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Best lezers,

Ik hou het kort. De zomer is vol aan de gang en 
jullie hebben wel iets beters te doen dan een 
lange inleiding te lezen. Er staan weer een paar 
lezenswaardige stukken in deze editie. Ook blijf 
je mede dankzij de ambassade volledig op de 
hoogte van wat er op Nederlands-Fins gebied 

allemaal gaande is in Finland. Ik begrijp trou-
wens dat er weer aardig wat nieuwe leden bij 
zijn gekomen. Welkom!

Een fijne zomer,
Michel
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Het was weer eens wat anders. Een leden-
vergadering op 110 meter diepte. We schrijven 
19 maart 2016 als de NViF zich laat afzakken 
tot het voorlopige dieptepunt van de vereni-
ging. Een ondergronds overleg alsmede kalk-
mijn- en schachtbezoek in Lohja. Een aardige 
groep van zo’n 23 personen heeft die ochtend 
de helm opgezet en de tocht getrotseerd. Ver-
wonderd dwaalde men door schaars verlichte 
gangen, bekeek een mengeling van de lokale 
mijngeschiedenis en industriële machines of 
kon zich gewoon lekker uitleven met een ha-
mer op een blok kalksteen. Zij werden allen 
beloond met een verse kop koffie of frisdrank 
en een stroopwafel of pulla. Het ledenoverleg 
liep gesmeerd. Binnen 45 minuten was bespro-
ken wat er te bespreken viel en kon men aan de 
klimtocht naar de uitgang beginnen. Stap voor 
stap (630 treden) naar boven. Hoe illustratief 
voor de NViF – zelf doen dus. 

Overrompeld door duisternis en stof kwam 
uit het diepst van zijn ziel de toezegging tot 

deelname aan het bestuur van de NViF. Rudy 
Jurg, zeiler en sales professional. Geboren en 
getogen in Nederland maar inmiddels meer 
Europeaan dan Nederlander. Vanaf zijn 21e in 
Engeland gewoond, vanaf 2003 werkzaam voor 
een Zwitserse onderneming en sinds eind 2014 
in Finland. Herkenbaar verhaal, één Finse dame 
en dan heb je de poppen aan het dansen. Hij is 
nog aan het inburgeren qua taal, maar de om-
geving (natuur en water) is hem op het lijf ge-
schreven. Die blijft nog wel even en dat is ook 
uitstekend voor ons. 

April stond natuurlijk in het teken van de 
organisatie van de Koningsdag-vieringen her en 
der door het land. Er was geen abdicatie, geen 
200 jaar Koninkrijk maar wel een fantastische 
opkomst bij alle vieringen door heel Finland. In 
Helsinki was de opkomst vijftig procent hoger 
dan geschat. In Jyväskylä en Oulu was er groei 
van twintig procent ten opzichte van vorig jaar, 
in Tampere was het nagenoeg gelijk en in Turku 
hadden we weer eens een succesvolle bijeen-
komst na enkele jaren van rust. De ambassade 
liet weten onder de indruk te zijn van de inzet 
van al die NViF’ers in Finland. Dank jullie wel, 
alle vrijwilligers voor de voortreffelijke organi-
satie. Dank aan ambassade en sponsoren voor 
de ondersteuning. 

Veelal was het motto van de Koningsdag-
vieringen ‘Zelf doen’ en soms zelfs ‘in eigen 
huis’. Waar we een jaar geleden in Helsinki nog 
gebruik maakten van een cateraar die het alle-
maal verzorgde, was de organisatie dit jaar ge-
heel in eigen beheer. In een gehuurde Kartano, 
dat wel. Spreekwoordelijk zweette Bart wat 
logistieke druppeltjes, Machiel net zo veel als 
zijn kazen die hij in blokjes sneed, Eric en Sami 
in de hitte van de keuken boven de bitterbal-
len, salade, saté en snacks, Suzanne achter haar 
registratietafel en ondergetekende met het uit-

S T A P  V O O R  S T A P
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delen van de welkomstdrankjes. En Rudy, die 
voelde zich als een vis in het water achter de 
bar. Bijna de hele biervoorraad werd door hem 
aan de man gebracht.  

Wat speciaal opvalt bij recente bijeenkom-
sten is het grote animo onder jonge mensen en 
nieuwe leden om deel te nemen aan de NViF-
activiteiten. Sinds begin 2015 hebben we jullie, 
alle leden, aandacht gevraagd voor de ontwik-
kelingen binnen de vereniging met de thema’s: 
Groei, Bloei, Stabiliteit, 1+1 en Stap voor Stap. 
Het is belangrijk dat we zichtbaar zijn en een 
contactpunt voor hen die geïnteresseerd zijn 
om zich bij de NViF-groep aan te sluiten of zich 
in Finland willen vestigen. Het geeft ons de mo-
gelijkheid onszelf voortdurend opnieuw uit te 
vinden en te verversen. Door het gratis proef-
lidmaatschap aan te bieden hebben we rond-
om Koningsdag zo’n 15 nieuwe leden, verspreid 
over alle locaties in Finland, verwelkomd. Ook 
oude bekenden komen weer terug of langs. Als 
nieuwe sponsor mogen wij verhuisbedrijf Van 
Rooijen (rijden wekelijks op Scandinavië) ver-
welkomen. En bij alle kwartaalborrels, en alle 
activiteiten zien we steeds een paar nieuwe 
gezichten die weleens willen zien wat de ver-
eniging te bieden heeft. Veel dus. En stap voor 
stap breidt ons netwerk zich weer uit. Nu weer 
net boven de 200 leden in totaal. Een uitste-
kende zaak en met deze ontwikkeling zijn wij op 
de goede weg. 

In mei hebben een aantal leden het Ne-
derlandse volleybalteam aangemoedigd die in 
Kokkola de strijd aangingen met Finland. Alles 
werd wederom gewonnen door het Nederland-
se team (net als een jaar terug). Op de laatste 
dag van mei vond in Jyväskylä Eric’s beroemde 
kookclinic plaats. Een Finse variant van de be-
roemde rijsttafel voor oud en jong. In de hechte 
groep rond Joanneke en Jelmer zijn er veel kin-

deren en die kokkerelden er lustig op los. Vol-
gend jaar vind de Finland à la carte weer ergens 
anders plaats. In juni zaten er een kleine 20 le-
den rondom de stamtafels van cafe Rotterdam 
in Helsinki en we vervolgen deze maand met de 
wandeling in Nuuksio (zondag 12 juni) en dan 
het zomerkamp in Lievestuore (vrijdag 17 tot 
en met zondag 19 juni). 

In het kader van de Europese voetbalkam-
pioenschappen treffen de Nederlanders in Fin-
land elkaar op talloze plekken. Wedstrijdje kij-
ken met een biertje erbij. België aanmoedigen. 
Bij gebrek aan beter Nederlands voetbal op tv 
gaan we zelf ook nog een voetbalevenement 
organiseren. In samenwerking met de Dutch 
Lost in Finland en de NL-school. Houd de flits 
in de gaten voor de details. 

En na juni gaan we er even tussenuit om 
in augustus weer terug te keren met een aan-
sprekende kalender voor de rest van het jaar. Ik 
wens iedereen een fantastische zomer en va-
kantie toe.

 
Met een groet,

 Michael
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Ter voorbereiding van mijn mondeling exa-
men docent Engels, besloot ik een bezoek te 
brengen aan mijn Britse vriendin Penny, die een 
paar jaar daarvoor naar Melbourne (AUS) was 
geëmigreerd. Het feit dat mijn examen begin 
januari was, en mijn tripje derhalve begin de-
cember zou plaatsvinden was een aangename 
bijkomstigheid, aangezien het dan hoogzomer 
is Down Under. 

