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Beste lezer,
Voor je ligt de laatste versie van het Noorderlicht in pdf-vorm. Ik kan me nog goed herinne-
ren dat ik ook het stukje tikte over de overgang van de papieren versie naar pdf. Is dat al-
weer zo’n drie jaar geleden? Het is misschien niet iets om emotioneel van te worden, maar 
het zijn toch veranderingen die niet iedereen leuk vindt. Ik vond het eerlijk gezegd bijzon-
der toen ik voor het eerst hoorde over het Noorderlicht, zo’n tien jaar geleden toen ik in Fin-
land belandde. Vooral omdat er zoveel moeite voor werd gedaan, bij zo’n toch zeer klein-
schalige vereniging. Later werd ik er onderdeel van, en dat vind ik nog steeds leuk. Dave gaat 
hier in z’n bijdrage ook op in, maar er blijven artikelen verschijnen, en ik zal mijn kritische 
maar rechtvaardige blik erover laten glijden. Het digitale tijdperk is niet te stuiten, en wij ook 
niet. Kijk maar eens naar het nieuwe enthousiaste interim-bestuur dat aan de slag is gegaan. 

Hele fijne feestdagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar.
Vriendelijke groet,
Michel

R E D A C T I O N E E L
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In de vorige editie van het Noorderlicht werd 
er gesproken over spannende tijden in onze ver-
eniging. Deze spannende tijden hebben er nu toe 
geleid, dat ik als nieuwe voorzitter dit stukje voor 
het Noorderlicht mag gaan schrijven.

Alvorens te kijken naar de toekomst van onze 
vereniging, toch nog eerst een korte terugblik op 
de afgelopen paar maanden. Enige uitleg lijkt op 
zijn plaats. 

Afgelopen lente in de voorjaarsvergadering 
heeft een groot deel van het zittende bestuur 
de taken neergelegd en een veelal nieuwe groep 
mocht en moest aan de slag. Dit nieuwe bestuur 
was al bij aanvang te klein en in de herfst bleek 
het noodzakelijk het bestuur te versterken en 
werd de herfstvergadering gebruikt een interim-
bestuur aan te stellen. Twee van de bestuursle-
den, Sanne en Suzanne, bleken bereid door te 
gaan, waarvoor we hen zeer erkentelijk zijn. Zij 
kregen steun van 5 nieuwe bestuursleden: Mir-
jam, Bas, Dave, Hendrik en ondergetekende.  Dit 
nieuwe bestuur is nu met goede moed aan de 
slag gegaan en deze nieuwe situatie wordt ge-
bruikt een frisse wind door onze vereniging te 
laten waaien.

Allereerst veel dank aan Arie en Robin van 
onze kascommissie. Zij hebben eind september 
de koe bij de horens gevat en vooral Arie heeft 
met veel inzet ervoor gezorgd, dat er een ALV 
werd opgezet en wij als nieuwe bestuur aan de 
slag konden. Ook dank aan de recent teruggetre-
den bestuursleden, Niels en Jelmer. Ze hebben 
ons veel geholpen om een soepele overdracht 
mogelijk te maken. In het bijzonder ook hartelijk 
dank voor onze oud-voorzitter Michael, die tot 
begin dit jaar met veel inzet de kar heeft getrok-

ken. Hij heeft volledig op de achtergrond van 
alle gebeurtenissen mij wegwijs gemaakt in het 
voorzitterschap en de daartoe behorende taken.

Nu kunnen we aan de slag en we hebben er 
zin in. Ons uitgangspunt is, dat de vereniging van 
de leden en voor de leden is en dat dit vooral ook 
zo moet blijven. Laten we het gezellig houden en 
er iets leuks van maken met leuke activiteiten 
voor ons allen.

Dit uitgangspunt klink allemaal leuk en aar-
dig, maar lijkt vooralsnog niet echt concreet. 
Ieder nieuw bestuur begint met goede moed. 
Binnen het bestuur zijn we de afgelopen maan-
den druk bezig geweest na te denken over hoe 
dit vorm te geven, opdat de leden hier ook wat 
van merken en wat aan hebben. 

Ten eerste willen we graag de regio’s er veel 
meer erbij te betrekken en de regio’s support te 
bieden in hun activiteiten. De regio’s zijn echter 
zeer divers. We hebben 6 regio’s zonder leden, 
8 regio’s met 1 tot 4 leden en slechts 4 regio’s 
met meer leden, oftewel Oulu (=Pohjois-Poh-
janmaa), Jyväskylä (=Keski-Suomi), Tampere 
(=Pirkanmaa) en Turku (=Varsinais-Suomi). Het 
overgrote deel, ca. 2/3e van de leden, woont in 
Uusimaa. Joanneke in Jyväskylä en Johan in Tam-
pere zijn al zeer actief en succesvol. Bij hen op 
hun sinterklaasfeesten waren zelfs onlangs 55 
resp. 27 mensen de sint komen verwelkomen. In 
Oulu is Aline bereid de coördinatie van de regio-
activiteiten aldaar op zich te nemen na de vele 
jaren, dat Marina met veel inzet hiervoor zorg 
heeft gedragen. Wij zullen haar en onze andere 
regiocontactpersonen hierbij in alles bijstaan. 

 

E E N  F R I S S E  S T A R T
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Alleen in Turku zijn we nog op zoek naar een 
contactpersoon. Wij proberen hier een en ander 
in beweging te brengen door 9 februari a.s. in 
Turku een savusaunamiddag in het saunapark 
van Caribia te organiseren en we hopen, dat dit 
de interesse wekt bij onze mede-Nederlanders 
in Turku en omgeving.

Ten tweede proberen we meer de jongere 
mensen te bereiken in en buiten onze vereniging. 
Er komen meer en meer studenten voor uitwis-
seling in Finland studeren en bovenal hebben we 
een hele groep van 2e generaties Nederlanders/
half-Nederlanders in Finland, van wie hun ouder 
of ouders destijds in de vorige eeuw naar Finland 
zijn verhuisd. Dat zijn de meesten van onze le-
den. We proberen te zoeken naar activiteiten die 
ook juist voor hen interessant kunnen zijn. Voor 
de echt jeugdigen onder ons hebben we geluk-
kig al de Nederlandse school, die hen de Neder-
landse taal en cultuur bijbrengen. Ideeën zijn al-
tijd welkom, maar hebben al iets om mee aan de 
slag te gaan (hierover later meer).

Ten derde gaat de wereld meer en meer di-
gitaal. Ook het milieu moet drastisch ontzien 
worden en ieder beetje helpt. Ook wij als vereni-
ging zullen meer en meer in deze digitale wereld 
stappen. Onze website in onlangs vernieuwd en 
meerder nieuwe digitale updates komen eraan 
(hierover meer verderop in dit Noorderlicht). 
Ondergetekende is helaas ook meer van de oude 
garde, die de krant graag nog van papier leest, 
maar als we op de toekomst en op onze jeugd 
willen focussen, is er geen andere weg dan meer 
digitaal. Het is ook een mogelijkheid om de con-
tacten met de regio’s te intensiveren en geza-
menlijk dingen te gaan organiseren. We hopen 
voor de volgende ALV hiervoor concrete ideeën 
te presenteren.

 

Ten vierde zullen we natuurlijk doorgaan met 
die activiteiten, die het geraamte van de ver-
eniging vormen, en die jaarlijks op de kalender 
terug te vinden zijn. Dat zijn natuurlijk Konings-
dag, Leidens Ontzet, Nieuwjaarsborrel en Sinter-
klaas. We zullen echter ook gaan focussen, dat 
die acitiviteiten niet per se op één (en meestal 
in Helsinki), maar op meerdere locaties dan wel 
op verschillende locaties gehouden kunnen wor-
den.

Tot slot zijn we ook op de achtergrond be-
zig. De statuten en het huishoudelijk regelement 
worden onder de loep genomen en het archief 
van de vereniging willen we completeren. Als er 
oud-bestuursleden zijn van de afgelopen 15 jaar, 
die nog materiaal, notulen of andere mogelijk 
interessante documenten hebben, nemen we 
dat graag van jullie over.

