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REDACTIONEEL
Het voordeel van een driemaandelijks blad
is dat je altijd iets nieuws te vertellen hebt. Als
je iedere dag de media leest, wat ik voorheen
in Nederland deed, word je weleens tureluurs
van de herhalingen. Ik was een groot fan van
Martin Bril, die als een goed betaalde landloper cq. columnist die stroom van informatie
nou juist probeerde te ontwijken, en hiermee
een klein eilandje in de krant creëerde. Maar
goed, wat heb ik dan eigenlijk te melden? We
hebben sinds kort een nieuwe ambassadeur,
Cees Bansema. In het artikel van de ambassade

wordt hier verder op ingegaan. Verder niet in dit
blad, maar was er deze week het trieste nieuws
dat Joost Zwagerman is overleden. Ik zag hem
weleens in de Amsterdamse bibliotheek Roelof
Hartplein waar ik werkte, hij woonde daar toen
vlakbij. En in deze editie natuurlijk de column
van Suzan en stukken van onze vaste schrijvers
Marketta, Peter en sinds enige tijd ook Ellen
Schrijver.
Vriendelijke groet,
Michel
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GROEI 225
Er zijn doelstellingen. Toen we begin 2014
als nieuw bestuur de NViF draad oppakten bespraken we er een aantal en verdeelden wij de
bijbehorende taken. Minimaal quite draaien,
voor een stabiele activiteitenkalender zorgen,
van de FB-groep een levendig forum maken,
het Noorderlicht en andere communicatie onder de loep nemen en nieuwe mensen bij de
vereniging betrekken. In 2015 zien we dat de
NViF er goed voorstaat. We bouwen weer wat
financiële reserve op met het oog op 2017, er
zijn ruim 20 uiteenlopende activiteiten per jaar,
de FB-groep nadert het getal 400 (leden), het
Noorderlicht kreeg nieuwe rubrieken en schrijvers en nieuwe mensen zien we, vooral, bij de
sport en culinaire activiteiten.
Tezamen met die plannen bespraken wij
eveneens de doelstelling om de vereniging,
dwars tegen de trend in van dalende lidmaatschappen, weer te laten groeien. Ons ledenbestand schommelt sinds enkele jaren rond de
200. Dat is ongeveer de helft van het aantal FBleden. Het zou toch mogelijk moeten zijn om in
2015 te groeien naar 225. Dat is dus een concrete doelstelling voor ons, maar wellicht ook
de moeilijkste om te realiseren. Aan naamsbekendheid of zichtbaarheid van de vereniging
in het netwerk ligt het niet. De ambassade
verwijst graag naar ons door, de Nederlandse
school is al jarenlang een trouw partner en diverse activiteiten doen we samen met de DLiF.
Er is wellicht een financiële drempel om lid te
worden en het verloop binnen de vereniging is
de laatste twee jaar wat aan de hoge kant (zo’n
15%) geweest. Dat betekent dat we dubbel zo
hard willen werven. We bespraken onlangs wat
we dit najaar daaromtrent gaan doen.
Met het verschijnen van dit Noorderlicht,
rond midden september, bieden wij geïnteres4

seerden de kans om de laatste maanden van
het jaar 2015 kosteloos NViF-lid te worden.
Daarbij geldt dan wel de afspraak dat het lidmaatschap in 2016 wordt betaald. Voor het
jaar 2016 bestaat het plan de contributie voor
individuele en gezinsleden met 5 euro te verlagen. Dit is mogelijk dankzij uw bijdragen, bijna
iedereen voldoet nu haar of zijn contributie. En
dankzij zowel de sponsoren als de effectieve
kostenbeheersing binnen de vereniging. Helpt
u ons mee deze groeidoelstelling te realiseren?
Graag! Wijs uw familieleden, vrienden en kennissen op deze mogelijkheid en stuur een berichtje naar ons secretariaat. Met zijn allen kunnen we dit bereiken.
Via onze e-mailnieuwsbrief van augustus,
onze website en onze FB-pagina heeft u al
kunnen lezen dat we dit najaar weer een serie activiteiten organiseren. Voor elk wat wils.
Van kwartaalborrel tot herfstwandeling, van
frisbeegolftoernooi tot haringhappen en koken. De kalender kent bekende tradities zoals
het Leidens Ontzet, zwemmen met poffertjes,
Sinterklaas met zijn Pieten en natuurlijk in Finland de kerstviering. Maar er is ook altijd ruimte
voor iets anders. Dus op deze plaats herhaal ik
graag eerdere oproepen om ook uw initiatieven
op de kalender te krijgen. Wilde u ook iets organiseren? Dat ondersteunen wij dat graag en
betalen er ook aan mee. Laat u dus horen via de
bekende kanalen.
In Turku is begin juni Jan Soderholm benoemd tot Nederlands Honorair Consul voor
de regio’s Varsinais-Suomi en Satakunta. Jan is
een goede bekende voor veel Nederlanders in
Finland. Hij was eerder al consul in de periode
2000-2009 en is trouw lid van NviF, waarvoor
dank. Jan houdt kantoor in een grote bekende

bank aan het marktplein in Turku-centrum. Op
de ambassade is er in september ook een wisseling van de ambassadeurspost. De berichtgeving hieromtrent kunt op de webpagina van de
ambassade volgen.
Deze herfsteditie van het Noorderlicht
wordt per e-mail naar alle leden met een emailadres gestuurd. En wij sturen de septembereditie, en voor het laatst de decembereditie,
nog per post naar die leden die dat wensen.
Inmiddels heeft ook Henk, al 50 jaar trouw
lid, een e-mailadres doorgegeven en krijgt hij
het Noorderlicht voortaan ook op zijn elektronische deurmat. Dat is mooi. Had u al aangegeven dat u van post naar e-mail overgaat? Of
bent u misschien een van de 15 leden van wie
wij nog geen e-mailadres hebben? Dan kunt u
met een berichtje naar de secretaris uw gegevens doorgeven of aanpassen. Bedankt.

Zal ik het nog even samenvatten? Help ons
om 25 nieuwe leden te vinden, een nieuwe activiteit ondersteunen wij graag en geef uw emailadres door als u nog nooit een e-mail van
ons gehad heeft. Ik wens iedereen een kleurige
herfst toe.

Met een groet,
Michael

ADVERTENTIE

Aeffectivity therapy + coaching is een moderne psychologenpraktijk die zich met behulp van gesprekken en
online therapie richt op mensen met psychische klachten. We richten ons specifiek op Nederlandse expats,
emigranten en hun kinderen. Stemmingsproblemen, angstklachten, problemen als gevolg van emigratie,
eet- en gedragsklachten, opvoedingsproblemen van de kinderen, etc.
Waar ter wereld je ook woont, Aeffectivity ondersteunt je om je gedachten te ordenen, je zelfgevoel te
verstevigen en je effectiviteit te hervinden.
Kies je voor Aeffectivity, dan is een Nederlandse psycholoog altijd dichtbij.
http://www.aeffectivity.com
@PsyAeffectivity
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DRIEMAAL AFSCHEID
Beste lezer, neem de titel hierboven niet al
te zwaar, ik bedoel nu alleen maar, dat drie ons
bekende Nederlanders (in de ruime zin van het
woord) uit Finland weg zijn gegaan naar elders,
om daar verder te werken. Het gaat me nu met
name om Frans Voss, Ivo Goemans en Henk
Swarttouw.
De eerstgenoemde, pater Frans Voss, is
de laatste Nederlandse priester, die vele jaren
lang gewerkt heeft voor zijn zaak, de ontwikkeling van de katholieke kerk in Finland. (Zie
het boek Arnold Pieterse en Peter Starmans,
‘Fins-Nederlandse relaties’, van 2012). Frans
Voss was een goede vriend van me, hij heeft de
laatste tijd wat zijn gezondheid betreft nogal
wat pech gehad, maar is wel tot zijn tachtigste jaar hier actief geweest (in Finland, maar
ook bijvoorbeeld voor de NViF) en heeft vele
jaren lang van harte op zijn soms wat eenzame
post voor de Fins-Nederlandfse zaak geijverd;

