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Zo, daar zijn we opeens weer aan het einde 
van het jaar beland. Echt plotseling is het na-
tuurlijk niet, want de donkerte buiten zegt ge-
noeg, maar soms kan het lijken alsof een jaar 
voorbijgevlogen is.

Een ding is zeker, iedereen zit binnen en 
heeft genoeg tijd om iets te schrijven voor het 
Noorderlicht. Want aanbod van artikelen ge-
noeg. Zoveel zelfs, dat het me een beetje dui-
zelde. Jullie hebben als het goed is een e-mail 
ontvangen met de vraag of jullie het Noorder-
licht voortaan digitaal in pdf willen ontvangen. 

Er is in ieder geval een goede reden bijgekomen 
om daarvoor te kiezen: zo krijg je alles te lezen, 
omdat de pdf-versie niet beperkt is tot 24 blad-
zijden. Sommige artikelen die er niet in pasten 
zullen op de website worden gepubliceerd, 
maar andere zijn daar misschien niet geschikt 
voor. Iedereen hartelijk dank voor de bijdragen, 
als dat zo door gaat kunnen we een mooi nieuw 
Noorderlicht-jaar verwachten.

Veel leesplezier en fijne feestdagen,
 Michel
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Hoe zien jullie eruit? Wie kom ik tegen bij 
de NViF? En welke activiteiten doen jullie? Dit 
zijn doorgaans de eerste vragen die ik krijg als ik 
iemand tegenkom die onze vereniging nog niet 
kent. De juiste verwachtingen scheppen bij het 
beantwoorden van deze vragen is natuurlijk een 
goede zaak. 

En dat begint met; “Bijna driekwart kans dat 
het eerste lid dat je spreekt een man is”. Dat is 
op zich al een meer evenredige verdeling dan de 
verhouding Nederlandse mannen en vrouwen 
in Finland want die ligt dicht tegen de 85/15. Er 
bestaat geen verschil tussen vers gearriveerde 
of reeds lang geëmigreerde medelanders in 
Finland. Onder de nieuwe leden van de laatste 
jaren is de verhouding man/vrouw hetzelfde als 
onder het totale ledenbestand. Bij de vereni-
ging Nederland-Finland (in Rotterdam) is het 
andersom, veel meer Finse vrouwen.

Grote kans dat deze eerste man die je te-
genkomt gemiddeld tussen de 40 en 45 jaar 
oud is. Verse mannen zijn meestal boven de 
dertig en op weg naar het vaderschap in Fin-
land. Maar wij hebben een unieke collectie pio-
niers (vrouwen en mannen) die een respectabe-
le leeftijd hebben bereikt en al ver voor de Finse 
toetreding tot de EU (1996) zich hier settelden. 

Waarschijnlijk is de eerste kennismaking 
met iemand die zich al bijna tien jaar lid mag 
noemen van de NviF, want dat is ons gemiddel-
de. De circa 200 NviF-leden hebben met elkaar 
net over de 2000 jaren aan NViF lidmaatschap 
te verdelen. 55% van de leden is nog niet zover, 
maar de pioniers schieten er ruim overheen. 

In de laatste tien jaar is drastisch veranderd 
in hoe de leden met elkaar communiceren. 

Internetsites zijn gemeengoed, sociale media 
dominant. Chatten en bloggen in diverse vor-
men zijn erbij gekomen. Foto’s en films vliegen 
digitaal in het rond, tussen telefoon, tablet en 
pc, meestal direct en online. Dat zie je terug bij 
de NViF, kijk maar eens op onze Facebook (FB)-
groepspagina (www.facebook.com/groups/
nedverfin/). 

Deze FB-groep heeft meer leden dan de 
vereniging zelf en dat is natuurlijk ook prima. 
Wij zijn er om de contacten, Nederlanders en 
Finnen, te verstevigen en dat geldt in brede 
zin, lid of geen lid. Heb je een vraag dan heb je 
hier binnen enkele uren reactie. De onderwer-
pen zijn gevarieerd. Van werk zoeken, studeren, 
huisvesting en contacten leggen tot auto-in-
voer, Nederlandse tv per internet en waar koop 
je pindakaas, hagelslag, stroopwafels en drop. 
Of heb je een aankondiging te doen of een be-
levenis meegemaakt, dan wordt die hier snel en 
gemakkelijk met velen gedeeld. Probeer maar. 
Doe er een foto bij zodat iedereen meteen weet 
hoe het eruit ziet. 

Onze nieuwe leden communiceren veel 
meer digitaal dan de oudere leden. Het meren-
deel vraagt om de ontvangst van ons vereni-
gingsblad, het Noorderlicht, per pdf-bestand. 
Voor de vereniging is dit gemakkelijker, sneller 
en goedkoper. Het is ecologischer en kan zon-
der extra kosten worden uitgebreid. Daarom 
willen wij natuurlijk ook de oudere leden het 
Noorderlicht als pdf-bestand aanbieden en 
u hebt daar een e-mail over ontvangen. Dank 
voor al uw reacties! Het Noorderlicht zal ook in 
2015 op papier verschijnen maar steeds meer 
leden ontvangen het per pdf-bestand over de 

D E  v E R w A C H T I N g 

Meer verhalen en pagina’s in de .pdf versie van Het Noorderlicht!
http://www.nederlandsevereniging.fi/publicaties/noorderlicht
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e-mail en niet meer per post. 
Het Noorderlicht is ook geactualiseerd. 

Nieuwe schrijvers en nieuwe onderwerpen. 
De langere artikelen en verslagen gaan digitaal 
verschijnen. Wij zijn hier dit jaar al mee begon-
nen. Het werkt goed en dit willen wij dus verder 
uitbouwen. Uw bijdragen zijn uiteraard altijd 
van harte welkom.

Het is een gevarieerde groep, onze NviF-
leden. De interesses lopen zeer uiteen. En dit 
speelt een rol bij de programmering voor het 
jaar 2015. Iedere maand is er wel iets te doen, 
uiteenlopend van een ontmoeting in de kroeg 
tot het fietsen van de Sibelius-route. Het ko-
mende jaar bent u bij ons weer welkom voor 
Nieuwjaar, Koningsdag, Leidens Ontzet, Sin-
terklaas en kerstvieringen. En tussendoor gaan 
we schaatsen en sleeën, fietsen we van Hä-
meenlinna naar Järvenpää, voetballen we met 
de jeugd en atletieken we op de baan. We ko-
ken met u en voor u en we drinken zo eens per 
kwartaal een drankje met elkaar in de kroeg. 
Het Noorderlicht komt weer vier keer in uw 

huis, de e-mailflits veel vaker en de berichten 
in onze Facebook-groep verschillen van week 
tot week. 

“Voldoet het zo aan je verwachting?”, vraag 
ik. Laat u zich vooral horen hierover. Dan ma-
ken we er met zijn allen een mooi verenigings-
jaar van.

Ik wens iedereen een geweldige kerst- 
periode en een fantastisch 2015 toe. 

Met een groet,
Michael
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Op 13 september organiseerde Sanna en 
Robert van Leeuwen een herfstwandeling door 
de bossen van Uurainen voor de Nederlanders 
in de regio Jyväskylä. We hadden prachtig mooi 
weer, zodat Joanne het aandurfde om de 38 
km maar met de fiets te doen over de glooi-
ende smalle wegen ten noorden van Jyväskylä. 
De droge zomer betekende wel dat er niet al te 
veel paddestoelen te vinden zouden zijn. Voor 
de zekerheid had ik toch maar enkele padden-
stoelengidsen meegenomen. Na de wandeling 
zaten we met ruim 24 man rond het kampvuur 
worstjes te braden en pannenkoeken te bakken. 
Joanne vroeg me of of er nog eens een padden-
stoelentocht georganiseerd kon worden voor de 
Nederlandse studenten in Jyväskylä. Dat wilde 
ik wel doen als de weersomstandigheden daar 
geschikt voor waren. 

In oktober zijn er drie tochten georgani-
seerd! 

De studenten waren Laurens, Duncan, Roos, 
Anneloes, Marlien, Peter, Jan, Dorothée, Rosalie, 
Dorinde, Dorien en Joanne. Later kwamen daar 
ook nog Geke en Albertje bij.

De eerste tocht op 3 october, een warme 
zonnige dag, was naar het natuurgebied Hiton-
hauta op de grens tussen Äänekoski en Laukaa. 
Vanuit het westen zijn we het natuurgebied in-
gegaan. Dit was een bos vol met mos begroei-
de stenen, waar uiteindelijk een diepe mistige 
spelonk “het duivelsgraf” onze verdere tocht 
onmogelijk maakte. Een interessante natuurtrip 
waar we een korhoender en een vos zijn tegen-
gekomen in hun eigen leefgebied. We vonden 
wat melkzwammen, boleten en stobbezwam-
metjes. Iedereen heeft prachtige foto’s kunnen 
maken en we hebben vers natuurwater gedron-
ken uit een bosbeekje! Het was een dag om 

nooit meer te vergeten. Dit smaakte naar meer!
De tweede en de derde tocht waren op 17 en 

25 oktober. Deze tocht werd opgesplitst in twee 
groepen, omdat een aantal studenten tijdens de 
schoolvakantie een reisje naar Rusland hadden 
geboekt. Zij deden de route een week later.

Voor oktober waren het bizar koude da-
gen! Ja de zon scheen, maar het vroor! Voor 
paddestoelen niet ideaal, maar Laukaa heeft 
een interessante geschiedenis en dat is ook de 
moeite waard. De gemeente, zo groot als de 
provincie Utrecht met slechts 18.000 mensen, 
heeft de dorpskern aan het Saraavesi-meer, dat 
een knooppunt is van drie waterwegen: naar het 
noorden via het Keitele-meer naar Viitasaari, 
naar het zuiden via Päijänne naar Lahti en naar 
het oosten via het Nilakka meer naar Rauta-
lampi. 

De 4000 jaar oude rotstekeningen aan de 
zonnige oostzijde van het Saraavesi-meer waren 
helaas niet te bezichtigen omdat via land het 
veel te gevaarlijk zou zijn de stijle rotswand naar 
beneden te klimmen (en hoe kom je daarna 
weer boven!). Over het water zou de enige mo-
gelijkheid zijn, maar daar zouden we de hele dag 
voor nodig hebben en dat bij vijf graden vorst in 
een roeibootje! Niet dus!

De drie verschillende kerken in Laukaa wa-
ren zeker een bezichtiging waard! De eerste kerk 
staat op een eiland bij Kapeenkoski. Dit eiland 

vA N  H E R F S T wA N D E L I N g  T O T  “ z w E R F T O C H T 
D O O R  H E T  F I N S E  v E R L E D E N ”
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was voor de jaartelling al een marktplaats, waar 
in een soort Lapse tent ook erediensten werden 
gehouden. Nadat Rorik het Christendom naar 
Scandinavië bracht, werd ook Finland in de 14e 
eeuw een kerkprovincie. De katholieke priester 
bezocht in de zomer diverse binnenlandse ne-
derzettingen om een mis op te dragen en ker-
kelijke belastingen te innen. Het kerkje bij Ka-
peenkoski is in 1991 nagemaakt zoals het in de 
vertellingen was omschreven. Het was eigenlijk 
niets anders dan een groot houten kruis op het 
noorden van het eiland en een aantal door de 
lengte gezaagde boomstammen die als kerk-
bank dienden. In die openluchtkerk zittend hoor 
je het voortdurende geruis van de stroomver-
snelling.

