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Best lezers,

Voor je ligt de september-editie met weer een 
gevarieerd aantal stukjes. We verwelkomen een 
nieuwe schrijver (en dat is in dit geval ook let-
terlijk) in de persoon van Thijs Feuth. Hij heeft 
twee boeken op zijn naam staan. Suzan is terug 
van weggeweest en komt met een mooi ver-
haal over haar idool. En natuurlijk heeft Peter 
weer zijn best gedaan en praat hij ons bij over 

veel verschillende onderwerpen. Nu ik toch ie-
dereen aan het noemen ben; Sanne verrast met 
een origineel gerecht, Marketta is uiteraard ook 
weer van de partij en Michael informeert ons 
als vanouds over vorige en komende evene-
menten. Veel leesplezier.

Michel
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Het is de eerste zondag in september. Het is 
opvallend vroeg donker alweer deze dagen. De 
zomer lijkt alweer voorbij voordat die eigenlijk 
goed en wel begonnen is. Buiten zie je de eerste 
tekenen van de naderende herfst. Bladeren op 
het gras, paddenstoelen, meer grijs in de lucht 
en een gestaag dalende temperatuur. Binnen 
gaat de verwarming alweer aan gedurende 
koude nachten. 

Dit is in Finland, net zoals de lente, de zo-
mer en de winter, gewoon een hele mooie peri-
ode van het jaar. Men keert terug op scholen en 
kantoren met mooie verhalen van de eilanden, 
de meren en vanuit het buitenland. Het verkeer 
neemt op alle wegen en kruispunten toe en het 
aandeel van buitenlanders in de stad neemt al-
weer af. De Finse viering van 100 jaar onafhan-
kelijkheid raakt in een stroomversnelling. Het 
uur U nadert (6 december, maar voor de NViF 
5 november). Er zijn nog een aantal maanden 
te gaan en het lijkt alsof er beduidend meer ge-
pland staat voor de tweede helft van 2017 dan 
in het eerste deel.

Het thema van de Finse Onafhankelijk-
heidsviering is vrij vertaald Samen. Dat wordt 
tot uiting gebracht met vele evenementen in 
binnen-en buitenland. Het doel daarbij is ui-
teraard dat mensen bereikt worden en uitge-
nodigd te worden om samen stil te staan bij 
de betekenis van 100 jaar onafhankelijkheid. 
En dat in allerlei variaties; van politieke, muzi-
kale, sportieve en literaire bijeenkomsten tot 
het gezamenlijk nuttigen van een maaltijd. Dat 
laatste werd eind augustus in Helsinki op een-
voudige en symbolische wijze gevierd. Over de 
lengte van de Pohjois Esplanadi stonden tafels, 
met banken aan weerszij, aan elkaar gescha-
keld. Het verkeer werd voor een dag geweerd 

op deze kant van de Esplanadi. Die veranderde 
van ader in een openluchtrestaurant of geza-
menlijke picknick aan tafel. Stadsbewoners en 
bezoekers die een plek hadden gereserveerd 
brachten hun waar mee en aten gezamenlijk 
een maaltijd. Hoewel fris qua temperatuur die 
avond, ademde het geheel warmte en een fan-
tastische eendracht uit. Eten doen we allemaal, 
iedere dag opnieuw. Sommigen met culinaire 
hoogstandjes en glazen champagne. Anderen 
met gevulde broodjes, pastasalade en bronwa-
ter. Het zat er allemaal kriskras aaneengescha-
keld verspreid aan tafel. Mini wereldjes, gezin-
nen, families, vriendengroepen, gezelschappen, 
toeristen en verenigingen. Een bijzonder en 
aansprekend fenomeen.

Samen eten en vieren doen we bij de NViF 
ook. Een kleine groep leden vierde eind juli het 
jaarlijkse zomerkamp in de bossen nabij Jyväs-
kylä. Sanne is nog steeds van plan om een mid-
dag samen te gaan bakken. Al dan niet met zelf 
geraapte paddenstoelen. In augustus werd het 
Europees kampioenschap van de Nederlandse 
voetballeeuwinnen begroet met hamburgers 
en biertjes en een luidkeels meegebruld Wilhel-
mus (in een kroeg met verbouwereerde maar 
geamuseerde toeristen). Tijdens de kwartaal-
borrels worden er vele snacks, plakjes worst 
en blokjes kaas verorberd. En natuurlijk staat 
er eten op de agenda van de dit najaar aanko-
mende traditionele vieringen op onze kalender. 

Allereerst op 1 oktober het Leidens Ontzet. 
De haringen zijn al uitgezet en worden spoedig 
opgevist. Het Kulosaarenkartano, met nieuwe 
vloeren, ziet ons graag weer komen. 

En dan natuurlijk de NViF-variant van Sa-
men 100 jaar Onafhankelijkheid (en nog een 
klein beetje 80 jaar NViF) vieren. De NViF or-
ganiseert een feest voor de leden en bekenden. 

S Á M E N
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Op 5 november in de Agroksenmaen Holvikel-
lari in Helsinki (Vanha Talvitie 14), tussen 16.00 
en 20.00 uur. Welkom iedereen en dank aan 
allen die zich daarvoor inzetten!

En dan in december volgen nog de tradi-
tionele vieringen van Sinterklaas en Kerstmis 
door heel Finland. Genoeg samenscholing, 
warmte, licht en met als doel om u te berei-
ken, samen bijeen te komen, stil te staan bij het 
goede en soms het verdrietige en gezamenlijk 
wat lekkers te nuttigen. Heeft u nog wat te 
vieren? De NViF biedt u ruimte voor uw acti-
viteiten en draagt bij aan de organisatie ervan 
en een gedeelte van de activiteitskosten. Laat 
u dus horen, neem het initiatief en richt u tot 
ons netwerk. Houd de berichtgeving via email, 
nieuwsflits of Facebook-groep in de gaten. 
Komt u? Welkom!

Ik wens iedereen een goed najaar toe en 
graag tot ziens bij een van onze gezamenlijke 
evenementen.

 Met een groet,

 Michael

all-in
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In het kader van de evenementen rond Fin-
land/Suomi 100 valt het op dat er veel aan-
dacht besteed wordt aan VIP’s uit die honderd 
jaar, zoals onder andere Mannerheim, Kekko-
nen, Koivisto en Aalto. Wel te begrijpen, maar 
daar gaan we het dit keer nu eens niet over 
hebben.

Als uitgangspunt van mijn artikel wilde ik 
twee mensen volgen, Maria Lähteenmäki en 
Ossi Rahkonen, die een gedachtenwereld verte-
genwoordigen die helaas vaak vergeten wordt. 

Maria Lähteenmäki, professor geschiedenis, 
komt uit een groot piëtistisch gezin in Lapland 
en is als enige van de zeven kinderen in Zuid-
Finland terecht gekomen. Ook als professor wil 
ze haar eenvoudige komaf niet verloochenen. 
Haar leidraad als wetenschapper is de vrouwen-
emancipatie en het leven van gewone mensen 
in de loop van de Finse geschiedenis: ‘De moti-
vatie voor mijn onderzoek vind ik in het leven 
van eenvoudige mensen, als tegenwicht tegen 
de historische bespreking van mensen uit eli-
tekringen.’ (HS, 07-06-2017). Elite betreft toch 
slechts het bevoorrechte deel van de maat-
schappij. In die opvatting van mevrouw Läht-
eenmäki kan ik me wel vinden. Daarom heb ik 
er de laatste tijd vooral eens op gelet, hoe in 
dit jubileumjaar de gewoonheid van de maat-
schappij in de Finse geschiedenis van toen en 
de Finse maatschappij van nu in gangbare Finse 
media naar voren komt. 