Boven alles hopen we jullie bij de komende 
activiteiten te kunnen ontmoeten en voor nu 
wens ik iedereen fijne feestdagen en een voor-
spoedig 2019.

Guido Nuijten
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Op zaterdag 27 oktober heeft de herfst-ALV 
van de vereniging plaatsgevonden met aanslui-
tend de viering van het Leids Ontzet. Dit alles 
vond plaats in Villa Furuvik te Helsinki. 

Voor hen die niet zo bekend zijn met de tra-
ditie van het Leids Ontzet eerst even een korte 
geschiedenisles.

Het Leids (of Leidens) Ontzet wordt gevierd 
ter herdenking van de belegering van de stad 
Leiden tijdens de Tachtigjarige Oorlog, en de be-
eindiging van de belegering, ‘het ontzet’, van de 
stad op 3 oktober 1574. In de volksmond staat 
het Leids Ontzet ook bekend als “het 3 oktober-
feest”, jaarlijks gevierd in Leiden sinds 1886.

In de vroege ochtend van 3 oktober wordt 
gratis haring en wittebrood uitgereikt aan de in-
woners van Leiden. Dit verwijst naar de haring 
en het wittebrood dat de watergeuzen de stad 
in brachten direct na de bevrijding. Traditioneel 
wordt op 3 oktober in Leiden tevens hutspot 
met klapstuk of rookworst gegeten. Dit naar 
aanleiding van het gerecht dat een Leidse jongen 
volgens de overlevering aantrof in het verlaten 
Spaanse legerkamp.

Waarom juist dit feest ook in Finland gevierd 
wordt weet ik eigenlijk niet. Wel is het inmiddels 
een van de vaste activiteiten van de vereniging, 
jaarlijks terugkerend op de agenda. 

Zodra de ALV was afgelopen gingen de bea-
mer en de laptop aan de kant en kwamen het 
eten en het drinken op tafel. Evenals in voor-
gaande jaren werd er ook deze keer, geheel in 
stijl, haring en hutspot geserveerd. De Hollandse 
Nieuwe was wederom ingevroren ingevlogen uit 
Nederland, terwijl de hutspot, dit jaar eveneens 
in een vegetarische variant, op de ochtend van 
de bijeenkomst bereid was door Guido, Sanne en 
ondergetekende.

De circa 40 aanwezigen lieten zich dit alles 
goed smaken en na ongeveer twee uur was de 
bodem van de pannen hutspot en de schaal ha-
ring, alsmede van de fles Kaski, in zicht. Na een 
kop koffie met stroopwafels tot besluit keerde 
iedereen voldaan huiswaarts.

Een woord van dank gaat tenslotte uit naar 
de ambassade voor de haringen en de stroopwa-
fels, naar Arie voor het maken van de foto’s en 
naar Guido’s dochters Alexandra en Eveliina voor 
hun hulp bij het schenken van de drank.

Tot een volgende keer!
 

Bas Nieuwenhuis

H E R F S T  A L V  E N  
H E T  L E I D S  O N T Z E T

Het nieuwe interim-bestuur kan aan de gang.
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Voorzitter - Guido Nuijten
Geboren (in 1972) en getogen in Rotterdam. Vanaf mijn studie ver-

trokken naar andere oorden en via oa. Delft, Zürich en Stockholm met 
midzomer van 2001 naar Finland gekomen. Voor mijn verhuizing naar 
Finland ook de Finse taal eigen gemaakt en gebruik dat dagelijks op mijn 
werk in vroeger het ontwerpen van allerlei ondergrondse constructies, 
vooral in rots, en nu in het project management. Ik ben een trotse vader 
van 2 dochters van 11 en 14 jaar.  Sinds een aantal jaren heb ik een Neder-
landse vriendin met wie ik nu ruim een paar jaar samen woon in Espoo. 

We zijn elkaar zelf op Nederlandse activiteiten hier in Finland tegen het lijf gelopen. Het kan dus 
verkeren J. Meer over mij op de komende activiteiten van de vereniging.

Secretaris - Mirjam Bilker-Koivula
Ik ben opgegroeid in Almelo. Na de middelbare school ben ik geode-

sie gaan studeren in Delft en heb tijdens een stage in Finland mijn man 
ontmoet. Ondertussen ben ik al 22 jaar in Finland, waarvan het groot-
ste deel in Espoo en de laatste jaren daarvan in Tapiola. We hebben een 
zoontje van 8 jaar. Ik werk als onderzoeker bij de Finse landmeetkundige 
dienst en daar hou ik me vooral bezig met zwaartekracht en alles wat 
daar bij komt. Voor zwaartekrachtmetingen ga ik dan ook regelmatig op 
reis. Ik hou veel van lezen; Nederlands, Engels of Fins, het maakt niet uit.

Vice-voorzitter (statutair) - Bas Nieuwenhuis
Ik ben geboren in 1972 te Delft, dat mooie stadje tussen Rotterdam 

en Den Haag. Na mijn studie Bestuurskunde in Leiden, een Erasmus-uit-
wisseling in Vaasa en enkele jaren Amsterdam ben ik in 2003 in Helsinki 
terecht gekomen. En na enige tijd in Brussel en Lissabon door te hebben 
gebracht woon ik sinds 2013 met mijn drie meiden in Porvoo – ook alweer 
een mooi stadje.

Ik heb besloten om opnieuw deel te nemen aan het bestuur van NViF 
omdat ik het leuk vind om met een groep mensen ergens aan te werken, 
om gezamenlijk iets neer te zetten. Daarnaast mag je me wakker maken om er op uit te trekken of 
voor een samenzijn rond de keukentafel – liefst met een glas wijn en wat fijne versnaperingen, voor 
een spel of een goed gesprek.

E V E N  V O O R S T E L L E N . . .
H E T  N I E U W E  B E S T U U R

>>
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Regio’s en ledenwerving - Hendrik Hielkema
Oorspronkelijk uit Boskoop afkomstig (dus boomkweker :) ),  maar 

van alles gestudeerd in diverse landen.  In 1997 een wel heel leuk fins 
meisje leren kennen in een kibbutz,  sinds 1998 getrouwd en vanaf 2001 
in Finland. Daar heb ik in Kajaani voor BBA gestudeerd,  in Helsinki aan de 
HSE mijn masters en nu aan Aalto bezig met mijn PhD.  Planten zijn nog 
steeds mijn hobby, ook al ben ik geen boomkweker meer,  Information 
systems science mijn vak en Fins nog steeds niet echt mijn taal!. Ik woon 
in karjaa en heb nog 6 van de 7 kinderen thuis.

Penningmeester - Sanne Peltosaari
Ik ben 27 jaar oud en heb het grootste deel van mijn leven doorge-

bracht in de regio Rotterdam. Op mijn 18e ben ik voor een jaartje naar 
het zuiden van Duitsland verhuisd, om vervolgens na een tussenstop 
van vijf maanden in Nederland naar Finland te vertrekken. Na zeven jaar 
in Helsinki gewoond te hebben, ben ik sinds kort samen met mijn man 
woonachtig in Pikkala. Ik woon nog steeds met veel plezier in Finland, 
en geniet van wandelen in de mooie Finse natuur. Inmiddels ben ik best 
een expert op het gebied van paddenstoelen verzamelen, waar ik elk jaar 

erg naar uit kijk. Verder hou ik van natuurfotografie en ben ik erg geïnteresseerd in sterrenkunde. 
Momenteel hou ik mij fulltime bezig met het goed leren van de Finse taal, die ik nu gelukkig na meer 
dan zeven jaar in Finland redelijk goed begin te spreken.

Noorderlicht & website - Dave Bekkema
Sinds juni 2000 woon ik in Finland. De eerste 6 jaar heb ik in Vaasa 

gewerkt en gewoond. Op het vliegveld van Vantaa mijn huidige vrouw 
ontmoet, en daarna verhuisd richting de finse randstad. Wij hebben 
2 dochters en een zoon. Ik maak als freelancer veel webpagina’s, en af 
en toe ook nog een logo. Mocht ik tijd over hebben dan doe ik ook nog 
Geocaching (gebruikt miljoenen kostende satelieten om een tubberware 
bakje te vinden in het bos.)

