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Best lezers,

Voor je ligt een komkommereditie van het 
Noorderlicht. Voor degenen die niet altijd alle 
artikelen doorspitten: vergeet niet dat er een 
zomerkamp aankomt. Michael gaat hier in zijn 
stukje nog even op in en uiteraard staat het 
vermeld op de website.

Fijne zomer,

Michel
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Als het dan eindelijk in het voorjaar wat 
warmer wordt, begint in Finland ook direct de 
feestvreugde te borrelen. We hebben er dit jaar 
lang op moeten wachten. April was nog ver-
velend koud. Het sneeuwde en hagelde zelfs 
nog kort tijdens de Koningsdagreceptie op 27 
april in Helsinki. En ook in mei sneeuwde het 
nog op diverse dagen. Maar nu hebben we ein-
delijk warmte en heel veel licht. Iedere avond 
klinkt er een concert van vogels vanuit de tui-
nen rondom mijn huis. Net als de bloesem aan 
de bomen, lijken ook de vogeltjes wat later op 
gang te zijn gekomen dit jaar. 

Dat kan niet gezegd worden van onze groei-
ende vereniging. Al vroeg in het jaar, in januari 
tijdens de feestelijke nieuwjaarsreceptie, bleek 
dat het menens is, dat 80-jarige jubileum van 
ons. Een goede opkomst en een goed feest 
was die receptie. Sindsdien zijn er een aantal 
succesvolle en altijd feestelijke bijeenkom-
sten geweest. Er werd gebowld en gekookt in 
Jyväskylä, de kwartaalborrel in Helsinki werd 
druk bezocht, een groep van een kleine 10 man 
bezocht de expositie van Cesar van Everdin-
gen in Helsinki in april en dan was er natuurlijk 
nog Koningsdag. Dit jaar feestelijker dan ooit. 
De Koning van het Koninkrijk der Nederlanden 
vierde zijn 50ste verjaardag. De ambassade zet-
te zijn beste beentje voor en organiseerde met 
de NViF in Helsinki een feestelijke viering. 

Over heel Finland verspreid vierden wij 
met ruim 200 landgenoten en aanhang in april 
Koningsdag. In Helsinki, Jyväskylä, Oulu, Tam-
pere en Turku werd het Wilhelmus gezongen 
en werden blokjes van Machiel z’n kaas, al dan 
niet met vlaggetje, verorberd. Koningsdag 2017 
werd ook opgeluisterd door de traditionele bit-
terbal, waarvan er in Helsinki nauwelijks vol-
doende voor handen waren. 

In mei sloegen wij tweemaal de handen in-
een met de Dutch Lost in Finland (zie het Noor-
derlicht van maart 2017). Ten eerste was het de 
bedoeling dat een aantal van ons op sportieve 
wijze het wintervet zouden aanvallen. In Espoo 
loopt een Nederlandse personal trainer rond en 
die wilde graag enkele landgenoten helpen trai-
nen. Helaas dropen diverse helden op sokken af 
dus hebben we deze activiteit nog even moe-
ten uitstellen. Daarnaast verzamelden wij ons 
met een grote groep in een café om de Europa 
League-finale van Ajax live te kijken. In die kroeg 
ontmoetten we nog een aantal Nederlanders 
die zich graag bij de groep voegden. Het is elke 
keer een feest wanneer er zo gemakkelijk weer 
nieuwe gezichten opduiken bij onze activitei-
ten. Het netwerk van Nederlanders in Finland 
is springlevend.  

Medio mei verzamelde zich bij de ambassa-
de enkele Nederlandse ondernemers in Finland 
en een kleine delegatie van de Dutch Finnish 
Chamber. Ook daar weer nieuwe gezichten en 
natuurlijk nog meer animo om eens gezamen-
lijk een of andere activiteit op te zetten. Dat ziet 
u te zijner tijd terug in onze activiteitenkalender. 

Als eerste staat er, nog vóór de zomer, een 
Nederlandse kroegentocht gepland. Houd de 
berichtgeving via de nieuwsflits of Facebook-
groep in de gaten. Na de zomer is er het altijd 
feestelijke zomerkamp, dit jaar pas in augustus. 
Er wordt gekampeerd in een tent (of caravan) 
en gebarbecued. Ik kan het van harte aanbeve-
len. Een paar dagen in de natuur en het hoofd 
is weer volledig fris. De hele dag lekker buiten 
kunnen zijn, met een aangename temperatuur 
en met het eindeloze licht in de avonden. Dat 
moet je in Finland niet voorbij laten gaan. Kam-
peren dus.

F E E S T E L I J K
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De feestelijke NViF-activiteitenkalen-
der zet zich ook later in het najaar voort. We 
nemen ons voor met een boot(je) de zee op te 
gaan, ergens een archipellunch te plannen, nog 
meer sportieve en culinaire activiteiten te orga-
niseren, Leidens Ontzet enzovoort. Op zondag 
5 november vieren wij het 100-jarig bestaan 
van een onafhankelijke Finland met een feest 
voor de leden van de NViF. 

De vereniging draait dus feestelijk door in 
het jubileum jaar 2017. De leden zijn loyaal, er 
komen steeds weer nieuwe mensen bij en we 
zijn financieel gezond. De NViF biedt u ruimte 
voor uw activiteiten en draagt bij aan de orga-
nisatie ervan en een gedeelte van de activiteits-
kosten. Laat u dus horen, neem het initiatief en 
richt u tot ons netwerk. 

Ik wens iedereen een prachtige zomer toe 
en tot ziens bij een van de feestelijke evene-
menten van onze vereniging. 