Door een ietwat ongelukkige samenloop 
van omstandigheden kregen we kort voor mijn 
vertrek een grote vertaalopdracht binnen, die 
uiteraard gisteren af moest. Het lastige aan 
de opdracht was dat het een handleiding voor 
een ingewikkeld apparaatje betrof (dat overi-
gens nooit op de markt is gekomen), die alvast 
door de Chinese opdrachtgever met behulp 
van Google Translate was vertaald. Er was dus 
geen touw aan vast te knopen. Het enige wat 
er duidelijk aan was, was dat er een heleboel 
verboden was (‘it is forbidden’ stond zowat in 
elke zin). Ook de plaatjes maakten de zaak er 
niet duidelijk op. Er zat dus niks anders op, we 
kregen een prototype van het ding en moesten 
het zelf maar gaan uitproberen. En omdat we 
niks aan de gebruiksaanwijzing hadden, kostte 

dat erg veel tijd. Zoveel tijd, dat ik het ding zelfs 
meenam naar de kapper. En al snel werd duide-
lijk dat ik de eerste dagen van mijn vakantie nog 
steeds met de opdracht bezig zou zijn, hoeveel 
tijd we er ook aan besteedden. Laptop dus mee. 
Dit veroorzaakte de nodige stress en irritatie, 
want we hadden maanden achter de opdracht 
aangezeten, en nu dook die ineens op. 

De beste vriendin van Penny in Melbourne 
had Nederlandse ouders, en toen die van mijn 
komst hoorden leek het ze heel erg leuk als ik 
wat Sinterklaas-snoepgoed mee zou brengen, 
want ik zou met Sinterklaas in Melbourne zijn. 
Dat was natuurlijk prima, maar stond niet echt 
bovenaan mijn prioriteitenlijstje, want ik wilde 
heel graag die opdracht afhebben voordat ik 
op reis ging. Ik had dus mijn koffer al gepakt, 
toen het me, terwijl ik met mijn collega druk 
in de weer was om dat rotding aan de praat te 
krijgen, ineens te binnen schoot: Sinterklaas-
strooigoed! Ik belde snel mijn toenmalige echt-
genoot of hij naar de supermarkt kon gaan om 
wat taaitaai, kruidnootjes, chocoladeletters 
en andere Sinterklaas-dingen te kopen en die 
in mijn koffer te stoppen. Ik zou namelijk de 
volgende ochtend om 5 uur richting Schiphol 
vertrekken en ik had echt geen tijd meer. Dat 

S I N T E R K L A A S

+31629510255 Wilfred
+31640893616 Robin
+31718874047 Fax

A D V E R T E N T I E

Evertsenstraat 148, 2231 RD Rijnsburg, The Netherlands

“weekly services to and from Scandinavia”
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was geen probleem, hij kocht van alles wat en 
deed het in mijn koffer. Ik deed hem ’s avonds 
laat dicht en dacht er geen moment meer aan. 

De volgende morgen vertrokken we in een 
vliegende sneeuwstorm naar Schiphol. Er stond 
een flinke rij bij de incheckbalie, maar dat was 
geen probleem, want ik had alles goed gere-
geld. Toen ik eindelijk aan de beurt was, vroeg 
de KLM-mevrouw mij vriendelijk naar mijn vi-
sum voor Australië. Eh, visum? Hoezo visum? 
Daar hadden we dus een probleem. Ik wist niks 
van een visum, had geen visum, en het was za-
terdagochtend vroeg. Ik probeerde nog de Aus-
tralische ambassade te bellen, maar dat was ui-
teraard tevergeefs. Er zat dus niks anders op, ik 
checkte weer uit en liep naar de KLM-balie om 
mijn vlucht om te boeken. Was ik al ietwat ge-
strest door die vermaledijde opdracht, dit hielp 
niet bepaald, want ik vloog naar Sydney en zou 
de volgende dag doorvliegen naar Melbourne. 
Gelukkig was de KLM voorbereid op reizigers 
zoals ik, en niet getreurd, ze hielpen me snel 
aan een visum. Ik rende met mijn koffer terug 
naar de incheckbalie, en werd als laatste op de 
vlucht toegelaten. Phew. 

Op die reis liepen we ook nog enorme ver-
traging op in Kuala Lumpur, wat alles te maken 
had met de sneeuwstorm in Europa, en we ar-
riveerden uiteindelijk ver na middernacht in 
Sydney. En ik wilde maar één ding: naar mijn 
hotel, en slapen. In het vliegtuig had ik nog een 
of ander formulier ingevuld waarin ik zei dat 
ik geen etenswaren bij me had, maar daar had 
ik verder niet al te veel aandacht aan besteed. 
Natuurlijk had ik dat niet. Bij aankomst werd 
het al snel duidelijk dat mijn koffer niet bepaald 
als eerste het vliegtuig uit kwam, en terwijl de 
aankomsthal langzaam leegliep, stond ik daar 
in mijn eentje te wachten op mijn koffer. Net 
toen ik besloot om dan maar aangifte te gaan 
doen, kwam hij ineens voorbij op de band. Ik 
was inmiddels de enige in de aankomsthal, dus 

ik dacht, dat gaan we even snel doen, douane, 
taxi, hotel, naar bed. 

Maar de douanemannen en -vrouwen lie-
pen zich behoorlijk te vervelen op deze erg late 
warme zomeravond. En toen ik in mijn eentje 
vanuit Amsterdam aankwam, wekte dat uiter-
aard hun belangstelling. Op hun vraag of ik 
etenswaren bij me had, antwoordde ik volmon-
dig nee, en toen de dame vroeg of mijn koffer 
open mocht, had ik daar uiteraard geen bezwaar 
tegen. Ze deed de klep open… en daar lag het. 
Suikergoed, Sinterklazen en Zwarte Pieten van 
chocola, kruidnootjes, pepernoten, chocolade-
letters, mijn echtgenoot had flink zijn best ge-
daan. Ik kon wel door de grond zakken. Want 
omdat alles ingepakt zat had ik het gewoon 
mogen invoeren, maar omdat ik het formulier 
niet goed had ingevuld was het ineens illegaal. 
Of ik het even kon toelichten?, vroeg ze streng. 
‘G’day mate’, begon ik hoopvol, ‘have you 
heard about Sinterklaas?’ Nee, dat had ze niet. 
Waarop ik dus, doodmoe, besloot om dan maar 
het hele Sinterklaas-verhaal te vertellen. Al snel 
maakte haar strengheid plaats voor verbazing. 
Vooral Sint op het dak met het witte paard, ka-
dootjes door de schoorsteen mikkend, vond ze 
interessant. Al snel riep ze haar collega’s erbij, 
en kon ik het hele verhaal opnieuw vertellen. 
Dus daar begon ik weer met mijn Sint en Piet-
verhaal. Hilariteit alom, dat kon ik niet verzon-
nen hebben, dat was duidelijk. ‘Would you like 
to taste some kruidnootjes?’ vroeg ik dan maar. 
Dat wilden ze wel, dus ik opende een enorme 
zak kruidnootjes, bestemd voor de ouders van 
de vriendin van Penny. Inmiddels was de stem-
ming omgeslagen van streng naar gezellig, en 
de kruidnootjes smaakten goed. Na enig over-
leg besloten de douaniers dat ik, met als boete 
de hele kilo kruidnootjes, het land in mocht. En 
eindelijk, eindelijk kon ik dan naar mijn hotel en 
gaan slapen. 

Suzanne
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Natuurlijk kreeg en krijgt Jeroen Bosch in 
2016, vijfhonderd jaar na zijn dood in 1516, 
uitvoerig de aandacht in de Nederlandse en in-
ternationale pers, dus ook in Finland. Maar dat 
heeft iedereen al gemerkt en over de betekenis 
van deze schilder hoef ik niemand te informe-
ren. Zo toch, kijk in het internet in welke taal 
dan ook, daar staat uitvoerige informatie met 
zeer veel illustraties. 

 Hier slechts twee korte ‘Finse’ opmer-
kingen: 

 In de ‘HS-kuukausiliite’ van maart 
werd een grote foto over twee bladzijdes van 
de wonderlijk mooie en indrukwekkende ‘Tuin 
der Lusten’ van Hieronymus Bosch getoond, 
maar meteen in de eerste alinea van Ilkka 
Malmberg (toch niet de eerste de beste Finse 
journalist) staat, dat nu in 2016 Nederland 
rond de ‘Vlaming’ (flaamilainen maalari) Hier-
onymus Bosch uitbundig feest viert. Mij best, 
dat wel, maar Jeroen van Aken (de oorspron-
kelijke naam van Hieronymus Bosch) is gebo-
ren, getogen en gestorven in ‘s Hertogenbosch 
en nergens anders, in Den Bosch, een van de 
hoofdsteden van Brabant uit de toenmalige 
Nederlanden en nu nog steeds de hoofdstad 
van Noord-Brabant in Nederland. Jeroen is dus 
geen Vlaming, en ook geen Hollander, maar 
een rasechte Brabander, dus een Nederlander. 
Met de benamingen van ons Nederlanders en 
Vlamingen en onze Nederlandse taal heeft 
een buitenlander altijd al moeite gehad en 
heeft die kennelijk nog steeds. Jammer maar 
waar. 