Mijn bijnaam is friisi, wat Fries betekend in het Fins :) Dus oant jens!

Communicatie & Facebook - Suzanne Buurman
Nestor van het bestuur, woon sinds 11 jaar in Finland. Ben van oor-

sprong jurist, maar na de nodige opleidingen nu werkzaam, via een om-
weg als docente Engels (juridisch en financieel), als docente Nederlands 
als eerste taal (L1) op de Europese School in Helsinki. Woonachtig in Jär-
venpää. Ik hou erg van muziek (van opera via Metallica tot techno) en ik 
ga dan ook zeer regelmatig naar concerten. Reizen is een andere grote 
hobby, even als het volgen van yoga workshops. >>
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Zaterdag 1 december was het weer zover, 
Sinterklaas zou samen met zijn pieten naar het 
Uusi Pavijonki in Kauniainen komen. De kinde-
ren van de Nederlandse school hadden de week 
ervoor al een voorproefje gehad, toen drie pie-
ten de school met een bezoekje vereerden. 

Op de dag zelf zat de zaal in Kauniainen vol 
met enthousiaste kinderen en hun ouders. De 
pieten kwamen op tijd de zaal binnen en voor-
zagen iedereen van pepernoten. Maar waar was 
Sinterklaas? En wat zag de stoel van de sint er 
kaal uit! Gelukkig hadden de peuters van de 
Nederlandse school tekeningen meegenomen 
waarmee ze de stoel konden versieren. Vorig 
jaar was de sint bijna te laat gekomen en daar-
om was hij, volgens zijn pieten, al bijtijds naar 
Finland vertrokken om vooral op tijd te zijn. 
Maar ze konden hem nergens vinden! Geluk-
king konden de peuters helpen met zoeken en 
uiteindelijk hebben ze de sint gevonden achter 
het gordijn op het podium waar hij een dutje 
zat te doen!

Terwijl de aanwezigen nog wat sinterklaas-
liedjes zongen, kon de sint even goed wakker 
worden en in zijn stoel plaats nemen. Daarna 
was het de beurt aan de klassen van de Ne-
derlandse school. Elke klas had iets voorbereid 
voor de sint. De lagere klassen zongen en dans-
ten. De vierde klas had een moeilijke quiz voor 
de pieten en klassen 5,6,7 en 8 hadden voor de 
pieten een Voice-wedstrijd georganiseerd. Aan 
het eind konden ook de kinderen die niet naar 
de Nederlandse school gaan nog even bij de 
sint langs gaan. Ook mensen die met de ver-
traagde boot van de Åland-eilanden kwamen, 

waren nog net op tijd om de goedheiligman 
een handje te schudden.

Uiteindelijk was het tijd voor Sinterklaas 
om weer verder te gaan en werden er karren vol 
met kadootjes en chocoladeletters voor de kin-
deren binnengereden.

Dank aan alle mensen die het feest een suc-
ces hebben gemaakt!

Mirjam Bilker-Koivula

S I N T E R K L A A S F E E S T  I N  K A U N I A I N E N

En verder hoop ik nog altijd de staatsloterij te winnen zodat ik mijn favoriete auto kan kopen: een 
volledig opgeknapte, lichtblauwe 53 Chevrolet pick-up, uit 1953 dus, met heel veel chroom.
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WWW.HOFSTEDE-INSIGHTS.COM

A D V E R T E N T I E

                  SENIOREN-, GEHANDICAPTEN- OF ELEKTRISCHE FIETS! 
        DE BAKFIETSENSPECIALIST VOOR UW BAK-, VOUW-, 

Gert-Jan Hendriks, Espoo, 
bel: 040-7709853, e-mail: asiakaspalvelu@tavarapyora-asiantuntija.fi , 

www.tavarapyora-asiantuntija.fi , www.sahkopyora-asiantuntija.fi , www.taittopyora-asiantuntija.fi , www.apuvalinepyora-asiantuntija.fi 

 PRIJS-
GARANTIE
Zelfde prijs als
in Nederland!

(excl. afl everkosten)



Programma:
13.10 – 13.20 uur Verzamelen in de aula (bij de receptie)
 - Voor wie wil, is er vooraf mogelijkheid te lunchen (Classic Pizza en Hesburger) 

  in het resort; dit is echter geen onderdeel van het programma.
 - Gezamenlijk verplaatsen we ons naar het saunapark (direct buiten het resort),  

 aangezien de gehuurde sauna niet voor ander publiek toegankelijk is.  
 Te laat komen kan dus niet, omdat we dan al in de sauna zitten.

13.30 – 16.30 uur Savu- ja puusauna in het Caribia saunadorp
 - Inclusief gebruik van het spa-resort, alsmede badjas, sloffen en handdoeken
 - Inclusief drank (water, sap, bier en cider)
 - Voorbehoud (in geval van zeer strenge vorst (< -25°C) is het buitenverblijf van het  

 resort gesloten om veiligheidsredenen en wordt het programma aangepast)
 - Zwemkleding meenemen voor het spa-resort
Kosten: Gratis voor Nederlanders in Turku en regio Turku (lid of geen lid).  

 Enige tegenprestatie: mee te denken of en hoe we in Turku ook in de toekomst  
 activiteiten kunnen organiseren.

 - Gratis voor leden van de vereniging
 € 40 voor niet-leden buiten de regio van Turku (=Varsinaissuomi) of lid worden
 - Indien het aantal aanmeldingen 25 of meer is, vragen we een ieder hoofdelijk een 

 bijdrage van € 5 om de extra kosten te kunnen dekken (Holiday Resort rekent nl. af  
 per aantal deelnemers)

 - Kinderen zijn ook welkom
 - Aanmelden uiterlijk vrijdag 25 januari op de website of 

 voorzitter@nederlandsevereniging.fi (dit om de definitieve prijsopgave van de 
 reservering te kunnen vastleggen)

Vanaf 16.30 uur een avondprogramma 
  - De avond wordt vervolgd in Caribia’s Sporttiravintola O’Learys.

 - Avondprogramma is op eigen kosten
 -  Er is ook een SuperPark voor kinderen in Caribia. Laat even weten indien hiervoor 

 interesse is.
Locatie: Holiday Club Caribia, Kongressikuja 1, 20540 Turku

De NViF organiseert voor alle Nederlanders die wonen in en rondom Turku een

Saunadag (savu- ja puusauna) Caribia
op Zaterdag 9 Februari 2019
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Een beroemd gedicht over Nederland is ge-
schreven door de dichter Hendrik Marsman:

”Denkend aan Holland 
zie ik grote rivieren 
traag door oneindig laagland gaan, ...” 

Persoonlijk echter denk ik meer aan Neder-
land dan aan Holland. En dat komt, omdat ik 
geboren ben in het Gelderse en vooral oer-ka-
tholieke Nijmegen, ten zuiden van de grote ri-
vieren. Voor mijn stad en voor de Waalbrug (die 
brug van Jan van Hoof, over de o zo brede Waal) 
heb ik vaak gestaan. Daar onder mij in die wij-
de bocht stroomde deze bruisende rivier met 
kracht naar het westen; en traag stroomt deze 
hoofdtak van de Rijn naar de Noordzee nu niet 
bepaald. De Waal is een gevaarlijke rivier met 
een zeer sterke stroming. Vanaf het Valkhof op 
de burchtheuvel van koningen en keizers, bij de 
Nicolaaskapel (waar de Bataaf Gaius Julius Ci-
vilis stond te knarsetanden tijdens zijn gevech-
ten met de Romeinen) kijk ik van boven af (dus 
van de rand van de Nijmeegse heuvelrug naar 
beneden) inderdaad naar de Betuwe (daar links 
voor me, met die heerlijke bloeiende kersenbo-
men in het voorjaar) en de andere kant op kijk 
ik over de Ooijpolder uit, met in het midden het 
kleinste dorpje van Nederland, Persingen. Dat 
zijn inderdaad laaglanden waar ik over uitkijk. 
Maar toch, de plaats zelf waar ik sta en ook de 
streek achter mij meer naar rechts, waar Berg 
en Dal en Groesbeek en het Reichswald liggen, 
dat is bepaald geen oneindig laagland, maar 
een gebied met heuvels en uitgebreide bossen. 
Wel is het een ideaal land om fijn te wandelen, 
vier dagen lang, in de zomerse hitte van de laat-
ste jaren, om een medaille van de Nijmeegse 
Vierdaagse voor de eerste of de zoveelste keer 
in de wacht te slepen. 

