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REDACTIONEEL
De ontwikkeling van de vereniging zet zich
door. We zijn een kleine gemeenschap en het
bestuur doet er alles aan om het voor iedereen
aantrekkelijk te maken, zodat meer mensen lid
willen worden. Dat uit zich in (nieuwe) activiteiten, maar zeker ook in het Noorderlicht. Het
bestuur is actief betrokken bij bijdragen en er
is dus meer diversiteit in artikelen. Ik wil graag
nog even de aandacht schenken aan de verspreiding; uiterlijk volgend jaar zal het Noorderlicht volledig overgaan op verspreiding via
pdf, en degenen die hier nog niet voor gekozen
hebben, worden vriendelijk verzocht dit te doen
(via secretariaat@nederlandsevereniging).

I N H O U D
Redactioneel3
De aanzet 
4
Designerhakjes en bloemkoolpizza
6
Spelen in het Nederlands met
8
kleuters en peuters in Jyväskylä
Boekbespreking
9
Interview met Nederlandse
12
ondernemers in Finland
De 10 stellingen aan...
14
Gelovige liederen
16
Nederland in Finse media
18
Jos Helmich - blogi
19
Oude liefde roest niet
20
Fietsen
22
Nieuws van de ambassade
24
De drie ijsmannen
26

Zelf ontvang ik stiekem nog liever de papieren
versie, maar ik besef dat sommige vooruitgang
niet tegen te houden is. Het scheelt de vereniging heel veel kosten, wat je ongetwijfeld vroeg
of laat zult terugzien in mooie nieuwe initiatieven. Welke vereniging is er tegenwoordig nog
financieel gezond? Nou, wij wel! Afijn, het leest
eigenlijk best lekker zo’n pdf. En ik heb het net
even getest, de pagina’s worden ook prima afgedrukt op de printer, dus je kunt eventueel je
artikelen naar keuze uitprinten. Ik wil hierbij
Bart Braafhart hartelijk bedanken voor jaren
trouwe dienst; zijn plek als columnist wordt
overgenomen door Suzanne Buurman. Verder
wens ik jullie de komende tijd net zo weinig
smurriesneeuw toe als ik mezelf toewens, oftewel, laat de lente maar komen.
Vriendelijke groet,


Michel

S P O N S O R S
Rijnlanderweg 774
2132 NM Hoofddorp
Nederland

H O L L A N D AT H O M E
Your online Dutch supermarket

www.friisi.fi
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DE AANZET
Er zijn wel eens van die toespraken en uitspraken van publieke figuren die een indruk op
je achterlaten. Zoals die van Timmermans voor
de Verenigde Naties vorig jaar. De aanleiding
tot zijn voordracht was uiteraard verschrikkelijk. Maar de toon, inhoud en presentatiestijl
raakten alle snaren van alle aanwezigen en riep
op tot een directe, gezamenlijke inzet.
Een boodschap van gezamenlijke inspanning
werd het afgelopen najaar ook verspreid door
de leiders van Cuba en de Verenigde Staten.
Een lange geschiedenis van wantrouw maakt
daar nu geleidelijk plaats voor samenwerking.
Als je de toespraak van Obama hierover niet
gezien hebt, dan kan ik je aanraden die eens op
te zoeken op het internet en deze te bekijken
of te beluisteren. Het is indrukwekkend hoe
hij een moeilijk en beladen thema ontleedt en
terugbrengt tot menselijke proporties die voor
een ieder herkenbaar zijn. En vanuit dat standpunt is het vervolgens veel eenvoudiger om het
voorstel van toenadering en samenwerking te
lanceren en daar steun voor te winnen.
En ik kan ook genieten van de oude beelden van Kennedy die als jonge president zoveel
indruk achterliet. Een man die met zijn jonge
kinderen in het midden van de samenleving
stond maar ook een leider die mensen van allerlei achtergronden kon raken in het hart. Een
van zijn mooiste uitspraken vind ik nog altijd
(vrij vertaald) : “Bedenk niet wat uw land kan
doen voor u maar bedenk wat u kunt doen voor
uw land”.
Waar ga je heen Boelen, denk je nu al. De
Verenigde Staten? We zijn toch een Nederlandse vereniging. Ja hoor! Verwijzingen naar
uitsluitend Nederlandse grootsprekers hadden
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hier ook gepast, maar deze hierboven liggen
nog vers in mijn geheugen, vandaar. De voorbeelden zijn bedoeld om een brug te slaan naar
datgene wat bij onze Nederlandse Vereniging in
Finland (NviF) plaatsvindt.
De NviF is een heel gevarieerde groep mensen die, op grond van een overeenkomstige
achtergrond, graag zo af en toe gezamenlijk
optreedt en bijeenkomt. De vereniging is zo gevarieerd als haar leden zijn. Wij hebben in ons
midden acteurs en instrumentbouwers, atleten
en bedrijfsbestuurders, diplomaten en docenten, huisvrouwen en treinbestuurders, kinderen, studenten, werklozen, gepensioneerden
en meer. Onze vereniging heeft een zo grote
variëteit aan deelnemers, met zoveel talenten
en ervaring, dat er een fantastisch potentieel
aan activiteiten kan worden aangeboden. En
daaruit is in de loop der jaren een gevarieerde
kalender van activiteiten ontstaan. Een borrel
hier en daar, een receptie, een sportieve activiteit of juist een boekpresentatie, Sinterklaas
en Kerst etc.
Wat daarbij je voorkeur heeft is afhankelijk
van persoonlijke belangstelling, van ervaring
en kennis en vaak ook simpelweg van het moment. De netwerk- en sportieve activiteiten
vind ik leuk om te doen en ik ben blij te zien
dat daarbij ook steeds weer anderen meedoen
en het initiatief daartoe nemen. Voor een ander ligt de belangstelling wellicht meer bij het
luisteren naar een gastspreker, het ontmoeten
van een zakelijke relatie of bij het schrijven of
lezen van een artikel. En een derde wil gewoon
wat ervaringen uitwisselingen. De diversiteit
aan activiteiten is van harte welkom en wordt
gestimuleerd. De balans van activiteiten en
ruimte voor nieuwe initiatieven is belangrijk.

De vereniging, dat zijn wij zelf. Wat wij bieden aan elkaar als verenigde groep is een platform via welk je jezelf toegang verschaft tot
anderen met dezelfde gedeelde belangstelling
voor wat Nederlands is. Dat wat er gebeurt
hangt af van wat wij eraan bijdragen. Zoals
door Mike, die vele competitie-avonden en
toernooien in de bowlinghal organiseert. En dat
dan ook eens voor medelanders hier ter plekke
wilt doen. Of zoals de culinaire uitspattingen
van Eric die er vroeger of later echt van gaan
komen. Het is allemaal vrijwillige inspanning
en georganiseerd in onze vrije tijd. En daarom
wordt het ook zo gewaardeerd.
Wil jij meer muzikale activiteiten in de vereniging zien en wil jij je daarvoor inzetten, laat
dan van je horen. Wil jij eens een discussie organiseren over een thema waar je de inbreng
van landgenoten bij waardeert, laat dat dan
horen. Heb je interessante informatie, educatie
of andere …–atie die je wilt delen, dan kunnen
we helpen dat te organiseren. Wat je zelf kunt
doen en wat door anderen kan worden gedaan,
is een kwestie van overleggen en afspraken maken. Het gaat allemaal eenvoudig en snel. Aan
bureaucratie doen wij niet in onze vrije tijd.

je het leuk om mee te doen of mee te praten,
welkom!
Heb je een idee of een voorstel? Wij luisteren graag. Wat doet het bestuur voor de vereniging en wat doen de leden voor de vereniging?
Daar hebben we het dus over en daar werken
wij samen aan verder.
Wie is er aan zet? Geef jij de aanzet?

Met een groet,
Michael

Aan het einde van de maand maart vindt de
Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats. We
ronden 2014 helemaal af en kijken vooruit naar
de activiteiten in 2015. Wat organiseren wij
met zijn allen en waar gaat het dan om. Vind

Meer verhalen en pagina’s in de .pdf versie van Het Noorderlicht!
http://www.nederlandsevereniging.fi/publicaties/noorderlicht
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DESIGNERHAKJES EN BLOEMKOOLPIZZA
Na het voltooien van mijn
rechtenstudie een
(fors) aantal jaren
geleden kwam ik
in het bankwezen
terecht. Eerst bij
een grote, niet langer beursgenoteerde bank (althans de ene helft
daarvan), waar ik een interne opleiding volgde
tot beleggingsadviseur (ja, dit gaat inderdaad
over mij), later bij een kleine niche-bank met
grote relaties. Ik werkte eerst in Den Haag en
Wassenaar, maar kwam gelukkig na een paar
jaar weer terug in mijn eigen stad: Rotterdam.
Ondertussen had ik mijn golfvaardigheidsbewijs gehaald, want dit stond in de functieomschrijving. Het plan was om leuk een balletje
te gaan slaan met mijn relaties. Iedereen die
mij kent, snapt dat dit idee gedoemd was om
te mislukken, en dat deed het dus ook. Ik was
daar dan ook al snel vanaf, tot mijn grote opluchting. En die van mijn relaties waarschijnlijk.
Maar met een gedegen opleiding, een GVB,
en een mooie functieomschrijving (Investment
Consultant) ben je er nog niet. Want dan zijn
daar de Ongeschreven Regels. Het begint al
met je auto. Je functiegroep is af te lezen aan
de grootte van je lease-auto namelijk, en kies
je voor een ander merk dan een Duits merk
met één of meer cijfers, dan schudden al snel
je collega’s meewarig het hoofd. Fout.
Dan zijn er de ongeschreven kledingvoorschriften, ook wel bekend als What Not To
Wear. Hot item voor mannen zijn de bruine
designerschoenen, hot item voor vrouwen is
designer. Alles. Tassen met zichtbare labels,
designerhakjes, kleding van dure merken. Bij
H&M wordt uitsluitend gekocht in vermomming, want dat is ook heel fout.
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En dan zijn er de restaurants. Je kunt je
klanten tenslotte niet meenemen naar de (zeer
foute) Chinees, toch? Dus ik overdrijf niet als
ik zeg dat ik bij vrijwel alle sterrenrestaurants
heb gegeten, inclusief De Librije (drie sterren).
Drie keer. En zo zijn er nog veel meer regels. Je
postcode is ook erg belangrijk bijvoorbeeld. Ik
had de juiste postcode, maar dat mijn appartement uit de jaren 30 langzaam maar zeker om
mij heen instortte, deed er niet toe. Kralingen is
Kralingen en ons kent ons.
Op een ochtend werd ik gebeld door een
van mijn relaties, een echte Rotterdammer die
groot was geworden door de verkoop van zijn
IT-bedrijf. ‘Goeiemorgen Suus’, zei Rob, ’ik heb
helemaal geen zin meer in dat gestress over
die beleggingen. Ik wil alles verkopen, ik ben er
klaar mee, met dat gez... over geld. Zullen we
het bespreken tijdens de lunch?’. Ik was al op
zoek naar het nummer van Parkheuvel (twee
sterren), onze vaste zakelijke hang-out. ‘O ja’,
zei Rob, ‘zullen we dan een broodje kroket doen
en een biertje? Dat sterrengedoe ben ik ook helemaal zat’.
Met donderend geraas vielen mij de schellen van de ogen. Ik was het ook zat, en eigenlijk al vanaf het begin als ik heel eerlijk was. Ik
hoefde ook geen vierde keer naar De Librije
(OK, dat overdrijf ik, dat wil ik best). Maar Rob
had gelijk, ik was er eigenlijk ook helemaal
klaar mee, met dat gez… over geld.
Twee jaar later. Opgeleid tot Trainer Business English, en baan en huwelijk opgezegd,
vond ik mezelf ineens terug in Helsinki. Ik had
werk gevonden, en gezien mijn achtergrond
ging ik lesgeven bij een bank. Een mij bekende
wereld in een land dat ik alleen kende van de
positieve beleggingsadviezen over Nokia. Mijn