 Punt twee: bij de grote Jeroen Bosch-
tentoonstelling (in ‘s Hertogenbosch uiter-
aard) hing juist dit schilderij, ‘Himojen puut-
arha, Tuin der Lusten’ niet! Daarvoor moet je 
echt wel deze zomer naar Madrid gaan, waar 

de tentoonstelling nu loopt; met die prachtige 
tuin der lusten erbij, het schilderstuk, waardoor 
Bosch juist wereldberoemd werd. Die Bosch-
tentoonstelling werd overigens wel uitvoerig 
in onder andere HS besproken (HS/ Kulttuuri, 
26.03.2016), fijn zo, maar toen al was er geen 

enkele toegangskaart voor de tentoonstelling 
in Nederland meer te krijgen; dus dit keer ach-
ter het net gevist wat aanvraag voor een toe-
gangsbewijs betreft, en ook in Madrid zal het 
zeker storm lopen. De tentoonstelling in Ma-
drid is in aanwezigheid van prinses Beatrix 31 
mei geopend. 

In de HS van 15 maart werd verder uitvoe-
rig verslag gedaan van de sensationele vondst 
(en dat al enige tijd geleden, maar dan in het 
geheim) van de ‘Huis te Warmelo’, een oorlogs-
fregat, dat in 1715 voor Porvoo in de Finse golf 
is gezonken. Dat gebeurde tijdens de Noord-
se oorlog tussen Zweden en Rusland, onder 
tsaar Peter de Grote en koning Karel XII. Daar 
in de Finse golf voor Porvoo ligt nu het wrak 
van de ‘Huis te Warmelo’, op meer dan zestig 
meter diepte. Maar … wat deed dat schip daar 
eigenlijk? Een lastige vraag, maar het fregat 
was waarschijnlijk toentertijd (in oorlogstijd) 
een wel noodzakelijke bescherming van de 
koopvaardijschepen, die van Holland op de 
Oostzeelanden voeren. Schepen met militaire 

N E D E R L A N D S - F I N S E  R E L A T I E S  I N  D E 
M E D I A ,  V O O R J A A R  2 0 1 6

Jeroen Bosch , Tuin der Lusten
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begeleiding noemde men toen convooivaart, 
om zeeroverij of kaping af te slaan. Daarom is 
het wrak ‘Huis te Warmelo’ ook een belangrijke 
vondst, dat wel, en we zullen er zeker in de loop 
van de komende tijd nog meer over te horen 
of te lezen krijgen. Het wrak is door het brakke 
en minder zoute water van de Oostzee nog in 
een redelijk goede toestand en dus vrij uniek; 
het kan ons wellicht veel vertellen over de tijd, 
waarin het gebouwd werd. Misschien is het wel 
even waardevol als de ‘Vrouw Maria’ of de ‘St. 
Mikael’. Dat wordt dus spannend. In het inter-
net is er al heel wat in het Engels, Nederlands 
en Fins over te vinden en ook de Nederlandse 
Fin of Finse Nederlander Ilmari Schepel geeft 
via Uusi Suomi er verstandig commentaar bij. 
(http://ilmari.puheenvuoro.uusisuomi.fi). 
Deze zomer gaat een Fins-Nederlands team 
weer naar het nu beschermde wrak duiken en 
maken video’s en foto’s. Dat kan best interes-
sant worden. 

 Iets anders nog: een heel boeiend ver-
haal over liefst vier bladzijdes (HS 26.03.2016) 
vertelt ons over de ‘verschrikkelijke Kaap 
Hoorn’ (Kauhea Kap Horn), de zuidpunt van 
Zuid-Amerika. De driemaster Europa, een meer 
dan honderd jaar oude bark en nu gebruikt als 
opleidingsschip, staat onder leiding van kapi-
tein Klaas Gaastra; zijn bemanning bestaat uit 
elkaar afwisselende internationale jongeren, 
die om de een of andere reden het reilen en 
zeilen op een traditioneel zeilschip tot in de 

finesses willen leren kennen. Er waren ook Fin-
nen bij, een van hen is Eemeli Surakka, die in HS 
een lang verslag van de driemaandenreis rond 
de Kap Horn van Zuid-Amerika meebeleefde. 
Vierhonderd jaar na de eerste omronding door 
Hollanders uit Hoorn eind 1615 en begin 1616. 

 Het interessante van Eemeli’s bericht 
is het feit, dat hij tussendoor ook uitvoerig 
vertelt over die eerste omronding van de kaap 
onder de Hoornse kapiteins Willem Schouten 
en Jacob Le Maire, de zoon van Isaac Le Maire, 
die de onderneming toen financieel mogelijk 
maakte. Ook over de reden van die barre tocht 
vertelt hij wat: om een eigen route (onafhan-
kelijk van die van de VOC) van Holland naar 
Nederlands-Indië te vinden en zo met de VOC 
te kunnen concurreren. Want met die vaart 
naar het Verre Oosten (in dit geval dus het 
verre westen) kon enorm veel geld verdiend 
worden. Van de twee schepen uit 1615, de Een-
dracht en de Hoorn, was de kleinste onder de 
kapitein Jacob Le Maire voor de omronding al in 
brand gevlogen en gezonken, maar zijn beman-
ning werd zonder mansverlies op het grotere 
schip de Eendracht opgenomen. De kaap werd 
genoemd naar het gezonken schip en de stad 
Hoorn, waar Jacob en Willem beiden vandaan 
kwamen.

 Ook interessant in het verslag is, dat 
ook andere scheepsgebeurtenissen in de loop 
van de afgelopen 400 jaar (scheepsrampen, 
maar die niet alleen, ook successen) tussen-
door in herinnering worden gebracht. Tot zelfs 
de geslaagde poging van Gustav Erikson uit 
Åland toe: de zeilvaart vlak na de Tweede We-
reldoorlog, in leven geroepen bij gebrek aan 
motorschepen. 

 De reis op zich was voor Eemeli en 
zijn makkers spannend, verslagen van deelne-
mers of deelneemsters (in het Nederlands en 
Engels) met veel foto’s zijn uitvoerig op het in-

>>

Éèn van de kannonnen van het wrak.

http://ilmari.puheenvuoro.uusisuomi.fi
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ternet te vinden. Op 6 december 2015 heeft de 
jonge bemanning bij goed weer (en dat gebeurt 
rond de stormachtige kaap maar zelden) tevre-
den en zelfs gelukkig de eigenzinnige kaap zien 
liggen en ze zijn toen verder gezeild om na het 
wisselen van de wacht vanuit Argentinië terug 
te vliegen naar huis, een prachtige ervaring rij-
ker. Overigens hebben Willem Schouten en Ja-
cob Le Maire met de Eendracht de echte kaap 
Hoorn pas op 29 januari 1616 ontdekt en kon-
den vandaar verder zeilen naar Batavia. En ook 
dat liep uiteindelijk niet goed af. Voor eventu-
eel lezen van andere deelnemerverslagen, zie:  
www.kaaphoorn400.nl; www.barkeuropa.nl)