Dus heeft die beroemde Hendrik Marsman 
wel gelijk? 

Voor buitenlanders (dus ook voor Finnen) 
eigenlijk wel, in ieder geval enigszins. Want het 
stereotiepe beeld van ons land in het buiten-
land is en blijft (voorlopig nog): Nederland = 
Holland = polderland, met zijn zwart- of rood-
bonte koeien, op oneindig groene weideland 
grazend, tussen al die natte sloten liggend, 
onder een hoge strakblauwe hemel (als het 
tenminste niet regent), maar wel: een vogelrijk 
gebied. Tja, zo is het maar net.

Waar wil ik nu met dit verhaal naartoe?
 Naar woorden en namen, die oorspronke-

lijk Nederlands zijn, maar in de gewone Finse 
taal en het Finse denken terechtgekomen zijn, 
ooit, in de loop van de afgelopen tijden. 

Neem nou die polders (polderit), die mo-
lens (myllyt), en zelfs die wat ouderwetse 
zaagmolens (sahamyllyt), die zijn al tijdenlang 
in de Finse taal aanwezig; en ze roepen een be-
paald Hollands beeld op, zoals ook Nederland 
(sorry: Holland = Hollanti) zoiets ook oproept. 
Overigens is het internationaal bekend ge-
worden begrip ‘poldermodel’ van de onlangs 
gestorven premier Cees Kok in Finland verder 
niet overgenomen. Ook al poldert men hier in 
de politiek evenveel, zo niet nog meer dan in 
Nederland! 

Nemen we nu het begrip Amsterdam: Aan 
de Amsterdamse grachten …, tja, dat herkent 
ook hier in Finland menigeen, die er geweest 
is, om van daaruit de Keukenhof met al die 
bloemen (bijvoorbeeld tulpen = tulppaanit of 
narcissen = narsissit) te gaan bewonderen. Oh 
oh oh, wat vinden Finnen de uitspraak van die 

N E D E R L A N D S E  L E E N B E G R I P P E N  I N  H E T  F I N S .
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g of ch moeilijk. Denk maar aan de moeilijke 
uitspraak van de hier ook geliefde Vincent van 
Gogh! Ze vragen me bijvoorbeeld bij het zwem-
men in de Yrjönhalli ook altijd, hoe ‘Schiphol’ 
eigenlijk uitgesproken moet worden. Ja ja, dat 
Amsterdam van Jari (= Jáári) Litmanen (= Lit-
máánen) uit Lahti (Lááchtie), wiens biografie 
nog kort geleden in Nederland zo gretig werd 
verkocht, toen die uit het Fins in het Neder-
lands vertaald werd. Want Jari zijn de Ajaxfans 
in Amsterdam en elders nog niet vergeten. In 
dit geval gaat het over een Finse naam in Ne-
derlandse uitspraak, maar toch … En verder 
heeft menigeen in Finland de Old Amsterdam 
(die zo lekkere Hollandse oude kaas) zeker 
wel eens geproefd. Die ligt toch in iedere wat 
betere zaak in stad en land te koop en wordt 
ook gretig gekocht! Gek eigenlijk, dat wij geen 
‘Oud-Amsterdam’-juusto verkopen maar Old 
Amsterdam. Waarom altijd dat Engels, als je 
het ook in het Nederlands kan zeggen?  Jaja, 
die Engelse taal, die wereldtaal, daarvan tus-
sendoor nog een paar voorbeelden.  

En Rotterdam dan? Of hier in Finland veel 
mensen nog wakker liggen van het bombarde-
ment van deze stad in 1940, dat denk ik niet. 
Maar dat Rotterdam een van de grootste en be-
langrijkste havens van de wereld is, dat weten 
de Finnen heus wel. En natuurlijk heeft ieder 
wel eens gehoord van die tolerante Desiderius 

Erasmus Roterodamus, Erasmus van Rotter-
dam, zo beroemd over de hele wereld. In de 
buurt van Rotterdam vind je overigens polders 
en molens en water bij de vleet. Met vette koei-
en of veel schapen erop. En uiteraard zijn ook 
tulpenvelden in de buurt.

En dan de stad Apeldoorn. In Finland niet 
zozeer bekend vanwege het paleis ‘Het Loo’, en 
ook niet vanwege de mooie Veluwse omgeving 
met als trekpleiser het Van Gogh-museum. Al 
is onze Vincent toch wel heel bekend bij vele 
Finnen. Maar ook hier alweer: geen polders, 
molens of rivieren. Apeldoorn is wel vanwege 
de Golden Apeldoorn, die prachtige gele of 
roodgele tulp in de Darwin hybride-serie tul-

pen, die vanuit Holland in alle windrichtingen 
wordt geëxporteerd. En dat met succes. Bij die 
tulpen hoort uiteraard de stijlvolle witte tulp 
Finland/Suomi 100, die in 2017 aan Finland 
geschonken is vanwege het 100-jarig bestaan 
van de Finse republiek.  Maar die tulp viel jam-
mergenoeg nergens te bewonderen viel, ook 
niet in 2018, een jaar later, als gewone en ook 
geschonken tulpenbollen toch overal in bloei 
zouden moeten staan. Misschien stonden ze 
wel in de tuin van het zomerverblijf van de Finse 
president in Naantali, maar ja, daar komt ook 
niet iedere Fin. Gelukkig las ik vandaag op de 
facebooksite van de Nederlandse ambassade, 

>>
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Nieuwjaarsreceptie 2019

Jyväskylä
De nieuwjaarsbijeenkomst in Jyväskylä wordt 
gehouden op zaterdag 19 januari van 15.00 tot 
17.30 in het multiculturele centrum Gloria.
 
Monikulttuurikeskus Gloria
Matarankatu 6 
40100 Jyväskylä
www.gloriajkl.fi

Opgeven gaarne voor 12.1 via 
jyvaskyla@nederlandsevereniging.fi

Uusimaa
Hiervoor is alvast een plaats en datum geprikt, 
en Camilla zal net als vorig jaar de catering 
verzorgen. 
Villa Kivi, Helsinki, op 13 januari van 15:00 – 
17:30, dezelfde locatie als vorig jaar. 
Let op, dit is dus op een zondag.
Opgeven voor 9 januari via de website.
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dat er nu een honderdtal tulpenbollen zijn aan-
gekomen, die het volgend jaar bij de residentie 
zullen gaan bloeien. Fijn zo, ga ik zeker kijken! 
De tulp Smaragd zie je ook wel eens, en dat 
doet ons (maar misschien de Fin niet) denken 
aan de ‘gordel van smaragd’, aan ons Neder-
lands Indië, onze vergane glorie dus. Als bewijs 
daarvan een citaat uit Wikipedia: ”Gordel van 
smaragd is een bijnaam van Nederlands-Indië 
die bedacht is door Multatuli. De bijnaam ver-
wijst naar de uitgestrektheid van de Indonesische 
archipel en de schoonheid van de natuur van In-
donesië.” De naam Multatuli kent men hier ech-
ter niet meer, maar wel de naam van Max Ha-
velaar, ook misschien via de koffie (de ‘reilun 
kaupan kahvi’), maar vooral dan toch vanwege 
de prachtige film van Fons Rademaker met de 
titel ‘Max Havelaar’. Dus ook niet meer via het 
boek van Multatuli, Max Havelaar, dat wel ooit 
(lang geleden) in het Fins vertaald werd (vlak na 
de oorlog).Bij dat woord ‘smaragd’ moet ik ook 
denken aan twee soorten thuja’s (coniferen), 
die je hier als afgrenzing van tuinen overal ziet 
staan en bloeien, de tuija Brabant en de tuija 
Smaragd. Ook Nederlandse import met naam 
en toenaam, uit Nederland. 