designerhakjes sneuvelden al snel, samen met
mijn linkerenkel, op de kasseien van Helsinki.
Op mijn dure laarzen met leren zooltjes ging ik
in de sneeuw spectaculair onderuit. Mijn mantelpakjes werden met bescheiden opgetrokken
wenkbrauwen bekeken. Mijn mooie wollen jassen boden nergens bescherming tegen. Al snel
verdween dit alles in dus in een diepe kast.

Wij eten hier thuis erg gezond. Goji-bessen
staan dagelijks op het menu, we koken met
verse producten en E-nummers komen er vrijwel niet in. Ook de slow-juicer, een enorme hit
in Nederland schijnt, wordt hier dagelijks gebruikt. Maar ik heb mijn Fin in geen tijden zo
hard horen lachen als toen ik hem vertelde over
de bloemkoolpizza.

Inmiddels ben ik dankzij de wonderen van
internet weer geabonneerd op de trendy glossies die ik in Nederland ook las. Eerst vond ik
het leuk om te lezen, maar al snel begon het
me behoorlijk te vermoeien, al die dingen die
‘in’ zijn of juist niet. Goed of fout. Een van de
recentste dingen die ik las, is dat pizza ongezond is (echt?), en met name de bodem. Dus
de oplossing schijnt dan te zijn, om bloemkool,
u leest het goed, zodanig te bewerken dat het
niet naar bloemkool smaakt en eruitziet als een
echte pizzabodem. Het kost even tijd, maar dan
heb je wel wat. Tja.

Ik verklaar mezelf hierbij trendvolger-af. En
ik zeg mijn abonnementen op de glossies op.
Op ééntje na, de Linda. Want ik ben en blijf een
groot fan van Linda de Mol.
Suzan Buurman
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SPELEN IN HET NEDERLANDS MET
KLEUTERS EN PEUTERS IN JYVÄSKYLÄ
Veel Nederlanders in Finland hebben een
gezin met jonge kinderen waarvan vaak de
andere ouder Finstalig is. De voertaal tussen
de ouders in zulke gezinnen is of Fins of Nederlands of soms zelfs Engels, afhankelijk van
het niveau van het Fins, danwel Nederlands
van de ouders. Maar tegen de kinderen wordt
meestal in twee talen gesproken, Nederlands
door de ene ouder en Fins door de andere. Zo
wordt het over het algemeen ook aangeraden
door het Finse consultatiebureau, de Neuvola.
Op deze manier worden de meeste kinderen
uit gemengde gezinnen tot op zekere hoogte
tweetalig. Toch blijft het Nederlands vaak achter in vergelijking met het Fins, omdat vanzelfsprekend de meeste situaties toch in het Fins
zijn. Dat begint al op jonge leeftijd als kinderen
gedeeltelijk of voltijds naar de Finse kinderopvang gaan. Later, op school, leren ze lezen en
schrijven in het Fins. De meeste verjaardagen
en feestdagen zullen ook in het Fins gevierd
worden. Veel ouders vinden het daarom belangrijk dat hun kinderen toch wat meer van
de Nederlandse taal meekrijgen. Rondom Helsinki kunnen kinderen al vanaf 3 jaar naar de
Nederlandse school (www.ntc.fi). In verschillende steden (o.a. Espoo, Turku en
Jyväskylä) wordt ook Nederlandse
les gegeven vanaf schoolleeftijd
(6 jaar), verzorgd door de stad,
het zogenaamde ‘oman äidinkielen opetus’ dat in de Finse wet is
vastgelegd. Meestal is dit 2 uur
per week, na de reguliere schooltijd. Helaas vermelden de meeste
steden niet op hun websites of
Nederlands wordt aangeboden.
In Jyväskylä wordt het aangebo-

den als zich minstens 4 leerlingen opgeven en
er een docent beschikbaar is. Op dit moment
geeft Joanneke daar les aan zeven kinderen
die variëren in leeftijd van 7-13 jaar. Binnen de
groep is er een groot niveauverschil, wat het
lesgeven wel een uitdaging maakt.
Als ouders willen dat hun kinderen al eerder
meer met Nederlands in aanraking komen, dan
zullen ze dat zelf moeten organiseren, al kan
de stad vaak wel een locatie regelen. Omdat
er in Jyväskylä zo’n anderhalf jaar geleden verschillende gezinnen waren met jonge kinderen,
waaronder ons eigen niet gemengde gezin, zijn
we toen een peuter-kleuter groep begonnen.
Een bevriend Duits gezin vertelde ons over een
Duitse groep die 1 x per maand bijeenkwam
in een päiväkoti. Wij hebben toen de coördinator van de stad voor de buitenlandse lessen
gevraagd of zij een plek wist waar ook wij bij
elkaar konden komen. We zijn toen doorverwezen naar het multiculturele centrum Gloria
(http://www.monikulttuurikeskus-gloria.fi),
waar nog enkele taalgroepjes regelmatig bijeenkomen. Het bleek een ideale plek voor onze
‘Perhekahvila’. Er is een gezellige speelruimte
met allerlei speelgoed voorhanden, er zijn

De allereerste peuter-kleutergroep in Jyväskylä: ´zakdoekje leggen´.
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knutselspullen en er is een ruime keuken waar
we met de hele groep iets kunnen eten (en het
is nog gratis ook).
Sinds ruim een jaar komen we nu elke
maand een keer bij elkaar op een zatermiddag van 3 tot 6. Er zijn ondertussen 8 gezinnen
met 14 kinderen van 0-4 jaar die meedoen (een
Vlaming zit er ook bij). Eén familie rijdt er zelfs
een uur voor. In het begin waren de kinderen
erg verlegen en durfden (of konden) nog geen
Nederlands met elkaar te praten. Nu kennen ze
elkaar beter en praten ze ook alleen nog maar
Nederlands met elkaar. Het Nederlands van de
kinderen is er duidelijk op vooruitgegaan, vooral ook omdat ze met leeftijdgenootjes kunnen
praten. We hebben onderling afgesproken dat
elke keer één gezin een activiteit voorbereidt
voor de kinderen zoals knutselen, een spelletje,
of een liedje zingen. Ook zorgen ze voor een
hapje en een drankje.
Het grappige is dat onze groep niet alleen
voorziet in een behoefte voor de kleuters en
peuters, maar vooral ook voor de Nederlandse

ouders. Het blijkt dat de vaders (in het begin
waren er bijna alleen maar Nederlandse mannen), nogal veel te bespreken hebben over de
‘lastige’ opvoedregeltjes van de Finse vrouwen
(onderwerpen die herhaaldelijk ter tafel komen
zijn: Zo vaak warm eten en altijd maar weer die
pap! Zoveel verschillende buitenkleding! Waarom is een afspraak maken met andere (Finse)
familie en vrienden zo moeilijk?), als die er niet
bij zijn. Onze groep is een fijne sociale bijeenkomst geworden, waar zelfs de Nederlandse
grootouders soms meekomen, kinderverjaardagen worden gevierd, en ook lekker op zijn
Nederlands over Finland en de Finnen geklaagd
kan worden. Wij kunnen dan ook van harte
aanbevelen om ook in andere steden peuterkleuter groepen op te zetten en hopen dat de
vereniging misschien kan helpen om belangstellenden met elkaar in contact te brengen.
Jelmer en Joanneke
(jyvaskyla@nederlandsevereniging.fi)

