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Best lezers,

Het is al dik september, maar het was de laatste 
weken heerlijk buiten. ‘Ruska’ is in volle gang. 
We reden vandaag vanuit Tampere richting 
Seinäjoki naar huis, best een saaie route nor-
maal, maar nu met al die verschillende kleuren 
een genot voor het oog. Koeien stonden nog 
buiten. Paarden renden lekker rond. Mooie ver-
gezichten. Maar over op de orde van de dag, of 
beter gezegd van drie maanden. Diverse men-

sen hebben weer flink hun best gedaan om iets 
te schrijven. Alleen de column van Suzan zit er 
dit keer niet bij. Hopelijk volgende keer weer. 
Enfin, ik hoop dat er iets voor je bij zit.

Vriendelijke groet,

Michel
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Voor een even kalenderjaar was het deze 
zomer wat stil rondom de Nederlanders in Fin-
land. De reden is bekend. Het nationale voet-
balteam wist zich niet te plaatsen voor de Eu-
ropese kampioenschappen in Frankrijk. Van de 
afgelopen twaalf jaar herinner ik mij een groot 
aantal avonden dat we met vrienden en beken-
den in Helsinki een café oranje kleurden. Geza-
menlijk een wedstrijd kijken. Veel geschreeuw, 
gelach en gezelligheid. Maar dit jaar dus niet. 

Nog gedurende het toernooi besloot daar-
op een kleine groep leden en bekenden om dan 
zelf maar tegen een bal aan te gaan schieten. 
Dat werd een memorabele middag. Opa Wim 
(alweer zo’n 35 jaar in Finland) met zoon en 
kleinkind, marathonrenner Hans, voormalig 
Ajax-jeugdlid Egbert (op doel i.v.m. achter-
stallig kilomanagement) en nog een handvol 
onverlaten meldden zich op het gras. Peter de 
sportleraar legde de tactieken nog eens uit, 
maar had het ook kunnen laten. Bij het eerste 
fluitsignaal rende jan en alleman als gekken 
naar voren. Ruimtes werden weggegeven, kan-
sen onbenut gelaten en vele afzwaaiers werden 
geteld. Het werkte zeer aanstekelijk en na 10 
minuten al kwamen 7 jonge Finse mannen vra-
gen of ze mee mochten doen. Dat mocht na-
tuurlijk en zo ontstond een heuse strijd Finland 
– Nederland. Die werd terecht door de jeugd 
gewonnen (2-1). Het bleef daarna nog lang on-
rustig in het doorgaans stille Helsinki.

Voor de vereniging stond er deze zomer niet 
bijzonder veel op de agenda. Wij gingen eens 
aangenaam van de natuurpracht en zomerse 
rust in Finland genieten. Een voorgenomen 
wandeling in Nuuksio ging niet door wegens 
gebrek aan inschrijvingen. Midden juni vond er 
in de regio Jyväskylä een zomerkamp plaats. Dit 

kamp had een wat vochtig karakter (regenbui-
en) maar was voor de 6 deelnemende families 
geslaagd. Verder was het betrekkelijk stil.

De stilte kan natuurlijk niet te lang duren 
en derhalve riep Arie medio augustus iedereen 
op om op Suomenlinna maar eens explosief te 
gaan wandelen (Bommen Berend). Een kleine 
club bekenden meldden zich daarvoor aan. Het 
waaide die middag bijzonder hard en het mag 
een wonder heten dat niemand van het eiland 
is afgeblazen. Om deze goede afloop te vieren 
werd er een glas van het ter plekke gebrouwen 
bier genuttigd, wat een aanrader is. Stephan 
was in geen twintig jaar op het eiland geweest, 
maar kreeg er niet al te veel van mee deze mid-
dag. Hij had zojuist Pokemon Go gedownload 
en liep vooral te speuren naar virtuele vriend-
jes. Doe je foon toch eens weg zeiden we tel-
kens. En wie is hier nou leraar!

Inmiddels is het nazomer, een geweldige 
tijd. Begin september is de Finse natuur volop 
in herfstbeweging. De nachten worden snel 
donkerder, het frisse groen verkleurt naar geel 
en bruin, het hooien en oogsten is alweer ach-
ter de rug en soms is het weer gewoon fris of 
koud. Maar ook is dit de tijd van het benutten 
van iedere kans op een nazomerse barbecue, 
een vaar- of fietstocht, een bezoek aan het bui-
tenverblijf of andere buitenactiviteiten. Wie ’s 
avonds rondwandelt zal het niet ontgaan dat 
het stiller wordt om ons heen op straat. Er 
wordt weer meer tijd binnen gespendeerd. 

Najaarsactiviteiten
Via onze augustus e-mailnieuwsbrief, web-

site en FB-pagina zijn enkele van de naajaars-
activiteiten al aangekondigd. Gevarieerd zoals 
u van ons gewend bent. Van kwartaalborrel 

G E E N  S T I L T E
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naar herfstwandeling, van meerkamp naar ha-
ringhappen. De kalender kent ook dit jaar de 
bekende tradities zoals Leidens Ontzet (op 2 
oktober), Sint en Piet en kerstviering. En er is 
zeker ruimte voor nieuwe initiatieven. Een bor-
rel in Tampere of in een andere regio? Op de 
Facebook-pagina van de vereniging wordt er 
regelmatig gevraagd naar contact leggen door 
en met Nederlanders in de regio’s. Zet gerust 
een bijeenkomst op. De vereniging ondersteunt 
het graag en betaalt ook mee. Laat van u horen. 

Op het moment hebben wij ruim 210 lid-
maatschappen en dat is 5% meer dan in het 
begin van dit jaar. Een prima ontwikkeling. De 

groei is wat aangewakkerd met het gratis 
proeflidmaatschap, waarmee we nieuwe deel-
nemers snel over een drempeltje heen hel-
pen. De lijn van bescheiden groei is ingezet en 
smaakt naar meer. Medio september heeft een 
kleine 15% van de leden nog niet de jaarcontri-
butie voldaan. We besteden hier de komende 
weken aandacht aan, maar bij deze vraag ik al-
vast uw medewerking. Doe dat nou even, het is 
een kleine moeite. 

Voor 2017 zijn wij begonnen met het plan-
nen van enkele nieuwe evenementen. Het is 
het jaar van ons 80-jarige jubileum en het 
100-jarige bestaan van een onafhankelijk Fin-
land. Reden genoeg om daar niet al te stil bij 
stil te staan. Ik nodig u uit om ook een idee aan 
te dragen voor volgend jaar. We kunnen er sa-
men een gedenkwaardig jaar van maken. 

Ik wens iedereen een kleurige en luidruch-
tige herfst toe.