Laten we het wat namen van steden betreft 
hier maar bij laten. Anders komen we nog te 
praten over Delft (Delft, Delftin teknillinen 
yliopisto = TU Delft, Delftin posliini = Delfts 

porcelein, Delftin sininen = Delfts blauw) of 
over Den Haag (Haagin tuomioistuin = het 
internationale gerecht in Den Haag) bijvoor-
beeld. Genoeg hierover.

De provincie Brabant is in Finland ook wel 
bekend via de huishoudelijke producten van de 
firma Brabantia, die nu overigens druk aan het 
moderniseren is met als sleutelwoord ‘design’; 
en dat klinkt toch een beetje Fins nietwaar? Als 
citaat uit het dagblad ‘De Ondernemer’: ”Toen 
Tijn van Elderen in 2012 begon bij Brabantia, 
als vierde generatie binnen het familiebedrijf, 
was de omzet teruggelopen van 120 miljoen 
euro voor de crisis tot 88 miljoen in 2012. ,,Wij 
wisten wel wat we zelf wilden, maar niet wat we 
moesten doen. Dus vanaf 2012 zijn we letterlijk 
aan consumenten gaan vragen wat ze van ons 
verwachten. Daar kwam uit dat ze ons degelijk 
vonden, maar niet spannend. Die degelijkheid is 
essentieel, niets is vervelender dan iets wat niet 
werkt, maar onze spullen moeten niet alleen de-
gelijk zijn maar ook duurzaam, mooi en plezierig 
om te gebruiken.’’  Tegenwoordig ligt de omzet 
op 113 miljoen euro.” . En … als je me wat de 
bekendheid ervan in Finland niet gelooft, ga 
maar eens kijken bij de huishoudelijke afdeling 
in Stockmann of Sokos, daar zie je de naam Bra-
bantia vaak op strijkijzers, strijkplanken, huis-
houdmachines etc. 

Nu gaan we maar eens lekker kaas eten. 
Nederland, het kaasland bij uitstek (nou ja, in 
België, Engeland, Frankrijk, Denemarken, Zwit-
serland of Zweden maken ze ook wel lekkere 
kaas). Het kaasland Holland dus, bewoond door 
kaasboeren met volvette melkkoeien op die 
sappig groene weiden. Edam-juusto (= kaas) 
is zelfs, zoals ook de Gouda-juusto, al tijden 
lang een internationale kaassoort geworden, 
die bijna overal ter wereld ter plekke gemaakt 
wordt, met de melk die daar gevonden of beter 

>>
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gemolken wordt. Overigens zijn de friisiläiset 
lehmät nog steeds een in Finland alom ver-
spreid en aan de Finse omstandigheden aan-
gepast koeienras, de Friese melkkoe bedoel ik. 
En gelukkig kun je tegenwoordig ook de echte 
Hollandse Edam en vooral de echte Hollandse 
Goudse kaas overal in supermarkten krijgen. 

Ook heel sterk in trek is de laatste jaren 
de Maasdammer geworden, een heerlijke Ne-
derlandse kaas, die velen ook in Finland goed 
smaakt en die ook nog te betalen is. Zowel in 
het Fins als in het Afrikaans noemen ze de kaas 
Maasdam (Afrikaans: ”Maasdam is ‘n Neder-
landse kaas in die Switserse styl.” staat in Wiki-
pedia). In het Engels: Maasdam cheese; in het 
Duits: Maasdamer enzovoorts. De Maasdam-
mer gatenkaas of de Maasdammer Emmen-
taler is duidelijk goedkoper als de Zwitserse 
Emmentaler, daarom noemt men de kaas mis-
schien ook wel de Hollandse Emmentaler, wie 
weet. Want Hollanders zijn zuinig en letten op 
hun centjes. Maasdam wordt genoemd naar 
een dorpje ten zuiden van Rotterdam gelegen 
aan de Oude Maas, met een dam erin uiteraard. 
We waren overigens vorig jaar een paar dagen 
in Karelië bij nicht Anne op vacantie. Daar zaten 
we gezellig na de sauna in het zomerhuisje aan 
het meer bij ondergaande zon, we aten heer-
lijk vers brood met kaas, en jawel hoor, met 
Maasdam juusto. Toe zei Anne opeens: dit is de 
smakelijkste kaas die ik ooit gegeten heb. Nou 
ja, misschien wat overdreven, maar lekker is 
die kaas echt wel en bovendien niet zo duur als 
de Zwitserse of zelfs de Finse Emmentaler, wat 
willen we nog meer?

Die kaas wordt misschien voor de helft 
geproduceerd van de melk van de friisiläinen 
lehmä, de Friese koe dus. Dat soort koe is in 
Finland wijd verspreid, vooral na de oorlog 
vermoed ik. Nou ja, een Nederlands woord, 

friisiläinen? De koe stamt uit de brede, platte 
kuststreek van het Noord-Hollandse West-
friesland, via het Nederlandse Friesland en 
Groningen, via het Duitse Ostfriesland tot in 
het Deense Jutland, dus is het wel een Ne-
derlands leenwoord in het Fins? Toch wel: het 
woord  komt uit het Nederlands, want de soort 
koe komt weliswaar oorspronkelijk uit Holstein 
(in Noord-Duitsland), maar werd veredeld in 
het Nederlandse Friesland, en toen pas geëx-
porteerd. Een stevig soort koe, zwartbont, met 
meer aangeleverde melk, maar ook wat minder 
vette melk. Van die Friese koe komen we bij de 

friisiläiset (hevoset), de Friese paarden, die 
ook in Finland bekend staan als een voortref-
felijk renpaardenras. Ook in Noord-Duitsland 
is ‘der Friese’ of ‘das Friesenpferd’ bekend en 
geliefd. Maar het moderne, voornamelijk git-
zwarte ras is wél gefokt in ons eigen Friesland 
en staat daar in het stamboek van Drachten 
genoteerd. 

De sprong van paard naar hond is niet zo 
heel erg groot, ofschoon...? Interessant is het 
wel, dat de middelgrote, prachtig behaarde grij-
zige keeshond in Finland is gesetteld (Suomen 
keeshond-keeshondit, hollanninpystykorva, 
kessu) en zelfs bestaat er een ‘kessu’club. Het 
betreft hier een waakhond, waarvan de naam 
afstamt van ene Cornelis of Kees uit de acht-
tiende eeuw, die dit soort honden heeft gefokt. 
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Ook het Vlaamse woord schipperke voor een 
verspreid hondenras is in Finland overgeno-
men. Het is een zwarte herdershond, tevens 
rattenvanger. Als citaat uit Wikipedia: ”De 
naam “schipperke” is afgeleid van scheperke, 
dat “herder” betekent. Omdat dit ras voorna-
melijk op binnenvaartschepen voorkwam waar 
het werd gebruikt om knaagdieren zoals ratten 
en muizen te vangen, werd het meestal “schip-
perke” genoemd. Het schipperke kan worden 
ingezet bij het hoeden van schapen en ander 
(klein) vee, bij de jacht op ongedierte of als 
waak- en familiehond.” Zo wordt hij/zij waar-
schijnlijk in Finland ook gebruikt. 

Een eigen Fins versie van Manneken Pis in 
Brussel staat overigens een paar jaar al aan de 
haven van Helsinki. Erg origineel vind ik dat eer-
lijk gezegd niet.

Klompen zijn bij de meeste Finnen ook wel 
bekend, maar het woord zelf is niet in de Finse 
woordenschat opgenomen. Wel vinden we het 
woord hollannikkaat, wat een soort klompen 
aangeeft, maar meer dan de klompen, die wij 
Zweedse klompen zouden noemen: van onde-
ren van hout van boven van leer. Veel gebruikt, 
in Zweden en Finland. De echte volhouten 
klompen kent men hier in Finland (jammerge-
noeg) verder niet als gebruiksvoorwerp, wel ui-
teraard als souvenir uit Holland. Het ervoor ge-
bruikte hout is vaak wilgen- of populierenhout, 
maar misschien dat het geschikte hout ervoor 
hier in Finland niet gevonden wordt. Het mag 
niet te hard zijn en moet veel vocht op kunnen 
nemen. 