Op het eiland zijn diverse vuurplaatsen, 
waaronder een hut-keuken met brandhout, bijl 
en zaag! In oktober is ook het jachtseizoen, dus 
elanden- en herten-worstjes gekocht bij een 
plaatselijke vleesrokerij. In Laukaa mochten 
liefst 27 elanden mochten worden geschoten, 
dus aanbod genoeg! Lekker warm bij het vuur-
tje, waar af en toe met een ijskoude windvlaag 
de rook in je ogen kwam, smaken die worstjes 
als culinaire hoogstandjes. Even ten zuiden van 
Kapeenkoski loopt de door koning Gustav Wasa 
opgezette koeriersroute, tussen de Russische 
grens en Vaasa, om het verzamelde spionage-
materiaal naar de koning te brengen. Bij Ka-
peenkoski werd in de 18e eeuw een houten brug 
gebouwd voor de nieuwe postdienst. Het pos-

tiljon had slechts twee wielen, omdat de weg 
zo onbegaanbaar was! Die brug werd in 1806 
heftig belegerd door de Russen, waarbij zes boe-
renzoons, die zich in stelling hadden ingegraven, 
het leven verloren. Ter ere van hen staat daar 
midden in het bos een gedenkteken dat ooit 
een mijlsteen was langs die postweg.  De brug 
zelf bestaat niet meer. Joanne vond daar een 
heleboel witte paddestoelen (polypuros ovinus) 
die in Nederland niet voorkomen, ze waren he-
lemaal bevroren. Toch maar meegenomen! Bij 
het bakken wordt het vruchtvlees geel, maar de 
smaak is heel zacht. Ze heeft het gedurfd...en 
leeft nog steeds!

De oudste Lutherse kerk staat op het Har-
tikan-schiereiland en werd eind 16e eeuw ge-
bouwd. Van die kerk is weinig over. De houten 
balken zijn in het kerkmuseum ondergebracht, 
alleen het hek en de hoekstenen staan er nog. 
Nadat de Zweedse koning de hulp van de Finse 
Bischop had gevraagd en gekregen, leden de 
bisschoppelijke legers een verpletterende ne-
derlaag in de slag tegen de Deense koning. De 
bisschop werd verbannen en zo viel de kerk-
provincie onder toezicht van de koning zelf, 
die de Lutherse ideeën vooral interessant vond 
vanwege de kerkbelastingen. Vlak naast het 
schiereiland is een heuvelrug met prehistorische 
graven, waar urnen en gebruiksvoorwerpen zijn 
gevonden.

Ook het Keitele-Päijäne kanaal, dat uit zes 
sluizen bestaat, loopt dwars door Laukaa. De 
sluis bij Suolahti heeft een verschil van wa-
terniveau van maar liefst tien meter. Die van 
Kapeenkoski, Kuusankoski, Kuhankoski en Vaa-
jakoski zijn tussen de vijf en twee meter. De 
sluizen zijn door de Russen gebouwd in het be-
gin van de jaren ’90 vorige eeuw. De voorma-
lige Sovjet-Unie had veel schulden aan Finland. 
Volgens een 19ee eeuwse regel uit de periode 
van het grootvorstendom Finland, zou iedere 
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kanalisering in de waterwegen van Finland door 
de tsaar moeten worden goedgekeurd. Welnu, 
de Finnen zagen hierin een goede reden om op 
die manier de schuldeis te kunnen verzilveren. 
Daardoor was er drie jaar een aanwezigheid 
van een grote Russische werkkolonie even ten 
noorden van Kuusa. Dit project heeft ook drie 
Russisch/Finse huwelijken opgeleverd! De plan-
ning was uiteraard in handen van de Finnen zelf. 
In 1994 was het hele project klaar en sindsdien 
zouden jaarlijks duizenden boomstammen via 
deze sluizen naar de hout- en papierverwer-
kende industrieën worden vervoerd! Welnu, dat 
was dan wel de bedoeling! Het kanaal heeft ech-
ter slechts toeristische betekenis. Iedere zomer 
vaart er op zaterdag een boot tussen Jyvskylä en 
Äänekoski. Een enkele reis duurt 5 uur! Naast 
iedere sluis is ook de natuurlijke stroomversnel-
ling behouden gebleven, zodat de avontuurlijke 
tourist daar ook met een kano of rubberboot de 
waaghals kan uithangen, om daarna via de sluis 
weer moeiteloos weer terug te varen. In de win-
ter bij zware vorst zijn deze stroomversnellingen 
adembenemende schoonheidsplaatjes, wan-
neer dikke lagen rijp de bomen versieren. 

Vlak bij de brug over de stroomversnelling 
van Kuusankoski staat een berk vol met  zwart-
bruine weerschijnzwammen. Ze zijn taai en 
moeilijk van de boom af te trekken. Met moeite 
kunnen we wat stukken wegscheuren. Van de 
berkenschijnweerzwam kun je thee trekken 

door het ruim twintig minuten te laten koken, 
met wat honing op smaak brengen en genieten 
maar. Deze thee brengt lijflijke balans en houd 
je in blakende gezondheid.

Op weg van Kapeenkoski naar de kerk in 
het centrum van Laukaa, moesten we toch wel 
even een stop maken om de vele wilde zwanen-
gezinnen te bewonderen die vlak langs de weg 
op de velden hun lunchpauze hadden. Ieder 
zwanenpaar had drie tot vier jongen in grijze 
vederdracht.  De houten kerk in Laukaa, ont-
worpen door Carl Ludwig Engel, werd in 1835 
gebouwd. De bijbehorende rouwkapel in 1823. 
Aan de voet van de kerkheuvel is een open-
luchtmuseum bestaande uit  een 18e eeuwse 
hoeve waar maximaal acht personen woonden. 
Op het erf staan een windmolen, een waterput, 
graanschuur  en bijgebouwen. Midden op het 
erf vonden we geen  warme, maar wel redelijk 
“verse” elandendrol vol met onverteerde bes-
sen.  Net buiten de bebouwde kom van het dorp 
zien we drie jonge elanden in het veld en een 
groter mannetje aan de bosrand en nog geen 
honderd meter verder kwamen we op de weg 
een fazantenpaar tegemoet, die snel hun veilig-
heid in de bosjes zochten. Ten slotte bezochten 
we de waterkrachtcentrale van Kuhankoski, die 
in 1925 door Serlachius oy werd gebouwd. Deze 
centrale met een mooie zalmpassage in trap-
vorm, was tot 2006 eigendom van Vattenfall, 
die in Nederland Nuon heeft overgenomen!

De zon stond al aardig laag toen we aan de 
terugweg begonnen. 

Ik zit weer wel aan een belofte vast: als de 
weersomstandigheden gunstig zijn (veel vorst 
en weinig sneeuw) en mijn buurman en ik nog 
vóór de kerst de visnetten op het ijs gaan uit-
zetten, krijgen de studenten een uitnodiging om 
mee te komen helpen!

Hans Verasdonck, Laukaa
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Toen ik nog klein was, en eigenlijk ook later, 
toen ik volwassen was, heeft oud en nieuw niet 
veel voor me betekend. Misschien heeft het iets 
met mijn nu al lang overleden moeder te ma-
ken. Ze kwam van Karjalan Kannas, dat sinds de 
Tweede Wereldoorlog bij Rusland hoort. Daar 
vierde men niet echt oud en nieuw, maar in 
plaats daarvan een nieuwe Kerstmis met vaak 
ook kleine cadeaus. Mijn moeder wilde altijd een 
nieuwe Kersmis vieren, wat ik heel leuk vond. En 
omdat ik om twaalf uur ‘s nachts altijd sliep – ik 
ben altijd avondslaperig geweest – wist ik ook 
niets van het vuurwerk. Vuurwerk was er in mijn 
jeugd trouwens niet veel, en het is nog steeds 
veel en veel minder dan in Nederland. 

Nu wonen we op het Finse platteland, waar 
ook niet veel vuurwerk is. Ik vind dat alleen maar 
goed. Eigenlijk ben ik heel bang voor vuurwerk. 
In Nederland, waar echt veel vuurwerk is, durfde 
ik na oud en nieuw meerdere dagen niet naar 
buiten, totdat alles zeker uitgeschoten was. 
Maar nog erger vind ik het vuurwerk voor wilde 
dieren; die begrijpen er niets van. Wat mij betreft 
zou alle vuurwerk verboden mogen zijn.

Maar iets in de Nederlandse oud en nieuw 
heeft een heel positieve indruk op mij gemaakt, 
en dat zijn de oliebollen. Ik heb ze nooit zelf 
gemaakt, maar Jan heeft het altijd gedaan. Hij 
heeft meestal volkorenmeel gebruikt en tegen-
woordig ook vaak speltmeel, nooit zuiver wit 
meel.

Meestal maakt hij oliebollen met rozijnen, 
en ook appelflappen met zure appelen. In Ne-
derland waren dat goudreinetten, maar omdat 
die hier niet zijn moet het met een andere soort.

Jan maakt veel oliebollen. Als alles niet 
meteen wordt gegeten dan gaat de rest in de 
diepvries en hebben we oliebollen op meerdere 
zondagen. Tegenwoordig eten we op oudejaars-
avond meestal met z’n tweeën of met Mikko 

van Paulina erbij, maar op nieuwjaarsdag komen 
vaak ook andere kinderen. Iedereen vindt olie-
bollen lekker.

Het is nu november, maar ik wacht al op 
oliebollen. Eén jaar hadden we ze niet. Ik had 
toen een hersenbloeding gehad en was net voor 
Kerstmis van het ziekenhuis naar huis gekomen. 
Ik had zelf tegen Jan gezegd dat oliebollen nu 
weg kunnen blijven. En toen de oudejaarsavond 
dan kwam, was het toch heel sneu. Het voelde 
eigenlijk helemaal niet als oud en nieuw.

Het gekke is dat ik helemaal geen behoefte 
heb aan de Finse “joulukinkku”, een achterpoot 
van een varken die in de oven gaar wordt ge-
maakt. Dat eten bijna alle Finnen met Kerstmis, 
meestal vele dagen. In kranten staan recepten 
hoe je de laatste restanten van “joulukinkku” 
lekker kan maken. Maar op mij werkt dat niet 
– oliebollen wel. Met Kerstmis eten we tegen-
woordig wel elandvlees.

Maar mijn moeder vond oliebollen niet lek-
ker. Ze probeerde steeds te zeggen dat één olie-
bol per persoon toch echt genoeg zou zijn. Op 
oudejaarsavond – voor haar nieuwe kerstavond 
- hoor je vlees te eten. Meestal heeft men nog 
“joulukinkku” over van echte Kerstmis, en in 
ieder geval eet men vlees. In het algemeen eet 
men in Finland meer vlees dan in Nederland,  en 
minder groente. Voor een deel komt dat natuur-
lijk door het klimaat. Als je in Nederland vraagt 
wat men vandaag eet, is het antwoord groente. 
In Finland zou men dat niet kunnen voorstellen.