 
Met een groet,

 Michael
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Natuurlijk is dit geen letterlijke vertaling 
van de Finse titel van het interessante geschie-
denisboek van Timo Junkkaala. Dat boek ‘Suo-
men tarina’ kan ik vanwege de eenvoudige en 
heldere Finse taal en de verant-
woorde inhoud ervan, iedereen 
aanraden die enigszins Fins be-
heerst en die geïnteresseerd is 
in de geschiedenis van Finland 
tot nu toe. Ik heb Junkkaala ge-
hoord in Kerava, en zijn verhaal 
(toen over de laatste honderd 
jaar van Finland) was glas-
helder, kort en krachtig en goed te begrijpen, 
zonder omhaal. Het boek is uitgegeven in het 
kader van SUOMI FINLAND 100 en voert als 
ondertitel: ”miten Suomesta tuli Suomi”, ”hoe 
Finland Finland werd”, alweer een niet letter-
lijke vertaling, omdat die vrijwel onmogelijk is!

De hier onderstaande verhalen (dus geen 
sprookjes, maar ware vertellingen!) heb ik ge-
put uit gegevens over geschiedenis, cultuur en 
literatuur, en wel uit Finse kranten en tijdschrif-
ten, vooral maar niet alleen uit Helsingin Sano-
mat. Ook uit beelden die ik gezien heb op tv of 
via yle.areena; dat laatste een heel interessante 
bron overigens, met veelzijdige kennis over 
Finland nu en vroeger. Maar goed, dit moet ge-
noeg zijn als inleiding.

Wat wordt er in Finland in de loop van 
een jaar niet afgevlagd

De Finse witte vlag met blauw kruis erop 
moet gehesen worden ter gelegenheid van de 
Kalevaladag, ter ere van Mikael Agricola of bij-
voorbeeld voor de dichter van het Finse volks-
lied, Johan Ludvig Runeberg; maar ook ter gele-
genheid van vader- en moederdag, vanwege de 
oorlogsveteranen of de dag van de gevallenen. 

En ga zo maar door. Ik weet er als ‘vlagman’ van 
mijn eigen woongemeenschap alles van. Vooral 
in mei waren het bij elkaar zeven dagen dat de 
vlag gehesen moest worden; om acht uur ‘s 

morgens. En die vlag moet dan 
‘s avonds bij zonsondergang 
weer naar beneden gehaald 
worden. Soms wat vermoeiend 
werk.

En tijdens dit jubeljaar (mis-
schien continu?) zijn er van 
hogerhand nog meer vlagda-
gen aangewezen, wel zeven, 

bijvoorbeeld voor Helene Scherfbeck, een kun-
stenaresse, die steeds bekender wordt (ook in 
Nederland) of ter gelegenheid van de dag van 
kinderrechten.

Bij de begrafenis van president Mauno Koi-
visto op hemelvaartsdag 2017 werd uiteindelijk 
(na een lange maar waardige begrafenisplech-
tigheid) op het uiterst verzorgde kerkhof Hie-
taniemi de Finse vlag, die over de kist van de 
geliefde Finse oud-president lag, door jonge 
cadetten met zoveel zorgvuldigheid eraf ge-
haald en daarna ceremonieel opgevouwen, dat 
ik toen pas goed begreep, hoe belangrijk dit 
symbool is voor Finland. De Finse vlag is heilig! 

De geschiedenis van de Finse vlag en het Finse 
wapen is overigens zonder meer de moeite van 
het bestuderen waard!

S U O M E N  T A R I N A ,  
V E R H A L E N  O V E R  F I N L A N D
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Een krachtig symbool van Nederland is 
de tulp

Op 15 mei werd door een Nederlandse 
delegatie van de organisatie FINLAND 100, 
in aanwezigheid van de Finse ambassadrice in 
Den Haag en de Nederlandse ambassadeur in 
Helsinki, een nieuwe tulp ‘Suomi 100’ als grote 
bos snijbloemen aangeboden aan Jenni Haukio, 
de vrouw van president Niinistö. Het was eerst 
de bedoeling dat deze nieuwe tulp in de Keu-
kenhof aan Jenni Haukio zou worden aangebo-
den, maar dat lukte niet vanwege het te drukke 
tijdschema van het Finse presidentiële paar tij-
dens dit jubileumjaar. Dan dus maar in Mänty-
niemi, de woning van de Finse president in Hel-
sinki. Het is overigens een misvatting te denken 
dat de naam 
van die tulp 
b i j voorbee ld 
‘Jenni’ zou zijn, 
hoe charmant 
en populair 
deze vrouw in 
Finland ook 
is, want Jen-
ni Haukio is 
slechts de be-
schermvrouwe 
van deze tulp. 
Mevrouw Haukio nam overigens met charme 
de prachtige vaas Hollandse tulpen als blijk van 
Nederlandse erkenning van de honderdjarige 
Finse republiek en als felicitatiegeschenk aan 
het Finse volk tijdens het jubeljaar SUOMI FIN-
LAND 100 in ontvangst.