Frans mag nu in Nederland genieten van een
welverdiende oude dag. We kunnen en mogen
hem alleen maar alle goeds toewensen, een
goede gezondheid vooral en rust en vrede in
zijn omgeving; al ben ik er ook zeker van, dat
we hem nog wel eens zullen terugzien in Finland, waar hij zijn levenswerk met grote toe6

wijding heeft verricht. Frans, het ga je goed en
dank je wel voor alles!
Ivo Goemans heeft een jaar of vier hier gewerkt als ambassadeur van België. Hij was een
zeer actieve en gastvrije ambassadeur; hij organiseerde allerhand en begeleidde ook veel,
wat in Finland economisch en cultureel actueel
was. Ik persoonlijk denk met name aan uitnodigingen voor concerten (koormuziek maar ook
instrumentaal), in ieder geval van hoog niveau
en heerlijk om te beluisteren. De gesprekken
erna ter plekke of in de gezellige Belgische ambassade met allerlei interessante mensen waren een waar genoegen voor vele mensen uit
Finland, België en Nederland. We wensen Ivo
Goemans en zijn vrouw alle goeds toe in zijn
verdere loopbaan in Brussel of waar dan ook.
Het laatste afscheid geldt onze eigen ambassadeur, Henk Swarttouw, die ons al na drie
jaar jammer genoeg gaat verlaten. Hij was
uiteraard actief op vele terreinen, maar het
thema fiets blijft als een sleutelwoord rond
hem heen hangen. De Nederlandse bakfiets,
de houten fiets van grote kwaliteit (en hopelijk
ook grote toekomst), de infrastructuur van de
fietswereld in Finland, waarbij uiteraard Nederland als gids-/fietsland een grote rol speelt, het
originele fietsrek voor de deur van de ambassade, de ambassadeur zelf, fietsend door Helsinki.
Henk, we wensen jou en je vrouw alle goeds
toe in je verdere toekomst in de wereld; als ik
het goed begrepen heb dit keer in Kopenhagen,
de hoofdstad van Denemarken, als fietsland
minstens zo sterk, bekend en beroemd als Nederland; maar ik kan me niet voorstellen, dat
ook daar in het prachtige Denemarken op dit
terrein niet diverse activiteiten te ontplooien
zijn.

We danken Henk Swarttouw voor de
positieve publiciteit voor Nederland via hem
in de Finse media. Dat zal de bekendheid van
Nederland in Finland zeker goed gedaan hebben. We danken hem voor de steun aan de zaterdagschool hier in Finland, voor de steun aan

de NViF en voor de muziek van de Kärsämäkisymfonie bijvoorbeeld.
Met hartelijke groet,
Peter Starmans

Kindervoorleesverhaal –

WAAROM DE BOMEN EN STRUIKEN IN DE
HERFST GEEL , ORANJE, ROOD EN BRUIN
WORDEN
Een herfst-voorleesverhaal over gele, rode
en bruine vallende blaadjes
Heel lang geleden, toen Finland nog niet
bestond en de bomen en struiken altijd groen
waren, ging een man op weg naar het noorden
vanuit het dorp Helsinki. De middagzon scheen
op zijn rug en hij trok over heuvels en langs rivieren, door bossen en over eindeloze meren,
tot hij in een prachtig lappenachtig sprookjesland kwam.
Het was ongelooflijk, daar in het Noorden
kwam de zon maar een heel klein stukje boven
de horizon en ging hij heel vroeg weer onder,
maar onder zijn stralen werd de wereld in allerlei kleuren gezet. De kleine bomen, de struiken
en het mos hadden de meeste kleuren. Ze waren niet altijd groen, zoals de beroemde kerstbomen, nee, ze schitterden in verschillende
kleuren geel, oranje, rood en bruin. In de verte
stak er eenzame heuvel of berg boven uit, die
blauw was met een top wit van de sneeuw.
Toen de man na enige tijd terugging naar
het Zuiden en aan de mensen uit zijn dorp vertelde wat hij gezien had, wilde niemand hem
geloven.
“Dat is een sprookje,” zeiden ze tegen hem
en ze lachten hem uit. “De bomen, struiken
en mossen zijn toch niet geel, oranje, rood en
bruin.”

“En toch is het waar. Ik heb het met mijn
eigen ogen gezien,” zei de man. “Als jullie me
niet geloven, ga dan zelf kijken.” Maar de dorpsbewoners waren gemeen, en zeiden: “Als je wilt
dat wij je geloven, ga dan zelf nog een keer en
neem dan wat rode, oranje, gele en bruine takken mee.”
“Dat zal ik doen,” zei de man en hij vertrok opnieuw en maakte de lange reis naar het
Noorden.
Er was al een hele tijd voorbijgegaan, en de
man was nog altijd niet terug. De mensen in
het dorp waren hem al bijna vergeten. Maar op
een dag werden ze aan hem herinnerd. In het
dorp kwam een prachtige witte zwaan aanvliegen die in zijn snavel een tak met gele, oranje,
rode en bruine kleuren had. De zwaan wierp de
tak in een boom en op hetzelfde ogenblik werd
de boom helemaal geel, oranje, rood en bruin.
De zwaan veranderde nu in de man die naar
het Noorden was gegaan. Toen de mensen allemaal kwamen kijken, krijste hij, alsof hij hen
uitlachte en hij vloog weer weg als een zwaan.
Maar de tak met de herfstbladeren liet hij liggen. Vanaf die tijd verloren alle bomen en struiken in het Zuiden in de herfst hun gele, oranje,
rode en bruine blaadjes.
Ellen Schrijver
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TOCH ZOMER
Het begin van de zomer was koud en regenachtig en het duurde drie maanden: mei, juni en
juli. Ik herinner me echt niet eerder een zomer
met zo’n lange koude periode. Die hele maanden had ik de kachel bijna elke dag aan. In mei
of juni heb ik die soms ook eerder aangehad,
maar nog nooit in juli. Omdat er heel warme
periodes waren in Midden-Europa, leek het
koude bij ons nog rarer.
De eerste week van augustus kwamen onze
pleegdochter Ilse en haar man Fred bij ons. Ze
waren er vijf dagen, dus echt niet lang, maar ze
brachten wel mooi weer mee, heel mooi zelfs,
en toen ze wegvlogen bleef het mooi weer. Het
is niet te geloven hoe veel men kan zien en doen
in zo’n korte tijd, en zelfs zonder te haasten, als
men geen andere dingen doet maar op het bezoek concentreert. Onze andere kinderen Anna,
Tom en Paulina wilden Ilse en Fred natuurlijk
ook zien. Anna had er alle tijd voor, want haar
kinderen waren bij hun vader in Italië, wat aan
de andere kant ook jammer was, want Ilse en
Fred konden ze nu niet zien. Anna had met ze
in Helsinki rondgekeken, onder andere in de kathedraal van Uspeski, een Russisch-orthodoxe
kerk, waar mijn oma trouwens ooit bijhoorde.
Ze hebben ook het dierenmuseum bezocht en
gekeken waar Tom werkte. Tom heeft een tijdelijke baan in het dierenmuseum en was net
bezig met het opzetten van een kangoeroe, afkomstig van Korkeasaari.
Paulina had bij haar thuis heerlijke pannekoeken voor ons gebakken. Ze had de pannekoeken in de tuin op een houtvuurtje gebakken,
wat in Finland met mooi zomerweer algemeen
is. Mikko, nu zes jaar, had Ilse en Fred het laatst
gezien toen hij vier jaar was. Het was heel leuk
te zien dat hij ze meteen herkende en ook vele
woorden in het Nederlands zei. Tegen ons doet
hij die moeite niet, want wij verstaan Fins.
8