Als laatste uitvoerig bericht uit de Finse me-
dia een interview van Katriina Pajari met Yrjö 
Saraste, een oude wandelaar van 92 jaar oud. 
(HS, 03.04.2016). Yrjö heeft na zijn pensioen 
overal ter wereld, waar officiële wandeltochten 
georganiseerd worden (en dat tot voor kort sa-

men met zijn vrouw) tot de actieve deelnemers 
ervan behoord. Een typische Fin, die Yrjö, een 
doorzetter met veel ‘sisu’, ondanks tegenslagen 
door ziekte of pech; een boeiend persoon, die 
nog steeds zijn mening over van alles en nog 
wat (ook over de politiek) rondvertelt, via in-
ternet of hoe dan ook. Yrjö, die vooral mijn hart 
heeft gestolen, omdat hij zijn hart al jarenlang 
heeft verpand aan de alom bekende Vierdaagse 
van mijn geboortestad Nijmegen. Daar heeft 
Yrjö dolgraag al meerdere keren aan deelgeno-
men, daar (en niet alleen daar) is hij als kranige 
deelnemer op leeftijd door het publiek (vooral 
dan in Nijmegen op de afsluitende vrijdag) 
omjubeld en uitbundig verwelkomd met ‘Urjo, 
Urjo, Urjo’, omdat de de Finstalige Y en Ö van 
Yrjö uiteraard voor de buitenlandse toeschou-
wers moeilijk uit te spreken zijn. En dat de in-
komst van de vierdaagsestoet een gebeurtenis 
van de eerste rang is, dat weten Nijmegenaren 
onder ons maar al te goed. De tienduizenden 

A D V E R T E N T I E

Welkom in Finland. Is het je al opgevallen dat de Finnen nogal stil zijn? Of dat wanneer je ze vraagt om input er niets 
komt? Dat men nogal terughoudend reageert op je pogingen contact te leggen? Of dat het nogal bureaucratisch 
om vergunningen los te krijgen?
Dit is niets ongewoons of persoonlijks. Het is de Finse cultuur en de interactie met de Nederlandse cultuur. Hoe kun 
je deze cultuurverschillen gebruiken in je voordeel? Hoe kun je door procesmatig, rustig en gestructureerd te werk te 
gaan er voor zorgen dat je het beste uit jouw interactie met Finnen naar voren haalt? 

Itim international is een international opererend consultancy en trainingskantoor gespecialiseerd in het 
positief gebruiken van cultuurverschillen (dus niet alleen in Finland). Door middel van onze Culture Compass 
beginnen we met in kaart te brengen wat, context afhankelijk, jouw culturele valkuilen zijn. Valkuilen die 
van toepassing kunnen zijn op je werk, maar ook in de privé of studieomgeving. Vervolgens kunnen we je 
middels onze inzichten in staat stellen om culture valkuilen beter te herkennen en nadelen om te buigen in 
voordelen. Onze diensten bestaan o.a. uit:
- coaching
- training in interculturele vaardigheden (project management,  
 communicatie, leiderschap, aansturen van virtuele teams)
- consultancy (het doormeten van en veranderen van organisatie  
 en team culturen)
Voor meer informatie:
Egbert Schram, Managing Director Itim international
+358 45 1375007
Egbert@itim.org 

WERKEN MET ANDERE CULTUREN

http://www.kaaphoorn400.nl
http://www.barkeuropa.nl
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deelnemers (dit jaar meer dan 50.000) worden 
jaar in jaar uit ingehaald met muziek, zang en 
toejuichingen door tienduizenden (of meer) 
enthousiaste kijkers langs de route. En als de 
wandelaars dan via de kilometerlange Sint-An-
nastraat bij de eindstreep beland zijn, worden 
ze van harte uitgenodigd voor het ‘blarenbal’, 
dat tot in de kleine uurtjes enthousiast door-
gaat. Altijd in de derde week van juli, van dins-
dag tot en met vrijdag, ook dit jaar weer! Onze 
Yrjö wil dit keer een record vestigen door als 
‘oudste deelnemer ooit’ de eindstreep te halen, 
maar of dat lukt? Misschien niet, want Yrjö’s 
conditie is niet meer zo goed, hij is bijna blind 
en wil het liefst met aangepaste skistokken van 
Nordic Walking lopen, maar ja, dat mag waar-
schijnlijk niet in Nijmegen. De regels daar zijn 
streng. En toch ... succes ermee, mijn beste 
Yrjö! Ook over hem is overigens op het internet 
allerhand interessants te vinden.

O ja, voor ik het vergeet. 
 De prinses-ballonnen van Kärsämäki 

van eind jaren 1930 zijn, zoals we weten, de 
laatste jaren niet vergeten. Er is zelfs een sym-
fonie over geschreven door Uljas Pulkkis, vorig 
jaar in Kärsämäki oer-opgevoerd. 

 Maar laat er nu weer een Nederlandse 
ballon in Finland zijn aangekomen, dit keer met 
het opschrift ‘35 jaar getrouwd’. De eerlijke 
vinder was Markku Seppänen uit Suomussalmi. 
Via Facebook heeft zijn bericht een brede ver-
spreiding gevonden. En gezocht is er in Finland 
en Nederland via datzelfde facebook, zelfs via 
de ambassade, naar de ‘daders’. Dat zijn de drie 
kinderen van Karin en Arjan Heinen uit Apel-
doorn, die allen tesamen het 35-jarig huwe-
lijksfeest van Karin en Arjan hebben gevierd, op 
1 april 2016 in Apeldoorn. Of de datum 1 april 
in dit geval een mop is, weet ik en ik denk ook 
niet. Wel ligt er het duidelijke feit, dat een van 
de feestballonnen een paar weken later door 

het Apeldoornse raam naar buiten is ontsnapt 
en helemaal naar Finland is gevlogen. Een lange 
reis wel, en dat dan voor niets. In Suomussalmi 
is hij dan gevonden door Markku en via Face-
book met foto en al wereldkundig gemaakt 
met de vraag erbij: van wie en waarvandaan 
komt deze met helium gevulde ballon? Als je 
nu verder wil lezen of meer wil weten, de Te-
legraaf van 23 mei heeft er een uitvoerig be-
richt over geschreven: ‘Vergeten’ ballon reist 
duizenden kilometers. ‘Een ballon, een ballon, 
een ballonnetje’ zong Toon Hermans ooit, staat 
eronder. Misschien zingt ons aller Teijo dat 
liedje ook eens voor ons? In de IS van een dag 
later (IS 24.05.2016) wordt het verhaal dan in 
het Fins bericht. Een dag eerder was er ook al 
over geschreven, in dezelfde IS. Een paar dagen 
geleden zag ik het zelfs bij het MTV-nieuws op 
tv. Jaja, ‘t is me wat, zou mijn vader zeggen! Dus 
nu maar het spannende verhaal (eventueel in 
twee talen) lezen, een aanrader wel. Veel lees-
plezier dus!

Peter Starmans

De gevonden ballon
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Heel lang geleden, toen de wereld nog 
nieuw was, woonden de vogels die nu iedere 
zomer naar het Noorden komen het hele jaar 
in het Zuiden. In de zomermaanden was daar 
de hitte ondraaglijk. Op een dag vergaderden 
de vogels dan ook om te overleggen wat hen 
te doen stond. Een wijze secretarisvogel sprak: 
“Wij allen weten hoe heet de zomermaanden 
hier zijn. Onze eieren worden al voor ze uitko-
men door de zon gekookt. Jonge vogels worden 
er niet geboren. We zullen in de zomer naar 
koelere streken moeten gaan of anders hier 
blijven en uitsterven.”

“Zo is het,” viel een ekster de spreker bij. 
“We moeten een verkenner uitsturen. Die moet 
op onderzoek gaan en ons bij terugkomst ver-
tellen welk land hem het meest geschikt lijkt 
om er de zomer door te brengen.”

Daarmee waren alle vogels het roerend en 
koerend en kraaiend en fluitend eens. Met al-
gemene stemmen werd de kraanvogel aange-
steld als verkenner. Hij stond bekend als een 
verstandige en voorzichtige vogel; hij was een 
goede vlieger en ook snel ter been. Dus kreeg 
de kraanvogel de opdracht om naar Oost en 
West en Noord te vliegen en na drie jaren terug 
te komen om verslag uit te brengen.

De kraanvogel sprak een kort woord van 
dank - hij beschouwde het als een hele eer tot 
verkenner te zijn gekozen - en ging zonder uit-
stel op reis.

Nauwelijks was hij vertrokken of een koe-
koek maakte de vrouw van de afwezige kraan-
vogel het hof. Het was een levenslustige koe-
koek en hij viel bij de vrouw van de kraanvogel 
dadelijk in de smaak. Ze was niet standvastig 
genoeg om haar man die verre streken verken-
de, trouw te blijven. Al spoedig nam de koekoek 
bij haar zijn intrek en de twee vogels deelden 

met elkaar wat ze hadden: lief en leed, worm-
pjes en hapjes en kleine grapjes.