BOEKBESPREKING
Dit keer eens over een heel ander boek. In
2000 verscheen van Diego Marani, een Italiaanse tolk en vertaler in Brussel, een Finse roman onder de titel ‘Nuova grammatica Finlandese’. Een zeer interessant boek, dat in 2005 in
het Fins verscheen onder de titel ‘Sotilas ilman
menneisyyttä’. Het boek is ook in het Engels en
Frans verschenen en in 2013 in het Nederlands:
‘Nieuwe Finse grammatica’. Het boek wordt
overal goed verkocht. En…het is hoogst interessant!
Er zijn veel redenen om het boek te lezen.
Ten eerste is het spannend en goed geschreven,
ten tweede gaat het over het aanleren van de
Finse taal, om vreemde-taalverwerving dus. Ten

derde wordt er in het verhaal overtuigend meegeleefd met het beproefde Finland van 1944,
toen de Russen het land zwaar bombardeerden
en toen er vooral in de zomer van 1944, voorafgaand aan de Finse overgave, in Karelië hard
gevochten werd. Ten vierde worden we indirect
(wel kort, maar toch krachtig) met de strijd
tussen de Rode en Witte gardes uit de jaren
1918/1919, de jaren van de Finse burgeroorlog geconfronteerd. Ten vijfde worden we ook
boeiend ingeleid in de mysterieuze wereld van
de Kalevala, via een soort sjamaanse dominee,
die leraar Fins was van onze hoofdrolspeler, de
gewonde soldaat Sampo. Het toneel van dit al>>
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les is (na wat maanden op een hospitaalschip
in Triëst in Noord-Italië verzorgd te zijn) vooral
het bedreigde Helsinki van voorjaar 1944, waar
we de oorlogssfeer proeven in het militaire
hospitaal, in de protestantse kapel aan de binnenhof ervan, in de gebombardeerde stad eromheen (een stad, die zich dapper teweerstelt)
en in hotel Kämp als perscentrum en ontmoetingsplaats voor velen: voor journalisten, politici, militairen, Lotta’s en anderen.
Het verhaal gaat zo. Een soldaat wordt
zwaargewond in Triëst in het hospitaalschip van
de Duitse marine afgeleverd. De jongeman herinnert zich door zijn ernstige
verwonding aan zijn hoofd totaal niets meer, noch zijn taal,
noch zijn verleden. In het jasje,
dat hij aanheeft bij zijn inlevering, staat de naam Sampo
Karjalainen en op de zakdoek
in de jaszak staan de initialen
S.K. De behandelende arts op
het hospitaalschip staat weliswaar in Duitse dienst, maar
is van Finse afkomst. Hij, Petri
Friari, is met zijn moeder rond
1920 zijn vaderland Finland
ontvlucht, omdat zijn vader als
actief lid van de Rode garde ten onrechte veroordeeld en terechtgesteld was, zodat zijn gezin
uit angst het land uit vluchtte naar Hamburg en
daar verder leefde. Deze Finse dokter denkt nu
op basis van die dubbele naam van de zwaargewonde soldaat, dat deze niet sprekende en
zich niets herinnerende jonge marineman een
Fin is, dus uit Finland komt. Vandaar zorgt Friari
ervoor, dat Sampo, als hij er al wat beter aan
toe is, maar zich nog steeds niets van zijn vorige
leven kan herinneren, vanwege de omgeving
beter in Helsinki geholpen kan worden, om zijn
veronderstelde Finse moedertaal en daarmee
10

zijn persoonlijke Finse identiteit via herinneringen te hervinden. Om dan zo, goed gewapend,
in het komende leven weer gezond en dapper
verder te kunnen gaan. Daarom begint dokter Friari al in Triëst Sampo Finse woorden en
Finse begrippen bij te brengen; en dat lukt wel,
maar van innerlijke respons hierop, zodat herinneringen weer naar boven komen, is nog geen
sprake. Maar misschien wel in Helsinki? Daar
komt Sampo dan uiteindelijk terecht, hij wordt
er opgevangen door dominee Olof Koskela en
de lotta Ilma, die verliefd op hem wordt en hij
ook wel wat aarzelend op haar. Maar omdat
hij geen herinneringen in zich draagt en dus
geen voelbare identiteit bezit,
loopt die liefde jammergenoeg op niets uit, Sampo geeft
het gewoon en moedeloos op
(hij wil dat zelf helermaal niet
zo), ondanks het feit, dat hij
al zo veel Fins heeft geleerd
en al heel behoorlijk met zijn
directe omgeving kan communiceren. Door toeval stoot
hij dan uiteindelijk op de waarheid van zijn leven: dat hij in
Triëst slechts toevallig dat jasje
aanhad en die zakdoek bij zich
droeg, en dat zijn zogenaamde
naam Sampo Karjalainen van zijn dienstjasje
die van een Duits militair schip was, dat tijdens
de oorlog aan Finland een tijd was uitgeleend.
Een Duitse officier in Triëst vertelt de dokter te
laat (nadat Sampo al naar Helsinki gestuurd
was), dat het in het geval van S.P. gewoon om
de Italiaans soldaat Masimiliano Brodar handelt, die door zijn nachtelijke aanvallers (van de
Duitse marine) ernstig was toegetakeld en die
dat jasje door zijn belagers in Triëst ter camoeflage aangetrokken was. De wereld van Sampo
stort bij het zien van het schip en de waarheid
van zijn leven voor de tweede keer volledig in.

Hij meldt zich bij de militaire autoriteiten aan
om als soldaat naar het Finse front in Karelië te
vertrekken en daar wordt hij tijdens de gevechten neergeschoten. De arts Petri Friari maakt
later in Finland kennis met de lotta Ilma, van
wie hij haar verhaal hoort. Zij samen reconstrueren dan het tragische verhaal van de ongelukkige Sampo in Triëst en later in Finland. Dat verhaal is de geslaagde roman van Diego Marani
geworden.
Of dit verhaal op een ware historie steunt,
wordt nergens met zoveel woorden gezegd.
Ik zou me voor kunnen stellen, dat dit zo is,
zo realistisch wordt ons dit gebeuren verteld.
Het boeiende aanleerproces van het Fins (waar
velen van ons mee te maken hebben of hebben gehad) is hoogst interessant verteld en
is in principe zelfs als zodanig geloofwaardig.
Maar…dat je Fins leert via de zeer moeilijke
taal van het Kalevala-epos, dat lijkt me echter
wat onwaarschijnlijk; ook al speelt dominee
Olof Koskela een goede rol als predikende en
bezwerende sjamaan, die een buitenstaander
wil inwijden in de geheimen van dat oer-Finse
epos, van de Sampo, van Väinämöinen, van Kulervo en vele anderen.
Wat me in het boek in de Nederlandse vertaling tevens een beetje stoorde was de katholieke sfeer, die rond Olof Koskela en zijn protestants kerkje hangt. Er wordt telkens gesproken
over ‘missaal’, over ‘mis’ of ‘ochtendmis’, i.p.v.
over ‘liedboek’ of over ‘kerkdienst’. Bij Koskela
zelf komt ook vaak het wat verwarrende woord
‘pastor’ (soms zelfs ‘pastoor’) voor, terwijl hij
een lutherse dominee is en militair predikant
in het Finse leger. De ‘domkerk’ van Helsinki is
geen ‘kathedraal’. Ook woorden als ‘verpleegster’,’ lotta’ (of Lotta-Svärd), ‘zuster’ of ‘non’ en
zo worden regelmatig wat verkeerd door elkaar
heen gebruikt. Jammer, maar ik vermoed, dat
dit komt door de oorspronkelijke, Italiaanse
romanschrijver, die katholiek is opgevoed en

zodanig wat vreemd en onbegrijpelijk staat tegenover het protestantse Finland. Natuurlijk
is de benaming van verpleegster en de hen assisterende lotta’s vaak ook wel erg moeilijk uit
elkaar te houden.
Wat de titel van het boek betreft zou ik persoonlijk in het Nederlands liever niet ‘Nieuwe
Finse grammatica’ gekozen hebben, want het
woord ‘grammatica’ zet ons een beetje op het
verkeerde spoor, we worden immers niet ingeleid via een roman en het taalverwervingsproces daarin via de regels van de Finse grammatica. Het oude woord ‘spraakkunst’ zou veel beter
geweest zijn, want bij ‘kunst’ denken we tevens
aan ‘kunde’, aan het gewoon spontaan en begeleid aanleren van de normale Finse gebruikstaal, daar gaat het immers over. Koskela is een
goede leraar, Ilma is een goede en liefhebbende
hulp erbij, het proces van het aanleren van de
vreemde taal gaat spelenderwijs, dag in dag uit
verder via een actieve, gemotiveerde en ijverige
leerling, die Sampo is. Bij de Nederlandse woorden kunst en kunde kunnen we denken aan de
Finse woorden tieto ja taito, ofschoon kunst in
de engere betekenis uiteraard ‘taide’ is en niet
‘tieto’! Overigens is de titel in de Finse vertaling zeer goed gekozen: ‘Sotilas ilman menneisyyttä’ (Soldaat zonder verleden). Zijn
herinnering en zijn persoonlijk verleden (die
alles met de moedertaal te maken hebben) is
hij door zijn verwonding kwijtgeraakt, daarom
blijft hij eenvoudigweg soldaat en wordt niet
meer echt een mens, een ervaren man, die een
volwassen Finse vrouw kan liefhebben. Jammer
maar waar. Ondanks al de sympathie, die we
hem bieden kunnen.
lles bij elkaar toch echt een boek, dat het
lezen zonder meer en helemaal waard is. Een
dikke tweehonderd bladzijdes, meer niet, met
zoveel interessante zaken, dat is niet weinig!
Peter Starmans
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INTERVIEW MET NEDERLANDSE
ONDERNEMERS IN FINLAND
Ronald Eveleens (56) en zijn vrouw
Kyoung zijn zelfstandig ondernemers in
Finland sinds begin 1997
Waarom heb je besloten naar Finland te
gaan?
Na wat omzwervingen over de wereld, ik heb
eerst tien jaar in de VS gewoond, gestudeerd en
gewerkt, waarvan de laatste paar jaar medeeigenaar van een klein bedrijfje. Vervolgens vier
jaar in Japan gewerkt voor de EU met betrekking
tot het openbreken van de markt voor Europese
producten.
Toen eenmaal terug in Nederland en volgens
verwachting het bedrijf overgenomen van mijn
familie, realiseerde ik me dat ik eigenlijk de horecakant op wilde. Ik had zo mijn ideeën over het
uitbaten van een hotel en koken is mijn hobby.
Mijn vrouw en ik hadden net in 1996 tegen elkaar gezegd dat het net zo goed op de Noordpool zou kunnen zijn, als het maar leuk werken
is.
Na wat onderzoek, onder andere in Frankrijk, kreeg ik contact met kennissen in Finland en
die waren behulpzaam bij het een en ander te
onderzoeken hier. Vervolgens ben ik bij het kantoor van KPMG in Amstelveen binnengestapt
voor advies en kreeg ik te maken met de accountant en semi-manager van de Rolling Stones zo
bleek, want in zijn kantoor hing het vol met
gouden Stones-platen en toen ik binnengelaten
werd, was hij net in gesprek via de speakertelefoon met Mick Jagger, dat kon ik horen, klinkt
misschien ongeloofwaardig ik weet het. Verder
dan een contact en wat advies kwam het niet,
want officieel onderzoek laten doen zou aardig
in de papieren lopen, maar na twee telefoontjes
wist ik genoeg en zou het dus dit hotel worden,
wat mijn vrouw en ik hier al achttien jaar runnen.
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Het was net in een slechte economische periode voor Finland, dus iedereen in Kuusamo was
nieuwsgierig welke mensen nu zo gek waren een
hotel te kopen dat tijdens de bouw door de vorige eigenaar al twee keer failliet was geweest.
De reden, behalve een horeca-uitbater te willen
zijn, om naar Finland te komen was ook om samen met mijn vrouw te werken en er te zijn voor
onze zoon, die pas vier was toen wij hier kwamen. Dus beter kon het niet, werken en er toch
zijn voor ons kind als hij thuiskwam. Ook heeft
de keuze voor Finland te maken met de kwaliteit
van het onderwijs, die vond ik in Nederland niet
al te best en in Finland beter.
De lokale bevolking was vriendelijk en heel
nieuwsgierig hoe wij dat gingen aanpakken. We
hebben ons toen zoveel mogelijk ingeburgerd,
maar de Finse taal machtig worden is niet echt
super gelukt. Toen wij eind oktober 1996 namelijk het besluit namen om dit te doen en eerst
Fins te gaan leren alvorens wij zelf aan het werk
moesten, ging dat even niet door. De vorige eigenaar had haast en er stond zover ik begreep
nog een faillissement aan te komen voor die
man, dus die wilde actie ondernemen voordat
ze alles zouden afpakken. Dus het leren van Fins
schoot er bij in.
De kwaliteit van de horeca in Finland en speciaal in Lapland was niet al te best, weinig mogelijkheden om traditionele Finse gerechten in de
restaurants te krijgen, veel uit de diepvries, veel
opwarmen en frituren. Voor ons was het dus niet
moeilijk om met betere dingen te komen. Zoveel
mogelijk verse ingrediënten, traditionele gerechten zoals rendierstoofvlees (poron käristys),
muikku, warm gerookte zalm etc. Dan nog een
traditionele rooksauna met een kota ernaast.
We hadden contacten in Nederland en begonnen met gasten vooral uit Nederland via