Een geslaagde Nederlandse geste overi-
gens, dat wel. Maar toch vind ik het enigszins 
jammer, dat dit geschenk aan Finland, aan het 
Finse volk dus, relatief weinig publiciteit kreeg. 
Als nieuwe, voor het jubilerende Finse volk ont-
wikkelde tulpenbollen komen ze pas in de loop 
van de komende herfst naar Finland en krijgen 

dan in de tuinen van Kultaranta bij Naantali en 
van Mäntyniemi in Helsinki een welverdiende 
plaats. Hopelijk ook in openbare parken van 
Helsinki, Turku of waar in Finland dan ook. Die 
aan Finland geschonken tulpenbollen gaan in 
het voorjaar 2018 dan bloeien en zullen in de 
loop van dat jaar zeker ook bewonderd kunnen 
worden door het Finse publiek. Waar de tulpen-
bollen ‘Suomi 100’ verder geplant zullen wor-
den, is nog niet helemaal duidelijk, vertelde de 
ambassade. Hopelijk zal deze tulp op de een of 
andere manier daarna (of in deze herfst al) be-
steld en voor een democratische prijs gekocht 
kunnen worden door mensen, die een paar van 
die mooie Nederlandse Suomi-100-tulpen ter 
versiering in hun tuin willen hebben. Maar deze 
nieuw ontwikkelde tulp zal toch niet echt goed-
koop worden! Dat alles vernemen we later nog 
wel, hoop ik.

De inhoudelijke waarde van dit echt vor-
stelijke Nederlandse geschenk voor Finland is 
overduidelijk. Over de symboolkracht en de 
culturele betekenis van de tulp voor Nederland 
zou veel te schrijven zijn, te beginnen bij profes-
sor Tulp van Rembrandt! Misschien gebeurt dat 
ook, als de tulp in 2018 uiteindelijk in Finland 
gaat bloeien.

Een derde symbool betreft de berk
Een vooral in Scandinavië en Rusland (en 

Canada uiteraard) populaire boom, als spre-
kende representant van de natuur in deze meer 
noordelijke streken. Het ontwaken van deze 
mooie boom in het voorjaar is steeds weer zo 
ontroerend, vanwege de lichtheid van de bast 
en de klaarheid van het uitermate frisse groen 
van die kleine blaadjes, waar de nog steeds 
laagstaande zon af en toe doorheen schijnt. 
De berk (min of meer een moerasboom) is als 
houtmateriaal ook belangrijk; omdat het goed, 

>>
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snel en lang brandt, het gemakkelijk te snijden 
is en het bijvoorbeeld in de meubelindustrie ge-
bruikt kan worden.

Ik denk hier aan meubels van Alvar Aalto, 
wiens tentoonstelling in het Ateneum net ge-
opend is en die een internationaal beroemd 
Fins designer en architect is, een boegbeeld van 
Finland-100. Ook op andere manieren wordt de 
berk als grondstof voor producten industrieel 
verwerkt. (Voor xylitolproducten, voor schoe-
nen of rugzakjes van berkenbast uit Lapland 
etc.). De berk en ook de in het barre Lapland 
voorkomende dwergberk zijn via schilderijen bij 
Finse kunstkenners en via illustratieve foto’s in 
voorjaar, zomer, herfst en winter bij toeristen 
welbekend.  

Hierbij moet ik nu denken aan de bekende 
Finse designer Anu Pentik, die Lapland op aller-
hande manieren in haar kunst verwerkt en die 
kortgeleden in Helsinki een uitgebreide en apart 
voor het jubileumjaar samengestelde tentoon-
stelling verzorgde, die zeer interessant was en 
veel publiek trok. Pentiks inspiratie ontstond en 
ontstaat in Lapland: stenen, mos, moerasklei, 
het bijzondere licht, de aparte kleuren, licht en 
donker. Mooie voorbeelden van Finse design-
kunst bieden de werken van Anu Pentik wel. Die 
zullen misschien en hopelijk via de pas geopen-
de Pentik-winkel in Utrecht en eventueel latere 
filialen, het Nederlandse publiek bevallen en 
daar een zegetocht gaan beginnen. Dat dat 
moeilijk is in Nederland weten de manager van 

Arabia, Humppila, Iittala, Palmroth en andere 
bekende Finse merken maar al te goed. Vaste 
voet krijgen in Nederland en dan economisch 
succes behalen is geen kleinigheid. We wensen 
de Pentik-winkel alle goeds toe in de toekomst! 
De Finse firmanten van het gerenommeerde 
Finlaysonbedrijf (textiel) uit Tampere doen 
toch ook hun best met nieuw ontworpen Tom-
of-Finland-design op lakens en slopen hun 
marktpositie te verbeteren. Dat lijkt een succes 
te worden. Waarom Anu Pentik dus niet?

De identiteitskwestie
Een moderne en moeilijk te beantwoor-

den vraag luidt tegenwoordig vaak zo: Wat is 
de identiteit van Finland (of van Nederland)? 
Je kunt me wat gemakkelijkers vragen! Maar 
iemand die hier (vragenderwijs, maar niet be-
palend) een verstandig antwoord op probeert 
te vinden, is Juhani Seppänen, die huisdokter en 
qualitate qua sociaal geïnteresseerd is, die ver-
der veel over moderne sociale kwesties schrijft 
en de laatste jaren zich intensief in gesprek met 
vele anderen bezig houdt met de identiteits-
vraag. Als resultaat daarvan loopt dit jaar de 
interessante tiendelige tv-serie ‘Suomi on suo-
malainen’, ‘Finland is Fins’. Deze serie werd een 
paar jaar geleden voorafgegaan door twee an-
dere series: ‘Suomi on ruotsalainen’ en ‘Suomi 
on venäläinen’, ‘Finland is Zweeds’ en ‘Finland 
is Russisch’. Finland/Suomi heeft naar de opvat-
ting van Seppänen nog steeds veel in zich van 
(de) Zweden op allerhand gebied; economisch, 
cultureel, qua taal, maar ja … Finland was ook 
eeuwenlang een deel van het Zweedse konink-
rijk. Finland draagt echter ook veel van Rusland 
in zich, zeker de bewoners van Oost-Finland 
doen dat; was Finland toch meer dan honderd 
jaar (soms tevreden, soms ontevreden) een we-
zenlijk deel van het Russische tsarenrijk.