Wilt u ook graag een 
WordPress page?

Vraag Dave.

Bel: (040)502 77 66
Of kijk eens op: www.friisi.fi

>>
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Het woord hollanteri bestaat ook nog wel, 
maar is wat verouderd. Het duidt op een wals 
in een papiermachine. Soms verwijst het ook 
naar een Hollander, een kinderkarretje met 
een hefboom voor de voortbeweging. Die had-
den wij thuis nog! Maar dat is uiteraard al heel 
lang geleden. Ik denk hierbij echter ook aan een 
soort bolderwagen (een kinderwagen zonder 
veren). Modern heten die wagens stint, en in de 
Trouw van 1 november lees ik: ”De elektrische 
bolderkar Stint mag niet terug de openbare 
weg op, besloot de rechter in Utrecht vandaag. 
De elektrische bakfiets was dé uitkomst voor 
kinderdagverblijven maar het ongeluk in Oss 
veranderde alles.” Dat ongeluk met die trein 
op een gevaarlijke spoorwegovergang een paar 
weken geleden was inderdaad vreselijk! En ook 
in Finland komen zulke ongelukken voor, vorig 
jaar nog!

Op het gebied van het warme eten heeft 
Finland verder niet veel woorden overgenomen. 
Een interessant geval is wel de hollanninkas-
tike,  de hollandaisesaus (of gele botersaus), 
een vreemd geval van een leenwoord. Een ci-
taat uit Wikipedia geeft dat al aan: ”Hollandai-
sesaus (of Hollandse saus) is een van oorsprong 
Franse saus die vooral in Duitsland populair is. 
De naam geeft aan dat men in Frankrijk kenne-
lijk dacht met een Nederlandse saus van doen te 
hebben, waarschijnlijk door het gebruik van veel 
boter. De saus wordt vooral (warm) geserveerd 
bij vbisgerechten en soms ook bij asperges.”  
Hier in Finland kun je de saus in gedroogde 
vorm (van Maggi of Knorr, uit Duitsland dus) 
overal krijgen en die saus wordt inderdaad in 
Finland ook veel gebruikt. 

Tot slot van dit verhaal nog een paar ‘tech-
nische’ voorbeelden. Het woord en het veelver-
kochte scheerapparaat zelf, de Philishave, was 
vanaf 1939, toen de productie ervan in Eindho-

ven begon, tot 2006 heel populair en gebrui-
kelijk, uiteraard omdat het apparaat door/voor 
veel Finse mannen gewoon gekocht en gebruikt 
werd. Na 2006 is om de een of andere reden dit 
Philips-woord verder internationaal in adver-
tenties abrupt en jammergenoeg verboden, dus 
is het ook in Finse advertenties bijvoorbeeld 
volledig verdwenen. Philips zelf leeft hier nog 
wel voort in de voetbalclub PSV. 

Een ander Nederlands product is de kof-
fieautomaat met de naam Moccamaster, de 
nummer één op de Finse martkt. Een zuiver 
Nederlands product, met op het apparaat te-
genwoordig ook nog eens de fraaie Nederlands 
omschrijving technivorm homeline. De vorm 
of het design met een v dus. Niet zo best En-
gels, denken de Britten wellicht? Nou ja, dit 
populaire ‘koffiezetmasjien’ is daarom ook niet 
afkomstig uit Groot-Brittannië, maar uit het 
kleine Nederland. 

Er zijn nog wel meer gewone woorden te 
vinden, die hun Nederlandse oorsprong niet 
kunnen en hoeven verloochenen. Denken we 
maar aan het merk thee van Douwe Egberts, 
de pickwick-tee; denken we maar aan de 
aardappelsoort Bintje (nu nauwelijks nog te 
krijgen); denken we maar aan het eenvoudige 
internationale woordje cookie in de compu-
tertaal. Dat laatste woord komt echt van ons 
woord ‘koekje’, maar dan via het Amerikaans-
Engelse woord in deze betekenis. Het woord 
zelf (cookie, cooky, cookey) heeft in Amerika 
ook andere betekenissen, maar die gelden niet 
in Finland,  En verder: Denken we  maar aan het 
woord rollator (rollaattori). Citaat: ”Een voor-
beeld hiervan (van uitvindingen uit Nederland) 
is de rollator, die in 1986 van de band van het 
Nederlandse bedrijf Premis Medical rolde onder 
de naam Provo rollator.” (Nicoline van der Sijs 
in ‘Yankees, cookies en dollars’ van 2009). En er 
zal toch wel niemand onder de lezers zijn, die 
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wil beweren, dat we in deze steeds ouder wor-
dende maatschappij zo’n handig en goed func-
tionerend rolwagentje niet steeds meer nodig 
zullen hebben.

Om het eind van dit verhaal wat te ver-
zoeten, noem ik nog een woord, waarvan ik 
nog steeds niet weet, of het uit Nederland, uit 
Zweden of van elders komt. Het gaat om de 
heerlijke koekjes Wilhelmina, ooit product van 
de Finse firma Colombia, tegenwoordig Fazer. 
Of dit het lievelingskoekje van onze koningin 
Wilhelmina was (zoals ook de voortreffelijke 
Wilhelmina-pepermunt van onze vroegere ko-
ningin, maar die pepermunt kennen ze in Fin-
land nu weer niet!), dat weet ik verder niet. 
Maar die overheerlijke Wilhelmina-keksit, 
die Wilhelmina-spritskoeken, lijken zo veel op 
en smaken zozeer naar de ons zo vertrouwde 
en geliefde spritskoeken (die je overigens hier 
ook kunt krijgen), dat ik blijf vermoeden, dat 

die naam toch wel iets met onze Koningin Wil-
helmina te maken heeft, de internationaal zo 
bekende Nederlandse koningin in ballingschap 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van haar zei 
Churchill toch, dat hij maar één Hollandse man 
kent in Londen, en dat is Queen Wilhelmina. 

Met groet, 
Peter Starmans
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Na drie maanden Londen, vanwege een 
tropencursus, en met binnenkort vier maan-
den Malawi voor de boeg, ben ik even thuis in 
een oud vissersdorpje aan de oceaankust van 
Ierland. Net als Lapland is de Connemara een 
afgelegen streek, woest en verlaten, door de 
schrijver Tim Robinson getypeerd als the last 
pool of darkness. 

Omdat ik geloof dat het karakter van de 
mens voor een groot deel bepaald wordt door 
de omgeving waarin hij leeft, ben ik in de streek 
waar mijn volgende roman zich afspeelt. Ik 
wil me in het karakter van mijn hoofdpersoon 
verdiepen door zijn landschap te verkennen. Ik 
spreek met zijn mensen, bewandel zijn paden 
en adem zijn lucht.

De Connemara wordt gedomineerd door 
de bergketen Na Beanna Beola, die volgens de 
mythologie is ontstaan toen een reus van de 
nabijgelegen Aran-eilanden zijn slapende col-
legareus Beola probeerde te wekken door hem 
rotsblokken toe te werpen. Het woesteland 
met zijn moerassen, heuvels en meren heeft 
veel weg van Lapland. Het grote verschil zit 
hem in de nabijheid van de oceaan, die regen 
en wind brengt. Misschien is het wel de wind 
die de Ierse tongen zo los maakt. Ik was verge-
ten hoe het huilen van de wind klonk, en hoe 
je diep voorover boog om weerstand te bieden 
tegen de wind, want in Finland waait het eigen-
lijk nooit. Ik herinner me de opwinding over een 
naderende sneeuwstorm toen ik net in Finland 
woonde. De sneeuw kwam, maar wat ze een 
storm noemden, was hoogstens een briesje. 

Net als in Finland, is de manier van leven in 
de laatste vijftig jaar hier drastisch veranderd. 
Had je in Rovaniemi de vlotterij, in Cleggan 
was het voornamelijk de visserij waar men van 
leefde. Maar niet iedereen verstond de kunst 
van het leven. Sommigen gingen de oceaan 
op terwijl er storm op komst was. De regering 
kwam met plannen om de moordzucht van de 
oceaan te bedwingen. Ieder bootje moest over 
apparatuur beschikken om in geval van nood zo 
snel mogelijk hulp te krijgen. Je moest heel wat 
vis vangen om dat te bekostigen. De vistechnie-
ken werden geoptimaliseerd, de waarde van vis 
daalde en er kwamen regels om de visvangst 
aan banden te leggen. Tegenwoordig moeten 
de vissers een deel van de vangst overboord 
gooien. 