Ilse en Fred wilden graag naar de boerenmarkt waar je plaatselijke eetwaren en handwerk kan kopen. Wij gaan er ook elke week
heen en kopen bijvoorbeeld brood nergens
anders. De boerenmarkt van Iitti is ook heel
beroemd en hoort tot de beste in Finland; die
heeft ook vele prijzen gewonnen. Ook wilden ze
naar “Piika en renki”, een oude graanschuur die
omgetoverd is tot kunsttentoonstelling, souvenirwinkel en een heerlijk koffiehuis, waar we
natuurlijk ook wat dronken.
We waren met Ilse en Fred in Verla. Dat is
een werelderfgoed, een oude kartonfabriek,
en ligt niet erg ver van ons. Binnen is er een
lange en zeer interessante rondleiding, en buiten is er ook veel te zien. Als punt op de i zijn
er nog rotstekeningen uit de steentijd te zien.
We hadden de kerk van Jaala bekeken op bijna
de laatste dag die doordeweeks open was. Het
altaarschilderij van deze kerk heeft me altijd
aangesproken: er is Jezus omringd door mensen die in Jaala leefden toen het geschilderd
werd, in 1885. We waren ook in het oude Porvoo, een heel mooi stadsdeel dat nog bewaard
is gebleven – in de meeste steden zijn de oude
stadsdelen verbrand. We hebben de oude kerk
van Porvoo bekeken die enkele jaren geleden
deels verbrand was maar goed is gerestaureerd.
Ten slotte hebben in een vegetarisch restaurant heerlijk gegeten. En toen we thuis kwamen
hebben we nog onze buurvrouw gezien die Ilse
en Fred al van de vorige keer kenden. Ze is nu
vijfennegentig, woont alleen, doet zelf haar
huishouding en is absoluut bij de tijd.
We hadden sap gemaakt van onze eigen
bessen met de Finse sapketel, “mehumaija”. En
we hadden ook tijd om lekker in de tuin te zitten en niets te doen.
Marketta

HERFSTRECEPT
Herfst, het is weer zover en voordat je het
weet is het alweer winter. Maar aan de andere
kant heeft de herfst waanzinnig lekkere dingen
op het menu, zoals pompoen en paddestoelen
om er twee te noemen.
Ik vind persoonlijk de pompoen waanzinnig
lekker en er zijn 1001 manieren om het klaar
te maken. Het makkelijkst (en lekkerst) is toch
wel lang koken met een beetje appelsap. De
pompoen wordt dan heel zoet en kan als bijgerecht worden gegeten of als hoofdgroente.
Echter, daar wilde ik het deze keer niet over
hebben. Er is een ander recept wat net iets
meer ingrediënten heeft, maar even lekker is.

Voor 6 personen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 eetlepel kokosolie
1 ui, versnipperd
3 teentjes knoflook, versnipperd
1 rood pepertje, fijngesneden
1 kg rundergehakt
1 rode paprika, in blokjes
1 groene paprika, in blokjes
1 stengel bleekselderij, in blokjes
2 el milde paprikapoeder
1 el chilipoeder
1 el oregano
2 tl komijn
1 tl zout
1 tl versgemalen peper
1 tl uipoeder
½ tl cayennepeper
2 blikken tomatenblokjes (Mutti)
1 flespompoen, geschild en in blokjes

Instructies
• Smelt de kokosolie in een koekenpan en
fruit hierin de ui, knoflook en peper.
• Bak vervolgens het gehakt rul.
• Doe het gehakt samen met de paprika,
bleekselderij en tomatenblokjes in de CrockPot.
• Voeg alle kruiden toe en roer een keer
door.
• Plaats de blokjes pompoen bovenop (niet
nog een keer doorroeren) en doe het deksel op
de pan.
• Bak op de lage stand in 6-8 uur gaar.
• Lekker met bijvoorbeeld bloemkool, rijst
en/of (mais)brood
Eet smakkelijk!
Eric
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DE NEDERLANDSE IDENTITEIT
Een zeer bekend en geleerd man schrijft en
spreekt al jarenlang met goede historische en
actuele argumenten over de Nederlandse identiteit. Vooral vanaf 1998 (een herdenkingsjaar,
350 jaar na de Vrede van Munster, de officiële
geboorte van de Nederlandse republiek) was
hij in geschrift en gesprek uiterst actief in het
behandelen en ook wel bespotten van de Nederlandse identiteit en hij is zeker niet de enige,
maar wel een van de meest betrouwbare van
vele auteurs over dit onderwerp. Zijn naam is
Herman Pleij, niet zo maar iemand, maar een
zeer bekende professor voor Nederlandse literatuur aan de Universiteit van Amsterdam en
een man van meerdere sublieme, diep doordachte boeken.
In een van de ‘Literaire juweeltjes’ (BRUNA)
van 2015 schreef hij een soort samenvattend
boekje met als titel ‘Botte Hollanders’. Een paar
hoofdstukjes eruit zijn typisch voor de strekking van zijn betoog. (Over Nederlanders): ze
zijn ‘recht voor zijn raap’, ze willen het ‘geweten
van de wereld’ zijn, ze roepen graag: ‘Dat maak
ik zelf wel uit’. De Nederlander neemt dus vaak
geen blad voor de mond, hij steekt graag zijn
moraliserende vingertje omhoog en is wat zijn
eigen leven betreft nogal egocentrisch of misschien beter tamelijk zelfzeker. Jaja, dat is me
nogal niet wat.
De uitdrukking ‘recht voor zijn raap’ is vrij
negatief en is lijkt me zeker niet zonder meer
typisch voor elke Nederlander, in binnen- of
buitenland. Voor een gedeelte misschien wel,
voor een groot gedeelte zeker niet. Ook niet
iedere Fin in het binnen- of buitenland is van ‘s
morgens tot ‘s avonds bezopen en lalt dan maar
wat om zich heen. ‘Recht voor zijn raap’ wil zoiets zeggen als: hij/zij is bot, lomp, dus zonder
10

manieren. Zulke mensen, Hollander of niet,
zijn er inderdaad, zeker in deze tijd van massatoerisme,. Een wat positiever omschrijving van
‘recht voor zijn raap’ is echter: een man/vrouw
van spontane directheid en snel initiatief. Hierbij denk ik ook aan de Nederlandse uitdrukking:
Niet op zijn mondje gevallen, voor zichzelf opkomend. Een Nederlander pakt inderdaad vaak
de koe bij de horens, hij gebruikt een gelegenheid in zijn eigen voordeel, als hij er de kans
voor ziet. Dat is wellicht de erfenis van ons als
volk van kooplui in de nationale en internationale handel. Best mogelijk af en toe. Ook het
nuchtere en pragmatieke, soms doortastende
van de Nederlandse aard wordt met de genoemde uitdrukking wel enigszins bedoeld. Het
mogelijke en bruikbare wordt aangepakt en dat
kan vaak tot een positief resultaat leiden. Jawel,
en waarom ook niet?
Dat vingertje omhoog doet denken aan de
Engelse uitdrukking van de ‘Dutch uncle’, de
oom (of dominee), die altijd wat ernstigs en
vermanend te zeggen denkt te hebben in de
discussie. Het is me inderdaad als docent en
gesprekspartner wel opgevallen, dat Nederlanders meer dan Finnen graag (en van jongs
af aan getraind) in de discussie iets willen en
durven zeggen (en vaak ook wel iets te zeggen
hebben), maar of iedereen daarbij in de gesprekskring het hoogste woord wil voeren, daar
wil ik vanaf zijn.
Dat egocentrische, dat zelfverzekerde? Ik
weet het niet. Iedereen komt toch graag voor
zichzelf (en zijn kinderen bijvoorbeeld) op, maar
is dat minder in Finland dan in Nederland? Wie
zal het zeggen. Het kan waar zijn, dat we door
onze Nederlandse opvoeding sneller luidkeels
protesteren en onszelf al ruzieënd verdedigen.