 
Met een groet,

 Michael

+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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Ook dit jaar stond de jaarlijkse herfstwan-
deling in de buurt van Jyväskylä weer op het 
programma. Dit keer hadden we gekozen voor 
een natuurwandelpaadje van ongeveer vier ki-
lometer, zodat ook kleine kinderen gemakkelijk 
mee konden. Op zaterdagmiddag verzamelden 
we met drie families en een Belg op de parkeer-
plek van het natuur- en wandelgebied Vaarun-
vuoret iets ten oosten van Korpilahti. Dit ge-
bied staat bekend om zijn soortenrijke bos en 
steile kliffen. Maar ook de geschiedenis van dit 
Natura2000-gebied is interessant. Door het 
gebied loopt nog een pad dat in 1851 is aange-
legd als weg vanuit de gemeente Luhanka rich-
ting Jyväskylä. Deze weg stond bekend als een 
van de steilste van Finland, en er gaan verhalen 
dat passagiers van de lijnbus uit moesten stap-
pen om te helpen duwen. Nog steeds zit ook 
de nieuwe weg (1984) vol met steile heuvels 
(zie het einde van het verhaal). Het gebied en 

de natuur hier zijn lang bedreigd geweest door 
de bouw van een elektricteitscentrale. Vanaf 
de 70’er jaren was het idee om een enorm re-
servoir te bouwen om ’s nachts met goedkope 
stroom water omhoog te pompen en overdag 
weer stroom op te wekken. Ondanks alle pro-
testen van de bevolking en biologen, is er uit-
eindelijk zelfs een bouwvergunning afgegeven 
in 1982. Pas in de 90’er jaren heeft het elek-
triciteitsbedrijf definitief afgezien van de bouw, 
vanwege de veranderde elektriciteitsmarkt. 

Maar goed, we begonnen dus aan ons wan-
delrondje. Al snel liepen enkele kinderen zo snel 
vooruit dat we ze moesten naroepen dat ze bij 
een splitsing op ons moesten wachten. Enkele 
anderen liepen vooral naast het pad om maar 
geen paddenstoel te missen. Dat gezoek werd 
gelukkig al snel beloond met enkele cantharel-
len (ook wel hanenkam) in een mandje. Al snel 
was de groep dus opgesplitst in snelle jeugd, 

H E R F S T W A N D E L I N G
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paddenstoelenzoekers en de wat langzamere 
jongsten (met moeders). Bij het eerste meer-
tje verzamelden we even, en daar kon ook de 
tweede fanatieke paddenstoelenzoekergroep 
vol trots al een aardig voorraadje trechtercan-
tharellen laten zien. De volgende echte stop 
om een snack te eten was aan de top van de klif, 
vanwaar we vanaf 100 m hoogte een prachtig 
uitzicht hadden op het meer Päijänne. De geo-
cache daar was ook snel opgespoord. 

We vervolgden onze weg door het prach-
tige oude bos en toen konden de paddenstoe-
lenplukkers hun geluk helemaal niet meer op! 
Op vele plekken stonden de  doodstrompetten 
(ook wel hoorn van overvloed genoemd) dicht 
op elkaar. Men bleef dus lang plukken. Onder-
tussen was een groepje samen met de kinderen 
verder gelopen naar de vuurplek en werd het 
vuur voorbereid voor de NViF-worsten en het 
heerlijke pulladeeg dat door een van de deelne-
mers was meegenomen. Dit werd om stokken 
gerold en boven het vuur gehouden totdat het 
gaar was (of in ieder geval tot de buitenkant 
gaar was...). Ondertussen werd de ene na de an-
dere zak en mand aan doodstrompetten uit het 
bos gehaald, samen met nog wat andere eet-
bare paddenstoelen; wat stekelzwammen en 
vooral grote exemplaren van de lampaankääpä 
(Albatrellus ovinus, geen officiële Nederlandse 
naam).  Nadat we alle 14 helemaal vol waren 
(en alle mandjes en zakjes ook) liepen we het 
laatste stuk, behalve de twee kleinsten die nu 

toch maar door hun papa´s op de rug werden 
gedragen. Na de tweede geocache bereikten 
we de auto’s weer en was deze zeer geslaagde 
wandeltocht afgelopen, maar de avond kreeg 
nog een staartje. 

De oude auto van een groepje jonge wan-
delaars (drie Finnen en twee Jordaniërs)  wilde 
niet starten. We wilden ze niet op deze verlaten 
plek achterlaten en onze autospecialist ging 
meteen aan de slag. Startkabels, kabels los en 
vast maken, van alles geprobeerd, maar helaas 
zonder gereedschap de auto niet aan de praat 
gekregen. Wel hadden we een (te korte) sleep-
kabel bij ons, dus besloten we de auto te trek-
ken. De bestuurster zelf had daar geen ervaring 
mee dus werd ondergetekende achter het stuur 
gezet (ik had namelijk net twee weken eerder 
ervaring opgedaan door een grote bestelbus die 
werd gesleept te besturen, maar dat is weer een 
heel ander verhaal). Bij het eerste benzinestati-
on werd er verder geklust met geleend gereed-
schap, terwijl de rest maar ging dineren, maar 
ook dat baatte niet. Uiteindelijk in het donker 
over de kleine weggetjes het kapotte autootje 
helemaal naar Jyväskylä gesleept. Een span-
nende afsluiting dus van een gezellig tochtje. 
De volgende dag heerlijke paddenstoelen gege-
ten.  Meer foto’s van deze gezellige dag zijn te 
bewonderen via de NViF-website.

Jelmer Elzinga
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Bij zomerweer vlogen we midden augus-
tus naar Nederland. Vol verwachting klopte 
ons hart. We vlogen na een anderhalf uur over 
Friesland en meteen werd ik onder mij via het 
Finnair-raampje bij helder weer geconfronteerd 
met het moderne molenfenomeen. Tientallen 
molens stonden daar in weiland en wind te 
draaien en produceerden electriciteit voor ve-
len. In Finland zie je ze natuurlijk ook wel, maar 
in Nederland veel en in Denemarken nog veel 
meer. Is dit mooi? Voor mij nu niet zo, maar 
misschien over honderd jaar via een nostal-
gische blik wel, wie weet. Zoals wij nu onze 
eeuwenoude molens ook mooi vinden; in de 
zeventiende eeuw waren ze vooral talrijk en 
noodzakelijk, maar mooi? Misschien, maar ik 
denk van niet!

 We vlogen via Flevoland en Holland 
naar ons aller Schiphol, dat dit jaar 100 jaar 
wordt. En vol dat het daar was. En niet alleen 
daar, maar ook in Amsterdam, en in Utrecht 
later en zelfs in Maastricht. Wat is Nederland 
toch vol, zich presenterend in allerhand kleu-
ren en talen, met enorm veel hoofddoekjes 
aan alle kanten, en mooie, wat provocerend 
geklede jongedames. De islam moet overigens 
wel veel aanhangers in Nederland hebben. 
Immigranten zijn er natuurlijk ook in Finland, 
toegegeven, maar in Nederland toch stukken 
meer. Je wordt in hotels en restaurants door 
ze bediend, heel overtuigend overigens en 
meestal in goed Nederlands.

In Amsterdam was het gezellig druk: lek-
ker rondslenteren, heerlijke frieten eten, soms 
onder oorverdovend lawaai en tussen luchtig 
geklede mensen, mannen en vrouwen, jon-
gedames en jongemannen, vooral wel jong, 
maar ook oud.