Ossi Rahkonen, professor medische so-
ciologie, heeft van zijn kant interesse voor de 
maatschappelijke kanten van de volksgezond-
heid. Hij bestudeert onder andere de eetge-
woontes, het zich bewegen, slapen en het alco-

holgebruik van gewone mensen en de invloed 
daarvan op bijvoorbeeld hun scholing en op 
hun levenshouding in het algemeen. Hij stelt 
eenvoudigweg dat er in Finland wel degelijk 
een groot klasseonderscheid bestaat (en dat 
die misschien zelfs evident groter wordt), en 
dat zulke verschillen alles te maken hebben met 
de concrete levensverwachting van de betrok-
kenen. Arme mensen leven nu eenmaal minder 
gezond dan rijke mensen, dat is een feit. En dit 
vooral, omdat ze door minder geld ook minder 
kansen hebben. Ze hebben immers minder vrije 
of beter gezegd eigen tijd en komen door hun 
fysiek vaak zware leven en door vele psychische 
zorgen (dit geldt ook voor de werkloze mensen) 

er gewoon niet aan toe, beter voor zichzelf en 
hun naasten te zorgen. Arme families hebben 
nauwelijks de mogelijkheid die scholing en dat 
werk te realiseren, die zij zich misschien wel 
zouden wensen. Ze moeten er van ‘s morgens 
tot ‘s avonds op letten in leven te blijven, voor 
hun gezin te werken en daarmee punt uit. Rah-
konen verwerpt uitdrukkingen als ‘arm zijn is je 
eigen schuld’ of ‘ieder kan zelf zijn leven kie-
zen en bepalen’. Dat is gewoon niet waar, de 
een heeft meer en betere kansen dan de ander. 
Raak vind ik ook zijn korte uitspraak: ‘Van bo-
venaf is het gemakkelijk raad te geven, als men 

F I N L A N D / S U O M I  1 0 0 

V O O R  H E T  G E W O N E  F I N S E  V O L K

Landarbeiders in Bergans (Leppävaara)



7

zelf alles gekregen heeft’. Dat denk ik soms ook, 
als ik op tv politici of anderen hoor beweren, 
dat ze de oplossing voor sociale problemen ge-
vonden hebben. Rahkonens laatste woord in 
het uitgebreide interview in HS (13-04-2017) 
is ‘Onze wereld is een wrede wereld’ (‘Tämä on 
julma maailma’). Dat is dus zijn conclusie. Maar 
nu genoeg hierover.

HS 18-04-2017 kopt als volgt: ‘Uhrauksia 
sisarilta, ihmisarvo kaikille’: diaconessen (pro-
testantse ziekenzusters) offeren zich vrijwillig 
op om aan allen een menswaardig bestaan te 
bieden. Het gaat hier om het 150-jarige jubi-
leum van de diaconessenhuizen in Finland, 
die eens van de kerkelijke gemeentes de taak 
overnamen, voor behoeftigen, zieke, oude of 
gebrekkige mensen, te zorgen. Tegenwoordig 
bieden ze zelfs hulp voor drugsverslaafden aan 
via ‘ruiskunvaihto’-auto’s, een soort ambulan-
cehulp bij het inwisselen van drugsnaalden, zo-
als dat bijvoorbeeld ook in Nederland gebeurt. 
Ook daklozen en alcoholisten en een mens-
waardige begrafenis krijgen hun aandacht. Hier 
wordt een historisch gegroeide en goedlopende 
gemeenschap in een volop verdiend licht gezet, 
goed georganiseerd met een algemeen erkende 
verpleegstersopleiding, met goedverzorgde di-
aconessenhuizen en wat daarbij nodig is.

In de HS van 05-06-2017 werd het feno-
meen van kraamklinieken uitvoerig behandeld. 
Voor de geboortes van gezonde en levensvat-
bare kinderen wordt verloskundig veel gedaan 
in Finland en dat is een van de redenen dat 
Finland tot de landen behoort, waar de kin-
dersterfte tot een minimum beperkt is. Ook 
Nederland hoort bij deze landen, maar het 
systeem van vroedvrouwen en thuishulp daar 
is anders. 

De HS van 20-08-2017 schrijft uitvoe-
rig: ‘Neuvolat ovat auttaneet lapsia jo yli sata 
vuotta’, al vanaf 1904 zijn er in Finland van 
staatswege consultatiebureaus (neuvolat; het 

eerste bureau was overigens niet voor niets in 
Kallio, een bekende arbeiderswijk van Helsinki). 
Deze boden en bieden gratis consultatie voor 
jonge moeders aan, en dat vóór, tijdens en na 
de geboorte van hun kinderen. En die zorg was 
en is nog steeds effectief en dekkend. De laat-
ste tijd is zelfs de kartonnen ‘babydoos’, met 
veel gratis inhoud aan kinderkleding en zo, in-
ternationaal bekender geworden. En waarom 
ook niet? Daarin hebben overigens ook mijn 
eigen kinderen goed geslapen, want de doos 
zelf is ook als volledig uitgeruste, eerste wieg 
bedoeld, al is daar (mijns inziens ten onrechte) 
kritiek op geleverd, met name vanwege het ge-
vaar van wiegendood.  

Nu een heel ander thema waar de niet-VIP’s 
in Finland een grote rol gespeeld hebben: de 
volkstuintjes. Dat is natuurlijk niet typisch Fins. 
In Engeland heb je ze, in Duitsland (de Schre-
bergärten) en elders ook. In Nederland zie je ze 
soms nog langs de spoorrails, maar toch … in 
Finland zijn ze er nog steeds, vaak vele tezamen 
op uitgestrekte, braakliggende terreinen, door 
de bewerkers ervan goed verzorgd en van de 

stad gehuurd en dat in groten getale. Uiteraard 
in tijden van armoede en nood (en die waren 
er de laatste honderd jaar vaak, zeker tot in de 
jaren vijftig) gold als slogan: ‘kaikki irti puutar-
hoista’, haal zoveel mogelijk uit je volkstuintje 
(HS 22-06-2017). Dat was zeker honderd jaar 

>>

Volkstuintjes in Ruskeasuo, Helsinki.



8

geleden nodig (want toen was de Eerste We-
reldoorlog met alle ellende vandien nog steeds 
niet afgelopen) en ook lang daarna nog was het 
voor veel families een levensnoodzakelijkheid. 
In het volkstuintje werkte het hele gezin nauw 
samen door aardappelen, groente, kool en bes-
sen te kweken, om zo de komende winter te 
kunnen overleven. Natuurlijk werden er in later 
tijden ook sierbloemen gekweekt en speelde de 
tuintjes ook meer en meer een rol als gezond 
oord van uitrusten van het vele werk. Daaruit 
is dan (later vooral) ook het intensieve ‘mökki’-
leven van Finland ontstaan met sauna, gelegen 
in een bos met bessen en paddestoelen of aan 
het water, waarin je lekker kon zwemmen, waar 
eetbare vis rondzwom en waarop je heerlijk in 
rust en stilte kon rondroeien. Ook dit is voor 
heel velen in Finland van groot levensbelang 
geworden en is het nog steeds, wellicht toch 
anders dan in andere landen, uitgezonderd wel-
licht in Zweden. Maar ook daar is het anders, 
minder primitief! 