En toch ... Finland is en blijft Fins en heeft 
een eigen ik, zegt Seppänen terecht; denken 
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we bijvoorbeeld maar aan de mix van Scandi-
navische kersttraditie en de Lutherse kerk of de 
Russische orthodoxie met haar paastradities: 
braaf naast en met elkaar en ieder op een ei-
gen niet-Zweedse of niet-Russische, maar Finse 
manier.

Een concreet voorbeeld van zo’n originele 
eigenheid werd kort geleden besproken in een 
lang artikel over Vappu: ‘Vappu on perintei-
sesti ylioppilaiden sekä työväen juhla’, ‘Vappu 
is traditioneel een feest van studenten en ar-
beiders’; waarbij de ‘studenten’ verwijzen naar 
het Zweedse en vooral ook het Duitse Wal-
purgisfeest van de nacht van 30 april op 1 mei; 
en het ‘werkvolk’ internationaal verwijst naar 
de 1-mei-viering; maar in Finland ook naar de 
Finse studententraditie met pet en gezang; 
en naar de Finse socialisten met hun kleurige, 
maar ook wel zeer anti-burgerlijke historie van 
aanvankelijk brutaal anarchisme en klaarblij-
kelijk opstandig, zo niet revolutionair denken 
begin twintigste eeuw (waar de noodlottige 
burgeroorlog tussen de Roden en de Witten 
van 1918 uit voortvloeide) naar het algemeen 
geaccepteerde en geïntegreerde socialisme van 
de moderne maatschappij na de oorlogstijd 
1939-1944. 

De tijd tussen 1905 en 1919 werd in kranten 
en op tv de laatste tijd overigens vaak uitvoerig 
besproken.

De rol onder andere van de populaire, recht-
vaardige, maar burgerlijke Per Svinhufvud was 
vóór en tijdens 1917, toen hij uit de jarenlange 
verbanning in Siberië terugkwam, maar ook la-
ter in de jaren dertig heel moedig. Svinhufvud 
probeerde de maatschappelijke vijandschap 
tussen het socialistische of communistische 
links en het conservatieve rechts in de Finse 
politiek vreedzaam op te lossen, maar slaagde 
daar jammergenoeg niet zonder meer in. De 
twee elkaar extreem vijandig gezinde partijen 
waren te veel van elkaar vervreemd, om nog tot 

een overeen-
komst te 
kunnen ko-
men, tenzij 
via de zaak 
uitvechten. 
Het gevolg 
was de bloe-
dige burger-
oorlog van 
1918. Of dat 
te vermijden 

zou zijn ge-
weest, kan geen mens bewijzen; vijandschap 
tussen links en rechts was een algemeen en 
explosief verschijnsel in heel Europa van toen.

Dat die dieptragische burgeroorlog van 
1918  in Finland heel gevoelig ligt, bleek wel uit 
een algemeen protest bij het voorstel van een 
jubileummedaille met als beeld: de executie 
van Roden door Witten. Dit ging velen te ver, 
dit was een te pijnlijke en politiek niet helemaal 
eerlijke herinnering aan werkelijke en schok-
kende fouten in het Finse verleden, die echt niet 
tot jubelen uitnodigen. De democratie won en 
de medaille werd officieel ingetrokken en wordt 
vervangen door een andere feestmunt.

Het politieke verleden van Finland
Heel boeiend waren de laatste tijd uitge-

breide artikelen erover, bijvoorbeeld de HS-se-
rie ‘Leninin juna’ van Heikki Aittokoski, vrij ver-
taald met: ‘in de trein Lenin achterna’: vanuit 
Zwitserland via Duitsland, Zweden en Finland 
naar Petersburg of Leningrad in april 1917/2017. 
Geboeid heb ik daar gelezen over de moeilijke 
en toentertijd gevaarlijke grensovergang van 
Zweden naar het grootvorstendom Finland in 
Tornio. En voorts blijven me de gedachten van 
Aittokoski en anderen over Tampere bij, waar in 

>>

President Pehr Evind Svinhufvud



10

1905/1906 Stalin en Lenin elkaar tijdens inter-
nationale congressen van de bolsjevieken met 
elkaar voor het eerst overlegd hebben.

Andere boeiende artikelen gingen over de 
oprechte vriendschap van president Urho Kek-
konen met Aleksej Kosygin en zijn meer poli-
tieke kameraadschap met Leonid Brezjnev, in 
de jaren zeventig van de vorige eeuw dus. Arti-
kelen over de vriendschap van Mauno Koivisto 
met George Busch sr en Michail Gorbatsjov 
(onder andere met de beroemde eerste Nokia-
gsm) hebben me geboeid.

Verrassend voor mij was de opmerking van 
de schrijver en filmregisseur Lauri Törhönen 
over Hitler en Mannerheim: ‘Hitler lamaantui, 
kun Mannerheim katsoi’, ‘Hitler verlamde van 
schrik, toen Mannerheim hem aankeek’. Dat ge-
beurde volgens Törhönen tijdens Hitlers bezoek 
aan Finland bij gelegenheid van Mannerheims 
zeventigste verjaardag op 4 juni 1942. Dat be-
zoek liep verder voor Finland bevredigend af, 
zonder dat Hitler ook maar iets van zijn Finse 
‘Waffenbrüder’ eiste. Dat werd namelijk wel 
gevreesd, maar die eisen bleven dus uit. Omdat 
Mannerheim geestelijk sterker was dan Hitler, 
zoals Törhönen suggereert? Wie zal het zeggen.