Omdat ik de laatste tijd niet alleen met de 
relatie tussen Nederland en Finland bezig ben, 
maar ook met Rusland (in relatie tot Finland en 
Nederland), voornamelijk dan Sint-Petersburg 
en omgeving, wilde ik vooral naar de tentoon-
stelling in de Hermitage Amsterdam over Ca-
tharina II, ja ja, Catharina de Grote; maar hier 
in Amsterdam wordt ze genoemd: Catharina de 
Grootste, zelfgeslepen diamant. Nou ja, denk 
ik, groot was ze wel in vele opzichten, maar de 
grootste? Misschien wel. Een schitterende ten-
toonstelling was het, vol pracht en praal, zoals 
ik toch wel verwacht had, vanwege het tsaren-
milieu van de achttiende eeuw. Een heerlijke 
vrouw overigens, die Catharina (geliefd bij velen 
en velen liefhebbend, en dat niet alleen plato-
nisch), een vrouw vol vooruitstrevende gedach-
ten, die ze gedeeltelijk zelfs heeft kunnen rea-
liseren, ook al was en bleef het Russische volk 
zelf toen nog tamelijk onderontwikkeld. Deze 
prinses uit Noord-Duitsland (Wismar dacht ik) 
deed er wat aan, aan volksontwikkeling bedoel 
ik. Ze vereenzelvigde zich als keizerin met het 
weidse Rusland, Ze was vol energie en vol van 

Z O M E R I M P R E S S I E S  2 0 1 6

Catharina de Grote
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het Rusland, waar toen al een gedeelte van Fin-
land bijhoorde (het Oud-Finland) en waar in de 
eeuw erna heel Finland bij behoorde, met posi-
tieve en negatieve gevolgen. Deze vrouw heeft 
veel bijgedragen aan de kunstverzameling van 
de Hermitage van Sint-Petersburg en dat speelt 
op de achtergrond mee bij bijvoorbeeld de in 
Finland zo beroemde (maar nog steeds diep on-
der water liggende) Vrouw Maria.

Van Amsterdam gingen we naar Nijmegen, 
naar mijn geboortestad. Daar ga ik hier verder 
niet op in, want die drie dagen waren meer van 
privékleur: familiebezoek, jubileum vieren en 
zo. Wat mijn familie verder betreft kan ik al-
leen maar zeggen, dat dit te vergelijken is met 
de Finse familiesfeer, met feestjes, elkaar regel-
matig opzoeken, gezellig bij lekker eten en drin-
ken. Anders wel, maar toch even hartelijk. Niet 
altijd uiteraard, maar toch wel vaak.

Op maandag gingen we dan naar de ge-
boortestreek van mijn vader, naar Zuid-Lim-
burg. Wat een heerlijk, groen, fris en mooi land 
is dat toch. Nederland op z’n mooist, met Val-
kenburg, met Maastricht, met Noorbeek en ga 
zo maar door. Maar warm dat het daar was, 
smoorheet. En dat na een vrij matige zomer, en 
nu opeens dagenlang ver boven de dertig, met 
een hoge vochtigheidsgraad en een felle zon. 
Heerlijk, ook al heb ik de zomer in Finland in 
zijn gematigdheid liever.

We waren bij AH en Linders, bij Blokker en 
hoe die grote zaken allemaal heten. Interessant 
wel, ik kan niet anders zeggen. Maar vooral bij 
de levensmiddelen heb ik mijn ogen uit staan 
kijken bij de zo veel lagere prijzen en het gro-
te sortiment. En in Nederland heb je overal 
stempel- en voordeelkaarten, in Finland nog 
onvoorstelbaar in deze hoeveelheid. Dan pas 
zie je, hoe duur en ook wel wat afgelegen en 
afgezonderd Finland eigenlijk is. De normale 

dingen, die je niet iedere dag nodig hebt of die 
je maar af en toe hoeft te kopen, okay, daar zijn 
de prijzen ongeveer hetzelfde. Maar bij levens-
middelen, groente, fruit, brood en eieren, daar 
ligt het anders. Jee denk ik, waarom ben ik ooit 
naar Finland verhuisd? Jee denk je dan, waarom 
ook niet? In Finland is het immers zo rustig 
en daar heb je overal sauna’s, zwemgelegen-
heid en stilte in een zomerhuisje aan natuurlijk 
schoon zwemwater, vandaar … ik blijf dan toch 
maar in Finland wonen.

 O ja, we waren bij een kaasboer, een 
heerlijk ruikende zaak vol met oude en jonge 
kazen, een genot om er te zijn. De baas daar 
was een bazin, vriendelijk, effectief en vooral op 
haar praatstok. Die kon ons van allerhand ver-
tellen over kaas, over de bereiding ervan, over 
boerenkaas en fabriekskaas, over de concur-
rentie met buitenlandse kaas, vooral ook met 
de heerlijk kazen uit België en Frankrijk. Ze had 
toevallig een prachtig verhaal over ‘vergeten 
oude kaas’. Over kaas, die ooit letterlijk in een 
magazijn vergeten was en die pas (na acht jaar 
vergeten te zijn in een hoekje van een maga-
zijn) herontdekt werd! Die kaas viel uiteraard in 
brokken uit elkaar, maar was lekker, oeroud en 
qua smaak zo krachtig als niet vaak voorkomt. 
Door verdere experimenten ontdekten de kaas-
makers toen, dat acht jaar liggen (maar niet veel 
meer) een ideale maar dure kaas voortbrengt, 
die bij zware rode wijn of een glaasje Corenwijn 
heerlijk, zo niet goddelijk smaakt. Oude Hol-
landse kaas is lekker, maar dit … waarschijnlijk 
ook wel, maar de bazin had er om te proeven 
niets van in voorraad en wist ook te vertellen, 
dat zulke kaas voor eenvoudige stervelingen als 
wij niet te betalen was. Dan dus maar niet. Dat 
overkwam ons in Valkenburg, het roofnest van 
vroeger met roofridders boven in de burcht, 
maar nu een vriendelijk en drukbezocht toeris-
tenstadje.

>>
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Hoe modern Valkenburg tegenwoordig wel 
niet is! We zaten bij het hotel Chateau Saint Ger-
lach (daar woonden we niet hoor, te duur) in het 
beeldenpark onder een boom in de zon. Opeens 
geronk van een helikopter in de lucht, het kleine 
toestel landde op een vrij grasveld voor ons en er 
kwam een vlotte man uit, die naar het hotel liep 
en bij ons voorbijkwam. We spraken hem aan en 
vroegen, of hij gast was hier. Ja dat was hij. Hij 
vertelde over zijn reis van Ameland via Flevoland 
naar hier toe (en de volgende dag verder naar 
België). Het verwonderlijke was, dat hij spon-
taan en zonder gène meteen vertelde, dat hij de 
helikopter samen met zijn vrouw gekocht had, 
maar dat zijn vrouw kort geleden overleden was 
en hij (ook al betrof het een tweezitter) nu alleen 
moest reizen, een beetje om zijn verdriet weg te 
vliegen. Verwonderlijk toch vanwege de open-
heid van deze vriendelijke man. Zoiets kun je in 
Finland lijkt me niet zonder meer meemaken.

 
Op naar Maastricht. Langs het Kruidvat, via 

de ANWB, naar de boekwinkel (zo mooi in een 
oude, prachtig gerestaureerde kerk), onderweg 
een heerlijk Italiaans ijs etend, maar vanwege de 
warmte gevlucht in de St.Servaas, die oude eer-
biedwaardige basiliek, die zo mooi en rustig is, en 
vooral koel. Oude en nieuwere architectuur door 
elkaar heen, in de achttiende eeuw opgeknapt 
door Pierre Cuypers, de man van het Canisius-
college, waar ik bij de jezuïeten op school ging, 
en van het Centraal Station in Amsterdam of het 
Rijksmuseum. Mooi? Nou ja … smaken verschil-
len, maar er waren wel een paar prachtige, heel 
moderne ramen, weliswaar niet helemaal pas-
send in het gebouw, maar wel zeer aansprekelijk 
voor de bezoeker uit de eenentwintigste eeuw. 
En uiteraard waren we in de schatkamer met 
schitterende staaltjes in goud, zilver en edelste-
nen, maar anders dan de van rijkdom glanzende 
milieuversieringen van Catharina II.