touroperators. Dus al met al een ander leven
dan we tot dan toe gewend waren. Dichter bij
de natuur.
Wat kom je tegen als ondernemer in Finland?
Toch wel veel bureaucratie. Zeker in 1997
werd er wantrouwig tegen ondernemers aangekeken. Als ik personeel nodig had, werd mij eerst
uitgelegd wat het personeel allemaal van je verwacht wat betreft overuren, weekendvergoeding,
reisvergoeding, vakantiegeld, belastingen en het
personeel zelf zette je dan nog onder druk om
een deel van het salaris zwart te betalen, zodat
ze nog een deel uitkering konden houden. Toen
ik mijn eisen op tafel wilde leggen van wat ik van
hun verwachtte betreffende inzet, kwalificaties
etc., werd dat weggewuifd als onbelangrijk. Op
de eerste werkdag kwam ons personeel in redelijk nieuwe Mercedessen aangereden en wij vielen
met onze tien jaar oude auto in het niet vergeleken bij ons eigen personeel. Als ondernemer ben
je heel veel bezig met papierwerk en regeltjes. En
als buitenlandse ondernemer grijp je vaak naast
dingen waar Finse ondernemers de weg wel voor
weten, zoals opstartsubsidie, investeringssubsidies, Finvera-lening etc. Je moet van goeden
huize komen en de juiste plaatselijke accountant
hebben, die weer zijn vriendjes heeft om het een
en ander voor elkaar te krijgen en dat geldt zeker
in de kleine dorpjes waar iedereen elkaar kent.
Dus al met al was het zeker niet makkelijk.
Wat is volgens jou het verschil tussen ondernemen in Finland en Nederland?
Zeker in het begin was Finland erg sceptisch
tegen ondernemers. Aan de ene kant had je het
‘invest in Finland’-bureau, om buitenlanders
binnen te halen om hier een onderneming te beginnen. Dat bleek een farce, want je kreeg geen
subsidie als bleek dat je maar een kleine ondernemer was en geen grote zoals Philips. Je moet
ambtenaren zeer zorgvuldig behandelen, want

elke ambtenaar of elke regio is een eigen koninkrijk zullen we maar zeggen. Als een ambtenaar
of belastingkantoor in Helsinki iets belooft, dan
kan Kuusamo weer anders beslissen. Beloften moeten op papier anders wordt er nog wel
eens een belofte ontkent. In Nederland is het
ook wel bureaucratisch, maar als je eenmaal de
juiste procedure volgt dan lukt het wel, al duurt
het ook daar wel lang. Hier vinden ze op stel en
sprong nieuwe procedures uit en je vraagt je af
wanneer daar een eind aan komt.
Wat is je erg tegengevallen de afgelopen
jaren?
De Finnen kunnen best veel klagen en kunnen veeleisend zijn, vooral de laatste jaren, alleen klagen ze niet bij jou persoonlijk. Ze zullen
niet gauw naar je toe komen en zeggen als er iets
is dat ze niet bevalt, ze bellen veel liever anoniem
de krant of zetten een anonieme beoordeling
van ons hotel op internet. Ook heb ik toch het
gevoel hier in de kleine noordelijke dorpen tegen
discriminatie aan te lopen. Toen we hier kwamen
dachten ze dat wij de hele lokale economie even
zouden opvijzelen, maar nu blijkt dat wij ook last
hebben van de crisis en mee willen delen met
voordelen van eventuele subsidies, dus dat er
minder voor hun overblijft, is de sfeer toch een
beetje omgedraaid.
In 2013 is er een inval geweest in mijn hotel
van tien man politie op zoek naar drugs. Ik zal er
hier niet te veel over uitweiden, maar het kwam
er op neer dat mijn achterneef, die hier was
met zijn Thaise vrouw, verdacht werden, alleen
om het feit dat hij Nederlander is en zij Thaise.
Conclusie van de politie: er moest wel drugs zijn.
Geweren, pistolen, drugshonden, het hele circus
was compleet. Ik hoef natuurlijk niet te vermelden dat juist wij en mijn familie anti-drugs zijn,
anders hadden we beter in Amsterdam kunnen
blijven. Dat soort dingen maak je dan mee en dat
is wel eens moeilijk.
>>
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Wat zijn voor jou de dingen die het allemaal
waard maken?
De natuur, en wij zijn best een beetje ‘kluizenaarstypes’ misschien, niet zo meedoen met
de trends, elkaar de loef afsteken. Hier de ruimte
hebben, goed onderwijs voor onze zoon, zelfstandig zijn.
Maar nu na achttien jaar zijn we op zoek naar
een opvolger, kijken of er mensen zijn die het
hotel willen overnemen. Na al die jaren is de uitdaging er een beetje af. Onze zoon studeert 240
km verderop en heeft zelf een baan, dus wij willen ook verhuizen en nog een andere uitdaging
aangaan voor zover het mogelijk is. We blijven

waarschijnlijk wel in Finland, teruggaan naar Nederland is geen optie.
Over Hotel Kuusamon Portti
15 km ten zuiden van Kuusamo, een gezellig
familiehotel met 8 vrij grote kamers (4x tweepersoons en 4 x vierpersoons), daarnaast 2 fraaie
bungalows, 1x 10 persoons en 1x 6 persoons.
Excursies kunnen geregeld worden, zoals
raften in de zomer en sneeuwscooteren en een
sledetocht met huskyhonden in de winter.
www.kuusamonportti.fi
tel: 044 566 7685

DE 10 STELLINGEN AAN...
De 10 stellingen aan…Stephan Vermeulen (56), getrouwd en
twee kinderen (zoon van 25 en dochter van 23), woont al sinds 1988
in Finland, nu woonachtig in Lohja, docent op een middelbare beroepsopleiding, computertechniek. Is fanatiek ijszwemmer op de 25
meter en doet regelmatig mee aan de Finse kampioenschappen, en
zelfs in 2008 aan de wereldkampioenschappen in Londen.

1) In Finland is het beter wonen dan in
Nederland
Ik woon buiten de bebouwde kom van Lohja
op het platteland in een twee-onder-eenkapwoning. Mijn vrouw is Finse en toen ik
afstudeerde in 1987 heb ik sollicitaties gestuurd naar Nederland en Finland. Toen
werd ik aangenomen bij een bedrijf in Finland, Kemira, dus de woonomstandigheden
hebben daar geen invloed op gehad. Het
Nederland van nu is heel anders dan de
tachtiger jaren. Het is een heel ander Nederland dan ik verlaten heb. Vooral voor het
opgroeien van kinderen is Finland beter, zoals bijvoorbeeld de kwaliteit van het onderwijs en de kosten daarvan.
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2) Ik heb eigenlijk niet zo veel last gehad
van cultuurverschillen
Ik had dus gelijk een vaste baan in Finland
en een plek in de maatschappij, maar daarna moest ik mezelf nog bewijzen qua werk
natuurlijk. Ik had het geluk dat ik voor mijn
werk door heel Finland kon reizen. Toen
spraken nog heel weinig mensen Engels,
meestal alleen mensen in hogere posities.
Mensen in Zuid-Oost-Bothnië werken heel
anders dan mensen in bijvoorbeeld Mikkeli
of Etelä-Pohjanmaa. In Karelië is het altijd
prima samenwerken. De meeste immigranten hebben die regionale verschillen niet
zo in de gaten. In Nederland zijn mensen
daarentegen veel directer, in Finland moet

je veel voorzichtiger zijn met wat je zegt.
3) Het klimaat bevalt me uitstekend
Ik vind het klimaat wel prettig, alleen de
herfst is altijd lastig om aan te wennen. Ook
maart en april als de sneeuw smelt. Van de
kou heb ik nooit last, ook niet als het -20 is
ofzo. De warmte in de zomer is prima, alleen beetje kort. Het klimaat verandert, het
is niet alleen warmer maar volgens mij ook
vochtiger. Ik zwem in de winter, en langlaufen. En in de zomer fiets ik.
4) Het spreken van de taal was een prioriteit
In 1984 ben ik begonnen met Fins leren,
toen liep ik een half jaar stage in Finland,
en in 1988 was dat wel op werkbaar niveau.
Kemira wilde internationaliseren. Dat ik Fins
sprak was geweldig, maar geen speciale reden om mij aan te nemen. Fins als vereiste
is eigenlijk in de jaren negentig en later gekomen, in de jaren tachtig was dat veel soepeler. Nu moeten zelfs schoonmakers vloeiend Fins kunnen spreken. Mijn Finse taal heb
ik objectief laten testen en mijn niveau is nu
C2. Zo’n test (kielitutkinnot) kan iedereen
aanvragen.
5) Het vooroordeel dat Finnen stil en ingetogen zijn klopt niet
Klopt wel. Maar er zijn veel verschillende
Finnen, met mijn werk kom ik voortdurend
Finnen tegen die heel uitbundig zijn. Met
name de mensen in Karelië zijn heel sociaal en opener. Ook in Helsinki zijn er veel
mensen die internationale ervaring hebben
opgedaan en die goed passen in de internationale wereld. Het is geen uitzondering in
mijn klas als ik verschillende kinderen heb
met andere achtergronden.