Misschien wel, maar is dat typisch Nederlands?
Als ik de krant lees, gebeurt dat dagelijks op
vele plaatsen ter wereld en vaak hebben de
slachtoffers nog gelijk ook. Maar is zoiets typisch voor Nederland? Nauwelijks, denk ik.
Deze zomer maakten we een busreis vanuit Nederland door Zuidwest-Engeland. Bij
mooi weer, door een prachtig, groen en vriendelijk landschap, met een fijne groep van een
man/vrouw of dertig (om het modern te zeggen: slechts 30% mannelijk), een groep van
doorsnee toeristen, lijkt me. Misschien niet
helemaal, want voor zulk soort reizen interesseren zich meestal vooral mensen van boven
de vijftig, zo ook hier. Maar toch, het betrof
hier een gewone Nederlandse groep, met een
prettige guide, een kundige chauffeur, een gemakkelijke bus met een spraakzame, rustige
groep. En wonder boven wonder, tijdens deze
prettige busreis heb ik van die botheid erg weinig gemerkt, onderling was men vriendelijk en
zelfs wat schuw (zoals van Finnen toch altijd
beweerd wordt en niet van Nederlanders), de
gesprekken waren fijn, maar van het vingertje
omhoog heb ik weinig gemerkt. En de meeste
deelnemers genoten van de ontspannen Engelse sfeer, ook al was allerhand volkomen anders
(wat is er anders te verwachten in Engeland?),
veel kritiek werd er niet geuit, men accepteerde,
bromde af en toe, als iets ons niet zinde, maar
niet extreem of luid of algemeen. Vreemd toch,
bij zo’n doorsnee bustour met een gemakkelijke
Nederlandse touringcar, met een eigen Nederlandse guide en chauffeur zou ik anders hebben
kunnen verwachten. Maar we waren natuurlijk
geen groep jongere fans van voetbal, die naar
een of andere belangrijke wedstrijd werden vervoerd. Ik verwachtte van de mij aan het begin
van de reis vreemde groep niets, maar tegen de
stereotiepe eigenschappen van de Nederlandse
identiteit, waar tegenwoordig zoveel over ge-

sproken en gebekvecht wordt, liep ik eigenlijk
erg weinig op. Valt het dus wel mee met dat
botte, domineeachtige en zelfgenoegzame van
de Nederlandse familie doorsnee?
In HS van 6 augustus stond een langer artikel van de hand van de buitenlandse correspondente Tiina Juujärvi onder de nogal provocerende titel: ”Hollantilainen sanoo suoraan ja
voittaa” (een Nederlander praat direct en wint
dus). Met een foto erbij van twee geëmancipeerde jonge vrouwen, een ervan op een moderne bakfiets met twee kinderen voorin. Best

een leuke foto. Maar het begeleidend commentaar van Tiina in het artikel was: een Hollandse fietser rijdt hard en als hij/zij vlak achter je is, belt hij/zij luid en driftig en rijdt dan
meteen met een rotvaart langs je heen verder.
Je schrikt je een rotje. Hier in Finland loop ik
overigens vaak op het fiets-/voetpad en ergert
het me, dat een fietser ook hard rijdt, maar zonder enige waarschuwing stil langs je heen vliegt
en zo de voetganger of langzamere fietser aan
het schrikken maakt. Ook niet verstandig! Geen
van beide methodes van passeren lijken me
ideaal, maar zijn ze typisch?
Niet zeuren, twijfelen, bakkeleien of eieren,
maar snel zaken doen, dat wil de Hollander. Is
dat wel zo? Mijn vraag was bij dit artikel, hoe
>>
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lang Tiina al in Amsterdam woont, hoe ze thuis
is opgevoed en verder: of zij niet weet dat Amsterdam Nederland nog niet is. Dat Nederlanders over het algemeen (ook door hun redelijk
goede kennis van ‘working English’) iemand
sneller willen en kunnen aanspreken, dus gemakkelijker contact maken, gauw nuchter en
zakelijk worden en zelfzeker optreden en door
training (opvoeding thuis en op school) hun
woordje altijd klaar hebben en uiten (niet op
hun mondje gevallen zijn dus), dat zal zeker wel
gedeeltelijk waar zijn, maar wat is daar eigenlijk
tegen?
En … hebben jonge mensen in Finland dat
ook niet al min of meer geleerd in de loop van
de laatste decennia? Ik bedoel nu niet die brullende sportfans, maar de serieuze jongeman of
jongedame, die iets wil bereiken, voor zichzelf
of voor een firma. Ook die zijn er meer dan
genoeg. En ook die wonnen door hun zakelijke instelling, vaak eerlijk en direct, maar niet
brutaal. Ik spreek uit ervaring, want ik heb vele
jaren lang met jonge zakenmensen in opleiding
als taaltrainer gewerkt, met plezier overigens.

De Finse economie is evenals de Nederlandse
op dit moment problematisch, maar niemand
kan beweren, dat er na de wereldoorlog in Finland decennia lang geen wonderen van effecticviteit en doortastendheid (sisu) zijn verricht.
En dan bedoel ik echt niet alleen Nokia of Kone
Oy, nee, ik doel op de hele Finse maatschappij.
Dat de Nederlander sneller protesteert,
soms een betweter is wat de (moreel gezien)
juiste kant betreft, dat hij zelfzekerder kan optreden, dat kan relatief waar zijn; maar dat ze
zich vaak nogal aanmatigend opstellen (zoals
Tiina via het nogal gedateerde boek ‘The Undutchables’ beweert), nee dat zie ik echt niet in.
De Fin is bescheiden, de doorsnee Nederlander
ook op zijn manier. De laatste is wat trefzekerder, dat kan waar zijn, Maar schieten de Finnen
er altijd overheen of ernaast? Nee, denk ik of
weet ik zelfs zeker. Al moet ik toegeven, dat de
tijden nu moeilijk zijn, maar dat geldt niet voor
Finland of Nederland in het bijzonder, ook bijvoorbeeld voor veel Europese landen, zelfs voor
Griekenland.
Peter Starmans

DE 10 STELLINGEN AAN...
De 10 stellingen aan…Victor Donselaar (Rotterdam, 37 jaar), vader
van een dochter, vice-president Business Development bij Accanto,
een bedrijf in de telecomsoftware.
1) In Finland is het beter wonen dan in Nederland
Ja en nee, er zijn een hoop dingen die heel goed zijn in Finland,
zoals de ruimte, rust en natuur. In Nederland zijn er weer andere dingen die fijn zijn, zoals veel evenementen, er is meer
te doen, en ook dat het internationaler is. Hier in Finland is
verder alles digitaal uitstekend geregeld met veel minder papierwerk.
2) Ik heb eigenlijk niet zo veel last gehad van cultuurverschillen
In het begin heb ik er helemaal geen last van gehad. Het was leuk om andere, nieuwe mensen te leren kennen. Ik denk dat toen ik ouder werd ik de cultuurverschillen meer ging zien.
Toen ik getrouwd was had ik er ook niet zoveel last van, maar toen ik ging scheiden kwam ik
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3)

4)

5)

6)

wel dingen tegen. Mensen communiceren
hier gewoon minder. Om een voorbeeld te
geven, ik tennis best veel en als ik hier ga
tennissen ben ik om 19.59 uur aanwezig en
om 21.01 uur ga ik weer naar huis. In Nederland is dat veel uitgebreider, met een
biertje erbij.
Het klimaat bevalt me uitstekend
Mee eens. Hier heb je echt vier seizoenen,
maar in Nederland vooral één seizoen en
dat is regen. Je kunt hier meer van het weer
op aan dan in Nederland. In de winter is
het met de juiste kleren goed te doen, het
is juist heerlijk als het goed koud is met een
strak blauwe hemel en overal sneeuw. Dat
hoort ook echt bij Finland vind ik.
Het spreken van de taal was een prioriteit
Dat was voor mij een van de minste prioriteiten. Thuis sprak ik Engels met mijn exvrouw en praatte ik Nederlands met mijn
dochter. Op mijn werk in de IT heb ik altijd
genoeg gehad aan Engels.
Het vooroordeel dat Finnen stil en ingetogen zijn klopt niet
Ik ben het er absoluut mee oneens, dat
vind ik wel degelijk. Dat merk je in je relatie, als je presentaties geeft. Ik gaf hier
een lezing op de universiteit en na afloop
vroeg ik of iemand nog vragen had, maar
niemand stak zijn vinger op. In Nederland
gaan ze bij wijze van spreken met tomaten
gooien, maar daar kunnen ze soms ook te
veel zeggen, oftewel ook praten als ze niet
zoveel te vertellen hebben.
Ik zal me altijd een buitenlander voelen
Aan de ene kant wel, ik spreek de taal niet
en dan mis je altijd wel iets. Aan de andere
kant ben ik soms meer Fin dan de Finnen
zelf. Ik ga best vaak naar Lapland en sommige Finnen zijn daar zelfs nog nooit geweest. Finland is echt mijn tweede thuis,
net als Nederland.