Een prachtverhaal van een guide, die haar 
uiterste best deed de bezoekers de geheimen 
van de kerk te ontsluieren. Nou, haar best deed 
ze, ze sprak vlot en met kennis van zaken over 
de schatten om ons heen. En vooral, ze was en-
thousiast en spontaan en meeslepend, iets, wat 
je in Finland af en toe mist. Dat was overigens 
ook opvallend in veel restaurants en op plaat-
sen, waar iets verkocht werd. Verkopen met 
ijver en overtuiging lijkt de Nederlander wel 
aangeboren te zijn. Laten de Finnen maar meer 
daarvan overnemen, dan zou de economie er 
misschien wat rooskleuriger uitzien. Want in 
Nederland gaat het nu al stukken beter, en dat 
kunnen we van Finland nog niet bepaald zeg-
gen.

O ja, dat verhaal. Dat heeft iets te maken 
met Petrus, zoals mijn pasnaam luidt. Petrus 
heeft uiteraard de sleutel naar de hemel in 
bezit, maar bij de poort van de hemel had hij 
het erg druk. Toen Servaas, bisschop van Ton-
geren en Maastricht, in Rome was, vroeg Petrus 
hem, of hij niet een handje kon helpen, want 
hij voelde zich zo langzamerhand wat te oud en 
overwerkt. Servaas zei direct ja, zoals het een 
goed Nederlander betaamt, afgesproken dus: 
Servaas kreeg een tweede sleutel voor de he-
melpoort mee naar huis. En je kunt je voorstel-
len, dat na de dood van bisschop Sint Servaas 
de Servaaskerk in Maastricht een centrum van 
pelgrimage werd en dat de sleutel het logo van 

De sleutel van Sint Servaas,  
© Schatkamer Sint-Servaaskerk Maastricht
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deze drukbezochte pelgrimsplaats werd. En 
voor de Maastrichtenaren was dat heus niet 
slecht, ze werden er echt beter van, zeker in 
materieel opzicht.

‘s Avonds keek ik bij mijn zus wat tv. En wie 
komt daar ons anderhalf uur bezighouden? 
Youp van ‘t Hek. Prachtig, raak en modern. 
Door zijn pittige en directe opmerkingen bracht 
hij de slappe lach in de Groningse schouwburg-
zaal, hij was scherp en relativerend, en soms 
romantisch op het sentimentele af. Toen hij 
zong over zijn ‘Wigwam’, waar hij op zijn achste 
jaar door Sinterklaas mee verrast werd en die 
hij altijd met zich meedroeg om waar dan ook 
te kunnen gaan slapen, toen was Youp heel in-
drukwekkend. Ook zijn levenswijsheden en niet 
alleen zijn kolderende invallen bracht hij over 
het voetlicht; vooral zijn verhaal over zijn vriend 
Joris (mijn tweede doopnaam) vlak voor zijn 
dood was hartverwarmend en zelfs wijs, lijkt 
me. Een groot kunstenaar in de lange rij van ca-
baretiers, waar Nederland zo rijk aan is.

De avond ervoor kwam laat de praatshow 
van Pauw. Daar was de jonge, sympathieke en 
vlot pratende Sanne Wevers, die in Rio goud 
won op de balk, te gast bij Pauw,  met haar 
zusje Lieke, haar trainer-vader en natuurlijk ook 
hun moeder. Sanne was zo ontroerend eenvou-
dig en enthousiast, blij met de prestaties van 
zichzelf, van haar tweelingzusje Lieke en van de 
vele anderen, die in Rio voor Nederland maar 
liefst negentien medailles in de wacht sleepten. 
Dan kan je alleen maar medelijden krijgen met 
de Finse sporters, die ook echt hun best de-
den, maar met één bronzen medaille tevreden 
moesten zijn. Tja, zo is het in de sportwereld. 
Sommige landen doen het beter dan andere, 
wat ook wel met sponsering en geboden moge-
lijkheden te maken zal hebben, maar daar weet 
ik het fijne niet van.

Op naar Utrecht. Een gezellig drukke stad, 
wat rommelig op de volle markt, waar we uit-
eindelijk onze kaas gekocht hebben. Het con-
cert als opening van het festival Oude Muziek 
in een uitverkochte zaal met muziek van Johann 
Rosenmüller was geweldig. En dat ‘s avonds 
na het beiaardconcert in de domtoren en het 
luiden van vele klokken erna. Ook winkelen, 
gecombineerd met een bezoek aan het Catha-
rijneconvent met de originele tentoonstelling 
‘De zomer van Herman Pleij’, stond op het pro-
gramma. Wat kan een bekend cultuurhistoricus 
toch mooie dingen vertellen en tonen met wat 
beeldjes en schilderijen uit de zestiende eeuw. 
Ouderwets? Nee! Onvoorstelbaar en scherp, 
zoals je alleen maar van Herman Pleij verwach-
ten kunt. Een genot om mee te maken.

de Utrechtse domtoren
>>
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Met Finnair vlogen we terug naar Helsin-
ki, voldaan en wat slaperig. Vóór mij aan het 
raampje ging de zon rood onder boven Zweden 
met zijn bossen en glinsterende meren; boven 
Finland was het al donker, op Seutula was het 
verrassend rustig en stil.

 En toch ... dit alles heb ik niet wil-
len schrijven om Finland te kleineren. Want 
we waren ook begin deze zomer op bezoek bij 
vrienden in Vääksy, aan het water vlak bij de 
sluis, gezellig bijeen in de vriendelijke natuur, 
geboeid pratend over van alles en nog wat, in 
de sauna en erbuiten. Daar bezochten we het 
landgoed aan het Urajärvi (Urajärven karta-
nomuseo), wonderlijk gelegen aan het Ura-
meer met alle dienstgebouwen rondom het 
kleine maar o zo fijne landhuis. In een heerlijke, 
vruchtbare en heuvelachtige omgeving. En dat 
landhuis vakkundig hersteld in de stijl van de 
laatste bewoners rond 1910. Warm en gezellig, 
ik zou er zo kunnen wonen. De gebouwen rond 
het hoofdgebouw hebben overigens lang goede 
bibliotheek-diensten bewezen aan de UvH.

 Bij een nicht van Kaisa waren we ook 
in het zo verrassend mooie en landelijke Karelië 
met weer een kleine en interessante kartano, 
met veel bessen, rode, witte, zwarte bessen, 
kruisbessen donker en licht, witte frambozen 
en als extra paddestoelen; dat alles met een 
rooksauna, tussen twee meren gelegen, waar 
de beroemde Finse ‘muikku’ (kleine marene) 
bijvoorbeeld vandaan komt.

 Dat Finland dus op het gebied van 
landschap en cultuur veel minder te bieden 
heeft dan Nederland, nee dat zou ik niet graag 
willen beweren.