De drie jaren vlogen om. Vroeger nog dan 
hij verwacht werd, keerde de kraanvogel terug 
op zijn nest - in het holst van de nacht. De koe-
koek had amper de tijd om zich onder het nest 
te verstoppen.

De kraanvogel streek neer naast zijn vrouw 
en begon te vertellen: “In het Noorden is ruimte 
en voedsel te over! En puike broedplaatsen! We 
kunnen daar onze eieren uitbroeden in een mild 
klimaat. Maar dacht je dat ik dat morgen aan 
de vergaderingsvogels ga vertellen? Vergeet 
het maar! Ik zal ze vertellen dat het Noorden 
bar en boos is. Daarna, als je me volgen kunt, 
vliegen we er samen heen. Dan hebben we daar 
het rijk alleen!”

“Koekoek!” riep de koekoek die zijn lachen 
niet langer kon houden en hij vloog weg van het 
nest waar hij zich nu niet meer welkom voelde.

“Wat was dat?” vroeg de kraanvogel aan 
zijn vrouw.

“Lieveling,” zei de vrouw van de kraanvogel, 
“al een hele tijd is het hier niet pluis. Sinds je 
wegging heb ik geen nacht ongestoord kunnen 

D E  V O G E L T R E K 
- Een dierenverhaal over waarom de vogels jaarlijks trekken
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slapen. De stilte wordt steeds weer verbroken 
door vreemd geroep. Ja, het is hier een vreemde 
toestand geweest!”

“Daar hoor ik van op,” zei de kraanvogel. “Ik 
wil daar wel het mijne van weten.”

Intussen had de koekoek allang een goed 
heenkomen gezocht. Hij was snel naar de 
dwergeend gevlogen. Dat was zijn nicht en een 
vreselijke kletskous.

“Heb je het al gehoord?” begon de koekoek, 
“de kraanvogel is terug!”

“Nou en?” vroeg de dwergeend.
“Hij wil ons allemaal in de maling nemen! Ik 

heb het hem net horen vertellen aan zijn vrouw 
toen ik luistervinkje speelde onder hun nest. 
Hij vertelde dat het Noorden in alle opzichten 
een paradijs voor vogels is, tenminste in de 
zomermaanden, en vervolgens dat hij dat niet 
aan de vergaderingsvogels wil vertellen. Omdat 
hij er geen zin in heeft dat we daar met zijn al-
len heentrekken. Nee, hij wil het Noorden voor 
zichzelf en zijn vrouw alleen!”

“Wat een lelijke oplichter,” snaterde de 
dwergeend. “Daar zal ik een stokje voor steken. 
Ik heb die kraanvogel altijd al onbetrouwbaar 
gevonden. Al vanaf de dag dat hij opmerkte dat 
mijn snavel nooit stilstaat!”

De volgende dag bracht de kraanvogel aan 
de vergaderingsvogels verslag uit. Hij begon 
met een uitgestreken gezicht te oreren: “Ik be-
zocht alle windstreken en vond nergens een 
plaats waar het beter is dan hier. Vooral het 
Noorden is bar en boos, altijd koud, altijd mist, 
altijd grauwe wolken en uit die wolken dalen 
wrede roofvogels neer, eierdieven en vogelvre-
ters! Nee, in het Noorden hebben we niets te 
zoeken!”

“Hoe komt het eigenlijk dat je niet verslon-
den bent door de vogelvreters in het Noor-
den?” snaterde de dwergeend.

De kraanvogel deed of hij niets had gehoord 
en oreerde gewichtig verder. De dwergeend viel 

hem echter voor de tweede keer in de rede: 
“Vogels, geloof hem niet! Hij neemt jullie er-
tussen! Zijn vrouw heeft hij vannacht een heel 
ander verhaal verteld! Hij wil alleen voorkomen 
dat we allemaal naar het Noorden vliegen! Dan 
heeft hij daar het rijk alleen! Vogels, ik vertel 
jullie de zuivere waarheid. De kraanvogel liegt!”

“Hoe durf je met je brutale snep mijn rede 
te verstoren!” riep de kraanvogel kwaad. Hij 
wierp zich woedend op de dwergeend. Voor-
dat een van de andere vogels het kon beletten, 
had de kraanvogel de dwergeend half dood-
geslagen. Op het nippertje kwamen een paar 
ordelievende vogels tussenbeide. Een koor van 
vogelstemmen ging nu op: “Wat valt ons dit 
tegen! We dachten dat verkenners alleen maar 
goede daden deden en nooit liegen! En kijk nu 
eens wat je hebt gedaan! Het dwergeendje half 
dood geslagen! Je moest je schamen. We heb-
ben al ons vertrouwen in je verloren!”

Beschaamd en wrokkend trok de kraanvo-
gel zich terug uit de vergadering. Staande de 
vergadering werd een nieuwe verkenner geko-
zen; deze keer de adelaar die voor geen roofvo-
gel opzij ging. Hij zou naar het Noorden gaan, 
daar het terrein verkennen en na een jaar ver-
slag uitbrengen. De kraanvogel, zo besloot de 
vergadering, moest het dwergeendje verplegen 
tot het diertje weer helemaal beter zou zijn.

De adelaar vertrok naar de noorderzon en 
precies na een jaar kwam hij weer terug. Hij 
vertelde de verenigde vogels zonder omwegen 
dat hij in het Noorden ruimte voor allen had 
gevonden, prachtige broedplaatsen, eten in 
overvloed, een mild klimaat en geen spoor van 
roofvogels van het soort die de kraanvogel zou 
hebben gezien.

Bij het horen van dat goede nieuws wilden 
de verzamelde vogels geen uur meer in het on-
gezonde klimaat blijven. Met algemene stem-
men werd besloten met zijn allen af te reizen 

>>
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naar het Noorden. Alles werd voorbereid voor 
de grote vogeltrek.

Plotseling strompelde het dwergeendje 
huilend naar voren en zei: “Mag ik nog een klein 
woordje spreken? Jullie weten allemaal nog 
hoe ik werd toegetakeld door de kraanvogel, 
vandaag is dat op de kop af een jaar geleden. 
Jullie weten nu ook dat ik niets anders had 
misdaan dan het vertellen van de waarheid en 
het aantonen dat de kraanvogel een leugenaar 
was. Nu gaan jullie de grote trek naar het Noor-
den beginnen. Betekent dat dat ik hier op mijn 
dooie eentje moet achterblijven, zodat ik gauw 
het dooie eendje zal zijn? Dat wilde ik graag 
even weten! Ik ben nog steeds niet in staat om 
verder dan twee meter te vliegen. Dankzij de 
kraanvogel die straks rustig meetrekt naar het 
Noorden. Is dit rechtvaardig? Dat wilde ik even 
vragen!”

“Ze heeft gelijk!” riepen de vogels in koor. 
“Ze is nog te zwak om te vliegen. Als wij er niet 
meer zijn, zal ze zeker niet in leven blijven. Het 
is allemaal de schuld van de kraanvogel. Daar-
om moet hij ieder jaar tijdens de vogeltrek naar 
het Noorden het dwergeendje op zijn rug dra-
gen; eerst heen en als we na een half jaar weer 
naar het Zuiden gaan, weer terug.”

En zo trokken de vogels voor de eerste keer 
naar het Noorden - de kraanvogel met het 
dwergeendje op zijn brede rug. Na een half 
jaar, toen de winter in het Noorden zich aan-
kondigde, vlogen de vogels weer terug naar 
het Zuiden. Ieder jaar herhaalt zich dit nog. De 
kraanvogel vindt het dwergeendje op den duur 
wel wat zwaar en dat is de reden dat hij nooit al 
te ver naar het Noorden vliegt.