‘Sauna on kaikille’, de sauna is er voor ie-
dereen (HS 15-04-2017). Bedoeld wordt hier 
een eenvoudige, bijna primitieve sauna, zonder 
luxe, maar wel gezellig en veilig en meestal van 
hout en houtgestookt. Een sauna, waarin je je 
echt samen ontspannen met elkaar kunt pra-
ten over van alles en nog wat, oppervlakkig of 
serieus. Vooral de Sompasauna aan het water 
tegenover Kruununhaka (in de stad dus, maar 

wel aan het water) is de afgelopen tijd onder-
werp van discussie geweest, omdat die primi-
tieve en wat provocerende sauna zogenaamd 
slecht past bij de burgerlijke samenleving van 
nu. Maar ok, waarom eigenlijk niet? Als ze an-
deren daarmee niet echt storen. 

‘Englannin kieli sitoi Suomen kiini länteen’, 
de Engelse taal koppelde Finland aan het wes-
ten (HS 07-05-2017). En dat terwijl juist Enge-
land tijdens de Finse Vervolgoorlog met name 
de geallieerde vijand vertegenwoordigde. Maar 
juist die Engelse georiënteerde organisaties 
(bijvoorbeeld de afdeling Engels van de univer-
siteit of the British Council) deden er (ondanks 
chronisch geldgebrek aan beide kanten) alles 
aan, de Finnen via lessen en cultuurimport de 
Engelse taal en cultuur bij te brengen, om ze 
zo wat meer los te weken van de bedreigende 
communistische wereld, en dat zelfs met enig 
succes. Het bleef niet alleen bij de opleiding 
van competente leraren Engels of het verzor-
gen van goed Engels lesmateriaal of het coa-
chen van tolken voor de internationale olym-
pische spelen in 1952, maar het zette daarna 
tevens snel door en heeft inderdaad de ogen 
van vele Finnen geopend voor de westerse we-
reld. Vooral na 1953, toen ‘Stalin meni, farkut 
tulivat’, toen Stalin overleed, maar de spijker-
broeken opkwamen (HS 16-05-2017). En niet 
alleen de altijddurende, echte jeans, maar ook 
Coca-Cola, Elvis Presley, Marlon Brando, base-
ball en welke zegeningen van het westen dan 
ook, vertegenwoordigd in muziek, bioscoop of 
sport. Dat alles  werd onder de Finse jongeren 
populair.

In Nederland wordt veel koffie gedronken, 
in Finland ook. In beide landen kenden we tij-
dens de oorlog surrogaatkoffie, in Nederland 
denk ik bijvoorbeeld terug aan het koffietoe-
voegsel Buisman gebrande suiker. Maar de 
manier waarop de Finnen in 1946 naar echte 
koffie snakten en het eerste ‘koffieschip’ Hera-

Sompasauna in Kalasatama 2013.  Helsinkikuvia.fi
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cles vanaf Rio de Janeiro dag voor dag tot in de 
haven van Turku en verder via de toenmalige 
media volgden, is toch wel heel apart geweest. 
‘Heracles helpotti kahvikansan tuskaa’, Hera-
cles verlichtte het koffieleed van het Finse volk. 
‘Kahvilasti saapunut onnellisesti perille’, hèhè, 
de koffielading is goed en wel op haar uitein-
delijke bestemming aangekomen (HS 14-05-
2017). En koffie wordt er gedronken in Finland, 
toen en nu, bij bakken. 

Na de winteroorlog kwamen er veel Kare-
lische vluchtelingen naar het westen. De Zwe-
den waren weliswaar neutraal gebleven, maar 
ongevoelig voor het leed van de Finse Winter-
oorlog en van de gevluchte Kareliërs uit het 
oosten waren ze zeker niet. De geprefabriceerde 
huisbouwtechniek was toen in Zweden al heel 
ver ontwikkeld, en omdat de Zweden de Finnen 
wilden helpen, schonken ze aan de mannen van 
Finland, die hun have en goed verloren had-
den of die oorlogsinvaliden waren geworden 

(met hun gezin), 2000 Zweedse houten hui-
zen, die nu nog steeds modern aandoen: met 
stromend water en toiletten binnenshuis met 
waterspoeling, een zeldzaamheid toentertijd! 
Die Zweedse huizen doen grotendeels nog in 
hun oorspronkelijke of omgebouwde toestand 
dienst en blijven (wellicht ook om nostalgische 
redenen) bij velen zeer geliefd. Dit grote en 
ruimhartige geschenk heeft veel Finnen in die 
tijden van nood rond 1940 goed gedaan (HS 

19-06-2017). Ik denk hier overigens ook aan de 
Finse huizen, die Finland in 1953 aan Nederland 
schonk na de watersnoodramp, ook zulke prak-
tische, snel op te bouwen of te verplaatsen en 
geprefabriceerde huizen of scholen. Ook daar-
van zijn er in Nederland nog wel wat over.  

Nu gaan we weer terug naar 1917. Het 
voorjaar en de zomer waren dat jaar in Finland 
slecht. De graanoogst mislukte vrijwel en van-
wege de Eerste Wereldoorlog was de graanaan-
voer van elders miniem. Finland was tot dan 
toe voor rond 50% afhankelijk van graanimport 
vanuit Rusland en Duitsland. Dat liep vanwege 
de oorlog uiteraard ook niet zo soepel, om het 
maar zacht uit te drukken. En daarbij moeten 
we bedenken, dat toentertijd brood voor de 
normale Fin het voornaamste voedsel was.

In de HS van 30-04-2017 wordt het jaar 
1917 als ‘mustavalkoinen’, zwart-wit, bestem-
peld. Het witte, het positieve dus, was toen 
misschien de Februarirevolutie, het aftreden 
van de tsaar en de hoopgevende tussentijdse 
volksregering in Rusland. Het grootvorstendom 
Finland was in 1917 nog niet van het Russische 
rijk gescheiden. Maar het zwarte, het negatie-
ve, was wel de honger, de politieke onzekerheid 
en de machteloosheid van de eigen Finse rege-
ring, de noodzakelijke sociale problemen op te 
lossen. 

In Finland waren er toen verder zo’n 
100.000 Russische soldaten gestationeerd en 
het was totaal niet duidelijk, hoe deze grote 
en volksvreemde groep op de gebeurtenissen 
in Rusland zou reageren en ook niet, hoe die in 
deze armoedige hongertijd gevoed moest wor-
den. Er was te weinig graan en te weinig vlees, 
er was grote onzekerheid en toekomstangst; 
en dat alles spookte rond in de hoofden van de 
gewone, hongerlijdende Finse mensen. ‘Nälkä 
kiihdytti kansan kiukkua’, honger maakte het 

>>

Zweedse huizen in Lappeenranta, 1946.  Jyrkinen.fi
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volk kwader en kwader (HS 16-07-2017). Is 
het dan zo verwonderlijk, dat veel Finse vrou-
wen zich bij de Rode Garde aansloten, met of 
zonder wapens, als ze maar mee konden doen? 
En dat waren er niet maar een paar, maar meer 
dan 2500 vrouwen. En het betrof meestal geen 
politieke keus, maar een noodreactie. 