Peter Starmans

Karelië op z’n mooist

•	 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
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Ik zat laatst in een vliegtuig het in-flight tijd-
schrift te lezen. Daarin stond een artikel waarin 
mensen gevraagd werd om het land van hun 
huidige woonplaats in drie woorden te beschrij-
ven. Het bijzondere ervan vond ik de variatie van 
woorden waar mensen mee kwamen. Dit wa-
ren vaak bijvoeglijke naamwoorden, maar ook 
zelfstandige naamwoorden of zelfs namen (van 
steden of bezienswaardigheden of bekende per-
sonen).

Het leek mij interessant om te horen hoe 
Nederlanders in Finland zouden reageren op de 
vraag Finland in drie woorden te beschrijven. 
Met behulp van sociale media is zo’n micro-on-
derzoekje zo gedaan en het duurde ook niet lang 
voordat de eerste reacties binnenkwamen.

Rust, ruimte en natuur waren duidelijk de 
woorden die het vaakst voorkwamen in de reac-
ties. Dat is natuurlijk ook niet zo onverwacht ge-
zien Finland ruim 8 maal groter is qua oppervlak 
dan Nederland en toch maar 5,5 miljoen inwo-
ners heeft vergeleken bij de 17 miljoen inwoners 
in Nederland. En van die 5,5 miljoen mensen 
woont 20% in Helsinki en directe omgeving. 
Dus op wat andere grotere steden na, bestaat 
Finland dus grotendeels uit bossen en zo’n 180 
duizend meren en ongeveer evenveel eilanden.

Uiteraard ontbraken ook de woorden mökki, 
sauna en makkara niet. Bijna elk huis heeft wel 
een eigen sauna en bijna in elke familie is wel 
een zomerhuisje in bezit, waar zich op zijn minst 
ook weer een sauna bevindt en menige “mak-
kara” verorberd wordt.

“Leuk landje”, zou je zeggen, daar ga ik ook 
wonen. Helaas is het niet allemaal rozengeur en 
maneschijn en kwamen er ook minder positieve 
woorden over Finland ter sprake.

Ten eerste dronkenschap. Dat is eigenlijk een 
interessant fenomeen, want volgens de meeste 
statistieken die ik gezien heb, komt Finland niet 

eens voor in de top 20 van landen met de hoog-
ste alcoholconsumptie per capita. Wat hieruit 
af te leiden? Wellicht dat er gemiddeld minder 
gedronken wordt, maar dat de statistieken be-
invloed worden door de extremen; veel mensen 
die weinig of niets drinken en een kleinere groep 
mensen die juist veel drinken en het straatbeeld 
verstoren.

Ook werkeloosheid werd aangehaald, wat 
uiteraard in deze, economisch gezien, onzekere 
tijden voor veel mensen een groot probleem is. 
Vele grote bedrijven hebben helaas veel men-
sen moeten laten gaan, kantoren en fabrieken 
hebben moeten sluiten en de banenmarkt is op 
het moment verre van gunstig voor de werkzoe-
kende.

Finland en/of Finnen worden als ongezellig 
beschouwd. Daar kan ik mij een goed beeld bij 
vormen, daar alles en iedereen vergeleken bij 
Nederland en Nederlanders ongezellig lijken. 
Gezelligheid zou een geregistreerd handelsmerk 
van Nederland moeten zijn. Gelukkig, vergele-
ken met 20 jaar geleden is vooral het centrum 
van Helsinki vele malen gezelliger geworden. Er 
zijn veel meer cafe’s en terrasjes waar veel men-
sen bijeenkomen voor een kopje Finse koffie of 
een biertje. Het gaat dus allemaal nog wel goed-
komen.

Tot slot nog wat positieve bevindingen. 
Finse mensen worden als betrouwbaar, eerlijk 
en  vriendelijk gezien, alhoewel wel enigzins stug 
en introvert. Over het algemeen hebben Finnen 
niet heel veel vrienden nodig, maar de vrienden 
die ze hebben zijn dan ook wel echte vrienden 
met wie zij een hechte band hebben.

Laten wij Nederlanders gezelligheid blijven 
uitstralen naar onze Finse vrienden, maar ook 
openstaan voor de rust en privacy die bij de Fin 
hoog in het vaandel staan!

Marcel van der Vliet

F I N L A N D  I N  D R I E  W O O R D E N
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‘Weet je’, zei de maan. ‘Jij schijnt maar en 
schijn maar hier in het noorden in de zomer, ik 
vind er niks aan. Het is veel te moeilijk om mij 
te zien’.

‘Maar dat is alleen in de zomer, in de winter 
is het andersom’, zei de zon. 

‘Laten we het werk eerlijker verdelen,’ zei de 
maan.

 ‘Hoe wil je dat doen?’ vroeg de zon. 
‘Nou, als jij nu alleen overdag schijnt en ik 

alleen als het nacht is. Dan krijgen we nooit ru-
zie.’

‘Mij best,’ zei de zon. 

En ze hielden zich al-
lebei aan hun afspraak. 
Keurig op tijd losten 
ze elkaar af. Als de 
zon ging slapen, dan 
kwam de maan op. 
En als de maan zijn 
werk had gedaan, 
dan begon de zon te 
schijnen.Ze deden alle-
bei hun best zo helder mo-
gelijk te schijnen. Als er soms 
wolken waren, dan probeerden ze 
toch nog door de kiertjes te stralen. En lukte 
dat helemaal niet, dan gaven ze de wolken nog 
gauw een zilveren rand. Ze konden tevreden 
zijn. Maar één ding was niet zo prettig. Ze zagen 
elkaar haast nooit. Een enkele keer, als een van 
de twee iets aan de late kant was, ontmoetten 
ze elkaar. Maar daar hadden ze niet veel aan. 
Want wie te lang had doorgewerkt, was toch 
veel te moe om een praatje te maken.

‘Dat bevalt me toch niet,’ zei de zon op een 
keer, toen ze weer eens een glimp van elkaar te 

zien kregen.
 ‘Och,’ zei de maan, die bleek zag van ver-

moeidheid na een lange nacht haar plicht ge-
daan te hebben, ‘het gaat zo goed, wat wil je 
nog meer?’

 ‘Ik zou graag wat meer gezelligheid willen. 
Een beetje aanspraak, een beetje gezelligheid! 
Ik houd zo van warmte en vrolijkheid.’

 ‘Och,’ zei de maan zonder veel overtuiging, 
‘ik heb daar niet zo’n behoefte aan. Ik ben wat 
koeler van aard dan jij, denk ik.’

‘Ja, ja,’ barstte de zon los, ‘jij hebt mak-
kelijk praten. Ik doe mijn werk van 

‘s morgens tot ‘s avonds in 
mijn eentje. En jij hebt ‘s 

nachts al je sterren om 
je heen.’

 ‘Tja, dat is wel 
waar. Daar heb ik 
nooit zo bij stilge-
staan. Maar wat zou 
je dan willen?’ 

‘Ik weet het niet. 
Als ik maar iemand had 

die me eens hartelijk goe-
demorgen en welterusten 

wenste. dat zou al heel veel sche-
len.’

 ‘Zou je met me willen ruilen?’ vroeg de 
maan.