 
Ellen Schrijver

A D V E R T E N T I E

http://www.smallfolks.fi
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Ik ben niet in erg veel landen geweest, maar 
Nederland is naar mijn ervaring het enige land 
waar men verschil maakt tussen de brood- en 
warme maaltijd. Ik weet het niet zeker maar ik 
denk zelfs dat het bijna nergens anders in de 
wereld voorkomt, tenminste niet zo strikt als in 
Nederland. Waarom zou ik niet weten. Wel lijkt 
het me dat men in Nederland het koken niet erg 
waardeert. In  Finland krijgt men op alle middel-
bare scholen kooklessen. In mijn jeugd was dat 
alleen voor meisjes maar nu is het voor iedereen, 
en dat vind ik natuurlijk veel beter. Ik denk dat 
het ook in vele andere landen voorkomt, 
maar niet in Nederland. Maar waarom 
niet, blijft me een raadsel. Als er ie-
mand is die dat weet, wil ik het wel 
graag horen.

Door de broodmaaltijden 
is er in Nederland ook heel veel 
broodbeleg te krijgen: kaas, vlees-
waren en zoetigheid. Waarom 
Nederlanders altijd maar één ding 
tegelijk op een boterham doen, terwijl je 
ook heel lekkere combinaties zou kunnen ma-
ken, is ook iets wat ik niet snap en waar ik graag 
een uitleg voor zou willen. Ik herinner me nog de 
situatie toen mijn ouders voor het eerst op be-
zoek waren bij mjin schoonouders, allemaal nu 
al overleden. Mijn vader begon enthousiast kij-
kend alle verschillende vleeswaren op zijn bord 
te verzamelen! 

Tegenwoordig leeft men vrij internationaal 
en neemt men ook vaak gerechten van andere 
landen over. Toch heb ik bijvoorbeeld ontbijt-
koek, appelstroop of kokosbrood hier in Finland 
nooit gezien, maar misschien is het toch ergens 
in Helsinki te vinden.

Ik ben in Nederland gewend warm te eten 
zonder brood erbij. Nu combineer ik graag Ne-
derlandse en Finse eetgewoontes. Ik neem bij-
voordbeeld warme dingen, maar brood in plaats 
van aardappel of ik neem kaas bij het warm eten. 
Heel soms heb ik het hier met Nederlanders op 
bezoek ook gedaan en dan moet ik altijd uitleg-
gen dat men hier brood bij het warm eten heeft, 
niet alleen aan mensen van onze leeftijd, maar 
ook aan mensen die een generatie jonger zijn.

Het valt me op dat in Finland voor warm 
eten vaak van de oven gebruik wordt gemaakt, 

en in Nederland helemaal niet; tenminste ik 
heb het nooit gezien. Dat komt misschien 

omdat het hier toch het grootste 
deel van het jaar veel kouder is 
en de verwarming daarom an-
ders is geweest. Ook valt het 
me op dat men in Nederland 
veel en veel meer gekookte 
groente eet. In Finland eet 
men veel minder groente, 

maar wel vaak rauw.

Men wordt steeds internationaler, maar ei-
genlijk toch niet zo veel wat eten betreft. Er zijn 
nu ook in Finland Chinese restaurants, maar 
met meer rauwkost en vaak zo dat men zelf kan 
nemen wat men wil. Niet dat men porties toe-
gediend krijgt. Japanse sushi is populair gewor-
den, zowel in Finland als Nederland. Als het ver 
genoeg is, lijkt het eerder populair te worden. Ik 
vind het goed ook soms buitenlands te eten. Al-
leen inheems eten wordt erg patriottisch. Maar 
ik denk dat het niet dagelijks moet worden. Dat 
elk land zijn eigen eetgewoonten heeft is toch 
een rijkdom, en het zou niet leuk zijn om die te 
verliezen. Gelukkig lijkt het er ook niet op.

Marketta

E T E N  I N  F I N L A N D  E N  I N  N E D E R L A N D
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In februari 2016 organiseerde de biblio-
theek in Hyvinkää in samenwerking met de 
Nederlandse ambassade twee Nederlandse 
weken; met een kleine maar zeer verzorgde 
tentoonstelling over het Nederland van toen 
en nu, met twee tafels vol met boeken uit de 
bibliotheekkasten, die uit het Nederlands in het 
Fins vertaald zijn (heel wat bij elkaar), literatuur 
vooral, maar ook andere zaken (zoals een boek 
over Van Gaal en Johan Cruijf), en tenslotte ook 
een lezing in het Fins over Nederlandse litera-
tuur, vooral dan vertaalde. Die lezing verzorgde 
ik, gevraagd door de Nederlandse ambassade 
en het bestuur van de NViF. Graag gedaan. 

 Tijdens die avond nu ontmoette ik ter 
plekke een oud-leerlinge van me (leuk na ja-
ren!), verder een collega, die nu al actief is op de 
Facebook-site van de NViF (Sergey) en last but 
not least de weduwe van Harry Maat, Terttu, 
die naar de lezing kwam luisteren en met wie 
ik tussendoor wat langer gepraat heb. Een heel 
fijn gesprek was dat! Ik vroeg haar vrijwel on-
middellijk, hoe het met Harry ging. Even was 
Terttu stil en toen zei ze, dat Harry een jaar of 
drie geleden gestorven was. Hij was de laatste 
tijd van zijn leven nogal ziek en was al over de 
tachtig. Even was ik van slag af, want ik dacht 
meteen, dat ik tekortgeschoten was en op z’n 
minst bij de begrafenis erbij had moeten zijn. 
Maar Terttu zei toen, dat de begrafenis in stilte 
was voltrokken, dat er geen advertentie in de 
krant had gestaan en dat ze ook niet met het 
bestuur van de NViF contact had opgenomen, 
jammer maar waar. Harry is als jarenlange zee-
man en kapitein op de grote vaart (soms met 
en soms zonder Terttu) in de zeemanskerk van 
Helsinki begraven en daarna is zijn as op (de 
Oost)zee uitgestrooid. 

 Harry is na zijn pensioen begin jaren 
negentig in hun huis in Hyvinkää definitief bij 

Terttu komen wonen, hij was regelmatig en 
zeer communicatief bij bijeenkomsten van 
onze vereniging aanwezig en daar heb ik hem 
toen ontmoet en gevraagd, of hij in het bestuur 
van de NViF kon komen, waar ik toen voorzitter 
van was. Graag, zei hij, al woon ik niet zonder 
meer in de buurt! Harry was een enthousiaste 
kerel, soms te enthousiast denk ik, wat af en 
toe met anderen botste; maar hij zette zich wel 
van het begin of aan volledig voor de vereni-
ging in, en dat actief meedenken en meedoen 
was zonder meer weldoend en positief. Harry 
is het geweest, die samen met Jan van der Ven 
onder mijn bestuur het Noorderlicht lanceerde 
en het een tiental jaren ook grotendeels ver-
zorgde, samen met anderen uiteraard, maar 
toch. Overigens heeft Harry de naam Noor-
derlicht zelf gevonden (maar niet uitgevonden) 
en daar was hij maar wat trots op. En terecht, 
want de naam past nog steeds buitengewoon 
goed. Harry vulde het blad met leuke informa-
tie over Nederland uit kranten en toen al uit 
het internet (maar dat was pas in opkomst); en 
uiteraard met berichten van het bestuur en uit 
het verenigingsleven. Heel intensief wel, met 

H A R R Y  M A A T

Harry Maat
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overgave en laten we maar zeggen met jour-
nalistiek talent. Hij schreef af en toe een artikel 
over leden van onze vereniging, ik herinner me 
een leuk verhaal over ons oudste lid van toen, 
Robert de Caluwé. Hij nam eind jaren negentig 
met de VNF (de Vereniging Nederland Finland) 
contact op (beter is het omgekeerd, Arnold Pie-
terse van de VNF nam contact met de NViF op 
en Harry als voorzitter reageerde positief). Zo 
werd er een paar jaar af en toe een artikel uit-
gewisseld, over Petronella, over de Vrouw Ma-
ria. Het was een goede tijd, het Noorderlicht 
werd volwassener en toen Harry wat ouder en 
moe werd, werd het door Jos Helmich en an-
deren overgenomen en aan modernere wensen 
aangepast. OK zo, lijkt me. Voor het enthousi-
asme en het doorzettingsvermogen van Harry 
(met zijn Finse sisu) kunnen de redacteuren van 
nu en uiteraard het bestuur en de leden van nu 

hem alleen maar dankbaar zijn. 
 Nog iets: eigenlijk was Harry de eer-

ste, die zich rond de eeuwwisseling wat meer 
bezighield met de relatie tussen Finland en Ne-
derland. De verdieping daarvan is vanaf 2007 
door anderen overgenomen en we kunnen nu 
al op meerdere boeken rond dit thema terugkij-
ken, met trots denk ik. Het initiatief van Harry 
en later van Arie is dus vruchtbaar geweest.  

