje met de gekristalliseerde inhoud vervolgens gedurende ca. 15-20
min. in een pannetje kokend water. De inhoud
van het zakje wordt weer vloeibaar en is weer
klaar voor gebruik. Dus twee zakjes meegenomen in de auto en noorderlicht gefotografeerd
bij op dat moment zo’n -33°C. Na drie uur leek
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het me een goed idee om een handwarmertje
uit de auto te pakken……….
Bij de auto aangekomen met verkleumde
vingers het portier geopend en in het opbergvak de speciale handenwarmertjes opgezocht.
Reeds denkend aan de overdadige warmte die
zou ontstaan als het muntje ‘geknakt’ zou worden opende ik het doosje waarin e.e.a. verpakt
was……..
En ge gleuvde ‘t nie he? De zakjes met
vloeibare inhoud waren zo hard als een steen
geworden……
Het muntje om te ‘knakken’ was nergens
meer te bekennen. Alle vloeistof was reeds uitgekristalliseerd, maar warm? Ho maar!
Wat bleek? Die zakjes kun je ook in het
vriesvak leggen en daarna gebruiken als koudcompres bij bijv. kneuzingen en verstuikingen….. Tja, bij -33°C (zo’n beetje het dubbele
van een gemiddeld vriesvak) gebeurt dat buiten
het vriesvak ook! :oD
Ja, ik lach nú wel, maar tóén was ik helemáál
niet blij! Neem dit soort handenwarmertjes dus
mee in je binnenzak of zo, maar kijk uit dat je
het muntje niet voortijdig ‘knakt’! en zorg ervoor dat je de inhoud dus niet voortijdig door
de omgevingstemperatuur laat koud-kristalliseren!
Moraal van dit verhaal: Houd je handenwarmertjes warm! ;o)

Bart Braafhart

Kopij inleveren voor 15 mei 2010
Artikelen, 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.
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.

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 (in het centraal station, 2e etage)
• Contactpersoon: Siert Wieringa
• Tel. 040 - 351 3480
Contactpersonen
Regio
FORSSA
HELSINKI
JOENSUU
JYVÄSKYLÄ
LAPLAND
LAPPEENRANTA
LÄNSI-UUSIMAA
MIKKELI
OULU
SALO
TAMPERE
TURKU
VAASA
YLIVIESKA

Contactpersoon
Jos Helmich
Siert Wieringa
Contactpersoon Joensuu
Joanneke Reudler Talsma
Bart Braafhart
Nellie Visscher-Jäkkö
Henriette Rantalaiho
Marja de Jong
Contactpersoon Oulu
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
040 - 351 3480
044 - 946 1655
05 - 424 081
050 - 582 8116

050 - 599 4359
040 - 838 6408
050 - 599 3116

Regiocoördinator is Johan Plomp: regionaal@nederlandsevereniging.fi
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Secretariaat Nederlandse Vereniging in Finland
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Albertinkuja 22 (3. krs)
FI-90101 Oulu
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a a v e
Merivirta 6A 10
02320 Espoo
Finland
+358 40 577 3455
inform@aave.info
www.aave.info

Gespecialiseerd in het ontwerp van:
º logo’s
º huisstijlen
º brochures
º folders en flyers
º posters
º boeken en jaarverslagen
º personeelsbladen
º websites
alsmede in:
º drukwerkbegeleiding
º advies op het gebied van drukwerkvervaardiging
º fotografie
º fotoprints (max A3+)
º op maat gemaakte passepartouts

Graphic Services
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