Wat Mauno Koivisto betreft, kan ik hier al-
leen maar zeggen, dat zijn democratische rol 
als president, die Finland uit de knellende ban-
den met de SU naar Europa en de EU leidde, 
heel sterk bij zijn begrafenis op 25 mei 2017 
werd benadrukt. En ook zijn streven Finland 
weer terug naar een echt democratisch par-
lementarisme te brengen. Dat is hem ook ge-
lukt, gelukkig maar. Urho Kekkonen was wel 
een alom gewaardeerde president, maar toch 
vooral een leider met dictatoriale neigingen, 
wellicht in die moeilijke tijden noodzakelijk; 
Mauno Koivisto werd als president ook zeer ge-
waardeerd, maar vooral was hij populair, zelfs 
geliefd en veel volkser dan zijn voorganger. En 
zijn gedragslijn is na 1994 door Martti Ahtisaari, 

Tarja Halonen en nu Sauli Niinisto alleen maar 
doorgezet en versterkt.

Over het algemeen kunnen we zeggen, dat 
de Finse media in dit jubileumjaar 2017 heel 
wat cruciale punten uit de Finse geschiedenis 
van de afgelopen honderd jaar hebben aange-
stipt en besproken.  

Tot slot nog een paar losse opmerkin-
gen

Op de radio (via hoorspel en documentaire) 
en krant werd de neergang van Nokia, maar ook 
het opnieuw opkomende Nokia behandeld. Het 
verhaal met de gsm liep af, maar de mogelijk-
heden van netwerken en allerhand, wat daar-
mee samenhangt, lijken Nokia weer grote kan-
sen in de toekomst te bieden.

De Nederlandse kunst, dit keer met de ge-
slaagde tentoonstelling in het Sinebrychoff 
Museum van Caesar van Everdingen, een tijd-
genoot van Rembrandt, kreeg ruime aandacht; 
voor de sociale functie en onderlinge relatie 
van Hollandse schilders uit de zeventiende 
eeuw, Johannes Vermeer, Pieter de Hooch en 
vele anderen, werden belicht via de bespreking 
van een grote tentoonstelling in Parijs.

De mooie tentoonstelling van Anu Pentik 
heb ik boven al gememoreerd. Tevens de aan-
dacht in dit jaar voor de bekende Finse archi-
tect Alvar Aalto. Daarmee kunnen we dit arti-
kel nu afronden en afsluiten. Het jubileumjaar 
2017, SUOMI 100 FINLAND, heeft in de Finse 
media een grote rol gespeeld en zal die tot het 
eind van dit jaar zeker nog blijven spelen.

Peter Starmans
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Na de volkskerstzang was er koffiedrinken 
en dat was ook deze keer heel leuk en verras-
send. Zo praatten we over de nachtorchissen in 
onze tuin en dat er spontaan steeds meer bij-
kwamen, nu we eens per jaar alleen maar een 
deel van de tuin gemaaid hebben. Jan heeft ook 
uitgelegd dat de witte nachtorchissen bloemen 
hebben met een heel lang spoor, en aangepast 
zijn aan een vlindersoort die in de nacht vliegt 
en de bloemen bestuift. Door de sterke geur in 
de nacht lokken ze de vlinders aan. Maar de si-
tuatie is wel gevoelig. Als de nachtorchis zeld-
zamer wordt, dan wordt de vlinder ook zeldza-
mer, en de nachtorchis moet ook bloeien in de 
tijd dat de vlinder vliegt. Bij klimaatverandering 
kan dat in de war raken. En er bestaat ook een 
nachtorchis met geelachtige bloemen die in 
Finland zeldzaam is en niet in Nederland groeit. 
Zijn bloem heeft een nog langere spoor en hij 
heeft een andere nachtvlinder nodig voor de 
bestuiving.

Jan was zo enthousiast aan het vertellen, 
dat een tafelgenoot die eerder geen interesse 
had in de natuur nu belangstelling kreeg. Hij 
was zelfs van plan om te komen kijken als de 
nachtorchis bloeit, rond midzomer.

De witte nachtorchis bloeit rond midzomer, 
in de laatste helft van juni. Dan zijn de nachten 
heel kort en wordt het zelfs in Zuid-Finland niet 
echt donker.

Nederland heeft een uitgesproken zeekli-
maat. Het regent veel en het verschil tussen 
winter en zomer is relatief klein. In Finland heb 
je een overgangsklimaat. Dat betekent dat het 
verschil tussen zomer en winter soms vrij klein 
is en soms heel groot. Verandert het klimaat, 
dan kunnen zowel zomer als winter heel anders 
zijn. Maar één ding verandert niet, zelfs als het 
klimaat veel warmer wordt. Hoe noordelijker 
men komt, hoe lichter zijn de zomers en hoe 
donkerder de winters. In het noorden van Fin-
land gaat de zon in de zomer helemaal niet 
onder en in de winter komt hij niet op. Als het 
klimaat warmer wordt en er is steeds minder 
sneeuw, dan worden de winters in Finland wel 
erg zwart.

Maar nu zijn de dagen lang. Of de zomer 
koud en regenachtig wordt, of warm en zonnig, 
ziet men straks. Maar één ding is zeker, ook hier 
in het zuiden van Finland: de zomer is licht. En 
dat heeft de nachtorchis óók nodig.