7) Ik mis de Hollandse gezelligheid weleens
Die mis ik wel echt. Als je een tijdje in Finland woont dan merk je het verschil misschien niet meer zo. Maar ik kan me nog
goed herinneren dat ik een keer op vakantie ging naar Ameland. Je werd bediend op
het terras, mensen zeiden gedag, dat was
echt een verschil.
8) Sinds ik hier woon ben ik misschien zelf
ook een beetje veranderd
Absoluut, ik heb verschillende anekdotes.
Eén ervan is dat ik na zes maanden hier in
Finland in Nederland wat ging drinken met
vrienden van mij; ik kocht een biertje aan
de bar en ik ging zitten. Die vrienden zaten
een beetje raar naar me te kijken. Ik hoor in
Nederland soms ook wel dat ik wat stiller
geworden ben.
9) Zelfs de pindakaas is hier lekkerder
Als ik meer dan twee koppen Finse koffie
drink krijg ik maagpijn. Dat schijnt te maken hebben met het roosterproces. Het
verhaal gaat dat ergens rond de Eerste
of Tweede Wereldoorlog men veel koffie
moest maken en daarom een sneller proces moest bedenken. Daarom smaakt het
bitterder. Toen heb ik het Senseo-apparaat
dat toen nog hip was als handbagage meegenomen in het vliegtuig. Ik mis hier de variëteit in het eten, het maakt niet uit wat je
koopt het smaakt hetzelfde. Als je hier iets
heets bestelt, dan is het niet echt scherp.
10) Ik sluit het uit dat ik ooit nog terugkeer
naar Nederland
Ik heb nu al ongeveer de helft van mijn
leven in Finland doorgebracht. Ik heb hier
werk, mijn dochter, een geschiedenis, dus
ik zal niet zomaar weggaan. Als ik echt oud
wordt is het misschien anders, maar ik zie
mezelf hier niet helemaal verdwijnen.
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BOEKBESPREKING
De laatste tijd heb ik weer allerhand interessants gelezen. Nu zou ik twee boeken naar
voren willen halen, die thematisch samenhangen en die boeiend, vlot en goed geschreven
zijn. Het betreft hier een boek van Simone van
der Vlugt over Rotterdam en een boek van Rosita Steenbeek over haar grootmoeder Rose.
•
Simone van der Vlugt, DE LEGE STAD,
historische roman, dwarsligger 347 (2015)
•
Rosita Steenbeek, ROSE, een familie
in oorlogstijd, dwarsligger 331 (2015)
De nadruk ligt in beide boeken op de tijd
tussen 1940 en 1945; de hoofdpersoon in beide boeken is een vrouw: in het boek ‘Rose’ de
grootmoeder van schrijfster Rosita Steenbeek;
in het boek ‘De lege stad’ Katja, een fictieve
jonge vrouw, die op een zeer geloofwaardige
manier veel gebeurtenissen van toen als van
14

zichzelf uit beleeft, voor ons de lezer(es) raak
in scène zet.
Boeken over de beleving van Nederlandse
burgers tijdens de Duitse bezetting zijn er vele,
maar toch springen deze twee genoemde romans eruit door de kracht en de levendigheid
van het verhaal,. Het ene verhaal van Rosita
Steenbeek is historisch zeer verantwoord, maar
toch tevens meer biografisch van opzet. Het
verhaal gaat over een familie in oorlogstijd
en speelt zich af rond grootmoeder Rose en
haar eigen (gedeeltelijk Joodse) familie uit het
westen van Nazi-Duitsland en tevens rond de
familie van haar Nederlandse man Gerhard in
Noord-Holland, waar Rose met haar gezinnetje
vanaf midden jaren dertig woont.
Het andere (ook uitermate verantwoorde) verhaal brengt ons het vreselijke ge-

beuren in het meerdere malen gebombardeerde oude Rotterdam op indringende wijze nader,
met het moeizame en dramatische ervoor en
erna. Maar dat dan via de fictieve hoofdpersoon Katja, de oudste dochter in een gezin van
zes kinderen; de gegevens van de roman zijn
niet zonder meer biografisch, maar veel meer
historisch, zoals de titel al zegt: Historische roman.
Beide boeken hebben een achtergrond, die
het lezen ervan voor ons invoelend, meelevend
en sympathiek maken, zodat de vereenzelving
van de lezer met de personen van de roman gemakkelijk gemaakt wordt.
Omdat het zelfs in de biografische
roman van Steenbeek toch ook wel om fictie
gaat, ontstaat de overtuigende verhaalinhoud
vooral uit de realiteit van het gebeurde in een
moeilijke tijd van onze vaderlandse geschiedenis. Het verschil tussen de twee boeken is wel,
dat het boek van Rosita Steenbeek rustig verder loopt, bijna kabbelend, goed verhalend en
inlevend; waarbij de dramatische geschiedenis
van het Europa van toen telkens op voor- of
achtergrond meeklinkt, maar soms toch niet
helemaal in het familiegebeuren geintegreerd.
Bij het boek van Simone van der Vlugt
is het juist de gefocuseerde geschiedenis van de
lijdende stad Rotterdam van vlak voor het bombardement, tijdens het bombardement zelf en
van vlak erna; en dan de jarenlange nasleep van
die ellende, die de roman erg boeiend maakt.
Een beetje vaderlandse geschiedenis in een notendop: en niet de Europese wereldoorlog in al
zijn breedte, ook niet heel Nederland tijdens de
bezetting, maar de beperkte en zwaar aangeslagen stad Rotterdam als brand- en trefpunt
van het leed van de Nederlandse burger in die
moeilijke oorlogstijd..
Verder is het boek van Van der Vlugt
dramatischer, dus spannender dan dat van
Steenbeek als je wilt. Korte hoofdstukjes