Marketta

O L I E b O L L E N
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Als er nog een woord van het jaar 2014 ge-
kozen kan worden, gooit ambitie wat mij betreft 
hoge ogen. Het was hét woord tijdens de alge-
mene beschouwingen van de Nederlandse rege-
ring in antwoord op de opmerkingen en vragen 
uit de Tweede Kamer. Kreeg het kabinet nogal 
eens het verwijt geen visie te hebben, wel, door 
het bezigen van het woord ambitie trachtte men 
zich met verve te ontdoen van dat imago. Aan 
ambitie geen gebrek, althans, in het taalgebruik! 
Daar komt meteen een ander vaak gebezigd 
woordje tevoorschijn: althans. Dit vaak samen 
met sterker nog. Bekijk een willekeurig praat-
programma via NPO.nl en je gaat je snel ergeren 
aan deze te pas en te onpas te berde gebrachte 
stopwoordjes (vooral aan tafel bij de heren Je-
roen (Pauw) en Paul (tegenwoordig Buitenhof). 
Misschien een Vara-kronkeltje? Of gewoon een 
overblijfsel uit hun gezamenlijk talkshow P&W  
waar voorheen ook al (te) vaak gebruik gemaakt 
werd van deze tussenvoegsels. Het zou deze he-
ren sieren de ambitie uit te spreken zich in de 
toekomst minder van deze woorden te bedie-
nen, want ook andere presentatoren zijn dit hin-
derlijke taalgebruik aan het overnemen...

Hebben wij ook nog steeds ambities? De 
NviF blijkbaar nog steeds wel, hoewel het regio-
naal sterk zal verschillen. Die discrepantie is niet 
erg, daar we simpelweg met, vooral geografisch 
gezien, ver uiteenliggende regio’s te maken heb-
ben. Zelf ben ik ooit gevraagd als contacpersoon 
voor de regio Lapland op te treden. Wel, als er 
al een mogelijkheid was om de ver uit elkaar 
wonende/levende NviF-leden bij elkaar te krij-
gen, dan was er blijkbaar geen behoefte aan, 
want nimmer bereikte mij enig verzoek om tot 
zoiets te komen. Ik heb dan ook al aangegeven 
dat de mogelijke leden in Zuid- en Zuidwest-
Lapland beter aansluiting kunnen zoeken bij de 
regio Oulu aangezien dat voor die leden tame-

lijk dichtbij is. Inmiddels weet ik ook echt niet of 
er werkelijk nog andere leden in Lapland wonen 
(...). Vroeguh kwam ik vanwege het werk nogal 
eens in andere delen van Lappi, maar dat is in-
middels ook al enkele jaren verleden tijd. ‘k Ben 
de afgelopen vijf jaar dan ook geen enkele in 
Lappi woonachtige NL’er meer tegengekomen, 
misschien ben ik de enig overgeblevene wel? Zo-
iets als de laatste der Lappikanen ;-) Maar moch-
ten er nog andere NL’ers in Lappi zijn: ik stel mijn 
functie van contactpersoon Lapland ter beschik-
king, want op enig wapenfeit dat ik op die titel 
zou hebben kunnen vormgeven, heb ik mezelf 
nooit kunnen betrappen.

Welnu, en dan zal er hier of daar waarschijn-
lijk een zucht van verlichting klinken ;-), mijn 
ambitie is nu dat ik , na een fiks aantal jaren als 
columnist trouw m’n stukkies met uiteenlo-
pende onderwerpen te hebben ingeleverd, ook 
graag de ‘columnpen’ doorgeef aan een nieuwe 
columnist(e). Ik merk namelijk dat ik de neiging 
heb om in herhalingen te (ver)vallen, ondanks 
dat de actualiteit altijd mijn inspiratiebron is 
geweest. Helaas is het blad Noorderlicht in dat 
opzicht in de huidige tijd een te traag medium 
aan het worden, daar de actualiteit supersnel 
verandert en via social media zo snel informa-
tie wordt gedeeld dat de inhoud van de column 
al lang en breed ingehaald kan zijn nog voor die 
zelfs verschenen is. Tijd voor een nieuw geluid 
dus! Hopelijk is er iemand anders die het nog wel 
ambieert om een stukkie te schrijven, althans, 
sterker nog, te typen ;-) Succes alvast! Tijd voor 
een nieuw geluid! Da’s een gezonde traditie in 
een dynamische vereniging.

Met een (Braaf)hartelijke groet vanuit Lappi,
tegen de tijd dat u dit leest inmiddels oud-

columnist en -contactpersoon regio Lapland van 
de NviF.

Bart Braafhart

A M b I T I E
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Over wennen aan de kou in Finland
De Kerstman wil aan zijn kabouters een 

mededeling doen. Maar er ontbreekt er één. 
Een Nederlandse kabouter op stage. Na heel 
lang zoeken vinden zij hem eindelijk … in de 
koelkast! 

Op een mooie donkere avond, vroeg in de-
cember, riep De Kerstman zijn kabouters bij el-
kaar. Hij had ze heel veel te vertellen. Hoe je 
de moeilijkste cadeautjes in moest pakken en 
waar je de schaar terug moest leggen . En wat 
de chocolakabouter nu weer voor nieuwe figu-
ren had bedacht. Ze zaten in een grote kring 
rondom het haardvuur, maar ze konden nog 
niet beginnen want één van de kabouters, een 
uitwisselingskabouter uit Nederland, was er 
niet. De Kerstman zei: “Weten jullie waar Thialf 
Vriesman is?”

De Kabouters keken elkaar aan en schud-
den hun hoofden. Nee, niemand wist waar 
Thialf vandaag naar toe gegaan was. “Laten we 
samen maar iets zingen,” stelde de Kerstman 
voor, “dan zal Thialf wel komen.” En toen zon-
gen ze: “Hoort de wind waait door de bomen 
...” Want dat is een lang feestlied uit Nederland 
dat de kabouters van Thialf Vriesman geleerd 
hadden. 

Ze hadden het lied helemaal uit gezongen, 
maar toch was Thialf nog steeds niet gekomen. 
De Kerstman werd een beetje ongerust. Er zou 
toch niets gebeurd zijn? “We gaan hem zoe-
ken,” zei hij. “Jij kijkt in de slaapkamers, jij op 
de zolder, jij in de schuur, jij in de keuken, en 
jullie zoeken met zijn tweeën buiten in de don-
kere tuin.”

In een mum van tijd waren ze allemaal aan 
het zoeken, ieder in een eigen hoekje van de 
Kerstman- en kabouter verblijven. Er werden 
deuren dichtgeslagen en er werd heel hard 
“Thialf Vriesman!” geroepen. Er kwam geen 

antwoord. Nee, de stem van Thialf was niet te 
horen, ook niet heel uit de verte. Het begon al 
laat te worden en het werd zo meteen wel bed-
tijd.

“Hebben jullie overal gezocht?” vroeg 
De Kerstman. “Ja,” zeiden de kabouters en ze 
noemden alles op. Alle slaapkamers, in de diepe 
kasten en onder de bedden, ja ook in de voor-
raad- en de kadeautjeskamer” Overal hadden 
ze gekeken. “En hier?” zei De Kerstman, terwijl 
hij de keuken in liep om een stroopwafel te 
pakken. “Hebben jullie hier ook gezocht?” “Ja, 
Kerstman, overal!”

De Kerstman liet zijn ogen rondgaan, langs 
het fornuis, over het witte aanrecht. En toen 
zag hij de grote koelkast, de hele grote koelkast 
waar erwtensoep in kan voor wel vierentwin-
tig kabouters. En ineens had hij het gevoel dat 
Thialf Vriesman dicht in de buurt was. “En daar, 
heb je daarin gekeken?” wees hij.

 “Maar Kerstman, dat is een koelkast! Wie 
gaat er nou in een koelkast zitten?” 

De Kerstman liep ernaartoe, hij trok de deur 
open, het lichtje floepte aan en wie zat daar? 
Thialf Vriesman! Helemaal bibberend en ver-
kleumd. Op zijn blonde haren lag een laagje 
wit en op zijn dikke wenkbrauwen glinsterden 
ijskorrels.

 “Ik...kk...k, Kerstman, ik...k z...zit in de koel-
kast,” zei hij met een heel dun stemmetje.

“Ja, dat zie ik ook wel,” zei De Kerstman.
De Kabouters begonnen nu allemaal te la-

chen. Ha ha ha, ho ho ho, hi hi hi, zo blij waren 
ze dat Thialf was gevonden. De Kerstman hielp 
hem uit de ijskast want zijn benen waren zo stijf 
dat hij het zelf niet kon. De kabouters begon-
nen zijn rug warm te wrijven en zijn schouders 
en benen en toen werd hij gelukkig weer een 
beetje vrolijk. 

De Kerstman vroeg: “Maar Thialf,

K A b O U T E R  K E R S T v E R H A A L  2 0 1 4
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 waarom zit jij hier in de ijskast? 
“Ja, ziet u, lieve Kerstman, ik wil zo graag 

een goede kabouter zijn. Ik wil zo graag mijn 
best doen. Maar hier in Finland, waar u altijd 
uw verjaardag viert, is het zó koud. Zo koud dat 
er ‘s nachts allemaal witte dingen uit de lucht 
vallen.”

“Sneeuw!” riepen de Kabouters in koor.
“Ja, sneeuw en hagel. O, zo koud. En daar-

om dacht ik, ik ga in de koelkast zitten. Om te 
oefenen, begrijpt u? Maar het was wel akelig 
daarbinnen en er kwam maar niemand.”

 Een paar van de ijsbolletjes rolden langs 
zijn wangen naar beneden en het leken net 

tranen. De Kerstman zei: “Geef Thialf Vriesman 
maar eens gauw een beker hete chocolademelk 
en een grote stroopwafel.” Zijn tanden klapper-
den tegen de rand van de beker, maar gelukkig 
kon hij wel van de stroopwafel snoepen.

 “Ik vind het fijn dat je graag een goede ka-
bouter wil zijn,” zei De Kerstman tegen hem, 
“maar dit is een beetje teveel van het goede.” 
- “Van het koude, zal u bedoelen, voor een 
Nederlandse kabouter hier”, fluisterde Thialf 
Vriesman. En toen bracht De Kerstman hem 
naar bed en mocht Thialf zijn sokken aanhou-
den onder de deken.

Kabouter Ellen Schrijver

Hyvä Äitipuoli
Het betreft hier een vlot geschreven boek 

van een van de meest succesvolle schrijfsters 
van dit ogenblik in Nederland. Het is een psy-
chologische thriller (= een sensationele roman), 
die als een trein leest. Met bravoure (= zelfverze-
kerde vaardigheid) gepresenteerd, modern, zelfs 
gedeeltelijk salopp met veel ‘working English’ 
ertussendoor gegooid, omdat deel een van de 
drie zich grotendeels in Engeland afspeelt. Mo-
dern, pittig maar ook gewoon Nederlands, met 
af en toe een smeuïge Nederlandse uitdrukking, 
zoals we dat van Renate Dorrestein gewend zijn.