 ‘O nee, dat nooit!’ zei de zon beslist. ‘Het 
werken overdag is heerlijk!’ De mensen kijken 
al ‘s morgens vroeg naar me uit. Trouwens, de 
dieren en de bloemen ook. Ze zouden me zo 
missen!’

‘Ik zou, om je waarheid te zeggen, ook niet 
graag omruilen,’ zei de maan. ‘Ik ben er nu 
eenmaal aan gewend om overdag te slapen en 
‘s nachts te werken. En dan … ik denk, dat ik 

V A N  D E  Z O N  E N  D E  M A A N 
– een sprookje voor kinderen
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heimwee zou krijgen naar mijn sterren! Het zijn 
zulke stralende kleintjes!’

‘Alles blijft dus bij het oude?’
‘Ik zal er eens over nadenken,’ beloofde de 

maan. ‘Nu ben ik te slaperig. Lieve help, wat 
heb ik een slaap!’

De volgende keer dat de maan en de zon 
elkaar weer ontmoetten, zei de maan; ‘Als ik er 
nu voor zorg dat er altijd iemand is, die je goe-
demorgen en welterusten wenst. Denk je dat je 
het dan zou kunnen volhouden?’ 

‘Ja, ik geloof het wel,’ zei de zon. 
‘Goed. Ik zal een van de sterren wat later 

dan de andere laten ophouden om jou goede-
morgen te wensen. En ik zal een andere ster 
wat vroeger laten wakker worden om jou wel-
terusten te wensen.’

‘Dat is goed! Maar daar mag je wel een paar 
flinke sterren voor nemen en niet van die klein-
tjes.’

‘Dat is goed,’ zei de maan. ‘Ik heb er twee, 
die heel geschikt zijn. Grote sterren met een 
bijzonder heldere glans.’

De zon voelde zich niet meer zo alleen. De 
twee grote sterren wachtten hem trouw op om 
hem goedemorgen en welterusten te wensen. 
Avondster en morgenster noemde de zon ze. En 
zo heten ze vandaag nog!

 
Ellen Schrijver

A D V E R T E N T I E
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Eind juli las ik een bericht op de Facebook-
pagina van de Nederlandse ambassade dat een 
Nederlandse jongeman, Wiebe Wakker, met 
een elektrische auto onderweg was richting 
Australië. Hij vertrouwt hierbij volledig of in ie-
der geval bijna op mensen die hem onderweg 
helpen met onderdak, opladen en eten. Het 
doel van zijn reis/project is vooral aandacht 
vragen voor duurzaamheid. Mijn aandacht was 
gelijk getrokken, niet alleen omdat duurzaam-
heid zo’n populair woord is en bij ons thuis 
regelmatig onderwerp van gesprek, maar ook 
door het avontuur dat hij aanging. Mijn wereld-
reis van twintig jaar geleden leek er gelijk niets 
bij. Ik ging naar zijn website en zag dat hij al vlak 
boven ons zat en vanuit Lapland naar beneden 
kwam. Razendsnel ‘plugde’ ik onze locatie in en 
gaf aan dat hij welkom was. Er gingen twee da-
gen voorbij. Net toen ik me af ging vragen of 
hij misschien een andere route had genomen 
of een ander adres bezocht, kreeg ik een sms’je. 
Of hij die dag langs kon komen? Natuurlijk. 
Hij had me de dag ervoor een e-mail gestuurd, 
maar die was bij mijn spam beland. 

Ik had er eigenlijk niet meer op gerekend 
en had best wat werk voor die dag, maar goed, 
wat maakt het uit als je iemand kunt helpen. 
En ik vermoedde dat hij wel genoeg gesprekken 
voerde onderweg, dus ik hoefde heus niet de 
hele tijd gastheer te zijn. Zonder me eigenlijk 
af te vragen of mijn vrouw en kinderen het wel 
een goed idee vonden, was de deal al gemaakt. 
Uiteraard was het prima. En spannend toch 
ook. Die middag kwam hij aangereden, met 
een prachtige lichtblauwe VW-stationwagen 
omgebouwd tot elektrische auto. Na de ge-
bruikelijke kennismaking was het eigenlijk snel 
heel normaal om een onbekende Nederlander 
op bezoek te hebben. Wiebe is een relaxte go-
zer die dingen neemt zoals ze komen. Lijkt me 

een prima instelling met zo’n reis. Het was echt 
gezellig, praten over zijn ervaringen, project en 
van alles en nog wat. Toch moest ik even aan 
de slag, en dat kwam Wiebe ook goed uit, want 
hij moest contact opnemen met wat bedrijven 
in Tampere die met duurzaamheid bezig zijn. 
Hij wilde daar in de komende dagen langsgaan. 
Zijn volgende stop ook, Tampere, zo’n 170 ki-
lometer zuidelijker en in het midden onderweg 
naar Helsinki, of in zijn geval eerst Turku. Zo 
had ik als normaal alleenwerkende vertaler op-
eens een kantoorgenoot. 

 
Na het avondeten was het tijd voor een 

potje voetbal in de tuin. Twee tegen twee, oud 
(Wiebe en ik) tegen jong (Daan (6) en Jim (8)). 
Zonder voetbalschoenen is het gras toch wat 
glad en hups, daar ging Wiebe op zijn gat en 
met een van pijn vertrokken gezicht. Ik schrok 
een beetje. Niet handig om een blessure op te 
lopen als je met zo’n reis bezig bent. Al scheelt 
het dat hij met een automaat rijdt en dus niet 
al te veel inspanningen hoeft te doen. Gelukkig 
viel het mee en na wat trekbewegingen konden 
we verder.  

Na een goede nachtrust was het wederom 
voor ons beiden een dag van werken of dingen 
regelen. Voor mij wat vertaalklussen en voor 

W I E B E  E N  Z I J N  E L E K T R I S C H E  A U T O

Wiebe met zijn auto
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hem verdere afspraken maken met bedrijven. 
Het was nog vakantie dus verder geen verplich-
tingen, zoals de kinderen naar school brengen. 
Uiteraard werden er tussendoor allerlei dingen 
besproken. Zoals Rusland dat op hem lag te 
wachten, en waarschijnlijk toch een hele kluif 
zou worden (lees in zijn blog hoe dat is ge-
gaan!). Na de lunch was het tijd om richting 
Tampere te vertrekken. De auto stond weer op 
100% elektriciteit – al viel tijdens het opladen 
wel het elektriciteitsblok van de oude buiten-
schuur uit, maar dat was snel opgelost. We wa-
ren er ondertussen nog wel achtergekomen dat 
zijn volgende stop daadwerkelijk in Kangasala 
zou zijn, wat onder Tampere ligt en dus verder 
is. Net teveel voor het bereik van zijn auto, wat 
rond de 200 kilometer bevat. Hoe gaan we dat 
oplossen? Ik bedacht me dat Marcus Bredero in 
Nokia woont, dat juist vóór Tampere ligt en dus 
een uitstekende plek om wat elektriciteit bij te 
tanken. Marcus zat al op zijn werk ’s ochtends 
toen ik hem belde, en na een korte uitleg was 
hij gelijk bereid om te helpen. Hij was zelf al-

leen nog niet thuis ‘s middags dus zijn vrouw 
moest het nog wel even goedkeuren, en thuis 
zijn. Eventjes later vertelde hij dat het prima 
was.