schrijft Simone,
met vaak een
interne
spanning die zich op
de een of andere
indringende manier ontspant of
ontlaadt op een
voor de lezer zeer
overtuigende
wijze.
Wat mij ook
opviel in deze
boeken is het humanisme, het begrijpen van de
kwetsbare mens in zijn vallen en opstaan, in zijn
soms wat halfslachtige manier van reageren, in
zijn geven en nemen, in zijn vanzelfsprekende
zwakheid. Water bij de wijn, zou Paul van Vliet
zingen. Waar is het toch, zo als verhaald, telkens zoekend en overleggend. Maar is dat niet
typisch voor de doorsnee mens en de doorsnee
maatschappij? Zo veel stoere helden lopen er
bij ons echt niet rond.
Samenvattend zou ik willen zeggen, dat ik
het lezen van deze boeken zou willen aanraden,
omdat de bekende thema’s van de tijd tussen
1930 en 1950 zoals bezetting, jodenvervolging, honger, angst voor bommen of granaten,
NSB, vreugde over kleine dingen als bonnen en
brood, feiten over hechte vriendschap en naasteliefde, maar ook felle woede en doorvoelde
haat ter sprake komen als zaken die gewoon
toen telkens gebeurd zijn en waar de mensen
van toen (en nu) mee hebben moeten leren leven. Thema’s, humaan verwoord in personen,
waar we ons in kunnen leven en die ons wat te
zeggen hebben, soms negatief maar heel vaak
ook positief en begrijpend.
Wat willen we nog meer van een roman,
die we in onze vrije tijd lezen en die ons een fijn
gevoel geeft van meer begrip voor of inzicht in
>>
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mensen die het moeilijk hadden (en hebben),
zonder geforceerd tot een moralistische preek
te verworden, die we niet willen of kunnen
slikken. Nogmaals gezegd, wat willen we nog
meer?
Over de roman ‘De lege stad’ staat op de
achterflap het volgende: ”Op 14 mei 1940
wordt Rotterdam getroffen door het zwaarste
bombardement dat Nederland ooit heeft gekend. Voor de pasgetrouwde Katja betekent dit
het einde van haar onbezorgde leven. Bijna de
helft van haar familie komt om. Maar ze is vastbesloten haar overgebleven broertjes en zusjes
door de oorlog heen te helpen.”
Over de roman ‘Rose’staat op de achterflap:

”In Rose vertelt Rosita Steenbeek het levensverhaal van haar grootmoeder, dochter van een
joodse moeder en een Duitse vader, die in 1929
haar hart verliest aan een Nederlandse dominee. Rose vestigt zich met haar man Gerhard in
Klaaswaal, een dorpje onder de rook van Rot-

terdam...Een bewogen stuk wereldgeschiedenis
door de ogen van een bijzonder sterke vrouw.”
Gek maar waar: ik herinner me nog heel
goed dat het boek ‘De tweeling’ van Tessa de
Loo (en de film erover) eind jaren negentig ook
zo’n soort thema behandelde, een confrontatie
van het Nederlandse en Duitse oorlogsbeleven
in positieve en negatieve zin tijdens, voor en na
de wereldoorlog. Dat boek (via de vertaling) en
die film (in bioscoop en op tv) hebben lang ook
in Finland furore gemaakt en hebben veel bijgedragen om dit pijnlijk stukje West-Europese geschiedenis voor een breder publiek dan alleen
het Nederlandse doorzichtig te maken.
Of er van de genoemde boeken ooit
een film wordt gemaakt, weet ik uiteraard niet.
Maar vooral de roman van Simone van der
Vlugt lijkt me gedeeltelijk bijna als filmscript
geschreven te zijn: vele episodes daar zouden
probleemloos voor een tv-serie verfilmd kunnen worden. Misschien zou Paul Verhoeven dat
moeten doen, die met zijn ‘Zwartboek’ al bewezen heeft, zo’n thema goed te kunnen verfilmen. En dat verfilmen of verbeelden misschien
vooral, omdat in onze wereld de beelden via
video, Facebook, YouTube of wat dan ook een
steeds belangrijker rol lijken te gaan spelen.
Leesplezier toegewenst!
			

Peter Starmans

BN-ERS
Ik ben weliswaar geboren in Rotterdam,
maar groeide op in een dorp. Mijn vader werkte
namelijk bij De Bank, en werd overgeplaatst
naar een klein plaatsje onder de rook van Rotterdam. Opgroeien tussen de koeien heeft een
groot aantal voordelen, maar ook een aantal
nadelen. Mijn vader deed bij de bank namelijk
de afdeling particulieren. Hypotheken, verzekeringen, beleggingen, mijn vader was de
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man. Mijn vader was Buurman van De Bank,
mijn moeder was de vrouw van Buurman van
De Bank, en ik de dochter van Buurman van De
Bank. Iedereen kende mijn vader en mijn vader
kende iedereen. Als ik met mijn moeder door
het dorp liep, en een opmerking maakte over
een grappig hoedje of een rare jas (als puber zie
je er de nodige voorbijkomen), zei mijn moeder
altijd: ‘Suus, denk na voordat je iets zegt! Het

is vast een klant van De Bank!’, om vervolgens
besmuikt achter haar hand mee te grinniken.
Een paar jaar later bevond ik mij in Singapore. Destijds was er nog geen internet of
email, dus Singapore was heel ver weg. Mijn
toenmalige vriendje liep een half jaar stage bij
Shell, en ik bracht daarom mijn zomervakantie door in Singapore. Shell is gevestigd op een
eiland voor de kust van Singapore, genaamd
Pulau Bukum, en is uitsluitend bereikbaar per
ferry of met kleine particuliere bootjes. Mijn
vriendje en ik zaten, samen met een andere
man, op een van die bootjes onderweg naar
het eiland, en we waren wat aan het kletsen.
Plotseling kijkt de man op en vraagt: ‘Komen
jullie uit Nederland?’ Daar viel weinig aan te
ontkennen. Blond haar, blauwe ogen en Nederlands sprekend, de kans was groot. Wij knikten
bevestigend en stelden ons netjes aan de man
voor. Verrast kijkt hij me aan. ‘ Goh, de naam
Buurman hoor je niet vaak! Ook toevallig, ik
ken ook iemand met die naam.’ ‘O ja?’ vraag ik
nietsvermoedend, ‘Waar kent u die van?’
U raadt het al. Buurman van de Banks faam
reikte tot aan de andere kant van de wereld.
Mijn vader was een BN-er, nog voor het woord
was uitgevonden.
Ik groeide dus op als de dochter van een
BN-er, en ook in mijn werk had ik regelmatig
met BN-ers te maken. Artiesten, politici, voetballers, ik ontmoette ze allemaal en stond niet
gauw met mijn mond vol tanden. Dacht ik.
Januari 2007. Het was zaterdagochtend, en
ik was al vroeg bij boekhandel Donner in Rotterdam. Er waren nog vrijwel geen klanten in
de winkel, en ik had alle tijd om op mijn gemakje rond te struinen. Vanuit mijn ooghoeken
ontwaar ik een tafeltje met boeken, en achter
dat tafeltje zit een grote, forse man. Mijn hart
slaat over. Het is Mart Smeets! Ik ben een groot
bewonderaar van Mart, en volg hem al jaren