Marketta 

N O G  N A C H T O R C H I S
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Beste lezers van het Noorderlicht en leden 
van de NViF,

 In het kader van Suomi/Finland 100 wordt 
door de VNF, de Vereniging Nederland-Finland, 
in november een boek uitgegeven met als 
thema: de geschiedenis van 100 jaar Finland; 
tevens worden verschillende maatschappelijke 
of culturele relaties in Finland in de tijdsperiode 
1917-2017 belicht. De relatie tussen Finland en 
Nederland komt uiteraard in het boek ook dui-
delijk naar voren. 

Het boek (hardcover) zal rijk geïllustreerd 
uitgegeven worden in twee talen (Nederlands, 
Fins en zelfs een deel ook in het Zweeds) en is 
in Finland via mijn onderstaande mailadres te 
bestellen.  

Een korte aan-
kondiging over dit 
boek is te vinden 
op de Finse site 
van Suomi/Finland 
100 (http://suo-
mifinland100.fi/

project/juhlakirja-suomihollanti/) en ook op 
de Nederlandse site van Finland 100: www.fin-
land100.nl. Beide zijn ook in het Engels. 

Het boek zal verkocht worden voor 25 euro 
(plus eventuele porto- en verpakkingskosten) 
en kan  voorbesteld worden via petrus.star-
mans@pp.inet.fi. De rekening, betaling en het 
eventuele opsturen lopen ook via Peter Star-
mans. Het boek zal op 24 november ‘s middags 
in de residentie gepresenteerd worden. Dege-
nen die een boek op tijd (vóór eind september) 
besteld en betaald hebben, zijn daarbij via uit-
nodiging van harte welkom en ontvangen hun 
boek ter plekke uit mijn handen. 

De internetsamenvatting van het boek luidt 
als volgt: 

Een bewogen eeuw 
Honderd jaar geleden verklaarde Finland 

zichzelf onafhankelijk. De Vereniging Neder-
land-Finland geeft een boek uit dat zich richt op 
de geschiedenis van de 100 jaar waarin Finland 
onafhankelijk is. Finse en Nederlandse auteurs 
geven een kleurrijk beeld van de politieke, soci-
ale en culturele ontwikkelingen van die tijd. Het 
boek is Nederlands- en Finstalig en verschijnt in 
november 2017 als onderdeel van het officiële 
Finland 100-programma. 

Met vriendelijke groet,
Peter Starmans 
(petrus.starmans@pp.inet.fi)  

J U B I L E U M B O E K

http://suomifinland100.fi/project/juhlakirja-suomihollanti/
http://suomifinland100.fi/project/juhlakirja-suomihollanti/
http://suomifinland100.fi/project/juhlakirja-suomihollanti/
http://www.finland100.nl
http://www.finland100.nl
mailto:petrus.starmans@pp.inet.fi
mailto:petrus.starmans@pp.inet.fi
mailto:petrus.starmans@pp.inet.fi
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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

all-in
Car rental made personal

www.bblcarrental.com
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Autohuur tarieven vanaf € 24,- per dag*

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

Car rental made personal

Schipholservice ..direct wegrijden!

24/7
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Het is een warme zomerdag. Eveline pakt 
haar koffer en gaat naar beneden. Ze gaan 
vandaag op vakantie en zullen ver weg gaan. 
Eveline gaat naar Finland. Haar vriendin Anne 
gaat er ook heen, misschien kan ze haar wel 
zien. ‘Dan kunnen we samen gaan zwemmen’, 
zegt Eveline. 

Eveline stapt in de auto. Vader, moeder 
en haar broer Pim zitten al in de auto. ‘Oké, 
we kunnen gaan’, zegt vader. Eveline is best 
een beetje zenuwachtig. Ze gaan niet met de 
auto helemaal naar Finland rijden. Haar vader 
brengt Eveline, Pim en haar moeder naar Schip-
hol. ‘Jammer dat jij niet mee kan, papa’, zegt 
Eveline. ‘Maar misschien kan ik nog wel mee’, 
zegt vader. ‘Ik vraag het nog wel een keertje aan 
mijn baas. Dat heb ik al een paar keer gedaan, 
maar het mocht toen niet. We hebben het heel 
erg druk gehad op het werk en daarom kan ik 
nog niet. Als ik mijn werk af heb dan kan ik, 
denk ik, ook nog wel komen.’

Ondertussen zijn ze al bij Schiphol. ‘Mam, 
kijk daar is Anne samen met haar moeder’, 
roept Eveline. ‘Ik denk dat we allebei in het-
zelfde vliegtuig gaan. Kan ik dan lekker met 
Anne kletsen?’ Mam heeft ook een spelletje 
meegenomen. Dat kan zij natuurlijk ook met 
Anne spelen. 

Anne komt aanrennen. ‘Hallo Eveline, zullen 
we iets gaan kopen? Ik heb geld bij me.’ Eveline 
vraagt ook wat geld aan haar moeder. ‘Hier op 
Schiphol is het wel erg duur hoor’, waarschuwt 
haar moeder. ‘Denk erom, niet van die hele dure 
dingen kopen.’ Eveline en Anne gaan samen 
een winkel binnen. Ze schrikken zich een hoed-
je. Een zakje snoep, dat normaal 1 euro kost, 
kost er wel 3,50 euro. Erg duur. ‘Zullen we sa-

men een zakje 
snoep kopen’, stelt Eveline 
voor. ‘Dan zijn we niet zoveel geld kwijt’. 

Eveline pakt een zakje snoep en gaat naar 
de kassa. Voor hen staat een man met een 
lange zwarte jas, witte schoenen, witte sjaal en 
een zwarte hoed met een witte rand. Hij ziet 
er eng uit. Na een poosje zijn Eveline en Anne 
aan de buurt. ‘Hallo meisjes, wat willen jul-
lie’, vraagt de winkelbediende. ‘Aha, een zakje 
snoep. Dat kost 3,50 euro.’ Anne geeft het geld. 