Wat de Rode en de Witte Garde betreft 
denk ik steeds meer zo, dat het Finse volk al 
sinds de opstand in 1905 meer en meer in twee 
elkaar vijandige partijen verdeeld werd: aan de 
ene kant de rode, socialistisch georiënteerde 
partij, die alleen maar naar meer welvaart en 
zekerheid voor zichzelf en hun gezin verlang-
den. En aan de andere kant de witte partij, die 
de burgerlijke verworvenheden van een deel 
van het volk koste wat het kost wilden verdedi-
gen, maar toch wel steeds meer ten koste van 
het arme en behoeftige deel van de bevolking. 
Dat vooral zette kwaad bloed en steeds dui-
delijker dreigde een harde botsing tussen deze 
twee partijen, die dan uiteindelijk begin 1918 

ook losbarstte in een bloedige, maar vooral tra-
gische burgeroorlog, waarbij de Witte Gardes 
met militaire hulp van Waffenbruder Deutsch-
land en de soldaten van het in Duitsland ge-
trainde Jägerbataljon het uiteindelijk wonnen 
van de Rode Gardes, die van hun kant inder-
daad ondersteund werden door de bolsjevieken 
uit Rusland. Maar het ging hier echter wel om 

twee soorten burgers van hetzelfde land, en 
niet zonder meer om twee politieke partijen, 
enerzijds de radicale socialisten van Finland en 
anderzijds de konservatieve coalitiepartij, ver-
dedigers van de burgerlijke rechten. 

In het begin was de strijd inderdaad een be-
vrijdingsoorlog, toen de Russische soldaten na 
de Finse onafhankelijkheidsverklaring het land 
uitgezet moesten worden, maar al snel ont-
aardde het geheel tot een burgeroorlog, waar-
bij de rode burger tegen de witte burger vocht. 

De grootste tragiek ligt echter vooral in de 
behandeling van de gevangenen na het bijleg-
gen van de strijd. Die onderlinge strijd was on-
menselijk hard geweest en werkte al snel in het 
nadeel van de opstandige roden. Het heeft vele 
jaren geduurd voordat links en rechts, om het 
in politieke termen uit te drukken, elkaar min 
of meer eerlijk en welgemeend in de ogen kon-
den of wilden zien. De populariteit van Man-
nerheim is ook pas echt duidelijk en algemener 
geworden na de Winteroorlog in 1940, toen hij 
inderdaad Finland heeft gered van de onder-
gang. Het was voor mij heel aangrijpend een 
lang artikel te lezen in de HS van 22-06-2017: 
‘Punavangit odottivat teloituksia Suomenlin-
nassa’, de rode gevangenen wachtten in deze 
cellen van Suomenlinna op hun executie. Of  
met dat uitmoorden (over en weer) gerechtig-
heid gepleegd is, is nog steeds een goede en 
gedeeltelijk onbeantwoorde vraag. 

Gevangenis voor de Rode Gardes, Suomenlinna.

Jägers in Vaasa, 1918
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Twee zaken horen nog thuis in dit over-
zicht. ‘Sukulaisen sotaretket selviävät netissä’, 
de oorlogsactiviteiten van een verwant kunnen 
via het internet opgehelderd worden (HS 23-
04-2017). Dit wil zeggen, dat het doen en laten 
van Jan Soldaat, van (groot)vader, broer of zoon 
als geregistreerd soldaat in de oorlog nu voor 
eenieder mogelijk geworden en gemaakt is via 
het internet. Een andere weldoende activiteit 
is, dat er mensen zijn, die achter de huidige Fin-
se grens (in het Russische Karelië dus) in nogal 
verwaarloosde graven van gevallenen tijdens 
de Fins-Russische oorlogen (1939-1944) de 
overblijfselen van hen proberen te identificeren 
en dan gereinigd naar Finland laten brengen, 
om daar herbegraven te worden in hun eigen 
woonplaats. Want rond Viipuri, Summa en Tai-
pale is er enorm hard gevochten. ‘Ryhmä Taipa-
le tuo sodissa kaatuneet kotiin’, de zoekgroep 
Taipale brengt de in de oorlogen gevallenen 
naar huis (HS 20-05-2017). Voor deze uitdruk-

kelijke en moeizame eerbied voor de gestorve-
nen kan ik alleen maar mijn pet afnemen.

Ter afsluiting wil ik een anonieme vrouw uit 
Varkaus naar voren halen, die tevreden en stil 
als nunna Ksenia in het orthodoxe klooster Lin-
tula in Heinävesi leeft (HS 08-07-2017). Zulke 
stille getuigen van de eeuwige en menselijke 
waarde van het Finse volk staan hoog in mijn 
vaandel geschreven, omdat ze door hun leven 
en werken willen getuigen van de inhoud van 
het menselijk leven in Finland. De kloosters Lin-
tula en Valamo zijn niet voor niets nog steeds 
toeristisch attracties voor velen, die verder wil-
len denken dan de dag van vandaag, naar ach-
teren maar vooral ook naar voren. Dat kunnen 
we alleen maar respecteren.

Peter Starmans 

all-in
Car rental made personal
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Ik weet nog goed toen ik voor het eerst 
in Finland aankwam. Samen met mijn beste 
vriendin op ons zeventiende voor het eerst al-
leen op vakantie, en dan ook nog eens voor drie 
weken! We hadden deze vakantie al maanden-
lang voorbereid, want elke dag moest van tevo-
ren volledig ingepland aan onze ouders worden 
afgeleverd. We hadden grootse plannen, zoveel 
mogelijk festivals bezoeken en zoveel mogelijk 
van het mooie land zien. 

Zodra we het centrum van Helsinki betra-
den met onze enorme rugzakken, stormden we 
de Stockmann binnen om daar gelijk onze fes-
tivalkaartjes te bemachtigen. Dat was meteen 
ook mijn eerste echte kennismaking met de ei-
genaardige gewoonten van de Fin. Vol enthou-
siasme stapten we die mooie gouden lift in (je 
kent hem wel) en begroetten we een oud echt-
paar dat samen met ons in diezelfde lift stond. 
Koud keken ze ons aan, alsof ze het liefst wilden 
dat we zo snel mogelijk uit hun ogen zouden 
verdwijnen. Na een ongemakkelijke minuut in 
de lift, vonden we onze weg naar de ticketcoun-
ter en kon onze eerste vakantie zonder ouders 
eindelijk echt beginnen...

 
Ik woon inmiddels al meer dan acht jaar 

in Finland, en verbaas mij dus (bijna) nergens 
meer over als het op de eigenaardigheden van 
Finnen aankomt. Toch blijf ik soms dingen tegen 
komen die me aan het lachen maken, elke keer 
dat ik bij mijn schoonfamilie op bezoek ben, en 
elke keer dat ik de metro instap. Stiekem vind 
ik deze dingen uitermate vermakelijk en zou ik 
het jammer vinden als ik ze nooit meer tegen 
zou komen!

Hieronder heb ik een lijstje samengesteld 
met uiterst onbelangrijke dingen, die mij altijd 
een glimlach bezorgen, mijn ogen laten rollen en 
mij zachtjes in mezelf laten zeggen ‘Finnen ...’.

 
Finnen en de Moccamaster

Ik heb mij laten vertellen dat Finnen gemid-
deld de meeste koffie ter wereld drinken. Keer 
op keer verbaas ik me over dit feit en probeer 
ik dat te beredeneren. Finnen hebben uiteraard 
een veel te hechte band met hun geliefde moc-
camaster, maar gebruiken deze helaas dag in 
dag uit om de slapste bak slootwater ter wereld 
te produceren.  Zodra ik bij mijn schoonouders 
koffie zet, wordt er meteen iets gezegd over 
hoe sterk deze wel niet is. 