Het boek is opgebouwd als een soort 
drieluik. 

Het linkerluik van de triptiek is getiteld: Clai-
re; zij is de stiefmoeder van Josefien, al twaalf 
jaar lang. Een stiefmoeder is per definitie iemand 
die de ouderrol overneemt van een van de biolo-
gische ouders, van de weggelopen moeder in dit 
geval; in deze roman is Claire eigenlijk vervang-
ster van beide ouders, ook al houdt de ooit suc-
cesrijke vader Axel veel van zijn dochter en ver-

went hij haar 
nogal. Met 
haar biologi-
sche moeder 
Henriette heeft 
dochter Jose-
fien wel af en 
toe contact, 
maar vooral 
vanwege de 
twee jongere 
halfzusjes niet 

zonder meer van harte. Josefien is echt een va-
derskind. Hij behandelt haar als een kleine prin-
ses. 

Het middenluik van de triptiek is getiteld: 
Axel. Axel is de biologische vader van Josefien 
en houdt zielsveel van zijn dochter, maar ver-
went haar en geeft in alles wat ze zegt en vraagt 
liefhebbend, maar normale confrontatie vermij-
dend toe.

Het rechterluik van de triptiek is getiteld: 
Josefien. Josefien is de zestienjarige, puberende 
dochter van Alex (en Henriette) en heeft in de 
loop van twaalf jaar een schijnbaar positieve 
band met haar stiefmoeder Claire opgebouwd, 
tot vreugde van haar man Alex. Deze band tus-

Renate Dorrestein
D E  S T I E F M O E D E R
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sen Claire en Josefien is echter ook nogal pro-
blematisch door de dominerende rol, die Claire 
speelt in het nieuwe gezin.

Toch is er het afgelopen half jaar iets gebeurd 
rond de twee vrouwen in huis, waar Alex niks van 
af heeft geweten. Dat ergert hem ongelofelijk, 
als hij dat toevallig ontdekt en is de oorzaak van 
een hevige ruzie tussen Claire en hem: een abor-
tus is er kort tevoren gepleegd, leest hij opeens, 
Alex denkt intuïtief: dus bij Claire, omdat hij zo 
naar een tweede eigen kind verlangt, maar in 
de loop van het verhaal blijkt, dat deze radicale 
ingreep bij Josefien heeft plaatsgevonden en 
niet bij Claire. Claire heeft het bewust geheim 
gehouden voor Alex, want dat was afgesproken 
tussen Josefien en Claire, die zo probeerden het 
beeld van de dochter bij de vader zuiver te hou-
den. Nadat Josefien aan het eind van het boek 
uiteindelijk aan haar vader de afbreking van haar 
ongewenste zwangerschap heeft bekent, merkt 
Claire nogal sarcastisch op: ”Je krijgt niet eens 
op je lazer voor je stommiteit. Business as usual, 
zullen we maar zeggen. Alles wat papa’s kleine 
meid doet, is per definitie oké, is het niet, Axel?”

In deel één van het boek staat de stiefmoe-
der centraal: een robuuste, stoere vrouw, een 
bejubelde kunstenares van veelbetekenende, 
felgekleurde quils (lappendekens, de beelden 
zijn persoonlijk en de felle kleuren zijn vaak va-
riaties van rood). Claire is weliswaar een wat 
bizarre en wat grove, maar toch ook een uiterst 
originele vrouw, die vaak eigenzinnig zegt en 
doet, waar het op staat en die me enigszins doet 
denken aan de Renate Dorrestein zelf, zoals ze 
in haar boeken naar voren komt: niet zozeer qua 
lichaam (want Claire is geweldig groot en enorm 
zwaar), maar wel qua geest en instelling. 

In deel twee van het boek staat de vader 
centraal. Een sympathieke, wat zachte, maar 
wel uiterst welwillende man, die succesvol was 
als vastgoedmanager, echter nu in deze moei-
lijke tijden wat  minder goed boert. Hij adoreert 

zijn dochter, maar wil of kan de verandering in 
een meisje, dat vrouw wordt via een moeizame 
puberteit niet waar hebben. Daarom is hij blind 
voor de lichamelijke (en ook geestelijke) toe-
stand van zijn dochter en tevens voor de realiteit 
van zijn huwelijk, dat door een onuitgesproken, 
maar ernstige ruzie onderling op het spel staat.

In deel drie van het boek staat dan uiteinde-
lijk de dochter centraal. Een puberend meisje, dat 
alleen maar één wereldje kent, haar eigen, en die 
met vriendinnen onbekookt kletst maar ook on-
bezonnen plant en die met vriendjes speelt (of 
door hen met zich laat spelen), alsof daar niets 
mee aan de hand of de knikker zou kunnen zijn. 
Zelfs ongewenste zwangerschap is dan een ‘klei-
nigheidje’, dat ze dan maar met de volwassen 
hulp van Claire, die haar overigens wel de ernst 
van de zaak aan het verstand (en hart) probeert 
te brengen, oplost via een zelf gewilde abortus. 
Claire verraadt Josefien niet bij haar vader, want 
dat was onderling als tussen volwassenen afge-
sproken, maar Claire hoopt toch, dat Josefien de 
ernst van de zaak uiteindelijk gaat inzien en aan 
haar vader belijdt, dat ze zwanger was en een 
abortus zelf heeft gewild. De jonge puber breekt 
dan inderdaad tot deze bekentenis door; haar 
vader heeft het er maar wat moeilijk mee om de 
volwassenheid en de eigen weg van zijn dochter 
te accepteren, Maar het lukt hem toch en de ru-
zie tussen Claire en hem wordt opgehelderd en 
bijgelegd en Josefien krijgt nu de kans, een eigen 
zelfstandig en al gauw oprecht volwassen leven 
te gaan leiden, in een warme band met haar 
vader en haar stiefmoeder, maar nu niet meer 
zonder meer verder in afhankelijkheid en kinder-
achtige egocentriciteit. Ze is nu zelf verantwoor-
delijk geworden voor haar eigen leven. 

De boodschap van deze ironisch 
geschreven en ook soms satirisch, zo niet 

sarcastisch bedoelde roman is hier wel dui-
delijk. Maar ja, we hebben hier met Renate 
Dorresrein te maken, dus verrassend kunnen >>
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Ik ben redelijk oud en misschien niet meer zo 
erg van deze tijd. Toch probeer ik nieuwe ontwik-
kelingen zo veel mogelijk te begrijpen en, als het 
even kan, pas ik mij aan. Maar er is een modern 
verschijnsel waar ik maar niet aan kan wennen 
en dat is de opvallende toename in het aantal 
tatoeages, of populair op zijn Engels, tattoos.  
Dit is het geval bij zowel mannen als vrouwen. 
Eigenlijk is toename niet de juiste term omdat ik 
in mijn jeugd, heel lang geleden, nooit iemand 
heb gezien met tatoeages. Het lijkt een mode-
verschijnsel te zijn, een nieuwe rage.

Wanneer is het precies begonnen?  
Zo tien tot twintig jaar geleden? Waarschijnlijk is 
het geleidelijk aan populairder geworden en viel 
het in het begin nog niet zo op. 

Toch wist ik vroeger wel dat tatoeages be-
stonden. Het was zover ik mij herinner, iets van 
zeelieden. Bijvoorbeeld in stripverhalen zag je 
wel eens een plaatje van een zeeman met een 
getatoeëerd anker op zijn borst of arm, maar dit 
soort rauwe bonken kwam ik vroeger nooit in het 
echt tegen. Het idee van vrouwen met tatoeages 
ging indertijd, denk ik, mijn voorstellingsvermo-
gen te boven.

Maar goed, of ik het wil of niet, ik kan er niet 
meer om heen. Er is geen ontsnapping meer mo-
gelijk en dat geldt natuurlijk vooral voor de zo-
mer, omdat de getatoeëerden dan vaak licht ge-
kleed zijn en er veel blote huid in zicht is. Hierbij 

heb ik op de een of andere manier het gevoel dat 
de tatoeagehype in Finland nog meer is doorge-
slagen dan in Nederland. 

Veel jonge vrouwen en meisjes in Finland 
vertonen zich, tenminste wanneer de tempera-
tuur dat toelaat, in het openbaar in kleding die 
je in Nederland alleen ziet op de boulevards van 
Zandvoort of Scheveningen. Of loop ik achter en 
gaat het in Nederland ook meer die kant op? 

Met openbaar bedoel ik in de trein, in de bus, 
op straat in de stad, in de winkels etc. Mijn ei-
gen ervaringen in Finland hebben vooral betrek-
king op de trein tussen Kirkkonummi en Helsinki, 
waar ik nogal eens mee reis. Speciaal hele korte 
shorts, die we vroeger ‘hotpants’ noemden, zijn 
in de mode, aangevuld met piepkleine T-shirts. 
Het laat zich raden dat er bij zoveel blootheid 
veel tatoeages te voorschijn komen, wat voor mij 
iets afstotelijks heeft. 

Tot voor kort liep er in het verzorgingshuis 
van mijn honderdenvier jaar oude Finse schoon-
vader in Espoo ook een dame rond die rijkelijk 
was voorzien van dit soort tatoeage tierelantij-
nen. Het viel de oudjes daar blijkbaar niet meer 
op. Opvallend is dat het niet-Finse personeel 
in het verzorgingshuis, dat grotendeels uit heel 
vriendelijke, zwarte dames uit Afrika bestaat, zich 
nog geen tatoeages hebben aan laten praten. 
Zij zijn kennelijk nog niet zo geïntegreerd in het 
hoogontwikkelde Finland. 

T A T O E A g E S  I N  F I N L A N D  
E N  N E D E R L A N D ,  E E N  O b S E R v A T I E

 we deze conclusie niet noemen. Een andere 
boodschap is hier, dat een originele en goed wil-
lende stiefmoeder (of stiefvader) een enorme 
steun kan zijn bij het volwassen worden van door 
hun biologische moeder of vader stiefmoederlijk 
behandeld kind in zijn strijd, volwassen te wor-
den. Daarmee wil ik maar zeggen, dat dit boek 
mannelijke en vrouwelijke opvoeders een eye-
opener (een nieuw gezichtspunt, maar Dorres-

tein gebruikt zo graag Engelse woorden) kan bie-
den, alleen al daarom is het een goede roman. 
Daarom lijkt me dit boek in de Nederlandse 
of Finse versie een aanrader, voor eenieder die 
graag wat leest over opvoedingsproblematiek. 
En vlot geschreven en gemakkelijk te lezen is het 
ook nog. ‘De Stiefmoeder’ steekt ons een riem 
onder het hart, en daar zijn we Renate Dorres-
tein dankbaar voor. Peter Starmans
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Gek eigenlijk, deze schaars geklede Finse 
vrouwen in openbare gelegenheden. Ook Finse 
mannen vertonen zich ’s zomers vaker met korte 
broek en ontbloot bovenlijf dan in Nederland het 
geval is, tenminste dat is mijn indruk. Soms ver-
schijnen ze zelfs zonder hemd in een supermarkt. 
Tegenover al deze Finse blootheid staat dan weer, 
dat naaktstranden en gemengde sauna’s, die in 
Nederland heel normaal zijn, in Finland met een 
lampje zijn te zoeken. Laat degene die me deze 
verschillen kan verklaren, opstaan.