Op de grond ligt een plastic zak. Eveline 
pakt het op en neemt het mee. ‘Anne, Anne’, 
roept Eveline, ‘je hebt je plastic zak vergeten’. 
‘Ik had geeneens een plastic zak bij me’, zegt 
Anne. ‘Maar van wie is deze zak dan’, vraagt 
Eveline. ‘Ja, dat weet ik niet’, zegt Anne. ‘Oh’, 
zegt Eveline, ‘ik dacht dat het van jou was en 
daarom heb ik die meegenomen. Laten we 
maar naar mijn moeder gaan’. Samen vertellen 
ze aan hun ouders wat er gebeurd is.

‘Misschien zit er in de zak wel een briefje 
waarop een adres staat’, zegt Eveliens moeder. 
Langzaam opent zij de plastic tas. Er ligt iets in. 
Iets wat heel hard is. Eveline wil het net optil-
len, maar dan doet moeder snel de zak weer 
dicht. ‘Wat doe je mamma’, vraagt Eveline. ‘Er 
zit een pistool in’ zegt mamma. ‘We moeten de 
politie waarschuwen.’ 

Al snel komen er een aantal politieman-
nen aanlopen. Ze dragen gordels waaraan ook 
pistolen hangen. Eveline ’s moeder doet haar 
verhaal. ‘De meisjes hebben net een tas met 

E e n  k o r t  k i n d e r v e r h a a l

O P  V A K A N T I E
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een pistool erin gevonden’. ‘Ja, dat weten wij 
al’, zegt de hoofdagent. ‘Maar weten jullie van 
wie de plastic zak kan zijn geweest en waar die 
persoon naar toe is gegaan? Weet je nog hoe 
hij eruitziet?’. 

Ja, dat weten Eveline en Anne zeker nog wel. 
Hij zag er best eng uit. Had een lange zwarte 
jas aan. Droeg een zwarte broek, witte schoe-
nen en een sjaal. Hij had een hoed op, zwarte 
kleur met een witte rand. Ze hebben hem net 
nog gezien. Hij had haast en rende die kant op. 
Eveline wijst welke kant hij op liep. 

‘Kom mee’, zegt de politieagent en Eveline 
en Anne lopen mee. ‘Jullie moeten wijzen wie 
dat was’. Anne kijkt even om. Ze ziet nu nie-
mand met een hoed. ‘Mag ik even naar de wc?’, 
vraagt ze. Dat mag. ‘Wij wachten wel even,’ 
zegt de hoofdagent, ‘ga jij maar even naar de 
wc’. Per ongeluk stapt Anne het herentoilet 
binnen. En daar botst ze pardoes tegen een 
grote man op. ‘Kijk toch eens uit’, zegt de man 
boos. Anne kijkt omhoog en …

Het is die meneer met de hoed. Snel rent 
ze naar buiten. ‘Eveline, agent, kijk hier is die 
meneer.’ Meteen komen er een heleboel men-
sen kijken. En gelukkig wordt de man van het 
pistool opgepakt. En Eveline en Anne krijgen al-
lebei een hele grote zak snoep. 

Even later hoort Eveline haar naam roe-
pen. Eveline draait zich om. Achter haar staat 
haar vader. ‘Papa,’ roept Eveline, ‘ga jij toch ook 
mee?’. ‘Ja’, zegt haar vader. ‘Ik heb het nog een 

keer aan mijn baas gevraagd of ik mee mocht. 
En dat mocht. En nu, waar gaan we eigenlijk 
naartoe?’, vraagt haar vader. ‘Ik weet het nog 
steeds niet.’ ‘Dat blijft geheim hoor’, giechelen 
Eveline en haar moeder ...

Mama roept: ‘Schiet op jullie, het vlieg-
tuig gaat zo.’ Ze rennen door de gangen op het 
vliegveld naar de gate voor het vliegtuig naar 
Helsinki. Daar hoort Eveline haar vader met een 
meneer praten. Eveline luistert stiekem wat ze 
zeggen. Hyvää lomaa? ‘Uh, Pap, wat zegt hij 
nou?’, vraagt Eveline. ‘Fijne vakantie’, fluistert 
haar vader. Snel pakt hij Eveline ‘s hand vast en 
samen gaan ze op weg naar Finland. 

Ellen
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Graag houden wij u op de hoogte van 
nieuws en activiteiten van de Neder-
landse ambassade in Finland. 

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, onder 
andere op het gebied van cultuur, handel & in-
novatie en publieksdiplomatie.

Nieuwe website
Wellicht heeft u het al gemerkt? Recent 

heeft de ambassade een nieuwe website gekre-
gen. Of beter gezegd, twee websites in de talen 
Nederlands en Engels. Voorheen onderhield 
elke ambassade en consulaat wereldwijd zijn 
eigen website. De nieuwe, moderne, vindbare 
en toegankelijke websites zijn in de plaats ge-
komen van die afzonderlijke 240 websites. De 
nieuwe websites zijn nu ook mobiel goed te 
bekijken, wat belangrijk is tegenwoordig. Beide 
websites hebben een eigen doelgroep. 
 www.nederlandwereldwijd.nl richt 

zich op Nederlanders. Alles over wonen, wer-
ken, reizen en zakendoen in het buitenland. 
 www.netherlandsandyou.nl richt zich 

op buitenlanders. Alles wat men wil weten over 
wonen, werken, reizen en zakendoen in Neder-
land. 