De enige conclusie die ik kan trekken is dan 
dat dit hoge gemiddelde van koffieconsumptie 
dan gebaseerd is op het aantal koppen koffie 
per dag. Ja, zo kan ik ook een wereldrecord ver-
breken :).

Finnen en uiterst hardnekkige ontbijt-
rituelen

Iedereen herkent dit, ongetwijfeld. Zodra 
je met een Fin samenwoont weet je dat er een 
aantal producten zijn die niet mogen ontbre-
ken in de keuken: Kaas, saunapalvikinkku (je-
weetwel, van die ronde plakken vadsige ham), 
komkommer en ruisleipä. Elke ochtend wordt 
de dag hiermee begonnen. Een stuk droog ruis-
leipä, (veel te weinig) boter, kaas en ham. Het 
geheel wordt vervolgens afgemaakt met een 
paar schijfjes komkommer. 

Ik hou erg van brood, maar persoonlijk kwam 
dit mij na een week al de oren uit. Finnen kunnen 
dit dus gemakkelijk elke dag voor de rest van hun 
leven eten, en daar dan ook nog van genieten. 
Respect.

F I N L A N D  -  H E T  L A N D  D E R  E I G E N A A R D I G E 

G E W O O N T E N  -  D E E L  1
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Finnen en Aamuolut
Dat Finnen wat alcohol betreft nauw ver-

want zijn aan Russen weten we allemaal. Wat 
mij hieraan vooral verbaast is de tijdstippen 
waarop. Vaak ben ik al erg vroeg aanwezig op 
het vliegveld, op tijdstippen waarop elk ge-
woon mens zich nog heerlijk een keer of wat 

omdraait in bed. Tevens is dat ook het mo-
ment dat sommige eet- en drinkgelegenheden 
hun deuren langzaamaan openen. Vaak alvast 
vergezeld door een eenzame Finse reiziger die 
heerlijk zijn ‘Aamuolut’ nuttigt, gevolgd door 
een tweede.

Sanne

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

	 •	 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
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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
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Ella en Otto zijn al vroeg op. Pappa en 
mamma slapen nog. Die zijn nog heel moe. Gis-
teravond hadden ze namelijk een feestje en zijn 
ze pas laat gaan slapen. Het feestje was thuis 
in de woonkamer. En dat kan je wel zien want 
op het aanrecht staan nog allemaal lege glazen. 
Niet alle glazen zijn helemaal leeg. In sommige 
glazen zit nog een restje bier of wijn.

Otto heeft een idee; ‘Zullen we stiekem 
bier en wijn drinken? Dan doen we net alsof we 
op een feestje zijn.’ Ella trekt een vies gezicht. 
‘Hè jakkes’, zegt ze. ‘Bier en wijn. Dat mag he-
lemaal niet en bovendien lust je dat niet’, zegt 
Ella. ‘Wellus, dat lust ik wel’, zegt Otto stoer. 
‘Nou ik doe mooi niet mee, ik lust geen wijn en 
ook geen bier. Straks word ik er ziek van’, zegt 
Ella. ‘Puh,’ zegt Otto, ‘dan doe je toch lekker 
niet mee. Ik ga mooi een feestje in mijn eentje 
vieren.’

Otto pakt alle bierglazen en zet ze op de 
keukentafel. Dan gooit hij alle restjes in een 
glas. ‘Kijk, ik heb nu een vol glas bier en dat ga 
ik helemaal opdrinken’, vertelt Otto. Hij schudt 
het glas een beetje heen en weer zodat er weer 
wat schuim op het bier komt. Dan begint Otto 
te drinken. Eerst neemt hij voorzichtig een slok. 
Bah, denkt Otto, maar hij zegt niets want hij 
wil zich groot houden. Otto neemt nog een 
slok en nog een slok. Net zoveel totdat het glas 
halfleeg is. Maar het bier smaakt helemaal niet 
lekker. Het smaakt bitter. Hij wordt er ook een 
beetje duizelig van. Net alsof hij rondjes draait. 
Vlug gaat hij op de bank zitten. Ella moet la-
chen. ‘Ha, ha, je moet ook niet zo stom doen. 
Als je nu ziek wordt is het mooi je eigen schuld’, 
vindt Ella. Otto zegt niets. Ella heeft gelijk. Hij 
had het nooit moeten doen. Hij voelt zich niet 
lekker. Zijn gezicht wordt spierwit.

‘Ohhhh, ik denk dat ik moet overgeven’, 

kreunt Otto. Ella rent ondertussen naar de 
slaapkamer van mamma en pappa om die uit 
bed te halen; ‘Pap, Otto heeft bier gedronken 
en nu moet hij overgeven.’ Pappa komt uit bed 
en gaat snel op zoek naar Otto. Daar ziet hij 
Otto, die hangt boven de wc en is, ja hoor…., 
het bier komt er al snel weer uit. ‘Sufferd’, zegt 
pappa. 

Hij neemt Otto mee naar de keuken en laat 
hem heel veel water drinken. Dan moet Otto 
op de bank in de kamer gaan zitten. ‘Het zal 
wel even duren, maar als het goed is, voel je je 
straks vanzelf weer wat beter’, zegt pappa nu 
bezorgd.

Otto zit als een zielig vogeltje op de bank. 
Hij voelt zich heel beroerd. ‘Ik drink nooit meer 
bier. Ook niet als ik achttien ben’, piept hij met 
zijn hoofd omlaag. Hij durft Ella niet aan te kij-
ken. Ze had dus toch gelijk gehad.

Dan moet pappa ook een beetje lachen. 
‘Weet je dat toen ik de eerste keer bier dronk, 
ik ook moest overgeven. Ik had toen stiekem 
opa’s biertje opgedronken. Pas toen ik groot 
was heb ik weer een keer bier gedronken. En 
toen smaakte het wel lekker en werd ik er niet 
meer ziek van. Dus wacht maar tot je achttien 
bent. Dan vind je het vast lekker en dan kunnen 
we ook samen eens een biertje drinken’, zegt 
pappa. En dan voelt Otto zich al snel een beetje 
beter. Want samen met Pappa een biertje drin-
ken is toch een leuker feestje dan alleen.

Ellen

O T T O  V I E R T  E E N  F E E S T J E 
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Iedereen die mij een beetje kent, weet dat 
ik al heel lang fan ben van de Nieuw-Zeelandse 
artiest Neil Finn. Neil Finn is de frontman van 
de band Crowded House, die u vast wel kent 
van de megahits Don’t Dream It’s Over en Into 
Temptation. Crowded House hield eind jaren 
90 op te bestaan, maar Neil Finn is daarna 
doorgegaan als soloartiest en heeft nog vele 
mooie Cd’s gemaakt. Bovendien treedt Crow-
ded House nog met enige regelmaat op. In Aus-
tralië en Nieuw-Zeeland is Neil nog altijd even 
populair, en ook in Nederland zijn er nog veel 
mensen fan van hem en de band.

Om even aan te geven dat ik echt groot fan 
ben, 10 jaar geleden ben ik naar Australië en 
Nieuw-Zeeland gereisd om een reünietournee 
bij te wonen van zijn allereerste band, Split Enz. 
Frits Spits was daar destijds lyrisch over op de 
radio, en al snel deelde ik zijn enthousiasme. 
Ik heb Neil Finn ook solo regelmatig gezien, in 
London, in Ierland en zelfs in Los Angeles. Ik heb 
hem ook regelmatig ontmoet. Na de shows of 
tijdens een afterparty. 