Wat brengt iemand er toe om een tatoeage 
aan te brengen? Het lijkt mij een heel vervelende 
gedachte dat zulke merktekens, die dus ontstaan 
door het onderhuids inspuiten van inkt, niet 
meer, of alleen met de grootste moeite, zijn te 
verwijderen. Maar het geeft kennelijk een soort 
kick.

Ik denk wel dat zowel in Nederland als in 
Finland het aanbrengen van tatoeages voor een 
deel milieugebonden is en minder algemeen lijkt 
te zijn bij hoger opgeleiden. Maar ik heb ervaren 
dat dit niet altijd klopt. In dit verband herinner ik 
mij een studente van de Universiteit van Amster-
dam die bij mij stage heeft gelopen in een onder-
zoeksproject zo’n vijftien jaar geleden in Senegal. 
Zij kwam uit een rijke familie en was bovendien 
bijna afgestudeerd in de biologie. Zij vertelde mij 
een keer dat ze serieus met het idee rondliep om 
een kleine tatoeage aan te laten brengen op haar 
linkerenkel. Ik heb van alles geprobeerd om haar 
op andere gedachten te brengen, maar tever-
geefs. Ik ben haar uit het oog verloren en weet 
niet meer wat voor afbeelding ze in gedachte had 
en of ze hier uiteindelijk haar enkel mee heeft op-
gesierd. 

Ik heb geprobeerd redenen te vinden waarom 
mensen zich laten tatoeëren. Het was al in zwang 
bij primitieve culturen, zoals bij de Polynesiërs. 
Het woord ‘tatoe’ komt van het Polynesische 
woord ‘tattau’, dat markeren betekent. Ook de 
ijsmummi Ötzi uit de Alpen, die zo’n vijfduizend 

jaar geleden leefde, en mummies van de oude 
Egyptenaren, die ongeveer 4000 jaar oud zijn, 
hadden tatoeages. Vermoedelijk had dit te ma-
ken met godsdienstige rituelen en met status.

De tegenwoordige generatie brengt, zo lijkt 
het, meestal tatoeages aan om op de een of an-
dere manier te imponeren. Maar soms is het ook 
een herinnering aan een geliefde of een speciale 
gebeurtenis.

Sommige Nederlandse voetballers, ik ken 
eigenlijk geen Finse voetballers waarvoor dat 
geldt, maar ik heb het niet onderzocht, hebben 
hun hele bovenlichaam met tatoeages bewerkt. 
Ik zag kort geleden een speler op de televisie die 
net een goal had gemaakt en vervolgens demon-
stratief zijn shirt uittrok om zijn scala aan tatoe-
ages te tonen aan het enthousiaste publiek. Een 
demonstratie die blijkbaar het succes moest ac-
centueren. Het leek een beetje op een manne-
tjesgorilla die op zijn borst gaat trommelen.

Dan heb ik mij laten vertellen dat er vrouwen 
zijn die tatoeages laten aanbrengen op plekken 
die onder normale omstandigheden nooit wor-
den vertoond. Hun beweegredenen liggen blijk-
baar meer op het intieme vlak. Mijn zegen heb-
ben ze. Ze lopen er tenminste niet mee te koop 
in het openbaar. 

Alles bij elkaar blijft het tatoeageverschijnsel 
voor mij een onbegrijpelijk fenomeen. Ik vind het 
een verminking en omdat ik denk dat het mode-
gevoelig is, verwacht ik dat veel getatoeëerden 
hier later spijt van gaan krijgen.  

Arnold Pieterse

De vereniging en de redactie bedanken 
Arnold Pieterse van harte voor alle bijdragen van 
de afgelopen jaren. Mede dankzij zijn enthousi-
aste inzet heeft het Noorderlicht inhoud, vorm en 
kleur gekregen. Hij zal zich in 2015 vooral gaan 
toeleggen op publicaties in Nederland. Maar wij 
hopen uiteraard van Arnold te blijven horen en 
eventuele bijdragen te kunnen plaatsen.
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Machiel Bemers (46) is zelfstandige 
ondernemer in Finland en importeert en 
verkoopt kaas.

Waarom heb je besloten naar Finland te 
gaan?

Onze keuze om ons definitief te vestigen 
in Finland kwam voort uit een belofte die ik 
aan mijn ‘Finse’ vriendin had gedaan. Na een 
kleine tien jaar samen in Nederland te hebben 
gewoond, vond ik het tijd om mijn belofte in 
te vullen. Gek genoeg had mijn vriendin er in 
het begin wel moeite mee om weg te gaan uit 
Nederland. We lieten allebei een leuke baan 
en carrière en een goed leven achter ons, om 
het avontuur aan te gaan. Ik werkte destijds bij 
Ahoy Rotterdam als Manager New Business en 
had het idee opgevat om als zelfstandige in Fin-
land evenementen te gaan opzetten.

Hier aangekomen heb ik direct alles in het 
werk gesteld om bekend te raken met de lo-
kale evenementindustrie en met diverse par-
tijen gesprekken gevoerd over mogelijkheden 
voor nieuwe projecten. Na het opstarten van 
verschillende projecten en het aangaan van sa-
menwerkingsverbanden met potentiële inves-
teerders en partners, kwam ik tot de voorlopige 
conclusie dat de Finse markt nog niet klaar is 
voor grootschalige nieuwe evenementprojec-
ten. Dit had ook zeker te maken met het op-
eenvolgen van de ene crisis op de andere, waar-
door de broodnodige sponsors en investeerders 
uiteindelijk wegbleven. 

Je kunt dan bij de pakken gaan neerzitten en 
na deze negatieve ervaringen het vliegtuig te-
rugnemen naar je geboortegrond. Je kunt ook 
onverantwoord grote risico’s nemen in verband 
met voorfinanciering van dergelijke projecten 
waardoor je je nek in een grote financiële strop 

hangt. Je kunt ook gaan nadenken om het over 
een andere boeg te gooien. Ik heb eerst nog 
geprobeerd een baan voor mezelf te creëren 
bij een evenementenaccommodatie, maar ook 
daar vond men alle ideeën prima, maar een vast 
contract zat er niet in. 

Toen kwam ik op het voor de hand liggende 
idee om een simpele, maar doeltreffende ma-
nier te vinden om geld te verdienen. Handel in 
kaas. Je zou denken dat er overal vraag is naar 
ons favoriete exportproduct. Ik heb een markt-
verkenning uitgevoerd en gezien het zeer een-
zijdige aanbod en de geringe concurrentie ben 
ik toen begonnen.

Wat kom je tegen als ondernemer in 
Finland?

Finland is een bureaucratisch land. Het is er-
ger dan in Nederland, terwijl ondernemers daar 
al heel wat te klagen hebben. In Finland zijn 
de lokale regels strenger dan de regels die de 
EU uitvaardigt. Ik denk dat het te maken heeft 
met de historie van het land, de karakters van 
de mensen en het ontbreken van enige vorm 
van rebellie in dit land. Men wil alles schijnbaar 
tot ver achter de komma regelen via wetten en 
regels en wijkt daar nimmer van af. Als onder-
nemer is dat een obstakel die je moet nemen, 
omdat je het overal tegenkomt, van importre-
gels tot aan de regeltjes die gehanteerd worden 
door de zeer hiërarchisch ingestelde markt-
meesters.     

Wat is volgens jou het verschil tussen 
ondernemen in Finland en Nederland?

Finnen hebben een luistercultuur en Neder-
landers een praatcultuur. Nederlanders zeggen 
waar het op staat en dit ervaren Finnen vaak 
als brutaal. “In Nederland is zelfverzekerd zijn 

I N T E R v I E w  M E T  N E D E R L A N D S E 
O N D E R N E M E R S  I N  F I N L A N D
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een belangrijke eigenschap voor een zakenman; 
men moet zichzelf verkopen. In Finland is men 
een stuk bescheidener.  Ze staan rustig in het 
leven in Finland. In Nederland gaat het com-
municeren gestructureerder en veel directer, 
maar het gaat ook gepaard met meer stress.”

Aan de ene kant is het ondernemersklimaat 
met veel minder concurrentie een stuk makke-
lijker, maar aan de andere kant is de afzetmarkt 
zoveel kleiner en zul je het moeten doen met 
slechts een stukje van de zeer kleine taart.

De consumentenmarkt voor Nederlandse 
kaas is in Finland zoals gezegd een veel kleinere 
markt dan ik zelf gedacht had. Dit zijn dingen 
die je van tevoren moeilijk kunt bepalen, je 
wordt wijzer door ‘trial and error’. Over het al-
gemeen zijn Finnen niet zo heel erg gek op het 
proberen van nieuwe dingen. Dit geldt naar 
mijn idee niet alleen voor Nederlandse kaas, 
maar zal voor veel producten uit andere lan-
den gelden. Men zal te allen tijde de voorkeur 
geven aan iets wat ze kennen in plaats van iets 
nieuws uitproberen, het zijn wat dat betreft net 
Noorderlingen. Dat betekent dat “Hollandse 
kaas” bij slechts een klein deel van de bevolking 
op het boodschappenlijstje staat. Dat zijn de 
echte kaasliefhebbers, maar dat zijn er niet veel 
omdat er geen echte kaascultuur bestaat in 
Finland. Verder heb je de mensen die vanwege 
hun reizen in andere landen zijn geweest en ge-
noten hebben van een andere eetcultuur dan in 
Finland. Ook deze mensen staan open voor een 
stuk kwaliteit en willen geen goedkope “Putin”-
kaas kopen.

Wat is je erg tegengevallen de afgelo-
pen jaren?

Naast de economische recessies van de 
laatste zes jaren, die zeer merkbaar zijn geweest 
en veel invloed hebben gehad op zowel de eve-
nementenbusiness als ook de kaashandel, valt 
het mij erg tegen hoeveel support er is vanuit 

de Nederlanders in Finland. Er zijn maar een 
handvol vaste klanten die of via de website of op 
de markten kaas kopen. Ik weet niet of het ligt 
aan de gunfactor of aan de oeroude zuinigheid 
van Nederlanders, feit is dat men het liever zelf 
haalt uit Nederland, of koopt bij Stockmann. 
Een beetje solidariteit had ik wel verwacht, 
maar schijnbaar is dat niet aanwezig binnen de 
Nederlandse gemeenschap in Finland. 

Wat zijn voor jou de dingen die het al-
lemaal waard maken?