6) Ik zal me altijd een buitenlander voelen
Het interesseert me niet echt. Ik ben Nederlander en buitenlander, maar het maakt me
niet veel uit. Ik heb niet het idee dat ik een
buitenstaander ben. Het helpt veel als je én
Zweeds én Fins praat, vooral in een tweetalige gemeente als Espoo. Er gebeuren ook
veel dingen in het Zweedstalige Finland. Ik
denk er verder niet over na.
7) Ik mis de ouderwetse Hollandse gezelligheid wel eens
Die mis ik weleens. Klaverjassen bijvoorbeeld, dat organiseerden we in Helsinki
eerder met een groepje Nederlanders, maar
dat is helaas de laatste jaren niet gelukt.
8) Sinds ik hier woon ben ik misschien zelf
ook een beetje veranderd
Ik ben wel echt Nederlander, verder heb ik
me gewoon aangepast.
9) Zelfs de pindakaas is hier lekkerder
Ik ga soms wel naar een Chinees in Helsinki,
waarvan de eigenaar heel lang in Nederland
heeft gewoond. Verder heb ik niet veel behoefte aan Nederlands eten. De kwaliteit
van het eten is ook veranderd de afgelopen
twintig jaar, met al die massasupermarkten.
Af en toe ga ik naar Hakaniemen tori om
goed vlees en Nederlandse kaas te kopen.
10) Ik sluit het uit dat ik ooit nog terugkeer
naar Nederland
Dat weten we niet. Nu met de politieke situatie met Rusland is veel onzeker. Ik moet
nog acht jaar werken, het zou best kunnen
dat we in Spanje gaan zitten, bij wijze van
spreken. Dat is niet echt serieus, veel familie
woont hier in Finland en we weten helemaal
niet wat de toekomst ons brengt.
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GELOVIGE LIEDEREN
Waarom zou men in Finland één dag van
tevoren feest vieren? Ik heb dat niet opgelost.
De vierentwintigste december, “jouluaatto”, is
een groter feest dan de vijfentwintigste, “joulupäivä”. Hetzelfde geldt voor midzomer, “juhannus” en zelfs voor één mei, “vappu”. De twee
laatstgenoemde worden in Nederland niet
gevierd maar Kerstmis wel. Mijn al overleden
moeder vond dat er in Nederland geen Kerstmis werd gevierd, omdat kinderen op de vierentwintigste gewoon buiten speelden, en dat
vertelde ze ook graag aan mensen in Finland.
Het hielp niet om haar uit te leggen dat echte
Kerstmis pas de vijfentwintigste is – ze kon dat
niet bevatten. En toch was ze echt niet dom.
Er zijn kennelijk dingen die zo ingeburgerd
zijn dat men er niet bij denkt, maar voelt.
Ik heb daaraan in een heel andere situatie
moeten denken. Bij de Nederlandse volkskerst-

zang in Itäkeskus vroeg een vrouw aan me of ik
iets over de deels religieuze kerst- en voorjaarsliederen kan schrijven die in veel scholen niet
meer worden gezongen. Ze vond het jammer,
en omdat ik het ook jammer vind, vond ik het
een heel goed idee.
Maar waarom durft of wil men die liederen
niet (te) zingen en waarom vind ik het erg?
Volgens de wet mag je wél kerst- en voorjaarsliederen zingen. De wet is dus geen probleem. Het kan zijn dat schoolhoofden de liederen niet willen zingen omdat ze er zelf niet in
geloven, óf omdat ze bang zijn voor reacties van
bijvoorbeeld ouders. Ik vind beide argumenten
niet goed. En om dezelfde redenen zou men net
zo goed bijna wat dan ook kunnen wegpraten.
Als het niet met de christelijke religie te maken
heeft, dan heeft het met iets anders te maken;
alles heeft toch met iéts te maken.

ADVERTENTIE

Zoals het thuis smaakt,
smaakt het nergens!
Holland at Home is dé online supermarkt voor Nederlanders
in het buitenland. Waarom?
Holland at Home biedt een keuze uit meer dan 1000
typisch Nederlandse producten en 180 bekende merken
Veilig en vertrouwd betalen via Ideal, creditcard of Paypal
Geen gesleep meer met levensmiddelen vanuit Nederland
door uzelf, vrienden of familie
Alle pakketten worden verstuurd via TNT Post en zijn
daardoor altijd te volgen via track & trace
Als lezer van het Noorderlicht ontvangt u € 5,00
korting bij uw eerste bestelling. Vul hiervoor de
kortingscode NL5 in tijdens het afrekenen.
Bezoek ons op www.holland-at-home.nl of mail ons via info@holland-at-home.nl
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Ik ben lid van de Lutherse kerk omdat ik
daarin ben gedoopt, en geen reden heb gevonden om dat te gaan veranderen. Ook al zijn er
vrij grote verschillen tussen de christelijke kerkrichtingen – bijvoorbeeld het wel of niet toestaan van vrouwelijke dominees, waar ik wel
voor ben – zie ik mezelf toch als oecumenisch
christen. Of eigenlijk is het woord “christen”
niet helemaal juist. Ik kan niet geloven dat
moslims, hindoes of boeddhisten slechter zouden zijn dan christenen, al zijn ze anders. Het
lijkt eerder dat er vele wegen zijn die allemaal
naar een bergtop leiden, maar dat je niet meer
dan één weg kan lopen. Als je alles tegelijk wilt
geloven dan kan je heel moeilijk verder komen,
denk ik. Dat je één weg loopt betekent niet dat
andere wegen slechter zouden zijn. Het betekent alleen dat je één weg moet kiezen. Bij mij
is de keuze vooral door traditie gekomen.

Ook daarom vind ik alle fanatisme heel erg
en heel gevaarlijk. Het islamitische fanatisme is
heel erg en ontzettend gevaarlijk, maar zo ook
het christelijke fanatisme. Als je denkt dat je
gelijk hebt en anderen verkeerd zijn, dan zit je
gevaarlijk.
Kerst- en voorjaarsliederen niet zingen omdat ze gelovige woorden bevatten, is volgens
mij geen goede manier van vrije geloofsuiting.
Het sluit gewoon geloofsuiting uit. Omdat we
hier in een cultuur zitten waar men al heel lang
kerst- en voorjaarsliederen gezongen heeft,
vind ik het niet alleen acceptabel, maar zelfs
noodzakelijk dat te doen. En omdat het nu internationaler is geworden zou ik het heel goed
vinden, ook soms dingen van andere religies samen te doen. En alle fanatisme weglaten.
Marketta

ADVERTENTIE

WERKEN MET ANDERE CULTUREN
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
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(komt alleen in PDF)
NEDERLAND IN FINSE MEDIA
Misschien is dit een idee voor een soort rubriek, maar ik moet er wel bij zeggen, dat het
zeker niet volledig is en ook niet alle Finse media beslaat. Ik reken me wel tot de opmerkzame
lezers van HS en kijkers van het nieuws om half
negen en/of tien uur ‘s avonds. Verder maakt de
Nederlandse ambassade ons regelmatig attent
op zaken of gebeurtenissen in Finland die Nederland betreffen. Op haar eigen site en bijvoorbeeld
op Facebook. Daar laten overigens Nederlandse
collega’s van ons hun licht ook vaak schijnen. Met
dank ervoor. Ik heb hier dus niet de behoefte, om
dat alles te herhalen of te bekritiseren, integendeel.
Mijn oude en goede vriend Frans zei me bij
de koffie na de kerstviering in december, dat het
hem opviel, dat er de laatste tijd zo weinig over
Nederland in de Finse kranten vermeld wordt.
Zijn de kranten op buitenlandse redacties aan het
besparen en komt het nieuws wat Nederland betreft dan voornamelijk uit Brussel of Berlijn (dan
dus minder)? Ik weet het ook niet, antwoordde
ik Frans; maar ik krijg wel de indruk, dat hij gelijk
heeft, Nederland en de vreemde, of beter opvallende dingen die daar gebeuren, zijn niet meer zo
aanwezig in de Finse media, al horen we uiteraard
vaak over Dijsselbloem of andere internationaal
belangrijke mensen, maar dat is niet wat we eigenlijk zoeken.
Nu ja, op 12 januari heb ik uit HS (Helsingin sanomat) iets opgepikt, wat zonder meer de
moeite van het behandelen waard is. Niet alleen
vanwege het thema, het gaat immers over voetballen, maar ook vanwege de twee mannen, die
daar ten tonele worden gevoerd: Louis van Gaal
en Ronald Koeman. Ja ja, de één is intussen trainer
bij Manchester United, de ander bij Southampton.
Deze twee ploegen speelden nu in dat weekend
ervoor tegen elkaar. En laat nu niet Manchester
United het winnen (ze verloren kort geleden ook
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van Barcelona, waar Van Gaal met goed resultaat
langere tijd heeft gewerkt). Nee, Southampton
won de spannende wedstrijd met één tegen nul.
Gefeliciteerd jongens, gefeliciteerd meneer Koeman, dat is niet mis.
Het interessante van het vrij ruime artikel in
HS (12.01.2015), een kwart bladzijde, was nu, dat
dit heugelijke feit (tenminste voor Ronald Koeman
dan, voor Louis van Gaal wat minder) verbonden
werd met persoonlijke gevoelens, die jaren lang
in de relatie tussen deze twee mannen een grote
rol gespeeld hebben, zo wordt in dit verhaal althans beweerd. Ze hebben namelijk ooit een tijd
samengewerkt bij het beroemde Ajax van Amsterdam begin deze eeuw (dus Jari Litmanen weet
hier niets van, die was daar al lang weg): de één,
Louis, als manager; de ander, Ronald, als trainer.
De laatste voelde zich toen te veel gemanipuleerd
door de eerste, en dat viel bij Koeman natuurlijk
niet goed. Daar kunnen we zelfs wel inkomen, als
we gezien hebben, hoe de heer van Gaal de nationale elf tijdens de WK-voetbal in Brazilië met
zijn vaak wat sombere kijk en zijn stugge manier
van doen of bevelen zijn team regeerde. Effectief,
dat wel, maar vriendelijk? Dat zou ik niet willen
beweren.
Deze ruzie tussen beide trainers was intussen
wel enigszins bijgelegd, ook omdat ze uit elkaar
gingen: ieder zijn eigen weg, ieder zijn eigen club.
Maar toch, er smeulde nog steeds iets onder de
verbrande aarde, daarom schrijft HS triomfantelijk: ‘Koeman ja Southampton saivat makean voiton’; en dat wil zo ongeveer zeggen, dat Koeman
(als collega van Van Gaal) en Southampton (als
eeuwige concurrent van Manchester United) deze
overwinning op het veld hogelijk waardeerden. De
conclusie hier kan wel zijn, dat voor Finse voetbalfans, die HS lezen, niet alleen de twee clubs, maar
ook de twee Nederlandse trainers belangrijk zijn,
de laatsten zelfs als personen met negatieve en
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positieve gevoelens. En dat is in een sportverslag
in HS toch wel verrassend, voor mij tenminste.
Of Ronald Koeman na de overwinning zijn
tranen van vreugde heeft laat lopen, of dat Louis
van Gaal na de pijnlijke nederlaag zijn tranen van
teleurstelling de vrije loop heeft gelaten, dat blijft
natuurlijk een geheim, waar ik de ware gang van
zaken en de diepere achtergonden niet van weet.
Daar weet overigens de journalist Juha Matias
Lehtonen in de HS van 6 februari misschien meer
over te vertellen. Hij leverde een uitgebreid artikel
van maar liefst twee bladzijdes aan met als thema:
‘Itku hankkii apua hädässä’. En dat is wel zoiets als:
‘Via huilen ben je op zoek naar hulp in de nood’.
Het ging in dit verhaal in HS over een uitgebreid
interview met Ad Vingerhoets, professor voor klinische psychologie aan de universiteit van Tilburg.
Vingerhoets is een man die internationaal heel
bekend is door zijn onderzoeken op het gebied
van stress, emoties en levenskwaliteit. Die profes-