 Toch jammer, dat ik een paar jaar ge-
leden na (of voor) Harry’s dood hem (en Terttu) 
niet op de een of andere manier heb mogen be-
danken; maar ja, we wisten het niet en laten we 
maar zeggen: beter laat dan nooit. We gunnen 
Harry nu zijn rust en uiteraard Terttu haar ver-
diende oude dag in Hyvinkää. Leuk wel haar bij 
de lezing weer gezien en gesproken te hebben.

Peter Starmans

A D V E R T E N T I E

1,2 miljoen producten in 2.500 categorieën
250 winkels

25.000 reviews van producten
www.vertaa.fi

Ja, je blijft een Nederlander. 
Daarom lekker vergelijken voordat je iets koopt!
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1) In Finland is het beter wonen dan in 
Nederland
Ik woon al zo lang in Finland, dat het al 
lastig is om te bedenken hoe het zou zijn 
om in Nederland te wonen. Het Nederland 
dat ik ken is niet meer. De ruimte en na-
tuur is natuurlijk heerlijk, om te wandelen 
en sporten.

 
2) Ik heb eigenlijk niet zo veel last gehad 

van cultuurverschillen
Ik heb nooit echt een probleem gehad 
met de verschillen. Misschien omdat ik 
zelf ook een redelijk introvert figuur ben. 
Als ik uitbundiger was geweest, dan lag 
dat misschien anders. Met de taal was het 
natuurlijk lastig in het begin, dan versta je 
de helft of niets, dus je blijft er een beetje 
buiten hangen. Toen ik hier kwam, merkte 
ik een heel groot verschil op hoe mannen 
en vrouwen communiceren. De vrouwen 
waren opener dus dat ging veel makkelij-
ker. Dat verschil is volgens mij in de loop 
der jaren minder geworden, daarom zie ik 
ook de toekomst rooskleurig in, omdat dat 
voor Finland toch een probleem was.

3) Het klimaat bevalt me uitstekend
Op zich hou ik wel van de winter, dan ga ik 
skiën, en tot enkele jaren geleden fietste ik 
naar het werk, zelfs als het echt koud was. 
Het enige is dat het toch wel heel erg lang 
donker is, vooral toen we in Oulu woon-
den. In Tampere was dat gelijk een stuk 

minder. De lente is schitterend en de zo-
mers zijn zo mooi dat we eigenlijk niet naar 
Nederland durven te gaan, daar regent het 
toch zo vaak. 

4) Het spreken van de taal was een priori-
teit
Het is voor mij nooit een vereiste geweest 
voor het werk. In het begin werkte ik bij 
een toen nog klein bedrijfje (Nokia Mo-
bira), daar hoefde het niet. Daarna ging ik 
naar de universiteit en ook daar was het 
geen enkel probleem. En bij VTT ook niet. 
Toch was het eerste wat ik deed toen ik in 
Finland aankwam een zelfstudiegids ko-
pen in de boekhandel, zelfs al wist ik toen 
nog niet dat ik hier zou blijven. Later heb 
ik het belangrijk gevonden om de taal zo 
goed mogelijk te leren. Dus persoonlijk was 
het wel een prioriteit. Je merkt gewoon dat 
collega’s die alleen Engels spreken toch wel 
een heleboel missen, zoals dingen die in de 
wandelgangen worden besproken.

5) Het vooroordeel dat Finnen stil en inge-
togen zijn klopt niet
Ik vind dus dat het verandert, vooral wat 
de mannen betreft. Bij de jongere Finnen is 

Johan Plomp (bijna 50), woonachtig in Tampere, sinds 1989 
in Finland, getrouwd en vader van twee zoons en een dochter. 
Werkt bij VTT (onderzoeksinstituut) als research teamleader 
in digital health.

D E  1 0  S T E L L I N G E N  A A N . . .
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het zeker niet meer zo, dus eigenlijk klopt 
het niet meer.

6) Ik zal me altijd een buitenlander voelen
Zelfs al ben ik toch aardig goed ingeburgerd 
op alle gebieden, heb ik beide nationalitei-
ten omdat ik me ook Fins voel, en veel van 
mijn karakter en doen en laten verfinst is, is 
er toch dat stukje van je wortels dat ervoor 
zorgt dat je altijd Nederlander blijft. Er zijn 
bepaalde situaties waarin dat tot uiting 
komt, bijvoorbeeld als je met Finnen in de 
sauna zit en ze praten over hun diensttijd. 
Of als ze het fanatiek over ijshockey heb-
ben. En de Finse drankcultuur is ook niet 
aan mij besteed.

7) Ik mis de Hollandse gezelligheid weleens
Tja, er is een ding wat ik vroeger weleens 
heb aangehaald, een babbeltje met de 
verkoopster of kassajuffrouw, een beetje 
humoristische gesprekjes die je kunt heb-
ben in Nederland, dat lukt hier niet echt. 
Humor is toch wat anders hier, dat plage-
rige in Nederland, daar moet je hier veel 
voorzichtiger mee zijn. Vrolijk samenzijn 
en communiceren is minder makkelijk in 
Finland.

8) Sinds ik hier woon ben ik misschien zelf 
ook een beetje veranderd
Dat heb ik denk ik wel, dat introvert zijn is 
hier misschien wat versterkt. Als het com-
municeren anders gaat, wordt je vanzelf 
minder ad rem, met opmerkingen, je bent 
zoals gezegd wat voorzichtiger om je te 
uiten. Als je hier te direct bent dan kun je 
mensen beledigen, dus dat moet je zien te 
voorkomen.

9) Zelfs de pindakaas is hier lekkerder
Het is steeds minder wat familie mee-

neemt als ze overkomen. De pindakaas 
is hier ook (weer) te krijgen.  Boerenkool 
miste ik wel, dat heb ik zelf geprobeerd te 
verbouwen, wat soms lukte en soms niet. 
Maar dat is nu ook te krijgen. De hagelslag 
komt wel altijd mee, hoewel we het bijna 
nooit op ons brood smeren. De Neder-
landse keuken staat volgens mij niet echt 
hoog aangeschreven, en de Finse ook niet, 
dus het is eigenlijk van de regen in de drup. 
Hier kun je bijvoorbeeld wel een heerlijke 
zalm klaarmaken, of rendiervlees kan ook 
heerlijk zijn.

10) Ik sluit het uit dat ik ooit nog terugkeer 
naar Nederland
Ik sluit het zeker niet uit, je moet nooit 
nooit zeggen. Ik heb niet het plan om terug 
te gaan, en denk er niet dagelijks aan. Maar 
je ouders worden ouder, wie weet wat voor 
hulp die straks nodig hebben. Ik weet niet 
zo goed waar de zorg beter is, hier is het 
vaak in een ziekenhuisachtige omgeving 
en de bejaardentehuizen zijn in Nederland 
misschien wat leefbaarder. Je wilt toch 
daar zijn waar je kinderen zijn, en die zijn 
hier dus het zal voorlopig zeker hier zijn.
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Graag houden 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. En heeft 
u een Facebook-account? ‘Like’ dan de 
pagina van de ambassade en blijf zo op 
de hoogte van nieuws gerelateerd aan 
Nederland/Finland. Daarnaast leest u 
er over activiteiten in Finland met een 
Nederlands component. O.a. op het 
gebied van cultuur, handel & innovatie 
en publieksdiplomatie.

Cycling Festival Europe
Zoals in ons vorige nieuwsoverzicht al be-

schreven stond, vond op 14 april in heel Europa 
het Cycling Festival Europe plaats. Dit evene-
ment maakte onderdeel uit van het Nederlands 
voorzitterschap van de Europese Unie. Het doel 
was om alle Europese landen ervan te overtui-
gen waarom men voor de fiets moet kiezen als 
vervoersmiddel. De boodschap van Nederland 
aan heel Europa is: We love Cycling! Let’s go 
cycling! 