Het werd tijd om afscheid te nemen. Als 
iemand met zo’n project bezig is raak je snel 
betrokken. En het is leuk dat je een kleine maar 
zeer welkome bijdrage kunt leveren. Nieuws-
gierig geworden naar Wiebe en zijn avontuur? 
Hieronder staan zijn website en Facebook-
pagina vermeld. Niet alleen als reis is het in-
teressant om zijn blog te volgen, maar vooral 
ook door de aandacht voor duurzaamheid. Iets 
wat hij serieus neemt en wat duidelijk naar 
voren komt door allerlei internationale media 
die onderweg aandacht aan hem besteden. En 
natuurlijk ook uit Nederland, waar hij onder an-
dere wekelijks op de radio te horen is.

http://www.plugmeinproject.com/
https://www.facebook.com/PlugMeIn

Michel
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Het is altijd leuk als er bezoek uit Nederland 
komt, en nog leuker als ze dan ook nog mooi 
weer meebrengen. Dat gebeurde drie keer in af-
gelopen voorjaar en zomer. Toen we dan na het 
eerste bezoek enkele dagen met z´n tweeën in 
Lohja waren, regende het echter elke dag.

Lohjansaari is een gebied met afwijkende 
vegetatie, door de kalkrijke bodem. We zagen 
er, ondanks de hevige stortbuien, mooie gebie-
den met interessante planten. We kwamen op 
twee plaatsen de welriekende nachtorchis te-
gen, die enkele jaren geleden spontaan in onze 
tuin was gekomen, maar vorig jaar verdwenen. 
De verrassing was dan ook groot toen we na 
thuiskomst twee planten hiervan in onze tuin 
vonden, nu enkele meters van de oude plek.

Een zuster van Jan en haar man waren bij 
ons in mei. Ze waren er maar drie hele dagen, 
maar dat waren wel heel leuke dagen. Ze had-
den mooi weer meegenomen, onze kinderen 
en kleinkinderen gezien en pannenkoeken in de 
tuin gegeten. En ze aten een moederdagmaal-
tijd in een leuke alternatieve eetplaats, “Kierivä 
Kuu”, die tegelijk functioneerde als kunstten-
toonstelling en winkel. Een deel van onze kin-
deren was ook mee en we hebben heel lekker 
gegeten en daarna nog rondgekeken. Het weer 
bleef prachtig.

Eind juli kwam een andere zuster van Jan, en 
tegelijk ook mooi weer. Ze had weer onze kin-
deren en kleinkinderen gezien. We waren bij een 
boerderij geweest om geitenmelk en eieren te 
kopen – de geitenmelk daar heeft niet de vaak 
aanwezige “bokkensmaak”, en de kippeneieren 
zijn blauw. De weg naar de boerderij maakte in-
druk op haar, en ging over een smalle dam met 
een meertje aan een kant en een waterval aan 

de andere kant. En dan was er een dorpsfeest in 
de “Kierivä Kuu” met heel indrukwekkende mu-
ziek van een plaatselijke speel- en zanggroep 
waarin alle leeftijden vertegenwoordigd waren, 
en er waren vele kraampjes waar onder andere 
brandnetelbroodjes en pannenkoeken verkocht 
werden. We zagen er vrij veel bekenden, maar 
het viel ons op dat velen wegliepen toen ze 
merkten dat ze Engels hadden moeten praten, 
terwijl ze Engels wel konden. Veel Finnen zijn 
zo: liever niets zeggen dan het risico nemen dat 
je een foutje maakt. Het feest duurde drie uur 
en we kwamen er ongeveer halverwege, maar 
zowel de brandnetelbroodjes als de pannen-
koeken waren bijna uitverkocht. Dat is bijna 
te gek om waar te zijn, maar vertelt wel dat er 
meer mensen waren dan was verwacht. Verder 
bezochten we nog een koffiehuis met kunst-
tentoonstelling. 

Na enkele regenachtige dagen kwam onze 
pleegdochter met haar man, en ook zij brach-
ten mooi weer mee. Ze waren zeer onder de in-
druk van alle slangen en andere dieren die Tom 
zelf opgezet heeft, en ook van het lekkere eten 
dat hij maakte. We bezochten dezelfde geiten-
boerderij maar nu voor honing, en ze vonden 
het jonge hondje op de boerderij haast nog 
mooier dan de dam. We waren in de stad Lovi-
isa, een heel mooie oude stad die toch vrij wei-
nig bezocht wordt. Toevallig kwamen we daar 
een aardige man tegen die ons vertelde hoe 
bij een uitzichtplaats te komen waar men tot 
Estland kon zien. We hadden niet eens gewe-
ten dat zoiets bestond. We bezochten ook nog 
een interessante knoflookkwekerij in ons eigen 
dorp. Het interessante, behalve de grote hoe-
veelheid knoflook, was de wildheid van deze 
tuin, toch genoeg onder controle om mooi te 

Z O N N E S C H I J N ,  R E G E N  E N  D E  
W E L R I E K E N D E  N A C H T O R C H I S
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zijn. De oude school waarin de knoflookkwe-
kers woonden, stond vol met oude spullen, van 
radio tot speelgoed. We aten er ook lekkere 
brandnetelbroodjes. Toen we later naar ons 
bekende koffiehuis gingen, was er een andere  
kunsttentoonstelling, en daar bleek de vrouw 
van de knoflook een van de kuntenaars te zijn.

Toen onze pleegdochter en haar man weg-

gingen, begon het weer te regenen.

Maar niemand van ons Nederlandse bezoek 
had de welriekende nachtorchis gezien, want 
die bloeide in juni, toen er niemand was en het 
regende. 

Marketta

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 
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1) In Finland is het beter wonen dan in 
Nederland
Waar wij wonen is het hier qua natuur be-
ter, vooral de rust. Het is hier heerlijk wan-
delen bijvoorbeeld.

 
2) Ik heb eigenlijk niet zo veel last gehad 

van cultuurverschillen
Ik heb eerder gewerkt in een winkel, daar 
was het werken moeizaam. Nu ben ik in 
Ivalo in de bibliotheek aan het werk en dat 
zijn allemaal vrienden geworden. Ik word 
echt onthaald als ik na de zomerpauze te-
rugkom. Dat is heerlijk. Dus dan merk ik 
niets van de zogenaamde Finse afstande-
lijkheid. Hier in het dorp waar ik woon is 
het een beetje anders.

3) Het klimaat bevalt me uitstekend
Heerlijk eigenlijk. Alleen de zomer niet, 
vooral door de muggen. Ik ben een win-
termens, ik hou van de winter.  Eén keer 
hadden we bijna -50 hier, maar verder zijn 
uitschieters meestal rond de -30. Dan ga ik 
onder andere sneeuwschoenlopen. 

4) Het spreken van de taal was een priori-
teit
Om werk te kunnen krijgen was het be-
langrijk. En om met iedereen te kunnen 
praten. Ik kan het nog steeds niet helemaal 
goed, maar ik kan me verstaanbaar maken. 
Het is heel moeilijk.  Mijn kinderen zijn 
tweetalig opgevoed. Ik praat en schrijf in 
het Nederlands tegen ze, maar ik krijg dan 
een bericht in het Fins terug.

5) Het vooroordeel dat Finnen stil en inge-
togen zijn klopt niet
Hier in het noorden klopt het in ieder geval 
wel. De gebruiken zijn toch anders. Maar 
ik mis wel de vriendschap van de mensen, 
even lekker praten.