Hoewel het leven ongetwijfeld beter is ge-
worden, is er ook veel verloren gegaan. Geen 
landschap dient beter om daarover na te den-
ken dan het woesteland, of dat nu Fins of Iers is. 

Thijs

Thijs Feuth (Nijme-
gen, 1981) is schrijver,  
arts en marathonlo-
per en woont in Rova-
niemi. Van hem ver-
schenen ‘Zwarte ogen’ 
en ‘Achter de rug van 
God’ bij uitgeverij De 
Arbeiderspers. 

T H U I S  M A A R  A N D E R S
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In 1995 verscheen het Noorderlicht als 
clubblad van het NViF voor het eerst op papier. 
Nu, ruim 23 jaar later voor het laatst. Waarom? 
Niet dat we jullie niet meer op de hoogte willen 
houden van wat er gebeurt in Finland en met 
de vereniging, maar omdat wij ook graag willen 
zien dat het meer wordt gelezen en de artikelen 
beter worden gewaardeerd. Daarom stoppen 
we met het maken van het blad in pdf-vorm.

Met de tijd mee
De toekomstige artikelen van het Noorder-

licht komen te staan op onze vernieuwde web-
site onder het kopje Noorderlicht. Deze zijn 
gemakkelijk te lezen met je tablet, mobieltje of 
laptop. Je kunt gemakkelijker zoeken naar be-
staande artikelen, of delen met iemand anders. 
Ook kan je natuurlijk gelijk de artikelen lezen 
die je aanspreken zonder door het hele pdf hoe-
ven te scrollen. 

Komt het nieuwe Noorderlicht nu ook 4 
keer per jaar uit?

Dat denk ik eigenlijk niet. Waarom zolang 
wachten wanneer iets bijvoorbeeld in januari 
gebeurt, en je dan pas het artikel half maart 
kunt lezen? Wij zullen dus meer tussentijds 
artikelen toevoegen aan het Noorderlicht. Het 
kan wel zo zijn, dat de artikelen van bijvoor-
beeld de ambassade wel 4x per jaar verschij-
nen, maar dat moeten we nog checken.

Toegang tot het Noorderlicht
Alleen leden kunnen de volledige artikelen 

lezen die op de website komen te staan.
Leden zullen eerst moeten inloggen voor-

dat ze het volledige artikel kunnen lezen. Oude 
artikelen zullen waarschijnlijk wel beschikbaar 
zijn voor niet-leden.

Ieder lid krijgt een eigen inlogaccount voor 
de website. De registratie hiervan valt samen 
met de nieuwe betalingsmogelijkheden voor 
onze vereniging. In januari 2019 beginnen we 
hiermee, maar daarover horen jullie later meer.

NoorderFlits
Zoals ik zojuist ook opmerkte, wordt het 

Noorderlicht wat actueler. Wij zijn van plan jul-
lie wat vaker op de hoogte te houden van wat 
actueel is. Een evenement dat volgende week 
bijvoorbeeld komt, of iemand met een op-
roep, enz. Hiervoor gaan wij jullie een nieuwe 
nieuwsbrief e-mailen genaamd NoorderFlits.

Er komen actuele en kleine artikelen in te 
staan, en wanneer je meer wilt weten of lezen 
wordt je doorgestuurd naar onze website of 
naar het Noorderlicht waar het gehele artikel 
staat.

Je kunt je op deze manier ook gemakkelijk 
aanmelden voor toekomstige evenementen.

Deze NoorderFlits komt ongeveer 1 of 2 
keer per maand uit, aanvankelijk van het nieuws 
en de artikelen.

Neem voor meer informatie over het Noor-
derlicht of NoorderFlits gerust contact met mij 
op.

Dave Bekkema, dave@bekkema.fi

H E T  L A A T S T E 
N O O R D E R L I C H T ?
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Graag houden wij u op de hoogte van 
nieuws en activiteiten van de Neder-
landse ambassade in Finland. 

Holland Startup Corner en Prins Con-
stantijn op Slush 

Slush, een van de meest toonaangevende 
start-up- en technologie-evenementen ter we-
reld, vond op 4 en 5 december plaats in Helsinki. 
Slush verbindt start-up- en techtalent met in-
vesteerders, bedrijven en de media. Het evene-
ment werd voor de elfde keer georganiseerd en 
heeft 20.000 bezoekers uit meer dan 130 landen 
aangetrokken, waaronder 2600 start-ups, 1600 
investeerders en 600 journalisten.

Meer dan 50 start-ups uit Nederland waren 
aanwezig op Slush. Ze vertegenwoordigden de 
beste technologische oplossingen die Nederland 
te bieden heeft op terreinen als AI, VR, FinTech, 
mobiliteit, e-commerce en IoT. RVO, de Rijks-
dienst voor Ondernemend Nederland, organi-
seerde een heuse handelsmissie die werd geleid 
door Prins Constantijn van Oranje. 

In de Holland Startup Corner kregen de 
start-ups de mogelijkheid om zich te presente-
ren. Daarnaast waren er diverse vertegenwoor-
digers aanwezig van het Nederlandse startup 
ecosysteem, zoals investeerders, accelerators, 

incubators en de Nederlandse overheid om ken-
nis te delen en hun netwerk te vergroten. 

De ambassade had een grote rol in het or-
ganiseren van de handelsmissie. Er vond onder 
meer een kick-off evenement plaats in de resi-
dentie op de dag voorafgaand aan Slush.

“Interns on the Move”-evenement
Onze stagiair Raymond had een wens. Het 

leek hem heel leerzaam om geheel zelfstandig 
een evenement op te zetten tijdens zijn stage-
periode. Met als voorwaarde dat het evenement 
relevant zou zijn voor de ambassade, kreeg hij 
alle ruimte om met een voorstel te komen. Het 
brainstormen kon beginnen. Allereerst moest 
er een thema gekozen worden. Aangezien in 
mei 2019 de verkiezingen voor het Europees 
Parlement plaatsvinden, leek ‘Europa’ hem een 
goede optie. Het idee ontstond om een avond te 
organiseren voor alle stagiairs van de Europese 
ambassades en de Europese Commissie om de 
rol van Europa te bespreken. Hij wilde echter 
voorkomen dat het een seminar werd; er moest 
namelijk ook ruimte zijn om ervaringen tijdens 
de stageperiode te bespreken en elkaar te leren 
kennen. Vanuit zijn studententijd kende hij het 
concept van een ‘walking dinner’, waarbij het 
voor-, hoofd- en nagerecht op verschillende 

locaties werd verzorgd. In plaats van 
in een studentenkamertje van 10 m2, 
zouden we het concept wellicht in de 
residentie van de ambassadeur kunnen 
laten plaatsvinden, had hij bedacht. Na 
toestemming van de ambassadeur en 
twee telefoontjes later waren de Noren 
en Belgen enthousiast om hieraan mee 
te werken. Zo was het idee ontstaan van 
het ‘Interns on the Move’-evenement.

Half november vond het evene-

N I E U W S  V A N  D E  A M B A S S A D E :
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ment plaats. De groep werd hartelijk ontvangen 
door de ambassadeurs van ieder land. Onder 
het genot van zalm bij de Noren, boerenkool 
met worst bij ons, en chocolademousse bij 
de Belgen waren er interessante discussies en 
werden de ervaringen als stagiairs  uitgewis-
seld. Het event werd zeer enthousiast ontvan-
gen bij de deelnemende landen. Het schijnt 
dat andere ambassades in Helsinki intussen 
al bezig zijn om hier een vervolg aan te geven! 