Dat ligt niet in het zakendoen zelf, of het 
succesvol zijn met mijn onderneming. Nee, het 
ligt veel meer in de persoonlijk sfeer. Als mijn 
drijfveer namelijk in het zakelijke had gelegen, 
dan was ik al lang weer teruggegaan naar Ne-
derland. Ik kan daar veel succesvoller zijn en 
een financieel aantrekkelijker leven leiden. De 
rust die je hier in Finland hebt, het genieten 
van de natuur, de bescheiden karakters van de 
mensen, niet van die opgeblazen en gestreste 
mensen, daar geniet ik van. Ik besef me terdege 
dat het heel wat anders zou zijn als ik in Helsinki 
zou wonen, want daar heb je dat wel veel meer, 
dat is ook de reden waarom ik daar niet woon.  

Over MacCheese: 
Verkoop van heerlijke Nederlandse en an-

dere buitenlandse  kaas op diverse markten in 
Zuid-Finland. Wilt u tijdens de kerstdagen een 
heerlijk kaaspakket bestellen, kijk op www.
maccheese.fi of stuur een e-mail en ik neem 
contact met u op. E-mail: mbemers@telfort.nl
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1) In Finland is het beter wonen dan in Ne-
derland

 De ruimte is natuurlijk heerlijk, en de voor-
zieningen voor gezinnen met kinderen zijn 
goed. We wonen vijf km van het centrum en 
vlakbij het bos en de zee.

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

 Ik ben misschien wat spontaner en directer 
dan Finnen. Ik geloof dat ik daar verder niet 
zoveel last van heb. Aan een heleboel din-
gen ben je gewend geraakt. Ik vind Finnen 
wel wat conservatief, de rol die de kerk nog 
speelt bijvoorbeeld, op heel veel momenten, 
blijft mij verbazen.

3) Het klimaat bevalt me uitstekend
 Het bevalt mij prima, het regent niet zo heel 

veel, het sneeuwt en ik hou van skiën en vind 
het leuk dat mijn dochters dat ook kunnen 
doen zonder per se op vakantie te hoeven. 
We hebben hier vlakbij een berg met vijf pis-
tes. Alleen de lente laat lang op zich wach-
ten. Mijn ondergrens qua temperatuur ligt 
ongeveer op -15 °C, dan wil ik eigenlijk niet 
naar buiten en mijn kinderen ook niet. Maar 
ik heb wel het belang van goede kleren ge-
merkt, dan is het goed te doen.

4) Het spreken van de taal was een prioriteit
 In mijn vorige baan sprak ik Engels en Zweeds. 

Ik heb in Helsinki heel wat cursussen Fins 
gedaan, de eerste jaren vooral, daarna niet 
meer want geen tijd voor gehad. In Porvoo 

is mijn Fins 
wel goed 
vooruitge-
gaan, het 
is nu bijna vloeiend. Schrijven is helaas stuk-
ken lastiger. Ik vrees dat dat het vinden van 
een nieuwe baan ook bemoeilijkt. Ik ben wel 
actief op zoek, maar de meeste banen zitten 
helaas ook verder weg, zoals Espoo, en dat is 
toch moeilijk te regelen met kleine kinderen 
en geen familie in de buurt. Ik vind het wel 
erg jammer dat het in Finland moeilijk is om 
een parttime baan te vinden. Dat is in Ne-
derland toch beter geregeld voor moeders 
met jonge kinderen.

5) Het vooroordeel dat Finnen stil en ingeto-
gen zijn klopt niet

 Dat vind ik wel kloppen. Mijn eigen vrienden 
zijn niet echt zo, maar ik vind dat het meren-
deel van de Finnen bij een eerste ontmoeting 
dat zeker wel is. Ook in groepsverband en 
met feesten, het is vaak een beetje stijf. Fin-
nen willen niet tot last zijn en niet opvallen, 
ook in de bus bijvoorbeeld, dan is het toch 
wat stil. Het verandert ook wel, ik denk dat 
de jongere generatie, die wat meer gereisd 
hebben, wat anders zijn.

6) Ik zal me altijd een buitenlander voelen
 Er zijn momenten dat je er opeens heel be-

wust van bent, het kan iets heel kleins zijn 
- bijvoorbeeld Vesa-Matti Loiri in de Uuno 
Turhapuro- films. Mijn man vindt dat heel 
grappig, en ik helemaal niet. Je begrijpt het 

Nienke Palm, woont na zeven jaar Helsinki nu drie jaar in Porvoo, 
getrouwd met een Fin, twee dochters (2 en 5), heeft communicatie-
wetenschappen gestudeerd en werkte als directiesecretaresse, maar 
is nu werkzoekende.

D E  1 0  S T E L L I N g E N  A A N . . .
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gewoon niet echt. Dat is helemaal niet erg, 
en je kunt het ook nooit inhalen. Ik voel me 
nu in Nederland ook wel een buitenstaander, 
je bent er toch een beetje ‘uit’. Je zit overal 
tussenin. Ik heb besloten dat ik het wel goed 
vind zo. Het beste van beide dan maar.

7) Ik mis de ouderwetse Hollandse gezellig-
heid wel eens

 Ik vind het altijd gezellig om naar de Neder-
landse school te gaan en lekker Nederlands 
te praten. Qua gezelligheid vind ik het wel 
jammer dat je niet lekker met kleine kinde-
ren op het terras kunt zitten zoals in Neder-
land. Even wat drinken, mensen kijken en 
dan weer verder. Er zitten toch vaak behoor-
lijk beschonken types op het terras hier.

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

 Dat moet je misschien aan mijn moeder vra-

gen. Ik heb zeker Finse gewoonten aangeno-
men, maar ik geloof niet dat ik als persoon 
veranderd ben.

9) Zelfs de pindakaas is hier lekkerder
 Het enige wat ik nu nog importeer is Calvé-

pindakaas en soms appelstroop. Als ik naar 
Nederland ga, neem ik tegenwoordig ruis-
leipä mee. Ik vind het Nederlandse brood 
niet echt lekker meer. Ik eet altijd haring als 
ik terug ben. 

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

 We hebben zeker geen plannen, maar ik sluit 
het niet uit. Mijn man heeft een tijd geleden 
gesolliciteerd in Nederland, maar toen het 
niet doorging vond ik dat eigenlijk niet erg. Ik 
hoop wel dat mijn dochters ooit een jaar in 
Nederland willen studeren, dat lijkt me erg 
leuk - dat is wel een droom.

Zoals het thuis smaakt,
                             smaakt het nergens!

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

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

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

Veilig en vertrouwd betalen via Ideal, creditcard of Paypal

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

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

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

A D V E R T E N T I E
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Ik woon al sinds eind jaren negentig in Fin-
land en heb een Finse vrouw en twee kinderen. 
Thuis spreken wij hoofdzakelijk Fins en met mijn 
kinderen spreek ik Nederlands. Midden 2013 had 
ik de mogelijkheid om voor mijn werk een jaar 
naar Nederland te gaan. Mijn vrouw was toen 
nog thuis met moederschapsverlof en in Finland 
kun je daar makkelijk een jaartje aan vast plak-
ken (hoitovapaa). Mijn zoontje van bijna zes had 
nog een jaar te gaan voordat hij in Finland naar 
de eerste klas zou gaan, dus qua timing was het 
optimaal.

Hoe zouden wij het vinden om zomaar een 
jaar in Nederland te gaan wonen? Hoe zouden 
de kinderen erop reageren en zou mijn vrouw zich 
er thuis voelen? En hoe zou het zijn om dan na 
een jaar alles daar weer achter te laten en terug 
te verhuizen naar Finland? Het soort van nu-of-
nooit-moment maakte het gemakkelijker om te 
besluiten zonder het antwoord op deze vragen te 
hebben.

Eind juli vertrokken wij naar Nederland. Wij 
kwamen te wonen in de directe omgeving van 
het centrum van Hilversum in een typisch Ne-
derlands rijtjeshuis uit midden twintigste eeuw 
met donkerbruine bakstenen muren, oranje dak-
pannen en glas-in-lood raampjes.

Het huis was wel heel anders dan wat wij in 
Finland gewend waren. Bij dit type huis hoort nu 
eenmaal een kelder met muffe lucht, condens 
aan de binnenkant van de ramen bij koud weer, 
koken op gas en het elkaar waarschuwen als je 
gaat douchen, zodat niemand anders in het huis 
water gebruikt op hetzelfde moment waardoor 
de waterdruk wegvalt.

Daar stonden weer andere positieve dingen 
tegenover zoals het mogen fietsen zonder helm, 
het mogen uitdelen van eetbare lekkernijen op 
school bij verjaardagen en de hele “leuk, lekker, 
gezellig” mentaliteit van de mensen.

Al met al wat het een fantastisch jaar. Hil-
versum is een leuke stad en wat wij vooral leuk 
vonden wat dat afstanden zo kort zijn. Overal 
op loop- of fietsafstand restaurantjes, dingen te 
doen of te bezichtigen en door heide en bossen 
omgeven. 

Mijn zoontje kon op de openbare Neder-
landse school direct goed meekomen in groep 2, 
dankzij de gespendeerde uurtjes het jaar ervoor 
op de Nederlandse school in Finland. Vriendjes 
waren snel gevonden in de klas en bij een van de 
voetbalverenigingen in de buurt.

Mijn vrouw hield zich bezig met het zorgen 
voor ons eenjarig dochtertje en heeft menig uur-
tje met babyzwemmen en babymuziekclubjes 
doorgebracht. Wat ik knap vond, was dat ze di-
rect is begonnen met zoveel mogelijk alles in het 
Nederlands te doen.

Heel fijn was natuurlijk ook om dichterbij 
mijn ouders en mijn zus en haar familie te zijn. 
Ook al is dan de afstand Nederland-Finland niet 
zo heel groot, toch weerhoudt het ons ervan om 
de familie vaker dan een keer per jaar te zien.

De verhuizing terug naar Finland in eind juli 
dit jaar ging eigenlijk ook heel vloeiend. Het 
schooljaar en het voetbalseizoen waren afgeslo-
ten en mijn zoontje vondt het heel normaal dat 
wij weer naar Finland zouden gaan en hij daar na 
afloop van de zomervakantie op de Finse school 
in zou stromen.

Nu wonen wij weer in ons eigen huis in Espoo 
en waarderen wij de driedubbele beglazing, de 
eigen sauna, voldoende waterdruk en elektrisch 
koken. Het was ook zeker leuk om vrienden, fami-
lie en bekenden in onze omgeving en natuurlijk bij 
de Nederlandse vereniging en op de Nederlandse 
school weer te zien. Heeft u ook ervaringen over 
verhuizen van Nederland naar Finland of vice ver-
sa die u wilt delen, stuur dan een berichtje naar 
noorderlicht@nederlandsevereniging.fi

R E T O U R T j E  E S P O O - H I L v E R S U M - E S P O O
Door: Marcel van der Vliet
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Naast Oulu, Tampere en Helsinki, is dit jaar 
Sinterklaas ook weer in Jyväskylä geweest. Vanaf 
2009 komt hij met twee zwarte pieten naar het 
Perhekeskus Tourutupa van de Mannerheimin 
Lastensuojeluliitto. Een ideale plek, met een keu-
ken, een eetzaal, een verkleedruimte (kantoor) 
gescheiden van de rest en een speelzaal met veel 
bankjes en zelfs een piano. Bovendien is deze 
ruimte helemaal op kinderen ingericht met veel 
speelgoed.