Gedurende de jaren zijn er via de fanclub 
een groot aantal mooie vriendschappen ont-
staan. De fanclub, genaamd Frenz of the Enz, 
staat bekend als een van de trouwste fanclubs, 
en dat heb ik ook altijd zo gevoeld. Als er een 
tournee is, zijn er altijd vaste clubjes fans (in-
middels allemaal op ietwat gevorderde leeftijd) 
die met elkaar optrekken, en er is altijd wel bij 
iemand een bed te vinden om een paar nacht-
jes te logeren. Tegenwoordig is dat meer in de 
vorm van een Airbnb, waar we dan met z’n allen 
logeren. Ik heb in de loop der jaren ook erg veel 
mooie verhalen gehoord over hoe Neils muziek 
van invloed is geweest op het leven van de fans. 
In goede en slechte tijden. Zelf heb ik ook zo’n 
verhaal, maar dat is niet voor nu. 

Op een donkere dag in februari 2015 kreeg 

ik ineens het idee om die verhalen te gaan ver-
zamelen en te bundelen in een boek. Ik verzon 
een mooie elevator pitch en e-mailde mijn idee 
dezelfde dag nog naar Neils manager in Nieuw-
Zeeland en naar de voorzitter van de fanclub in 
Australië. Mijn plan was om er een tributeboek 
van te maken en het hem aan te bieden rond 
zijn zestigste verjaardag, in mei volgend jaar. 
Ik kreeg nog dezelfde dag van allebei hetzelfde 
antwoord: Go for it! Dus ik maakte een Face-
book-pagina, opende een Twitteraccount en 
met behulp van een vriendin (ook fan) maakte 
ik ook een website. Ik dacht dat het projectje 
binnen een paar maanden wel gepiept zou zijn. 

Maar dat had ik onderschat! Omdat ik ook 
mocht adverteren op de officiële webpage van 
Neil Finn, met een bijbehorende mailinglist van 
meer dan 80.000 mensen, liep het binnen een 
week volkomen vast. Omdat de reacties wer-
kelijk van over de hele wereld binnenstroom-
den, werd het al snel een 24/7 projectje, en ik 
kon het totaal niet aan. Dus ik schakelde twee 
vriendinnen in de VS in die de ‘nachtdienst’ 
voor hun rekening namen. We kregen verhalen, 
songs, tekeningen, foto’s, het hield niet op. We 
waren er gigantisch veel tijd mee kwijt, vooral 
ook met het selecteren van alles. 

Inmiddels had de man zelf ook gehoord wat 
we aan het doen waren en hij vond het een erg 
leuk idee. Het leek me dus wel zo netjes om me 
ook officieel aan hem voor te stellen, en vorig 
jaar februari kreeg ik daarvoor de kans toen hij 
voor een aantal optredens in Nederland was. In 
mijn geliefde Rotterdam. We hadden al eerder 
geprobeerd af te spreken na een concert in Lon-
den, maar dat was misgelopen. Maar nu ging 
het dus echt lukken.

Ik logeerde het weekend bij mijn beste 
vriendin. Zij wilde graag mee naar de afspraak, 
om mij morele steun te verlenen en natuurlijk 

B O E K
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ook om Neil te zien. De afspraak was om hem 
te ontmoeten na de soundcheck in de Doelen. 
Ietwat zenuwachtig meldden we ons bij de 
artiesteningang, en gelukkig mochten we bin-
nenkomen en een kopje koffie nemen. We kon-
den nog het laatste stukje van de soundcheck 
meeluisteren, en even later hoorden we hem 
zeggen dat hij naar beneden ging om ons te 
ontmoeten. Neil kwam de trap af, wij stonden 
op ... maar hij zag ons niet en liep meteen door 
naar buiten. Verbijsterd keken mijn vriendin 
en ik elkaar aan, zou hij denken dat we buiten 
stonden? Ik kon maar één ding doen, en dat 
was achter hem aan! Eenmaal buiten gekomen 
zag ik dat hij er flink de sokken had ingezet en 
ik kon hem niet inhalen. Toen hij bijna om de 
hoek verdween begreep ik dat ik echt niet an-
ders kon, en ik riep voorzichtig: Neil! Hij hoorde 
me niet. Nog maar een keer dan, en nu harder: 
Neil! Neil Finn! (stel je voor: deze man is al 30 
jaar mijn absolute held, en nu loop ik in een 
straatje in Rotterdam letterlijk achter hem aan 
te rennen!). Mijn vriendin was achter me aan 
naar buiten gekomen en die probeerde nog een 
foto te maken van het ietwat absurde geheel, 
maar die is helaas mislukt. Gelukkig hoorde hij 
me, draaide hij zich om en kwam met uitgesto-

ken hand op me af. Hij dacht inderdaad dat we 
buiten stonden en toen hij niemand zag was 
hij bang dat we al weg waren dus hij ging ons 
zoeken (!). 

We hebben daarna nog een gezellig bakje 
gedaan, en hem alles over het boek verteld 
voor zover hij dat nog niet wist. Omdat het niet 
de bedoeling was om geld met het boek te ver-
dienen, stemden we ook nog even met hem af 
of hij nog steeds wilde dat de opbrengst naar 
Artsen zonder Grenzen zou gaan, en dat was zo. 
Na een klein uurtje ging hij terug om zich voor 
te bereiden op de show, en wij ook. Toen we 
weer buiten stonden moest ik even diep adem-
halen, liep ik hier echt een uurtje geleden in dit 
straatje achter Neil Finn aan te rennen? Maar 
inderdaad.

Voor wie het wil weten, het boek is in het 
Engels en heet We Got You! (a tribute to Neil 
Finn written by his friends, fans en Frenz) en 
komt hopelijk binnen twee maanden uit. En de 
opbrengst gaat naar Artsen zonder Grenzen.

Suzan Buurman

+31629510255 Wilfred
+31640893616 Robin
+31718874047 Fax

Evertsenstraat 148, 2231 RD Rijnsburg, The Netherlands

“weekly services to and from Scandinavia”
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De jongste zuster van Jan, Suze, en haar man 
Durk kwamen deze zomer bij ons op bezoek. Ze 
waren al enkele jaren niet geweest en we wa-
ren blij ze weer te zien. Dat het deze zomer hier 
zo koud was - volgens de krant komt dat maar 
eenmaal in de honderd jaar voor -  vonden ze 
gelukkig niet zo erg.  Ze waren met hun eigen 
auto die ruim genoeg was om desnoods ook in 
te slapen. De eerste nacht, direct na aankomst 
van de boot in Naantali, hadden ze een pro-
bleempje toen ze op een camping in de auto 
wilden overnachten. Volgens het personeel van 
de camping mag men in Finland niet in een ge-
wone auto slapen, alleen in een camper. Ik heb 
nooit van zo’n regel gehoord en zij hadden ook 
zoiets bij andere campings niet eerder meege-
maakt. Ik vraag me af of dat nu echt klopt, ik 
kan het me moeilijk voorstellen. Suze en Durk 
wisten wel dat je in Finland vrij mag kamperen 
maar ze hadden liever een camping. In de buurt 
van Somero hadden ze een andere, heel leuke 
camping gevonden.