sor schreef nu meerdere boeken, en een van zijn
bekendste is: ‘Tranen. Waarom mensen huilen’, in
het Engels vertaald als ‘Why only humans wheep’.
Dit leverde een boeiend interview in de krant op,
waarin de functies van ons huilen kort en krachtig uit de doeken wordt gedaan: voor degenen
die teleurgesteld zijn, wordt via huilen, janken of
brullen troost in de nood voorspeld; voor degenen
die juist omgekeerd huilen van vreugde, wordt als
factum naar voren gehaald: ‘Onnelliset ihmiset
itkevät’, dus: ‘Gelukkige mensen huilen van geluk’.
Dat is niet niks!
Of het uiterst boeiende artikel over Ad Vingerhoets (en Lauren Bijlsma van Pitsburgh) te
maken heeft met het eerstgenoemde over onze
beroemde vrienden Koeman en Van Gaal, dat is
me waarde lezer(es) ook niet expliciet duidelijk
geworden. Maar ze kunnen wel met elkaar in verband gebracht worden, lijkt me zo.
Peter Starmans

JOS HELMICH - BLOGI
Afgelopen jaar heeft de hoofdredacteur me
herhaaldelijk gevraagd of ik niet eens een stukje
wilde schrijven voor het Noorderlicht. Mijn antwoord was aanvankelijk “nee”, omdat ik na 11 jaar
vrijwilligerswerk voor de vereniging eens wat andere dingen wou gaan doen. Een van die dingen
was bloggen. Ik schrijf tegenwoordig een blogi
op de website van het cultuurblad Bulevardi dat
gericht is op Forssa en omgeving. De blog is in
het Engels en komt elke vrijdagochtend uit. Dat
weekritme probeer ik consequent vol te houden.
Om dat te doen heb ik meestal zo’n vier artikelen
op voorraad in geval ik eens op vakantie ga of door
andere omstandigheden niet schrijven kan. Mede
door die strategie kan ik het redelijk volhouden.
Ik hoef niet elke dag een idee te hebben en als ik
eens de geest heb schrijf ik zo een paar artikeltjes
op een dag. Ik probeer het wel zo te plannen dat
het actueel is (dus geen artikel over boerenkool in

de zomer), maar meestal is dat geen probleem.
Het leuke van een blogi is dat je zo nu
en dan ook eens wat feedback van anderen
krijgt. Dat heb je met papieren schrijfsels niet.
De weekfrequentie zorgt er ook voor dat ik niet zo
gebonden ben aan de waan van de dag. Ik kan natuurlijk wel eens in de pen klimmen als ik ergens
een mening over heb, maar dat doe ik over het
algemeen meer op Facebook dan op mijn blogi. Ik
gebruik de blog als een vingeroefening. Een soort
opstapje om mijn schrijverij wat te verbeteren. Ik
heb natuurlijk wel eens een gedicht geschreven,
een column of een handleiding, maar ik heb nooit
het gevoel dat ik echt de techniek in de vingers
heb. De blog is er dus om eens wat uit te proberen.
Ik beperk me daarom niet tot een onderwerp.
Als er al een bepaalde lijn in zit wordt die vooral
>>
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bepaald door mijn interesses. Dat zit hem vooral
in de boeken die ik lees (populair-wetenschappelijk, geschiedenis etc.), mijn interesse in Fins-Nederlandse cultuur en bepaalde observaties die ik
zo in het dagelijks leven doe. Ik probeer mijn verhalen altijd te illustreren. Omdat ik een echte nul
met tekenen ben roof ik elke keer wat plaatjes van
het internet. Dat is een weinig bevredigende situatie. Ik zou liever een goede cartoonist hebben. Ik
heb echter nog geen goede cartoonist gevonden
die het voor spek en bonen wil doen.
Ik merk dat hoe zwaarder het onderwerp is,
hoe minder het gelezen wordt. Dat is jammer.
Op het gebied van wetenschap en cultuur is veel
veranderd sinds ik op school zat. Paleontologie
om maar eens een dwarsstraat te noemen is door
nieuwe technieken uit de chemie en natuurkunde
veranderd van een duffe saurierkakenkastjeswetenschap tot een hippe moderne wetenschap.
Een transformatie die aan mij voorbij was gegaan,
totdat ik eens een boek over de massale uitsterving van het leven op aarde in het Perm/Trias ging
lezen. Andere inzichten krijg je weer als je boeken
over de Romeinen of kosmologie opentrekt.
Het zijn van die dingen waar je dan een beetje
over probeer te schrijven. Niet zozeer een boek recensie pur sang. Dat gaat me niet zo goed af. Het
probleem is altijd een samenvatting van het boek

te geven en dan vervolgens nog eens een waardeoordeel te geven. Het waardeoordeel moet
onderbouwd zijn. Iets toevoegen dat meer is dan
zeggen dat je het 4 van de 5 sterren geeft. Daardoor is de verleiding groot om op bepaalde details
in te gaan en enorm uit te weiden. Dat is nou ook
weer niet de bedoeling.
Meest populair zijn de artikelen met kookrecepten. De liefde van de Fin gaat ook door de
maag! Ik merk dat vooral vrouwen die artikelen
lezen. Kennelijk is het huishouden nog niet zo
geëmancipeerd dat mannen hun potje koken.
En dat terwijl ik toch altijd zit te beweren dat de
keuken te belangrijk is om aan vrouwen over te laten. Enfin, koken is in, politiek is uit. Wetenschap
& cultuur zit er een beetje tussenin. Zelf probeer
ik aan Finnen nu een beetje uit te leggen wat er
bijzonder is aan Nederland, want dat is hier niet
altijd duidelijk. Hoewel Nederlanders en Finnen
uitstekend met elkaar kunnen opschieten, zit er
toch een gat in de kennis over elkaar. Daar probeer ik nu wat op lokaal niveau aan te doen. D.m.v
de blog, maar ook met een Hollandse avond van
de rotary club. Zo blijf ik toch nog een beetje met
Nederlands-Finse culturele betrekkingen bezig.
Jos Helmich – contactpersoon Forssa http://

www.bulevardi.fi/joshelmich/

OUDE LIEFDE ROEST NIET
Er werd mij gevraagd iets te vertellen over
wat mij zoal is opgevallen in bijvoorbeeld de
gewoontes, omgeving en cultuur van Finland.
En wat mijn beweegredenen waren om naar Finland te verhuizen.
Ik heb twee keer een ervaring met Finland
en zijn gewoontes gehad. Van 1983-1987 en van
2012-heden. Omdat ik alles op ongeveer één A4tje moest schrijven en velen wel weten hoe het
nu is, zal ik mijn verhaal beperken tot de periode
1983-1987.
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In 1983 heb ik mijn Finse vriend leren kennen
en in 1984 was ik voor het eerst in Finland.
Ik werd door mijn vriend van het kleine
Helsinki-Vantaa lentoasema opgehaald. Zijn
auto stond geparkeerd op een van de ongeveer
20 vrije parkeerplaatsen voor de deur van de
aankomsthal. Daarna op weg naar Pietarinkatu
in Helsinki, waar hij destijds in een 2 kamerappartementje zonder balkon en een piepklein
keukentje en badkamertje woonde.
Elke week op woensdag namen we een
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sauna in de kelder van de flat.
Daar waren ook de wasmachines en droogruimtes voor gemeenschappelijk gebruik. Dit is
iets typisch Scandinavisch denk ik. Dat coöperatieve hebben ze in Denemarken ook.
De zomer van ’84 was heerlijk warm; die
winter echter -30 graden. Ik herinner mij nog
dat mijn neusharen bevroren wanneer ik ademde. Mijn vriend woonde dus vlak achter Kaivopuisto en in de winter reden de auto’s van daar
over het ijs naar de in de buurt gelegen eilandjes.
Heel apart vond ik dat. Onder de auto van mijn
vriend zaten spijkerbanden. Had ik ook nog nooit
gezien in Nederland.
Wanneer ik in Nederland vertelde dat ik een
Finse vriend had, vroegen ze mij hoe het daar
was. Ze dachten dat die Finnen nogal geïsoleerd leefden. Van Nokia hadden we toen nog
niet gehoord, omdat we toentertijd nog geen
mobiele telefoon hadden (en geen Skype, sms,
WhatsApp , computer etc.).
Ik vertelde dan dat ze toen al geldautomaten
hadden en dat je bij elke bank in de stad geld kon
pinnen met een code. Pas een aantal jaren later
zag je dat in Nederland. Onze tijd vooruit dus.
Aan de andere kant wasten Finnen hun
vloerkleden in de zee of in het meer en lieten
dat ter plekke drogen. Naar mijn idee een zéér
oude gewoonte en terug in de tijd. Nu stond de
tijd weer even stil.
Over stilte gesproken; ik weet ook nog goed
hoe de stilte op het land pijn deed aan mijn oren.
Wat een ruimte! Kilometers kon je hier rijden
en het woord ´file´ moest nog uitgevonden worden. Zelf kom ik uit de buurt van Rotterdam. Dit
was wel even anders.
Waar de mensen destijds wel in de file stonden, was buiten voor de deur van een bar. Voor
de ingang stond een portier. Hij bepaalde of je
naar binnen mocht. Het was gebruikelijk dat iedereen een zitplaats had in die bar. Staan met je
biertje of wijntje was er niet bij. Zelfs als je van