Zolang Sint zijn verjaardag maar niet op de 
6de december viert, komen er rond de 30 kin-
deren met hun ouders van heinde en verre naar 
Jyäskylä (zelfs uit Kuopio) om een cadeautje te 
krijgen, sinterklaasliedjes te zingen en snoepgoed 
te eten. Maar vooral ook om met andere kin-
deren te spelen. En door de ouders wordt deze 
jaarlijkse bijeenkomst gewaardeerd vanwege de 
mogelijkheid om weer eens rustig bij te kunnen 
praten in het Nederlands. Dit jaar waren er 33 
kinderen van 0-11 jaar en 34 volwassenen, heel 
gezellig dus.

Al zes jaar staat het programma zo goed als 
vast. Rond half vier komen alle families aan en 
beginnen de kinderen alvast met spelen en de 
eerste snacks te eten. Om vier uur gaat iedereen 
in de zaal klaarzitten en begint het zingen van 
de liedjes, waarna Sinterklaas en de twee zwarte 
pieten binnenkomen met zakken vol cadeautjes 
en snoepgoed. Ook heeft Sint zijn grote boek bij 

zich waar over ieder kind wat instaat. Eén voor 
één mogen de kinderen dan per familie naar vo-
ren komen en voert Sinterklaas een kort gesprek-
je met ze. Sommige kinderen maken zelfs wel 
eens een dansje voor de Sint. Daarna krijgen ze 
hun cadeautje dat ze in de zaal mogen uitpakken 
en nog wat lekkers. Na enkele families heeft Sint 
weer zin in een liedje en zingen we onder piano-
begeleiding een sinterklaaslied. Met zoveel kin-
deren duurt dit wel even en meestal kunnen Sint 
en zijn Pieten pas na zo’n uur tot anderhalf uur 
weer afreizen naar Nederland. Dan zijn de kin-
deren die als eerste wat hebben gekregen al lang 
met hun nieuwe speelgoed bezig, maar iedereen 
zwaait Sint uit en zingt dag Sinterklaasje. Als Sint 
weer weg is, staat het eten en drinken al klaar en 
wordt er lekker gesmikkeld en gesmuld van alle 
hapjes. Daar zitten ook elk jaar weer nederlandse 
lekkernijen tussen. Dit jaar werden er zelfs echte 
boekweit poffertjes ter plekke gebakken. On-
dertussen wordt er heel wat afgekletst door de 
ouders en komen er zelfs nog drie kinderloze vol-
wassenen bij. Pas om zeven uur is het dan weer 
tijd om afscheid van elkaar te nemen en hoopt 
iedereen er het volgende jaar weer bij te zijn.

Ook al neemt Sint elk jaar twee zwarte pieten 
mee, het feest zou niet zo gezellig zijn als er niet 
ook een groot aantal witte hulppieten hielpen 
met de organisatie. Er is natuurlijk een hoofd-
piet die alles (probeert) te delegeren, maar ook 
een zaalreserveerpiet, een inkooppiet, een kof-
fiezetpiet, een  klaarzetpiet, een versierpiet, een 
snijbiet, een afwaspiet, een opruimpiet, een stof-
zuigpiet, een kassapiet en een pianopiet. En dit 
jaar was er dus zelfs een heuse poffertjesbakpiet. 

We hopen dat ook volgend jaar Sinterklaas 
weer naar een groots en gezellig feest kan komen, 

Daaag, daaag, ….

Hoofd(inkoop)piet en kassapiet.

H E T  S I N T E R K L A A S F E E S T  I N  j y v ä S K y L ä
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Begin jaren tachtig was het eens langdurig 
(drie weken) koud in Nederland. Een tiental ki-
lometer van het ouderlijk huis lag het Uitgees-
termeer, dat was dicht gevroren en honderden 
stapten daar het ijs op voor de Molentocht. 
Mijn moeder nam mij mee naar de plaatselijke 
sportwinkel en kocht een paar Viking-schaat-
sen. Hoge, die gingen sneller. Ga maar schaat-
sen zei ze. Het was de start van een sterke voor-
keur voor deze oer-Nederlandse sport. Heb je 
ooit een toertocht gereden dan begrijp je wat 
ik bedoel met oer-Nederlands. Chaotisch, 
ongecoördineerd maar heerlijk sympathiek. 
Met rode ogen en wangen van kou en wind 
over vaart en plas razen, met knieën die kra-
ken van het trillen en met bibberende vingers 
een chocomelk bestellen bij een moeder voor 
duizenden in het volgende dorp. Zat je kapot 
dan kreeg je er twee. Sfeer en een verrassende 
saamhorigheid, dat is wat schaatsen in de Ne-
derlandse natuur zo mooi maakt. Alle cliché-
beelden van ons land doemen voor je op vanaf 
het ijs. Kerktorens in de mist, molens, polders 
met boerderijen, bruggetjes waar overheen of 
langs gekluund moet worden, stoelen op het 
ijs voor de kleintjes, en hele gezinnen die een 
ronde rijden in het weekeinde.

De schaatsen heb ik nog steeds en tot nu 
toe rijd ik er, tot vermaak van Finse vrienden, 
ook nog wel eens op. De leren schoen is prima, 
de veters zijn nog altijd lang en strak, maar de 
ijzers zijn nu roestig en hier en daar verbogen 
door de vele scheuren in het ijs. Ik kan echter 
geen afstand doen van mijn eerste paar. Ze re-
den mij rondom Leeuwarden in 1985 toen mijn 
toekomstige zwager Wim de tocht der tochten 
voor het eerst uitreed. Ze namen deel aan de 
100 m korte baan op de Keizersgracht. Ben ooit 
op dit paar van de Stopera naar Ouderkerk ge-

reden over de Amstel met nog 10.000 anderen. 
En weer terug natuurlijk. Ze zijn van Volendam 
naar Marken gegaan (zelden mogelijk) en heb-
ben nog verschillende winters de Molentocht 
rondom Uitgeest en de Waterland-tocht boven 
Amsterdam gereden. 

In mijn la met sportmemorabilia ligt een 
herinneringspenning die ik koester boven alle 
anderen. Begin 1996 vroor het wederom lang-
durig en werd, voor het eerst in 25 jaar, een 
unieke tocht aangekondigd: Enkhuizen-Stavo-
ren. Hemelsbreed 25 kilometer uit elkaar ge-
legen, dwars over het IJsselmeer. Het ijs is dan 
minimaal 20 cm dik en slecht, want de vaargeul 
voor boten vriest pas dicht als die stoppen met 
varen en dat is zeer uitzonderlijk. Grote schot-
sen en scheuren, wakken overal. Maar wat 
een dag was het die 4de februari: zon, blauwe 
hemel, beperkt wind en een temperatuur van 
rond de nul dus super schaatsweer. De orga-
nisatie rekende op tienduizend deelnemers, 
er kwamen er 300.000. Historische taferelen 
staan in mijn geheugen gegrift: motoren op het 
ijs, een auto in een wak, helikopters die filmden 
boven je hoofd en zelfs landden om noodgeval-
len op te pikken en te vervoeren. Een eindeloos 
lang kleurig lint van schaatsers tegen een verre 
horizon van wit ijs en blauwe lucht, ploeterend 
naar het opdoemende Friesland aan de over-
kant. Even een kop koffie en suikerbrood halen 
en dan weer terug. Mijn schaatsmaatje van de 
Jaap Edenbaan en ik reden zonder veel proble-
men de 50 kilometer. We sprongen over schot-
sen, dansten langs de scheuren en wakken, pas-
seerden menigeen, sloten af en toe eens aan 
om uit te hijgen en waren na een uur of drie 
weer terug. 

We vulden braaf ons tourkaartje in, de 
Friese stempel stond er ook op, en lieten het 

v A N  E N K H U I z E N  N A A R  S T A v O R E N  
E N  K U O P I O  –  O P  D E  I j z E R S . 
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achter bij de volledig overbelaste organisatie. 
Daar zouden we nooit meer van horen wisten 
we, maar drie maanden later viel de penning 
toch op mijn Amsterdamse deurmat. Als ik 
hem weer eens zie dan vult met trots, dat ik die 
tocht gereden heb, mijn inborst. Er zijn minder 
van deze penningen in omloop dan van het Elf-
stedenkruisje, ik bedoel maar. 

Enkele jaren na deze oversteek naar Fries-
land, ik woonde inmiddels in Finland, reed ik 
mijn wekelijkse rondjes op de Oulunkylä-baan 
in Helsinki. Ook goed, maar wel anders van 
sfeer dan Jaap Eden. Nog weer enkele jaren 
later week de Kalevankierros-organisatie voor 
het schaatsen uit naar Rantasalmi in Midden-
Finland. Een typisch Fins winterlandschap daar, 
witte meren omringd door dennenbomen. We 
reden 4,5 uur met de auto om Rantasalmi te 
bereiken in een weekeinde dat het 25 graden 
vroor. De organisatie had vanwege de tempera-
tuur de afstand (30 km) gehalveerd tot 15 km 
en na 35 minuten waren we klaar. En dan weer 
4,5 uur terug naar huis. Het jaar daarna reden 
we de 30 km op de baan (in Seinäjoki) en te-
genwoordig wordt er op het meer van Tuusula 
geschaatst. En dat kan ik iedereen aanraden. 

Langebaanschaatsen kan in Finland, met 
zijn vele meren en kou, overal in de winter. Mits 
het ijs schoon genoeg is en dat is veel werk met 
al die sneeuw natuurlijk. De animo voor toeren 
is anders dan in Nederland. Er wordt vooral bin-
nen in de hal ge-ijshockey-schaatst. Begrijpe-
lijk. De kou is een beperkende factor, de duis-

ternis eveneens, maar de hoeveelheid sneeuw 
is het echte probleem. 

Toch zijn er ieder jaar wel tochten te rijden 
over meren of over de zee langs de talloze ei-
landen. Het vraagt voorbereiding en organisatie 
maar dan heb je ook wat. Ik heb er eens twee 
avonden voor in de schoolbanken gezeten: Cur-
sus retkiluistelu. Dan gaat het over wat je bij 
je moet hebben (touw, pikhouweel, kaarten, 
kompas en warme spullen) en waar je gevaar-
lijk ijs kunt verwachten. Met speciale losse ij-
zers die je onder sneeuwschoenen bindt, hoger 
en langer dan de oude Viking-ijzers, wordt door 
de sneeuw over ijs gegleden. De evenementen 
zijn in vergelijking tot Nederlandse tochten 
kleinschalig van opzet maar bestrijken tien-
tallen kilometers. Van Hanko naar Salo of van 
Helsinki naar Porvoo bijvoorbeeld. De organi-
satie is doorgaans strak en gedisciplineerd. Vei-
ligheid boven alles tenslotte. Fotogeniek is het 
zeker, een winterse ijstocht in Finland, met het 
oer-Finse karakter van stilte, eindeloze vlakten, 
ingetogen deelnemers, ieder regelt zijn eigen 
zaken dus koffie en snert in de thermosfles. 