Suze en Durk waren eerst enkele dagen bij 
ons, brachten vanuit Nederland kazen, verschil-
lende soorten kruidkoek, appelstroop en stroop-
wafels mee. Dat zijn allemaal dingen die je niet 
in Finland – tenminste niet in Iitti – kan krijgen 
en die we heel lekker vinden. Vervolgens reden 
ze enkele dagen rond en kwamen via ons terug. 
Daarnaast zagen ze ook onze drie kinderen en 
alle kleinkinderen (maar niet onze pleegdoch-
ter met familie, want die woont in Nederland). 
We hadden gepland ze leuke evenementen in 
de omgeving te laten zien, maar toen ze net bij 
ons waren, verstuikte Jan zijn voet, zodat we 
ze met zijn tweeën naar de zomermarkt in de 
buurgemeente lieten gaan. Daar hadden ze zich 
ook zonder ons  uitstekend vermaakt en lekker-
nijen van verschillende kraampjes gegeten. Een 

van hun vele gemakkelijke kanten is dat ze bijna 
alles lusten en ook onbekende dingen interes-
sant en lekker vinden, zoals kalakukko (met vis-
jes gevuld roggebrood), loimulohi (open vuur 
gemaakte zalm) en muikku (kleine zoetwater-
visjes, marene). Ook waren ze enthousiast over 
de smaakvolle Finse aardbeien, blijkbaar een 
groot verschil met de Nederlandse.

Daarna gingen Suze en Durk naar een na-
tuurpark in het oosten van Finland, maar die 
reis viel een beetje tegen, want toen was het 
juist in die hoek heel koud, winderig en regen-
achtig. En het was haast grappig dat het even 
later toen ze geschrokken terugkwamen, juist 
andersom was, overal koud en regen, maar in 
die hoek in het oosten zonnig en warm. Maar ze 
hadden wel genoten van de prachtige bloem-
rijke bermen, vooral langs de kleinere wegen.

Toen Suze en Durk weer bij ons waren, was 
de voet van Jan al beter, maar toen was ik het 
die een voet verstuikte. Daarom moest ik thuis 
blijven toen Jan, Suze en Durk naar het kerk-
dorp van Iitti gingen. Dit oude dorp is heel klein 
en mooi gebleven, omdat het tussen drie me-
ren meren ligt en daardoor niet heeft kunnen 
groeien. In de oude school tegenover de kerk 
is een koffiehuis dat in de zomer wordt gerund 
door verschillende verenigingen, en steeds drie 
of vier dagen per vereniging. Per vereniging 
verandert daarom het aanbod aan zoete en 
hartige dingen bij de koffie, zodat je nooit van 
tevoren weet wat je krijgt, en dat maakt het 
elke keer weer spannend. In hetzelfde gebouw 
is ook een om de twee weken veranderende 
kunsttentoonstelling. Die week was het de kof-
fiebeurt van een vrouwenvereniging en er was 
uitzonderlijk lekker gebak. Zo lekker dat Jan ook 
iets mee naar huis had genomen: enkele lek-

E E N  K O U D E  Z O M E R
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kere stukken gebak met meringue en rabarber. 
Ze hadden ook van de tentoonstelling verteld, 
maar ik kan me niet meer voor de geest halen 
wat het was. Maar de smaak van het meringue-
rabarber gebak kan ik nog steeds proeven.

Op de terugweg hadden Suze en Durk ook 
heel rustig aan gedaan. Ze waren nog met Pau-
lina in het oude Porvoo geweest en bij Tom en 

Jaana alle opgezette kikkers en slangen van 
Tom bekeken – en natuurlijk ook lekker ge-
geten, want Tom en Jaana houden allebei van 
eten maken. Het rijden naar Nederland ging 
heel goed en nu zijn ze weer thuis in Friesland.

Marketta 

Het is weer paddenstoelentijd! Tijd om de 
laarzen aan te trekken, paddenstoelenmes te-
voorschijn te halen, en het bos in te trekken op 
zoek naar porcini’s. 

Herfst is toch denk ik wel mijn favoriete sei-
zoen. Vaak is het nog lekker warm en beginnen 
de nachten weer iets langer te worden. Perfect 
dus om op zo’n fijne donkere avond een heerlijk 
gerecht klaar te maken van de zelf gevonden 
(of gedroogde en gekochte) porcini’s.

Ingrediënten: 
- 200 gram verse of 40 gram  

 gedroogde porcini’s 
- boter
- verse peterselie
- 2 teentjes knoflook
- 250 gram spaghetti
- zout
- peper 

Bereiding:
Snijd de porcini’s in plakjes. Als je gedroog-

de paddenstoelen gebruikt, week deze dan een 
uurtje of twee in lauw water voor gebruik. Gooi 
dit water niet weg!

Bak de paddenstoelen, knoflook en wat pe-
terselie een minuut of 5 in boter, totdat ze een 
beetje bruin beginnen te worden. Voeg vervol-
gens naar smaak zout en peper toe.

Als je gedroogde paddenstoelen hebt ge-
bruikt, voeg het overgebleven water dan nu aan 
de pan toe, en laat dit geheel verdampen. Op 
die manier gaat niks van de smaak van de pad-
denstoelen verloren. 

Kook vervolgens de spaghetti volgens de 
instructies op het pak. Zodra de pasta klaar is, 
voeg je deze toe aan de pan met paddenstoe-
len. Voeg vervolgens nog een klont boter toe en 
mix het geheel samen met een pastatang. 

Zodra de pasta over de borden is verdeeld 
strooi je er parmezaanse kaas overheen en 
maak je het af met wat verse peterselie bo-
venop.

Eet smakelijk! Sanne

T A T T I P A S T A
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Op een zaterdag in augustus bestaat er 
niets heerlijkers dan de slurpende zoenen van 
mijn laarzen in het moeras. Ik vind steun op 
een graspol maar bij de volgende stap zakt 
mijn voet een decimeter weg in het met ster-
retjesmos beklede waterbed. Verder is het 
nagenoeg stil – zo stil dat ik opschrik van ge-
ritsel achter me. Niets te zien. Een stap later 
hoor ik het geluid opnieuw, en dan ontdek ik 
dat de moerasgrassen waar mijn voet zo-even 
nog op steunde, een voor een met zachte tikjes 
opveren. De paar kruipbramen die er nog zijn 
hebben hun kleur verloren en de cranberries 
beginnen langzaamaan een purperen tint te 
vertonen. Het blad van de dwergberk is inmid-
dels okergeel, en zo wurmt de Lapse natuur zich 
voorzichtig in haar herfstgewaad, de ruska. Nog 
altijd is er bovendien de bedwelmende geur van 
de suopursu, de moerasplant die in het Neder-
lands geen fatsoenlijke naam heeft, een geur 
die vroeg in de lente al kwam aandrijven.