trouw op radio en tv. Ik kijk om me heen, zie dat
er niemand anders in de buurt is, en stap vastberaden op hem af. Dit is mijn kans om mijn
grote held te ontmoeten! Afwachtend kijkt
Mart mij aan. ‘ Dag meneer Mart Smeets’, begin ik, en kan meteen wel door de grond zakken.
Meneer Mart Smeets?? Hou oud ben ik, vijf?
Marts mondhoeken beginnen te krullen. ‘Zeg
iets slims’, gaat het door mijn hoofd, ‘ Zeg iets
slims!!’ Ik zeg het eerste wat er in mij opkomt.
’Speelt uw zoon nog honkbal?’, vraag ik
in een wanhopige poging om intelligent over
te komen. Ooit had ik daar namelijk ergens
iets over gelezen, en ik dacht, dat weet vast
niemand. Verbluft kijkt Mart mij aan en begint bulderend te lachen. Fijntjes legt hij mij
uit dat zijn zoon Tjerk pas is uitgeroepen tot
Meest Waardevolle Speler van de Nederlandse
honkbalcompetitie en deel uitmaakt van het
Nederlands team, wat hopelijk in 2008 naar
de Olympische Spelen gaat. Bovendien is zijn
nieuwste boek, waar ik mee in mijn handen sta,
gedeeltelijk gewijd aan een fantastische homerun die Tjerk maakte in Adelaide.
Het is ons allebei wel duidelijk dat ik helemaal niks van honkbal afweet, en nog minder
van Tjerk Smeets. Ik wil nog maar één ding, en
dat is met mijn gesigneerde boek zo snel mogelijk de winkel uit. ‘Wat is je naam?’, vraagt Mart
nog nagrinnikend. ‘Suzanne, met NE’ antwoord
ik om spelfouten te voorkomen. Mart kijkt mij
bedachtzaam aan, pakt zijn pen en schrijft:
‘Voor Suzanne. Geloof werkelijk alles! ‘t Is
waar!’ Ik bedank hem vriendelijk en maak me
zo snel mogelijk uit de voeten. Bij de uitgang
draai ik me nog een keer om. ‘Dag Suzanne met
NE’, grijnst Mart. Plotseling hoor ik de stem van
mijn moeder: ‘Suus, denk na voor je iets zegt!’
Ik haal diep adem en zeg:’ Dag Mart.’ In één
keer goed.
Suzan
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JOS HELMICH
Veel gedaan, veel gebeurd de laatste tijd.
Waar te beginnen? Eerst maar met het werk.
Vorig jaar werd de fabriek van het bedrijf waar
ik de afgelopen 14 jaar gewerkt heb gesloten.
Waarom? Tja, daar kan ik niet al te veel over
zeggen. Amerikaans bedrijf met een dik handboek dat je vertelt wat je allemaal wel en vooral
niet mag in de pers en op het internet. Zo mag ik
bijvoorbeeld niet zeggen dat het management
vol zit met zoetwatermatrozen, maar als ik zeg
dat het bedrijf niet goed heeft gereageerd op
de veranderende marktomstandigheden na de
crisis van 2008 dan is dat weer zo algemeen dat
het best zou kunnen. U begrijpt wat ik bedoel.
Enfin, begin juni werd er weer een ontslagronde
gedaan en ik had er inmiddels wel zo genoeg
van dat ik zei dat ik weg wilde. En zo komt het
dat ik nog tot en met 10 december op de loonlijst sta. Daarna is het over.

Valaquanta
Na contact met een oud-collega heb ik een
eigen bedrijf opgericht. Ik ga me met name bezighouden met “the internet of things”, oftewel
communicatie tussen machines over het internet. Dat is een breed onderwerp. Van alles komt
aan bod. Beveiliging, communicatie, databases
etc. Maar het is hot en zo nu en dan brengt het
me naar Helsinki om een workshop van het “Finnish Industrial Internet Forum” bij te wonen. Wat
de naam van het bedrijf betreft, dat is een beetje
spelen met woorden. Valaquenta is het tweede
deel van Tolkien’s Silmarillion. Door quenta in
quanta te veranderen ontstaat een soort maat
der dingen. Denk maar aan Kilowatt, Megajoule
of milliseconde. Of het aanslaat staat natuurlijk
nog te bezien, maar ik denk uiteindelijk dat de
naam minder belangrijk is dan de diensten die je
levert.

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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Runopolku
Ondertussen ben ik nog wat met andere
dingen bezig. Vorig jaar, tijdens het Art Häme
festival, heeft de plaatselijke literatuurclub een
poëziepad gemaakt. Mensen schreven gedichten
over bepaalde plekken in Forssa. Die gedichten
werden voorgedragen en opgenomen. Door fotomateriaal en de geluidsopnamen te combineren met een scrollende tekst op de voorgrond,
hebben we filmpjes gemaakt en die op YouTube
gezet. Daarna hebben we de YouTube-video’s
gelinkt aan een Google-map. Dat kost even werk
maar dan heb je wat. Het resultaat is een kaart
waarop een looproute staat aangegeven. Bij elk
punt heb je dan de gelegenheid om het YouTube-videootje te bekijken en de atmosfeer van de
echte plaats te proeven. De eerste runopolku
was zo succesvol dat we het dit jaar weer gedaan hebben. Dit keer in een oude buurt waar
vroeger fabrieksarbeiders woonden. Verder probeer ik de gemeente Forssa ervan te overtuigen
bordjes met QR-codes naar de YouTube-links op
te hangen. Als dat lukt hebben we een leuke toeristische attractie gemaakt.

tend bleek dat we ieder ongeveer 150 sympathisanten hadden. Ook zag ik toen mijn stukje
in Forssan Lehti in het Fins vertaald terug. Vanaf
dat moment leek ik een beetje de spreekbuis van
de pro-beweging te worden. Local hero. Gelukkig houd je vrouw je dan met beide benen op de
grond. Dan een spannend moment. Hoe zouden
de demostraties verlopen? Een aantal mensen
bleef thuis uit angst voor ongeregeldheden, hoewel de leiding aan beide kanten duidelijk had gesteld dat men daar geen behoefte aan had. Het
is in dat opzicht ook best goed gegaan, hoewel
ik toch wel een beetje geschrokken ben van de
soms ronduit racistische taal die sommige mensen uitsloegen. Niettemin ging ik ervan uit dat
de wethouders van Forssa wel enige redelijkheid
zouden betrachten. Het was dan ook een koude
douche toen men in Forssa besloot (6-5) tegen
de komst van de opvang te stemmen. De rede-

De tijdelijke asielzoekersopvang
Afgelopen week (op het moment van schrijven) zijn het bewogen dagen geweest in Forssa.
De mogelijke komst van een tijdelijke asielzoekersopvang bracht sommige mensen ertoe een
protestdemonstratie op te zetten. Toen ik vrijdagavond de aankondiging op Facebook zag,
waren er zo’n tachtig mensen die zich hadden
aangemeld. Dat konden de lokale groenen (waar
ik ook bij hoor) niet op zich laten zitten. We organiseerden een tegendemostratie onder het
motto “Mijn Forssa is internationaal”. Ondertussen schreef ik een stukje (in het Engels) aan de
lokale krant (Forssan Lehti). In loop van zaterdag
ontdekte de tegenpartij waar wij mee bezig waren en ontstond er een race tussen ons. Wie zou
de meeste aanmeldingen krijgen? Maandagoch-

nen die aangedragen worden om tegen te zijn lijken vooral een excuussausje te hebben. Is het nu
einde verhaal? Ik vermoed van niet. Het aantal
asielzoekers zal groeien en dan zal Forssa toch op
een gegeven moment gedwongen worden mee
te doen. Maar toch, het is een verloren moment.
Positieve actie nu had Forssa werkgelegenheid
opgeleverd, alsmede meer kinderen (dit is een
vergrijzende stad) en innovatieve mensen die
met nieuwe ideeën impulsen aan de lokale economie konden geven. Het kan verkeren zei de
schrijver van de Spaanschen Brabander al.
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WELRIEKENDE NACHTORCHIS
Vier jaar geleden, in 2011, verscheen in onze
tuin spontaan een welriekende nachtorchis
(Valkolehdokki, Platanthera bifolia). Vroeger
kende ik de plant alleen van plaatjes. Ik herinner
me een prachtige afbeelding in een boekje dat
ooit van mijn moeder is geweest, het “Wandelboekje” van E. Heimans en Jac.P. Thijsse (1931).
Ik zag de plant voor het eerst in het echt in Finland, in de 70er jaren bij het zomerhuisje van
mijn schoonouders, en later in een sparrenbos
in Iitti zo’n 20 km van ons huis.
De orchidee verscheen in onze tuin op in
een klein graslandje tegen de bosrand. Toen
wij er kwamen wonen, 25 jaar geleden, was
het een prachtig gechoren gazonnetje. Bijna
20 jaar lang voerde ik er een beheer van één
keer per jaar maaien en afvoeren; niet alleen
uit gemak, maar ook om voer te hebben voor
de geiten. Bovendien werd het voordien saaie
gazon al vrij snel een soortenrijk bloemenlandje
met soorten als gulden boterbloem, bosooievaarsbek, kruipend zenegroen, brunel en ruige
veldbies; kortom, een lust voor het oog, de vlinders en ander gedierte. Maaien deed ik daarom
altijd aan het eind van de zomer als het meeste
uitgebloeid was. De laatste geit stierf in 2007,
maar ook daarna ben ik een keer per jaar blijven
maaien.
Nadat ik de orchidee ontdekte, net voor de
bloei in 2011, bleef ik de plant nauwlettend in
het oog houden, er voor zorgend dat er niet op
getrapt werd, en ook maaide ik om de plant
heen.
Het eerst jaar had hij één bloeistengel, de
jaren erna drie stengels. Zoals de naam zegt,
geurde de plant heerlijk, vooral ´savonds en
´snachts. Vier jaar lang was het een parel in de
tuin, en ik was er trots op!
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Maar in 2015, toen we vroeg in het voorjaar
terugkwamen van enkele dagen weg, stond er
in de tuin een enorme graafmachine. De schrik
sloeg me om het hart. Ik wist wel dat de electriciteitsmaatschappij de bovengrondse kabel
zou vervangen door een ondergrondse, en de
route door de tuin heen was ook afgesproken
en zou enkele meters van de orchidee vandaan
zijn. Ik had me voorgenomen de graafwerkzaamheden goed in de gaten te houden, zodat
de machine uit de buurt zou blijven van de plek
waar de plant naar verwachting ook dit jaar zou
opkomen. Tot mijn schrik lag er een enorme
berg grond tot op 20 cm afstand, maar de plek
zelf was gelukkig ongedeerd. Een volgend kritisch moment brak aan toen de grond weer op
de aangelegde kabel terug ging, en hoewel de
machinebestuurder nu op de hoogte was van
de kwetsbare plek, vertrouwde ik de zaak niet