De algemene inhoud van de websites is we-
reldwijd hetzelfde, maar wordt aangevuld met 
lokale informatie die voor een specifiek land 
van toepassing is. De websites zijn nog niet per-
fect maar er wordt hard gewerkt om de vind-
baarheid van diverse onderwerpen te vergroten 
en gemakkelijker te maken. Mocht u feedback 
hebben, dan horen we dat graag. U kunt dit 

mailen naar hel@minbuza.nl. 

Suomi 100-tulp aangeboden aan Jenni 
Haukio 

Op maandag 15 mei j.l. werd een speciale 
‘Suomi 100’-tulp aangeboden aan Jenni Hau-
kio, de vrouw van president Sauli Niinistö. Me-
vrouw Haukio heeft de tulp in ontvangst geno-
men en symbolisch gedoopt.

De Suomi 100-tulp is een initiatief van het 
comité ‘Finland 100 samen in Nederland’. Dit is 
een comité bestaande uit de Finse ambassade 
in Den Haag, het Finse Culturele Instituut voor 
de Benelux, de Fins-Nederlandse Kamer van 
Koophandel, de Finse Zeemanskerk in Rotter-
dam en de Vereniging Nederland-Finland. De 
erevoorzitter van het comité is de ambassadeur 
van Finland in Nederland, mevrouw Katri Vii-
nikka. In samenwerking met Maveridge Inter-
national uit Sint Maarten en handelsbedrijf C.S. 
Weijers Bloembollen uit Hillegom werd het 
plan gemaakt om voor het bijzondere jubileum 
een speciale tulp te ontwikkelen. Het resultaat 
is de Suomi 100-tulp; een stevige en sierlijke, 
witte tulp.

Ook ambassadeur Cees Bansema was aan-
wezig bij de officiële ceremonie in Mäntyniemi, 
de residentie van de president.

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

Suomi 100-tulp aangeboden aan Jenni Haukio

http://www.nederlandwereldwijd.nl/
http://www.netherlandsandyou.nl/
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Nederlandse delegaties in Finland

Diverse Nederlandse delegaties brachten 
de afgelopen periode een bezoek aan Finland 
en werden ontvangen in de residentie van de 
ambassadeur. Eén van de bezoeken betrof 
een groep jonge werknemers van het minis-
terie van financiën en de belastingdienst. De 
groep was op studiereis naar Letland, Estland 
en Finland om kennis en inspiratie op te doen 
en om (meer) internationale samenwerking te 
bewerkstelligen. Tijdens de kennismaking in de 
residentie werd gesproken over de Fins/Neder-
landse betrekkingen, EU-zaken en politieke, 
economische en financiële ontwikkelingen in 
Finland.

Nederlandse bedrijven en experts op 
het gebied van circulaire economie in 
Helsinki

Begin juni vond het ‘World Circular Econo-
my Forum’ plaats in de Finlandia Hall in Helsin-
ki. 1500 beleidsmakers, experts, onderzoekers 
en leiders uit het bedrijfsleven uit meer dan 100 
landen kwamen bij elkaar om de beste oplos-
singen voor circulaire economie te bespreken. 
Deelnemers deelden ervaringen, presenteerden 
innovatieve mogelijkheden en spraken over de 
toekomst van de economie. 

Nederland was goed vertegenwoordigd 
met sprekers en deelnemers vanuit het bedrijfs-

leven en de overheid. Onder meer ING, 
gemeente Amsterdam, PGGM, Philips 
en het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu waren van de partij.

Eén van de andere groepen betrof 
een delegatie die in Helsinki was voor 
een internationale conferentie voor 
professionals in het geodomein ge-
naamd ‘FIG Working Week’. Vertegen-
woordigers van onder andere Kadaster, 
Universiteit Twente en TU Delft verte-
genwoordigden Nederland. In 2020 zal 
de conferentie in Nederland gehouden 
worden. 

Optredens en masterclasses van 
Jazz-drummer Eric Ineke 

Eric Ineke is één van Nederlands 
meest gevraagde (jazz)drummers en 
in mei reisde hij naar Finland en Est-
land. Hij trad op in diverse jazzclubs en 
hij verzorgde een aantal masterclasses 
voor muziekstudenten. In april dit jaar 
vierde hij zijn 70e verjaardag. Tijdens 

Nederlandse delegaties in Finland
>>
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een concert in Amsterdam ter ere van zijn ver-
jaardag werd hij verrast met een benoeming tot 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn 
verdiensten voor de Nederlandse jazzscene.

Dubbele nationaliteit en verlies Neder-
landse nationaliteit

Er is momenteel veel te doen over het heb-
ben van een dubbele nationaliteit en het even-
tuele verlies van je Nederlandse nationaliteit. 
Hoe zit het nu precies? Het is niet eenvoudig 
om een eenduidig en duidelijk antwoord te 

geven, aangezien er vele scenario’s zijn en elke 
situatie anders en persoonlijk is. In Finland is er 
over het algemeen geen reden tot paniek. On-
line vind u meer informatie. Kijk bijvoorbeeld 
op: www.rijksoverheid.nl > ‘Nederlandse na-
tionaliteit verliezen’ en/of ‘Dubbele nationali-
teit’.  

De ambassadeur en de medewerkers van de 
ambassade wensen jullie een fijne zomer!

+31629510255 Wilfred
+31640893616 Robin
+31718874047 Fax

Evertsenstraat 148, 2231 RD Rijnsburg, The Netherlands

“weekly services to and from Scandinavia”

	 •	 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

http://www.rijksoverheid.nl
mailto:mdrtextbureau%40gmail.com?subject=
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Kijk eens op: www.friisi.fi

http://www.friisi.fi
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Kopij inleveren vóór 1 september 2017
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