Bijna vijf jaar geleden kwam ik naar Finland, 
op dezelfde dag dat in Perä-Posio, een dorpje 
in het zuiden van Lapland, een kat op de rug 
van een zangzwaan sprong en mee de lucht in 
vloog. Die jaren zijn ontzettend snel voorbij-
gegaan. Als een kind keek ik om me heen en 
luisterde ik naar al die vreemde klanken. De 
taal heeft me soms wanhopig gemaakt, zeker 
in de eerste twee jaar, maar als het niet zoveel 
moeite had gekost, dan had het ook nooit zo 
veel voldoening kunnen geven om de literaire 
parels van Yrjö Kokko en Tommi Kinnunen in 
de oorspronkelijke taal tot me te nemen. Van-
ochtend zette ik het boek Miehen tie (De weg 
van een man) van Frans Emil Sillanpää, die de 
Nobelprijs kreeg uitgereikt voor de invoelbare 
wijze waarop hij landarbeiders portretteerde, 
uitgelezen terug in de kast. Het boek heeft 
me de afgelopen week naar de jaren dertig ge-

voerd, naar een dorp in Zuid-Finland. Paavo Ah-
rola raakt verliefd op Alma, maar als ze zwanger 
wordt, trekt hij zich terug, Alma is immers be-
neden zijn stand. Dat ze weer zullen samenko-
men, al trouwt Paavo met een andere vrouw, 
daar maakt Sillanpää in het begin van het boek 
al geen geheim van. In het boek vol cliffhangers 
is het de natuur die haar kracht doet gelden, 
en is het uiteindelijk de liefde die overwint. En 
dat is maar goed ook, want als de liefde niet 
zou overwinnen, hoe zouden we ons dan moe-
ten weren tegen het kwaad dat af en toe aan 
de poort tikt? Daarbij denk ik aan Turku, waar 
ik twee jaar heb gewoond. Een week geleden 
werd de stad opgeschrikt door verschrikkelijk 
geweld. Over de jongeman die de lafhartige 
daad heeft begaan, wordt geschreven dat hij 
stil en teruggetrokken was, door vrouwen werd 
genegeerd. Had ik hem maar leren kennen, 
denk ik terwijl ik verder dwaal door het moeras, 
dan had ik hem meegenomen naar deze plek, 
zijn ogen geopend voor al het mooie. Dan was 
al die woede in hem vast getemperd, dan was 
het gif in zijn geest onschadelijk geworden. 

Thijs Feuth (Nijmegen, 1981) is schrijver,  
arts en marathonloper en woont in Rovaniemi. 
Van hem verschenen ‘Zwarte ogen’ en ‘Achter de 
rug van God’ bij uitgeverij De Arbeiderspers. 

H E T  M O E R A S  E N  D E  L I E F D E
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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.

World Press Photo-tentoonstelling
Van 18 augustus tot 6 september was we-

derom de World Press Photo-tentoonstelling 
te zien in Sanomatalo naast het centraal sta-
tion in Helsinki. De tentoonstelling was het 
resultaat van een mooie samenwerking tussen 
de ambassade, Helsingin Sanomat en Canon. 
Ambassadeur Bansema verrichte de officiële 
opening.

World Press Photo organiseert jaarlijks ‘s 
werelds grootste en meest prestigieuze foto-
grafiewedstrijd. Na de wedstrijd worden de 
foto’s bijeengebracht in een reizende expositie 
die door meer dan één miljoen mensen in 40 
landen wordt bekeken. De World Press Photo 
-organisatie is opgericht in 1955 en zetelt in 
Amsterdam.

Video ter ere van 100 jaar betrekkingen 
tussen Nederland en Finland

Op 28 januari 2018 is het precies 100 jaar 
geleden dat Nederland Finland erkende als 
land. Dit houdt in dat we rond die datum 100 
jaar betrekkingen tussen Nederland en Finland 
vieren. 

 
Als onderdeel van die viering, maken we een 

korte video waar we op leuke en grappige ma-
nier de 100 jaar betrekkingen en de goede rela-
tie tussen Nederland en Finland aan bod willen 
laten komen. De video zullen we verspreiden 
via diverse social media kanalen. Gedurende 
de maand september worden de opnames 
gemaakt. Eva Wuite, bekend van het Finse TV 
programma ‘Huvila ja Huussi’, is de interviewer. 
Het concept van de video is informeel en grap-
pig. 

Zoals ze in het Engels zeggen: ‘stay tuned’!

De residentie omgetoverd tot kapsalon
Eind augustus werd de residentie van de 

ambassadeur tijdelijk omgetoverd tot een kap-
salon. Het bedrijf Kinnunen Oy benaderde ons 
met de vraag wat de mogelijkheden waren om 
de residentie te gebruiken om de nieuwe lijn van 
Keune Haircosmetics-producten te lanceren. 
Dit resulteerde in een zogenaamd ‘Use-the-
Residence’-evenement. Keune is een Neder-
lands familiebedrijf dat in 1922 in Amsterdam 

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

Ambassadeur Bansema opent de World Press Photo 
tentoonstelling in Helsinki
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is opgericht en  het exporteert naar meer dan 
70 landen.  Het familiebedrijf Kinnunen Oy is 
opgericht in 1972, en heeft al 30 jaar de exclu-
sieve importeursrechten van Keune-producten 
in Finland.

Op het evenement waren een groot aan-
tal haarstylisten aanwezig. Zij konden kennis 
maken met de producten die werden gepre-
senteerd en daarnaast werden er ook modellen 
gestyled.  

Bij Use-the-Residence-evenementen biedt 
de ambassade de residentie kosteloos aan en 
helpen we mee met de inhoudelijke voorbe-
reiding en organisatie van het evenement. 
Het bedrijf draagt de kosten voor de catering. 
Als u geïnteresseerd bent in de mogelijkheden 
die het Use-the-Residence-concept te bieden 
heeft, neem dan gerust contact met ons via 
hel@minbuza.nl.

Helsinki Design Week en Nederland
Nederland was wederom goed vertegen-

woordigd tijdens de Helsinki Design Week van 
2017. De jaarlijkse Helsinki Design Week vond 

plaats van 7 tot 17 September. Het evenement 
is gericht  op design en de creatieve industrie, 
en bestond uit meer dan 250 verschillende eve-
nementen.  Ook Nederlandse sprekers droegen 
bij aan de verschillende onderdelen in het pro-
gramma. 

Zo sprak Jan Belon, oprichter van ‘Afdeling 
Buitengewone Zaken’ op twee verschillende 
evenementen over onder andere innovatie en 
het ‘thuis van de toekomst’.  De oprichter van 
‘Lola Landscape Architects’, Cees van der Vee-
ken, sprak op de World Design Summit evenals 
Winy Maas van het gerenommeerde architec-
tenbureau MVRDV. 

Daarnaast openden we de deuren van de 
residentie voor regulier publiek tijdens het ‘De-
sign Diplomacy’-evenement. Tijdens dit evene-
ment, ging expert Cees van der Veeken in ge-
sprek met de Finse Varpu Mikkola. Aan de hand 
van een kaartspel met prikkelende stellingen 
gingen zij met elkaar de discussie aan. Ook het 
publiek werd uitgebreid bij het gesprek betrok-
ken. Daarna genoten de gasten in informele 
sfeer van een hapje en een drankje. 

Handelsmissie Metaalunie
In oktober vindt een handelsmissie naar 

Finland plaats. Deze handelsmissie, georga-
niseerd door Metaalunie, biedt een compleet 
en compact programma dat start met match-
making met potentiële handelspartners en be-
drijfsbezoeken in de belangrijkste industriële 
regio rond Tampere gevolgd door een bezoek 
aan de Teknologia-beurs in Helsinki. De match-
making wordt georganiseerd en ondersteund 
door de Nederlandse ambassade in Helsinki 
i.s.m. Tredea Oy.

De ambassadeur en de medewerkers van de 
ambassade wensen jullie een goed najaar!

De residentie kapsalon voor 1 dag
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Kopij inleveren vóór 1 december 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