Op 14 april werd een expositie geopend in 
de Laituri in Helsinki met als thema ‘fietsver-
keer’. Ook vond een seminar plaats waar de 
Nederlandse Cycling Ambassador Herbert Tie-
mens van de Dutch Cycling Embassy voor een 
volle zaal gesproken heeft over het fietsen in 
Nederland. Na zijn optreden in Helsinki is Her-
bert naar Turku gegaan, waar hij met Finse ver-
keersplanners en specialisten heeft gesproken 
over hoe de fietsinfrastructuur en fietscultuur 
tot stand gekomen is. Dit was in de vorm van 
een ThinkBike-workshop die op initiatief van, 
en met medewerking van, de ambassade werd 

georganiseerd. Onze houten ambassadefiets is 
de afgelopen weken goed gebruikt! Overigens 
zijn we momenteel in gesprek met de stad Es-
poo om in 2017 eenzelfde ThinkBike-workshop 
te organiseren.

Zakendoen met Nederland
Een van de hoofdtaken van de ambassade 

is het promoten en bevorderen van zakendoen 
tussen Nederland en Finland. De samenwer-
king tussen Nederland en Finland gaat op heel 
veel gebieden erg goed en Nederland heeft in 
Finland een goede reputatie. 

Eind mei is Venla Virkamäki, onze econo-
mische medewerker, in Nederland geweest, 
samen met haar collega’s uit de Noordse en 
Baltische landen. RVO, Rijksdienst voor On-
dernemend Nederland, had in Rotterdam en 
Eindhoven 1-op-1 meetings georganiseerd met 
Nederlandse bedrijven die geïnteresseerd zijn 
in zakendoen met Finland, of één van de andere 
landen.

Daarnaast hebben we de afgelopen weken, 
samen met de Finse Kamer van Koophandel, 
drie bijeenkomsten georganiseerd in Helsinki, 
Tampere en Turku. Deze waren bedoeld voor 
Finse bedrijven die interesse hebben om zaken 
te doen met/in Nederland. Met deze bedrijven 
hebben we gesproken over Nederland als han-

N I E U W S  V A N  D E  A M B A S S A D E :

Doing business in the Netherlands events in drie 
Finse steden
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delsbestemming en over hoe de Nederlandse 
overheid hierin kan begeleiden.

Nederlandse innovatie op het Upgraded 
Life Festival

Het Upgraded Life Festival is een van de 
grotere evenementen waar de ambassade dit 
jaar aan deelneemt. In Helsinki was op 31 mei 
een grote beurs op het gebied van innovatie 
in de gezondheidszorg. Vanuit de hele wereld 
komen bedrijven met innovatieve ideeën naar 
Finland. De ambassade had een ruimte waar 
Nederlandse bedrijven als Philips, Royal Has-
koningDHV zich gezamenlijk presenteerden. 
Tevens maakten innovatieve start-ups als de 
dementia-App en de Owise borstkanker app 
hier onderdeel van uit. Nederlandse technolo-
gie en innovatie op het gebied van zorg worden 
gezien als een van de beste in de wereld, onze 
‘stand’ werd dan ook druk bezocht! 

Gratis cursus Nederlands!
Wilt u graag dat uw man of vrouw beter 

Nederlands leert? De Rijksuniversiteit Gronin-
gen biedt sindskort een gratis online cursus 
Nederlands aan. Deze cursus is te volgen via de 
website www.futurelearn.com en is een toe-
gankelijke manier om in drie weken meer/beter 
Nederlands te leren. 

Culturele avond
Op 3 mei heeft er een culturele avond 

plaatsgevonden in de Eurooppasalli in Hel-
sinki. Voor een halfvolle zaal hebben onze 
ambassadeur Cees Bansema, Peter Starmans, 
oud-docent Nederlands aan de universiteit 
van Helsinki en dr. Pasi Saukkonen van de Fin-
nish Foundation for Cultural Policy Research 
gesproken over Nederlandse kunst en cultuur 
en het onderwerp migratie. Het was een ge-
slaagde bijeenkomst met interessante discus-
sies over de Finse en Nederlandse samenleving.

De nieuwe functie van musea
Nederlandse architect Hans van Heeswijk 

was in Helsinki voor een lezing over het gebruik 
van musea als publieke ruimte. Hans kwam 
naar Helsinki op uitnodiging van de ambassade 
en het evenement vond plaats in het Museum 
of Finnish Architecture. Van Heeswijk is een be-
kende architect die onder andere gewerkt heeft 
voor het Van Gogh Museum en we waren blij 
dat hij in Finland was om zijn visie op de functie 
van musea te delen. Dit werd ook door de Finse 
aanwezigen erg gewaardeerd. 

Op vakantie?
Gaat u deze zomer in het buitenland op 

vakantie? Vergeet dan niet de geldigheid van 
uw paspoort of identiteitskaart te controleren! 
Onze consulaire medewerkers zijn graag bereid 
om, op afspraak, uw reisdocument te verlen-
gen. Via onze website kunt u hiervoor een af-
spraak maken. 

www.netherlands.fi 
www.facebook.com/netherlandsembassyhel-
sinki

Cees Bansema aan het woord tijdens de culture avond

http://www.netherlands.fi
http://www.facebook.com/netherlandsembassyhelsinki
http://www.facebook.com/netherlandsembassyhelsinki
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Niets is lekkerder dan de (Finse) zomer. 
Koele drankjes, lekker eten en natuurlijk de bar-
becue. Persoonlijk hou ik erg veel van Indiaans 
eten vanwege de kruidenmengsels en de ma-
nier van bereiden. Bij ons kun je dan ook vaak 
Kip Tikka op de bbq vinden. Wel veel schoon te 
maken erna, maar ach … dat hoort er nu een-
maal bij.

Ingrediënten:
500 g kippenvlees, zonder vel
2 teentjes knoflook
1 cm verse gemberwortel, fijngesneden
150 ml yoghurt (Turkse)
4 el citroensap
1 tl chilipoeder
¼ tl kurkuma
1 el gehakte koriander

Meng alle ingrediënten door elkaar en laat 
een paar uur in de koelkast staan. Tenminste  

4 uur.
Je kunt nu kiezen hoe je het wilt eten. Op 

spiesjes, natuurlijk dan de kip in blokjes snijden, 
of als één stuk. Ik denk dat beide even lekker 
zijn met wat naanbrood en een frisse komkom-
mersalade (komkommer met wat komijn en 
yoghurt).

Eet smakelijk,
Eric

Z O M E R E T E N
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A D V E R T E N T I E
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Kijk eens op: www.friisi.fi
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•	 Vertalingen	Engels-Nederlands
•	 Tekstschrijven
•	 Redigeren
•	 Proeflezen

Neem	vrijblijvend	contact	op	via	mdrtextbureau@gmail.com	of 	040-7676428.

www.mdrtextbureau.eu

Dutch  Trans la t ions  and  Tex t

A D V E R T E N T I E

A D V E R T E N T I E

 
 

 

 

 

 

 

Aeffectivity therapy + coaching is een moderne psychologenpraktijk die zich met behulp van gesprekken en 

online therapie richt op mensen met psychische klachten. We richten ons specifiek op Nederlandse expats, 

emigranten en hun kinderen. Stemmingsproblemen, angstklachten, problemen als gevolg van emigratie, 

eet- en gedragsklachten, opvoedingsproblemen van de kinderen, etc. 

 

Waar ter wereld je ook woont, Aeffectivity ondersteunt je om je gedachten te ordenen, je zelfgevoel te 

verstevigen en je effectiviteit te hervinden. 

 

Kies je voor Aeffectivity, dan is een Nederlandse psycholoog altijd dichtbij. 

 

http://www.aeffectivity.com 

@PsyAeffectivity 

 

 

mailto:mdrtextbureau%40gmail.com?subject=
http://www.mdrtextbureau.eu
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Kopij inleveren voor 1 september 2016
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

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
ETELÄ-POHJANMAA Michel de Ruyter noorderlicht@nederlandsevereniging.fi 040 - 7676428
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