de barkruk naar een tafeltje wilde gaan, werden
de glazen door de barman verplaatst. Je mocht
dat niet zelf doen. Bij het verlaten van de bar of
het restaurant was het de gewoonte om de portier een fooi te geven. Alleen nachtclubs waren
open tot 2.00 uur. Alle andere bars of restaurants waren om 00.00 uur gesloten.
De ouders van mijn vriend hadden ook een
kesämökki met houtgestookte sauna. De wc was
in een houten huisje met een gat in een houten
bank en met zaagsel moest je ‘doortrekken’.
Apart !?
Een flesje wijn was, net zoals nu, alleen bij
de Alko te koop . Niet bij ’ Appie’ zoals in Nederland. In de supermarkt kon men toen ook een
halve komkommer of bloemkool kopen, omdat
een hele te duur was. De verscheidenheid aan
groentes en fruit was toen ook zeer beperkt.
Winkels ter grootte van de K-citymarket had
je toen nog niet. Openingstijden waren toen
ook anders. De enige winkels die zondags of ‘s
avonds open waren, waren de Alepa en K-market
in het Rautatientori ‘ tunneli ‘ - tot 22.00 uur.
Natuurlijk is Finland ook een prachtig land
om te wonen. Veel natuur, minder gehaast, goed
georganiseerd en vooral rustig. Het is ook het
land van de rockmuziek – niet zo rustig. In Finland is dan ook het luchtgitaarspelen uitgevonden, je moet er maar opkomen, net als het vrouwen sjouwen; ook een typische Finse uitvinding.
Ach ja, je moet toch wat op die lange donkere
winteravonden.
Nou vooruit dan maar, nog even één ding
want we zijn tenslotte Nederlanders: een retourtje Amsterdam- Helsinki via de NBBS gekocht en
met tussenlanding in Hamburg heen en in Oslo
terug kostte 30 jaar geleden 602,- gulden!!! Zo
zie je maar.
Na 25 jaar, in 2013, ben ik weer bij mijn oude
liefde teruggekeerd...toch is het net of er niets is
veranderd.
Lenie van der Windt
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FIETSEN
Je fietst wat af als scholier of student in Nederland. Om mee te beginnen de dagelijkse rit,
weer of geen weer, naar de plaats van opleiding.
Daarnaast wordt er gefietst naar sportvelden,
muziek- en dansscholen en in het weekeinde
naar winkelcentra, cafés en discotheken in
het centrum en omliggende dorpen. Als scholier bedroeg de gemiddelde fietsdag voor mij
slechts 5 km want school en tennisvereniging
lagen nabij. Mijn neven in Noordoost-Friesland
daarentegen reden naar hun scholen in Dokkum of Drachten en trapten minimaal 25 km
per dag. Die jongens kregen zeer sterke benen.
Je kon hen rustig aan de Friese kant van de afsluitdijk uit de auto zetten. Ze fietsten in hoog
tempo, tegen de wind in, zonder problemen
naar Noord-Holland.
Mijn eerste fiets-kampeer-vakantie was
met de 5de klas van de middelbare school in
Oost-Limburg. We sloegen de tenten op in
Gronsveld, regenden bijgans de heuvels af, en
trokken overdag alle kanten op per fiets. Naar
Valkenburg, naar Maastricht, bij Eisden de grens
met België over en naar het drielandenpunt
(Vaals). Het dagelijks fietsgemiddelde katapulteerde naar 50 kilometer en de benen deden
hier niet moeilijk over. Het kruis wel, maar dat
werd vooral veroorzaakt door het zadel. Afijn,
ook deze oer-Nederlandse bezigheid kreeg mijn
interesse en ik vond mijzelf daarna regelmatig
terug op de racefiets in Noord-Holland. Lekker buiten in de zon en wind, en een gezonde
inspanning. Met zicht op vlakke polders, langs
het Noorzeekanaal, door het bos van Bakkum,
langs de naaldbomen bij Bergen, door het kale
duin bij Egmond tot aan de zandheuvel bij
Schoorl. En overal staan ANWB-paddestoelen.
Het volgende routepunt is doorgaans slechts 2
tot 5 km verderop, dus je spendeert een deel
van de tijd aan kaart lezen, keuzes maken en al22

ternatieve routes verzinnen.
Bij het fietsen tref je, net als bij het schaatsen, die verrassend positieve poldersaamhorigheid onder de doorgaans nukkige landgenoten.
Fietsers roepen bijvoorbeeld hoi tot elkaar tijdens het passeren in gelijk- of tegengestelde
richting. En maken praatjes bij fietscafés (wat
rij jij vandaag?).
Mijn aangetrouwde zwager deed er qua afstand natuurlijk een schepje bovenop. Die reed
zomers met zijn fiets achterop de auto (ook zo
Nederlands) naar Frankrijk voor het serieuze
werk; cols in de Alpen of in de Pyreneeën. Die
van de Tour de France-route, waarover je tijdens de Tour-journaals allerlei details had gehoord. Ik liet dat met plezier aan hem over. De
verhalen over ontstoken teelballen van ronderenners joegen mij de stuipen op het lijf.
In Finland kreeg ik een kaart in handen van
de fietspaden in en rondom groot Helsinki. Op
papier mooie routes en in werkelijkheid ook.
Vanuit Helsinki, over Lauttasaari, langs de kust
van Espoo tot aan Suvisaari bijvoorbeeld. Of
juist in Noord-Espoo rondom het Bodom-meer.
De natuur heeft hier haar eigen identiteit, is afwisselend en biedt een toerfietser voldoende
om naar te kijken. Voor de geoefende fietser
biedt het voldoende uitdaging. De afstanden
zijn lang, het is bijna altijd heuvelachtig dus
verwacht geen lichte inspanning. Een goede
fiets, denk aan uw zadel, en getrainde benen,
daar heb je hier wat aan. De toegenomen aandacht voor fietsen in Finland is een prima zaak
natuurlijk. De Nederlandse ambassade doet
goed publicitair werk. Maar eerlijk is eerlijk, het
is ook wel nodig Finland! De paden zijn beperkt
en smal, om bewegwijzering voor fietsers moet
je niet aankomen en een fietserscafé op de route is vooralsnog een utopie.
Tijdens de Kalevankierros is het fietsen een

van de evenementen die doorgaans in augustus plaatsvindt. Gedurende enkele jaren reden
we 110 km rondom Riihimäki en Hämeenlinna,
daarna enkele jaren 70 km rondom Pori en
Turku en tegenwoordig wordt in Nurmijärvi
gereden. Zo’n georganiseerde race heeft verschillende haltes waar energiedrank, water, bananen, rozijnen en gels worden verstrekt. Geen
café, bijna niemand zegt iets, maar je kunt wel
aansterken en voor de service heb je deelnamegeld betaald. Hier in Uusimaa kom je tijdens
het fietsen voortdurend heuvels en vals plat tegen. Je kunt je daar behoorlijk op verkijken en je
moet je rit goed indelen. Ik heb diverse keren de
moed in de schoenen voelen zakken als ik me
het eerste uur stukbeet op de heuvels en dan
langs het bord ‘nog maar 50 km’ kwam. Dan
was er pas 20 km afgelegd en leek het een eindeloze middag te gaan worden. Vloekend rijd je
soms de kleine steile heuvels op, schreeuwend
door de verzuring heen. Achteraf valt het altijd
mee. De route terug naar de start gaat om de
een of andere reden altijd sneller en bovendien
zal je, als je veel hebt geklommen in het eerste
uur nog dezelfde hoeveelheid dalen om weer
bij het beginpunt aan te komen. De 110 km heb
ik wel eens binnen de 3.45 uur volbracht. De 70
km gaat tegenwoordig in een krappe 3 uur. Het
verschil zit hem in 10 kilo. U mag raden waar.
Lohja-Helsinki, de laatste etappe van Ridefor-a-Lifetime op 11 juli 2014,
was een 80 km toertocht
waarover een uur
of 4 werd gereden. Een goed
tempo maar
speciale fietsen waren
niet nodig.
Ook normale
herenfietsen en
bakfietsen reden

mee. We vertrokken om 8 uur in de ochtend,
waren met het middaguur in Westend en reden
met een groot peloton naar Helsinki Meilahti.
Het verslag van die dag vindt u hier: www.ne-

derlandsevereniging.fi/list-all-events-2/laatste-verslagen/214-verslag-ride-for-lifetime.
Het is dit jaar 150 jaar geleden dat Jean Sibelius werd geboren. Overal door Finland vinden ter ere hiervan muziekuitvoeringen plaats
en worden bijeenkomsten georganiseerd. Voor
een kalender van activiteiten kijkt u op (http://
sibelius150.org/en/info/). Op zaterdag 13 juni
zal worden gefietst van Hämeenlinna (geboorteplaats) naar Järvenpää (Ainola, het monumentale Sibelius-huis). Over de snelweg is dit
circa 78 km, maar de landelijke route zal zeker
over de 90 km zijn. En heuvelig dus een uurtje of 4 fietsen is het zeker en dan moet je wel
lekker doortrappen. De NViF gaat meefietsen.
Volg de aankondigingen in onze nieuwsflits, en
op onze web- of FB-site.
Fietst u mee?
Michael
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NIEUWS VAN DE AMBASSADE:
Graag houden wij u op de hoogte van
nieuws en activiteiten van de Nederlandse ambassade in Helsinki.
Wij raden u aan om regelmatig een
kijkje te nemen op de website. 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 & innovatie en publieksdiplomatie.
Finland Ice Marathon in Kuopio
Op 21 februari 2015 vond de 32e Finland Ice
Marathon plaats in Kuopio. Dit is één van Finlands oudste schaatsevenementen op natuurijs. Het centrum van de race is in de haven van
Kuopio, waar de deelnemers met activiteiten
en faciliteiten worden verzorgd. De afstanden
variëren van 12,5 kilometer recreatieschaatsen
tot 200 kilometer wedstrijdschaatsen.
‘Team Traumaplatform’ nam deel onder de
noemer ‘Skate for Science’. Het team bestond
uit 60 orthopedisch chirurgen, traumatologen
en onderzoekers. 40 van hen gingen de uitdaging op de schaats aan en 20 van hen wilden
de marathon per fiets afleggen. Met hun deelname wilden zij niet alleen de aandacht op het
vakgebied traumatologie vestigen, maar ook
geld inzamelen voor een gezamenlijke promovendus Sport & Traumatologie.
Helaas zat het weer niet mee! Was het aan
het begin van de week nog -15 graden; op de
dag van de start was de kwaliteit van het ijs
zeer slecht. Ambassadeur Swarttouw gaf het
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startschot van de 200 km race die om 7.00 uur
begon. Helaas moesten veel deelnemers het na
een aantal rondes al opgeven omdat het onmogelijk was om schaatsend het ijs over te gaan.