Bij de Finse schaatsbond is een groep actief, 
dankzij een Finse Nederlander, die marathon-
schaatsen op natuurijs promoot. Er worden ieder 
jaar een aantal tochten aangekondigd, maar ook 
vallen er weleens uit als gevolg van sneeuwval. 

Een ook in Nederland bekende Finse schaats-
tocht is die bij Kuopio. Jarenlang trokken de 
Elfsteden-rijders hierheen voor hun alternatieve 
tocht voordat die naar Oostenrijk uitweken. De 
NViF gaat in het voorjaar van 2015 in Kuopio 
meeschaatsen. Je kunt kiezen om 10 km te rij-
den of om dit enkele keren te doen als de om-
standigheden en je conditie het toelaten. Doe 
je mee? Volg de de e-mailflitsen, onze site en de 
Facebook-groep zodat je de aankondiging straks 
niet mist.

Met ijzige groeten,  Michael
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Graag brengen wij u op de hoogte van 
nieuws en activiteiten van de Neder-
landse ambassade in Helsinki. 

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

ThinkBike workshop in Tampere
Na een succesvolle ThinkBike-workshop in 

Helsinki in 2013 was het nu de beurt aan Tam-
pere. In samenwerking met de stad Tampere en 
de Dutch Cycling Embassy organiseerde de am-
bassade een 2-daagse workshop op het gebied 
van fietscultuur, (fiets)infrastructuur, design en 
verkeersplanning. De workshop vond plaats op 

het Nederlands Honorair Consulaat, de firma 
Haarla Oy. De deelnemers waren onder meer 
stedenbouwdeskundigen, stadsarchitecten, 
verkeersplanners, projectmanagers en specia-
listen vanuit diverse disciplines. Ook woonde 
de loco-burgemeester een groot gedeelte van 
het worskhopprogramma bij. De tweede dag 
werd afgesloten met een openbaar seminar 
voor de inwoners van de stad Tampere. 

Schaatsdelegatie naar Nederland
Eind oktober bracht een delegatie van de 

gemeente Helsinki een bezoek aan Neder-
land om meer te weten te komen over indoor 
schaatsfaciliteiten. “Na het winnen van vele 
medailles in schaatsen tijdens de Olympische 
Spelen afgelopen winter, vroegen we ons af wat 
de situatie is op het gebied van indoor schaats-
faciliteiten in Finland”, zegt Ilona Jääskeläinen, 
medewerker Communicatie & Publieksdiplo-
matie van de ambassade. Carolien Hunne-
man, trainer/coach bij Helsingin Luistinkiitäjät 
(HLK) vertelde ons ook over de nogal slechte 
voorzieningen in Helsinki. In heel Finland zijn 
slechts twee (semi) overdekte schaatsbanen. 

Nederland daarente-
gen beschikt over twin-
tig locaties met indoor 
schaatsfaciliteiten. 

De ambassade initi-
eerde een bijeenkomst 
met de directeur van 
de ‘Helsinki City Sports 
Department’ en enkele 
vertegenwoordigers uit 
de schaatsenwereld. Het 
resultaat hiervan was dat 
een delegatie van de ge-

N I E U w S  v A N  D E  A M b A S S A D E :

ThinkBike-workshop Tampere
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meente Helsinki een bezoek bracht aan Neder-
land om in twee dagen tijd vijf indoor schaats-
faciliteiten te bezichtigen. Er werd gesproken 
over de ervaringen van gebruikers, de kosten 
van het bouwen en het operationele model. 
Het bezoek werd gecoördineerd door de KNSB, 
de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders 
Bond.

Finland Ice Marathon
Finland Ice Marathon is een van Finlands 

oudste schaatsevenementen op natuurijs. Het 
centrum van de race is in de haven van Kuo-
pio, waar de deelnemers met activiteiten en 
uitgebreide faciliteiten worden verzorgd. Het 
evenement vindt plaats op 21 februari 2015. 
De afstanden variëren van 12,5 kilometer re-
creatieschaatsen tot 200 kilometer wedstrijd-
schaatsen. Tien jaar geleden schaatsten er zo’n 
80-120 Nederlanders mee. De laatste jaren 
zijn dat er maar 30-50. Vorig jaar werd de ma-
rathon zelfs gewonnen door Hollander Yoeri 
Takken! Dus bij dezen een oproep; wie doet er 
mee? Laat het ons alstublieft weten indien u 
ook gaat deelnemen!

Onder de noemer ‘Skate for Science’ zal 
‘Team Traumaplatform’ deelnemen aan de ma-
rathon. Het team bestaat uit 50 orthopedisch 
chirurgen, traumatologen en onderzoekers van 
het AMC Amsterdam. Middels hun deelname 
hopen zij niet alleen de aandacht op het vak-
gebied traumatologie te vestigen, maar ook om 
geld in te zamelen voor een gezamenlijke pro-
movendus Sport & Traumatologie.

Slush; het grootste startup-evenement 
in Europa en Azië

Half november stond Helsinki in het te-
ken van Slush, de grootste startup-conferentie 
in Europa en Azië. SLUSH2014 trok meer dan 
13.000 deelnemers uit 79 landen. Slush brengt 

startups, technische talenten, internationale 
investeerders, bedrijsleven, media en politici bij 
elkaar.

Ook voor Nederlandse startup-bedrijven 
en -investeerders is het een zeer interessant 
evenement. De ambassade heeft ter plekke 
ook gesproken met diverse Nederlandse star-
tups, investeerders en andere vertegenwoor-
digers van het bedrijfsleven. De reacties waren 
zeer positief. Allen vonden Slush één van de 
best georganiseerde startup-evenementen van 
deze tijd en een zeer goede plek om partners te 
ontmoeten, investeerders te vinden en kennis 
te maken met innovaties en nieuwe techno-
logieën. De Finnish Dutch Trade Guild (FDTG)
was met een delegatie vanuit Nederland naar 
Finland gekomen om Slush te bezoeken. Dit be-
zoek werd gecombineerd met diverse bedrijfs-
bezoeken en een netwerkreceptie in de residen-
tie van de ambassade.

Voor SLUSH2015 wil de ambassade graag 
samenwerken met onder andere het ministerie 
van Economische Zaken en de RVO (Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland) om een grote-
re afvaardiging vanuit Nederland deel te laten 
nemen aan het evenement.

De feestdagen staan voor de deur.  
Wij wensen u prettige dagen!

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

helsinki
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De jury heeft alle 12 ingezonden foto’s beoordeeld en heeft vooral op het duale Fins-Neder-
landse aspect gelet. Al snel vielen enkele foto’s af voor de erelijst (met een bioloog in de jury 
maken KIKKERS op een bosPAD natuurlijk geen kans…).  Uiteindelijk was de eerste plaats snel 
besloten, maar de tweede en derde plek waren lastig met meerdere kandidaten van ongeveer 

dezelfde kwaliteit. 

De eerste plek gaat naar 
Michael Boelen met: ‘De 
wedstrijden van het NL elf-
tal worden ook gevolgd door 
Finse mökki bewoners!’.  Deze 
foto riep bij de jury het echte 
Nederlander-in-Finland gevoel 
op. 

Op de tweede plek: ‘Twee 
Nederlanders op twee oranje 
bakfietsen’ van Robert Gerrit-
sen. De jury vond dat deze foto 
een unieke actie van Neder-
landers in Finland vastgelegd 
heeft. 

Op de derde plaats, vlak 
voor verschillende andere 
foto’s, komt: ‘Een Nederlands 
tallship’ van Suzanne Buur-
man. Op het punt originaliteit 
viel deze foto buiten de boot, 
maar de jury vond toch dat de 
mooie Finse wolkenlucht en de 
Nederlandse vlag in één foto, 
een ereplaatsje waard waren.

Als u een bezoekje aan de ambassade brengt, kunt u de foto’s nog eens in het echt bekijken, 
maar ook op onze website kunt u de winnende foto’s nog eens aanschouwen.

P.S. over de uitslag kan worden gecorrespondeerd op de website.  De Jury

U I T S L A g  F O T O w E D S T R I j D
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Kopij inleveren voor 1 maart 2015
Artikelen, tekeningen en foto’s dienen verzonden te worden naar de redactie. Teksten met zo min mo-
gelijk lay-out aanleveren. Plaatjes in jpg- of pdf-formaat in een zo hoog mogelijke resolutie. Tabel-
len en foto’s graag apart inleveren (niet in pdf of een grafisch formaat, foto’s niet geïntegreerd in het 
tekstdocument)! Alle Office-documenten worden geaccepteerd. Verstuur het geheel per e-mail naar  
noorderlicht@nederlandsevereniging.fi.

Verhuisd? 
Geef tijdig uw adres door aan het secretariaat. Als u e-mail hebt en u wilt dat we u via dat medium berichten sturen, dan 
vernemen we dat graag!! Nieuwsbrieven met het laatste nieuws kunnen zo onmiddellijk worden bezorgd. Het Noorderlicht 
doet zijn best, maar helaas is de agenda niet altijd up-to-date! Geef daarom uw e-mailadres aan ons door. We houden u op 
de hoogte. Geef het ook door als u bepaalde e-mails niet wenst te ontvangen. 

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

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

Eens per maand

OULU
Neem contact op met onze secretaris als je iets leuks in Oulu wilt organiseren.

JYVÄSKYLÄ
In Jyväskyla zijn Joanneke & Jelmer heel actief met organiseren van activiteiten. Neem contact op!

HELSINKI
Kijk op de Facebook pagina voor activiteiten.

Contactpersonen
Regio Contactpersoon Email Tel
FORSSA Jos Helmich forssa@nederlandsevereniging.fi 044 - 331 7766
JOENSUU Contactpersoon Joensuu joensuu@nederlandsevereniging.fi
JYVÄSKYLÄ Joanneke Reudler Talsma jyvaskyla@nederlandsevereniging.fi 044 - 946 1655
KUOPIO Jackie Peterson kuopio@nederlandsevereniging.fi 
LAPLAND Deze functie is beschikbaar.  
LAPPEENRANTA Nellie Visscher-Jäkkö lappeenranta@nederlandsevereniging.fi 05 - 424 081
LÄNSI-UUSIMAA Stephan Vermeulen lansi_uusimaa@nederlandsevereniging.fi 
MIKKELI Marja de Jong mikkeli@nederlandsevereniging.fi
OULU Marina Nijhuis oulu@nederlandsevereniging.fi
TAMPERE Johan Plomp tampere@nederlandsevereniging.fi 040 - 718 7684
TURKU Hetty Bosgoed turku@nederlandsevereniging.fi  040-8656779
YLIVIESKA Maaike Beenen ylivieska@nederlandsevereniging.fi 050 - 599 3116

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

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

A D V E R T E N T I E

Zoekt U...

een WordPress pagina?

een logo?
een brochure?

een illustrator?

Kijk eens op: www.friisi.fi