6) Ik zal me altijd een buitenlander voelen
Soms voel ik me nog wel een buitenlander, 
als mensen me niet echt kunnen verstaan. 
Als ik te vlug probeer te praten bijvoor-
beeld. Wij Nederlanders zijn erg vrij, maar 
bepaalde onderwerpen kan ik hier niet be-
spreken.

7) Ik mis de Hollandse gezelligheid weleens
Ja, die mis ik, de verjaardagen, die vieren ze 
hier dus niet, of alleen met 50, 60 en 70. 
Visite is altijd gezellig maar dat is hier toch 
een stuk minder. Het winkelen mis ik ook, 
die hebben we hier ook niet. 26 kilometer 
verderop hebben we twee supermarkten, 
maar dan houdt het wel een beetje op. Je 
kunt niet echt leuke kleding ofzo kopen, 
dat doe ik allemaal één keer per jaar in Ne-
derland.

 
 

Aty Gerasimoff-Bijsterveld (60), al 25 jaar in 
Finland, woonachtig in Sevettijärvi in Lapland. 
Ze is bibliotheekmedewerkster in Ivalo, ge-
trouwd en heeft een dochter (21) en zoon (23).

D E  1 0  S T E L L I N G E N  A A N . . .



21

8) Sinds ik hier woon ben ik misschien zelf 
ook een beetje veranderd
Dat weet ik eigenlijk niet, is heel moeilijk. 
De mensen uit Nederland horen weleens 
Finse woorden tussendoor, als ik even niet 
het Nederlandse woord weet, maar verder 
...

9) Zelfs de pindakaas is hier lekkerder
Toevallig heb ik laatst uit Nederland een 
potje pindakaas meegenomen. En voor 
mijn dochter hagelslag. Voor de rest niet 
zoveel qua eten. Rendierenvlees is hier lek-
ker, ik maak toch op zijn Nederlands eten, 
sla, vlees, groenten en aardappels.

10) Ik sluit het uit dat ik ooit nog terugkeer 
naar Nederland
Mijn gedachten zijn nog altijd dat ik een 
keer terugga. Het zal moeilijk zijn als de 
kinderen hier blijven.

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
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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.

Evenementen met een Nederlands 
tintje tijdens de Helsinki Design Week

Tijdens het ‘Design Diplomacy’-evenement 
was er de unieke gelegenheid voor het publiek 
om de residentie van de Nederlandse ambas-
sade te bezoeken! Een Finse designer leidde, 
samen met de Nederlandse designexpert Mar-
griet Vollenberg, de discussie. Zij gingen met de 
gasten in gesprek en spraken over allerlei facet-
ten van design als onderdeel van het dagelijkse 
leven.

Puik Art, een collectief van Nederlandse 
ontwerpers, was vertegenwoordigd op de Finse 
woonbeurs Habitare. Hun stand maakte onder-
deel uit van het ‘Showroom’-concept wat ge-
richt was op B2B-bedrijven. Ze hebben goede 
contacten kunnen leggen die hopelijk in de toe-
komst gaan leiden naar meer verkoopkanalen 
in Finland. 

Het project ‘Mapping the city’ betrof een 
samenwerking tussen andrews:degen, een Am-
sterdamse studio voor visuele communicatie, 
en de Aalto University of Design, Arts & Archi-
tecture. Een groep van 15 studenten ging onder 
leiding van de mensen van andrews:degen aan 
de slag met thema’s als mobiliteit, vluchtelin-
gen, eenzaamheid, armoede en intercultura-
liteit. Gedurende een week observeerden en 
interviewden de studenten de inwoners van 
een specifieke wijk in Helsinki. Ze gingen vi-
sueel aan de slag door middel van tekenen en 
fotograferen en er werd nagedacht over inter-
venties binnen de wijk. De studenten gingen op 
zoek naar oplossingen voor sociale problemen 
en probeerden vanuit een ontwerp methodiek 
en design thinking (on)mogelijke antwoorden 
te bedenken en visies te schetsen. De resulta-
ten van het social design onderzoek werden be-
sproken in de opblaasbare ‘bubble’ die tijdens 
de Helsinki Design Week geplaatst was over het 
standbeeld op Kolmen Sepan Aukio in Helsinki. 

Marije Vogelzang ontwerpt vanuit het 
werkwoord eten. Zij is daarbij bijvoorbeeld ge-
inspireerd door de herkomst, de sociale impact 
of de psychologische kant van eten. Vandaar 
dat ze zichzelf geen fooddesigner noemt maar, 
als eerste in de wereld, ‘eating-designer’. In 
samenwerking met Food Camp Finland en Ra-
vintola Olo heeft zij tijdens de Helsinki Design 

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

Nederlands Design op Habitare, de Finse woonbeurs
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Week een unieke kunstinstallatie gecreëerd, 
genaamd ‘A Couple of Little Things’. 

En er werd weer gefietst!
In Tapiola, in Espoo, vond op 26 augustus 

een fietsevenement plaats en de ambassade 
was een van de organisatoren. Het begon met 
een speelse competitie waarbij een aantal ge-
nodigden zo snel mogelijk van Kauniainen naar 
Tapiola moesten fietsen. Deelnemers waren 
onder andere de burgemeester van Kauniainen, 
de burgemeester van Espoo en plaatsvervan-
gend ambassadeur Özlem Canel. 

Vervolgens konden de bezoekers verschil-
lende fietsen en andere lichte vervoersmidde-
len testen. Of hun fiets laten repareren door de 
mobiele fietsenmaker of hun geluk beproeven 
bij het rad van fortuin. BMX-stuntman Sietse 
van Berkel uit Nederland was uitgenodigd om 
optredens te verzorgen op zijn BMX-fiets en 
zijn shows waren zeer spectaculair. DJ Aurinko 
verzorgde de muziek, waarbij de elektra werd 
gegenereerd door zonnepanelen. 

Ook de bak- en vouwfietsenspecialist in 
Finland, Tavarapyörä Asiantuntija, was van de 
partij met een uitgebreide selectie. Overweegt 
u het aanschaffen van een bakfiets of een 
vouwfiets, neem dan gerust contact op met 
Gert-Jan Hendriks.

Fietsen konden geparkeerd worden in de 
speciale fietsstalling van het Nederlandse be-
drijf Velopa. Dit systeem bestaat uit 2 verdie-
pingen. De Finse agent was aanwezig om de 
werking van het systeem te demonstreren. 

Zakendoen in de Nordics?
Op de website van de ambassade kunt u 

een brochure downloaden over communiceren 
en onderhandelen in de Nordics. Denemarken, 
Finland, Noorwegen en Zweden, of kort gezegd 
de Nordics, worden vaak gezien als één geheel. 
Dit is niet vreemd, want de landen delen behal-
ve hun geografische ligging en hun gezamen-
lijke geschiedenis ook veel culturele waarden. 
De relatief kleine verschillen zijn van buitenaf 
moeilijk waar te nemen. De brochure geeft een 
overzicht van de belangrijkste overeenkomsten 
en verschillen in de zakelijke culturen.

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

Fietsevenement in Espoo

Özlem Canel aan de start van de speelse fietscom-
petitie
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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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Kopij inleveren voor 1 december 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