100 jaar betrekkingen en ‘Open Doors’ 
in de residentie in Helsinki

Voor veel lezers van het Noorderlicht is dit 
niets nieuws maar nog even een korte samen-
vatting: De geschiedenis van Finland hangt nauw 
samen met de geschiedenis van de buurlanden 
Zweden en Rusland. Lange tijd (van 1200 tot 
1809) was Finland deel van het Zweedse konink-
rijk. In het jaar 1809 kwam hier een einde aan, 
toen Rusland Finland veroverde. Ruim een eeuw 
lang was Finland nauw verbonden met Rusland.

Hoewel het een eigen regering en grondwet 
had, was de Russische tsaar ook groothertog 
van Finland. Na de Februarirevolutie in 1917 ver-

klaarde Finland op 6 december 1917 de onafhan-
kelijkheid. Deze onafhankelijkheid werd al snel 
door de Russen erkend. Nederland erkende de 
Finse onafhankelijkheid op 28 januari 1918. 

Gedurende het afgelopen jaar organiseerde 
de ambassade diverse activiteiten rondom de 
100 jaar betrekkingen. Een van de activiteiten 
waren de ‘Open Doors’ in de residentie. Hierbij 
richtten we ons (via sociale media) op het alge-
mene publiek en schoolklassen (scholen werden 
rechtstreeks benaderd). Het begon met 8 sessies 
rondom de datum van de erkenning. Deze sessies 
waren zo succesvol en populair dat we besloten 
om het concept later nogmaals te herhalen. Ver-
spreid over het hele jaar vonden er in totaal 24 
‘Open Doors’-sessies plaats, waarbij we in totaal 
600 gasten ontvingen! Per sessie was er plaats 
voor 35 gasten, wat het heel interactief en per-
soonlijk maakte. De reacties van het publiek 
waren enthousiast en hartverwarmend. Wat ons 
betreft een mooi voorbeeld van goede publieks-
diplomatie! Ook de scholen maakten dankbaar 
gebruik van deze mogelijkheid en vaak was het 
bezoek onderdeel van de vakken geschiedenis, 
Engels, maatschappijleer of ‘international rela-
tions’. Ook namen diverse collega’s van andere 
ambassades deel. Veelgehoorde reacties waren: 
‘what a great example of the Netherlands being 
such an open country’, ‘you have such a friendly 
and relaxed atmosphere here’ en ‘what a fantas-
tic opportunity to visit this house and to learn 
more about your country’.  

Villa Kleineh
De residentie, Villa Kleineh, is een monumen-

tale houten villa die gebouwd is in 1840. Sinds 
20 jaar is de villa eigendom van de Nederlandse 
staat. Het is een prachtige residentie met een 
rijke geschiedenis. Veel Finnen, maar ook-niet 
Finnen, vinden het een eer om de villa te mogen 
bezoeken.

Boerenkool eten tijdens het ‘Interns on the Move’ 
evenement

>>
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Video FI-NL-100
Voorafgaand aan het jubileumjaar hebben 

we een korte video gemaakt waarbij op infor-
mele wijze bekende en onbekende Finnen en 
Nederlanders werden geïnterviewd. Voetbal-
legende Jari Litmanen en de Finse minister van 
Buitenlandse Zaken Timo Soini, werkten hier ook 
aan mee en zongen uit volle borst het Wilhel-
mus voor de camera. In de video kwamen ook 
de 3 kernwaarden van Nederland terug: Open – 
Vindingrijk – Inclusief.

Mini-museum
Daarnaast hebben we in het zijgebouw van 

de residentie een mini-museum gemaakt met 
een interactieve expositie over de 100 jaar be-
trekkingen. Tijdens alle activiteiten die dit jaar in 
de residentie plaatsvonden, werd vaak ook een 
bezoek gebracht aan het mini-museum.

Suomi 100 tulpenbollen geplant
Begin november ontvingen we van onze Fin-

se collega’s van de Finse ambassade in Den Haag 
een grote zak met tulpenbollen. En dat waren 
niet zomaar tulpenbollen; het waren de Suomi 
100 tulpenbollen! Inmiddels zitten de bollen in 
de grond in de tuin van de residentie. 

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 Koop-
handel, de Finse Zeemanskerk in Rotterdam en 
de Vereniging Nederland-Finland. In samenwer-
king met Maveridge International uit Sint Maar-
ten en handelsbedrijf C.S. Weijers Bloembollen 
uit Hillegom werd destijds het plan gemaakt om 
voor het bijzondere Finland 100 jubileum een 
speciale tulp te ontwikkelen. Het resultaat is de 
Suomi 100-tulp; een stevige en sierlijke, witte 
tulp.

In mei dit jaar werd speciale Suomi 100-tulp 
aangeboden aan Jenni Haukio, de vrouw van 
president Sauli Niinistö. Mevrouw Haukio heeft 
de tulp in ontvangst genomen en symbolisch 
gedoopt. Ook ambassadeur Cees Bansema was 
aanwezig bij de officiële ceremonie in Mänty-
niemi, de residentie van de president.

De ambassadeur en het ambassadeteam 
wensen jullie fijne feestdagen en een goed begin 
van het nieuwe jaar!

+31629510255 Wilfred
+31640893616 Robin
+31718874047 Fax

Evertsenstraat 148, 2231 RD Rijnsburg, The Netherlands

“weekly services to and from Scandinavia”

 
 
 
 
 
 
 

 

Helsinki Warriors HC 

 
 
 
 
Hockeyliefhebbers opgelet! 
 
 
Onze gezellige hockeyclub in Helsinki is altijd op zoek naar enthousiaste spelers; jong en oud, ervaren en 
onervaren. En nee, we zijn geen ijshockeyclub, maar een veldhockeyclub! 
 
  
Helsinki Warriors HC is een vrij jonge, maar zeer enthousiaste hockeyclub, die is opgericht uit pure passie 
voor het spel. Er zijn trainingen voor de teams die in de winter indoor plaatsvinden (momenteel in 
Herttoniemi) en in de zomer in het Velodrome (Helsinki – Pasila) op een heus waterveld. Er is een herenteam, 
een damesteam, een mixed veteranenteam en verscheidene juniorenteams.  
 
We combineren ook vaak de trainingen van de junioren en senioren en we kunnen met recht zeggen dat de 
sociale dynamiek fantastisch werkt. We zetten ons dan ook in om iedereen zich welkom te laten voelen en 
hebben mede daarom als voertaal Engels gekozen. Onze leden komen namelijk van over de hele wereld, 
waaronder Nederland, en zijn nog niet allemaal het Fins machtig.  
 
De teams participeren in de Finse hockeycompetities, zowel indoor als outdoor, en ondanks dat de sport in 
Finland niet heel groot is, is het niveau dusdanig dat er een leuke competitie plaats kan vinden. Er wordt niet 
elk weekend gespeeld, maar wedstrijden vinden plaats op zogenaamde toernooidagen. Op zo’n dag speel je 
een aantal wedstrijden tegen diverse teams.  
 
Wil je graag meer weten omdat je de sport hebt gespeeld in Nederland? Of ben je nog op zoek naar een 
leuke sport waar je een grote groep mensen leert kennen? Of zoek je nog een leuke sport voor je zoon of 
dochter? Het is allemaal mogelijk. Stuur een mailtje naar hcwarriors@hotmail.com en kom een keertje langs 
tijdens een training om te kijken of mee te doen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hcwarr io rs@hotmai l .com       Warriors Hockey  Club  Ry  
Founder  & President: Bikramjit Singh    Ti lust ie  3E, 01230, Vantaa 
Mobile Number:  +35850 306 5677    www.hels ink iwar r iorshc.com
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Kopij inleveren vóór 1 maart 2019
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 Deze functie is beschikbaar. lansi_uusimaa@nederlandsevereniging.fi 
MIKKELI Marja de Jong mikkeli@nederlandsevereniging.fi
OULU Aline Hubregtse oulu@nederlandsevereniging.fi
TAMPERE Johan Plomp tampere@nederlandsevereniging.fi 040 - 718 7684
TURKU Deze functie is beschikbaar. 
YLIVIESKA Maaike Beenen ylivieska@nederlandsevereniging.fi 050 - 599 3116

Regiocoördinator is Jelmer Elzinga: regionaal@nederlandsevereniging.fi