Restaurantdag en schaatsevenement
En er werd nog meer geschaatst! De Nederlandse School in Finland organiseerde in
samenwerking met de ambassade een schaatsevenement waar, als onderdeel van restaurantdag, tevens koek-en-zopie werd verkocht.
De koek-en-zopie bij de Käpylän Kenttäijsbaan bestond uit zelfgemaakte erwtensoep,
broodjes Unox-worst, pannenkoeken en warme
chocolademelk. De Nederlandse Carolien Hunneman, die Fins kampioen is op diverse afstanden, verzorgde diverse schaatsclinics. Daarnaast vond er een heuse Elfstedentocht plaats.
De opbrengst komt volledig ten goede aan
de Nederlandse School in Helsinki. Gestart in
1986, biedt de school primair onderwijs in de
Nederlandse taal en cultuur aan ongeveer 100
kinderen uit voornamelijk Fins-Nederlands en
Fins-Vlaamse gezinnen. Meer informatie: www.
ntc.fi

Films, documentaires en muziek
Het jaar 2015 is goed begonnen met een
divers aanbod op het gebied van Nederlandse
cultuur in Finland. Er draaiden diverse Nederlandse documentaires tijdens het DocPoint festival in Helsinki. Ook het Tampere Film Festival
had drie Nederlandse films in het programma
opgenomen. Op muzikaal gebied vond het hedendaagse muziekfestival Musica nova plaats.
met werk van de beroemde Nederlandse componist, dirigent en pianist Reinbert de Leeuw.
In Joensuu vond het jaarlijkse wintermuziek-

festival plaats met dit
jaar als thema ‘tulpen in
de winter’. Jurjen Hempel is de artistiek directeur en dirigent van het
stadsorkest in Joensuu. Er
waren gastoptredens van
pianist Ronald Brautigam, bandoneonist Carel
Kraayenhof en cellist
Pieter Wispelwey.

Bezoek aan NoordKarelië
Ambassadeur Henk
Swarttouw en beleidsmeBezoek aan de Kamer van Koophandel in Joensuu.
dewerker Ilona Jääske- (v.l.n.r. Juha Kivelä/PKO, Ilona Jääskeläinen/ambassade, Henk Swarttouw/
läinen-Overduin
heb- ambassade, Anne Vänskä/Kamer van Koophandel Noord Karelië,
Pekka Ritvanen/Honorair Consul
ben een 3-daags bezoek
gebracht aan Joensuu, Juuka en Kuopio. Het was afsprakensysteem. We raden u aan een kijkje
een intensief en interessant programma met te nemen op de ambassade-website, waar verdiverse bedrijfsbezoeken, kennismakingsbezoe- meld staat wat u precies nodig heeft bij de aanken, een bezoek aan de ‘Sagrada Familia in ice’, vraag. Voor volwassenen is een paspoort tegeneen concert, een borrel met Nederlanders in woordig 10 jaar geldig. Het duurt gemiddeld
de regio en zelfs nog een rondje op de schaats! 2 tot 3 weken voordat uw nieuwe paspoort
Voor foto’s en een uitgebreid verslag kunt u klaar is, maar vaak gaat het iets sneller.
een kijkje nemen op onze Facebook-pagina.
www.netherlands.fi
Nieuw paspoort nodig?
www.facebook.com/netherlandsembassyhelsinki
Heeft u een nieuw paspoort nodig, maak
dan alstublieft een afspraak via het online
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DE DRIE IJSMANNEN
Het was eindelijk de maand mei geworden
in Finland en overal bloeiden en geurden de
bomen en de struiken. Kevers, bijen en hommels zoemden door de lucht. Hans liep lekker
met een lichte jas door de wei op weg naar zijn
vriendjes, de kikkers. Plotseling zag hij in de
verte een oude, in het wit geklede man naderen. Toen de man dichterbij gekomen was vroeg
Hans nieuwsgierig: “Wie ben jij?”
“Pancratius ziet men hier staan, een lange
weg ben ik gegaan.
Koning Winter is ‘t die mij stuurt; daarom nu
geen lente in de buurt.
IJsman zegt men tegen mij, bekend ben ik bij
allerlei.
Een suizewindje heb ik bij me hier, dat blaast
en ‘t doet mij veel plezier!
Sssj sssj.”
Hans voelde een frisse, koude wind lang zijn
benen waaien, maar op dat ogenblik riepen zijn
vriendjes de kikkers: “Kom Hans, help ons, wij
willen de lente weer roepen.” En zo klonk het
kikkerconcert:
“Lente, lente, wees niet bang,
kom, toon je gezicht en ga je gang!”
Maar toen Hans omkeek zag hij daar niet
de Lente staan, maar een andere oude man die
een grote zak op zijn rug droeg. “En wie ben jij?”
wilde hij weten.
“Servatius ziet men hier staan, een lange weg
ben ik gegaan.
Koning Winter is ‘t die mij stuurt, daarom nu
geen lente in de buurt.
IJsman zegt men tegen mij, bekend ben ik bij
allerlei.
Een zak heb ik vol sneeuw en ijs. Joechei - nu
wordt het weer koud en grijs.”
Weer klonk het kikkerconcert:
“Lente, lente, wees niet bang,
kom, toon je gezicht en ga je gang.”
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Hans had wel willen meezingen, maar het
was nu zo fris geworden dat hij zonder winterkleren stond te bibberen. Daarom liep hij
snel naar huis om iets warmers aan te trekken.
Toen hij weer terugkwam bij de kikkers, zag hij
daar een oude man met een grijze baard staan.
Naast hem stond een vrouw die helemaal nat
was; ze keek hem niet bepaald vriendelijk aan.
“Wie zijn jullie?” vroeg de jongen voorzichtig.
“Bonifatius ziet men hier staan, een lange
weg ben ik gegaan,
striemende regen breng ik dit land, ik ben een
man van kille stand.
En dit hier is Sofie, mijn vrouwtje zoet, die
houdt van mij en weet heel goed:
het voorjaar willen wij verdrijven, koude zal
hier voortaan blijven.”
Toen Hans dat hoorde schrok hij. Wat wilden die nare mannen hier eigenlijk, nu het al
mei was? Zo snel hij kon rende hij naar huis terug om zijn vriendjes te halen. “Kom vlug mee,
we moeten de ijsmannen en de winter verjagen. Kom mee naar de kikkerpoel.” De kinderen
springen achter hem aan en zongen nu met de
kikkers mee:
“Lente, lente, wees niet bang,
kom, toon je gezicht en ga je gang.”
Toen de drie ijsmannen al die vrolijke kinderstemmen hoorden, vonden ze het helemaal
niet meer zo leuk. Ze trokken weg en werden
niet meer gezien. Een stevige bries blies alle
donkere wolken weg en de zon kwam weer
lachend te voorschijn. Met haar warme stralen droogde ze voorzichtig de bloemen en het
gras. De vogels schudden de druppels van hun
verenkleed, de slakken waagden zich weer uit
hun huisje en Hans kon met zijn vriendjes weer
in zijn zomerkleren buiten spelen.
Ellen Schrijver

Kopij inleveren voor 1 juni 2015
Artikelen, tekeningen en foto’s dienen verzonden te worden naar de redactie. Teksten met zo min mogelijk lay-out aanleveren. Plaatjes in jpg- of pdf-formaat in een zo hoog mogelijke resolutie. Tabellen 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 cultuurhistorische zaken.
Internet
website: nederlandsevereniging.fi
foto’s:
http://nvif.picturepush.com/
facebook: facebook.com/groups/nedverfin
Eens per maand
OULU
Neem contact op met onze secretaris als je iets leuks in Oulu wilt organiseren.
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
FORSSA
JOENSUU
JYVÄSKYLÄ
KUOPIO
LAPLAND
LAPPEENRANTA
LÄNSI-UUSIMAA
MIKKELI
OULU
TAMPERE
TURKU
YLIVIESKA

Contactpersoon
Email
Jos Helmich
forssa@nederlandsevereniging.fi
Contactpersoon Joensuu
joensuu@nederlandsevereniging.fi
Joanneke Reudler Talsma
jyvaskyla@nederlandsevereniging.fi
Jackie Peterson
kuopio@nederlandsevereniging.fi
Deze functie is beschikbaar.		
Nellie Visscher-Jäkkö
lappeenranta@nederlandsevereniging.fi
Stephan Vermeulen
lansi_uusimaa@nederlandsevereniging.fi
Marja de Jong
mikkeli@nederlandsevereniging.fi
Marina Nijhuis
oulu@nederlandsevereniging.fi
Johan Plomp
tampere@nederlandsevereniging.fi
Hetty Bosgoed
turku@nederlandsevereniging.fi
Maaike Beenen
ylivieska@nederlandsevereniging.fi

Tel
044 - 331 7766
044 - 946 1655

05 - 424 081

040 - 718 7684
040-8656779
050 - 599 3116

Regiocoördinator is Jelmer Elzinga: regionaal@nederlandsevereniging.fi
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ADVERTENTIE

Zoekt U...
een illustrator?
een logo?

een brochure?

een WordPress pagina?
Kijk eens op: www.friisi.fi
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