helemaal. Ik onderschatte die man. De graafbak kwam naar beneden precies boven de plek
van de plant en bleef op het laatste moment
hangen. Langzaam maar zeker schoof de bak de
grond naar het gat, precies horizontaal blijvend
tot op anderhalve centimeter boven het maaiveld. Ongelooflijk, wat een vakman! Opgelucht
haalde ik adem: het kritische moment was
voorbij, en het was goed afgelopen.
Toch kwam de plant dit jaar niet meer boven
de grond. Geschrokken van de trillingen van de
machine en het gegraaf? Misschien. In ieder geval lijkt hij nu verdwenen. Als verse herinnering
liggen de oude bloeistengels van vorig jaar nog
tussen het gras.
Volgens de “Suuri Pohjolan Kasvio”van 2005
is de welriekende nachtorchis de laatste tijd
zeldzamer geworden, wat me niets verwondert,
want vergeleken bij de tegenwoordige harvesters is die enorme graafmachine een dwerg.

De kans dat hier een nieuwe Welriekende
Nachtorchis kiemt is uiterst klein. Orchideëen
zijn zeer kieskeurig wat hun omgeving betreft:
zuurgraad, vochtigheid, voedingstoestand en
concurrentie van andere planten. Bovendien
hebben de piepkleine zaden een bepaalde
schimmel nodig om goed te kunnen kiemen en
ontwikkelen. Eén plant kan duizenden zaden
produceren, maar nu de soort zeldzamer geworden is, is de kans dat zo´n zaadje hier landt
en kiemt ook zeldzamer. In ieder geval ligt het
graslandje er weer klaar voor.
Jammer, maar de mooie herinnering is er,
zal niet verdwijnen, en is heel wat waard!
Als troost, en dank zij al dat gewroet van de
graafmachine, had ik de gelegenheid om lekker veel zomerbloemenzaden rond te strooien.
Werd ook mooi hoor!
Jan Hoogesteger

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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FRISBEEËN
Frisbeeën. Dat is toch een spel waarbij
maatschappelijk onaangepasten een schijfje
over het hoofd van onschuldig zonnebadende
stadsgenoten laten scheren? En dan van die uitsloverige capriolen opvoeren. Zoals het werpen
van achter de rug, of onder een been door. Of
het vangen van de frisbee met links, met rechts,
in achterstevoren- of ondersteboven positie. In
duikvlucht of in stand. Met bewondering en afgunst kon ik daar naar kijken in het Vondelpark
en op het strand. Mijn frisbee zwabberde altijd
maar wat door de lucht, vloog meters uit de
richting of viel bloedeloos op de grond.
Toen ik eens over een bospad jogde hoorde
ik het geluid van ijzeren kettingen. Wat is dat
nu, hier in dit bos, dacht ik. In mijn ooghoek
ontwaarde ik een man die zijn frisbee uit een
korf viste. Wat een loser dacht ik meteen. Die
loopt hier een beetje in zijn eentje schijfjes tussen de bomen door te mikken. Dat moet je met
je vrienden in het park doen.
Maar met de jaren volgt de tolerantie. Het
ziet er tenslotte leuk uit en moet ook maar
eens geprobeerd worden. Het krijgen van een
kind helpt ook. Het is namelijk erg leuk om met
kinderen het naar elkaar toe zeilen van de frisbee te oefenen. Ze leren gooien en vangen, je
bent in de frisse lucht, het is gemakkelijk om
een frisbee mee te nemen en je maakt plezier
met elkaar. De frisbee ging steeds beter vliegen
en het vertrouwen nam toe.
Toen kwam de zomervakantie, juli 2015. Een
enorme kartonnen doos verscheen voor mijn
deur en daaruit viste ik alle onderdelen van een
frisbeekorf op. Plus een tas met 3 frisbees voor
de lange-(>30m), de midden-(10-30m) en de
korte afstand (<10m). Een zomerspel voor de
familie in de tuin. Na een uurtje sleutelen stond
de korf rechtop met een trotse rode vlag erbovenop. Ik plaatste het ding op een open plek
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ergens op het gras. Maar ondertussen vlogen
de drie frisbees lukraak door de tuin en ging er
eentje door een raam en de ander raakte zoek
in het struikgewas. Jesus, wie geeft er nou zo’n
cadeau dacht ik. Dat moeten we hier niet hebben. Fijne vakantie!
De site van de frisbeegolfvereniging in
Finland bood uitkomst. Tot mijn stomme verbazing bestaan er al ongeveer 450 banen, geclassificeerd en goed gedocumenteerd. Bijna
iedere gemeente heeft er eentje. Dus op naar
de dichtstbijzijnde frisbeegolfbaan met de tas
en nog 2 schijfjes. Opnieuw verbazing toen we
een prachtig gevarieerd bosparcours konden
lopen, met goede aanwijzingen en leuke uitdagingen. Makkelijk genoeg om met kinderen
(vanaf 10 jaar) te doen en moeilijk genoeg om
er een competitie van te maken. Vanaf die dag
werd er bijna dagelijks een rondje gelopen, of
zelfs twee. En alle zomergasten werden meegesleurd en moesten het ook proberen. De scorelijsten hingen iedere avond aan de ijskastdeur.
Wat je dan uiteraard gaat opvallen is dat
het frisbeeën eigenlijk best vaak in het nieuws
is. Bijvoorbeeld toen het Nederlandse vrouwenteam Europees kampioen werd (Ultimate,
de teamvariant). Of toen de sport werd gekozen als een van de nieuwe Olympische sporten.
Of toen er in de Helsinki Sanomat een paginagroot artikel stond met een vergelijking van
verschillende banen in Helsinki en omstreken.
Frisbeegolf is een van de snelst groeiende
sporten die er is. Op de banen tref je een heel

gemêleerd publiek. Echtparen, jonge stellen,
kinderen, vrienden, vriendinnen, groepen collega’s en verrassend veel sporters die in tempo
over het parcours gaan. Het is bijzonder laagdrempelig want de toegang is (bijna) altijd
gratis en de uitrusting hoeft niet echt veel te
kosten. Voor tien euro heb je een eenvoudige
set van drie frisbees maar je kunt ook 15 tot 25
euro per frisbee uitgeven. Het is hilarisch om te
zien hoe vluchtpatronen worden aangeduid in
de marketing van al die schijfjes. Voor de meeste beoefenaars van het spel maakt dat geen
verschil. Maar de serieuze sporters zullen er wel
baat bij hebben veronderstel ik.
Net als het golfen met club en balletje is
frisbeegolf een sociale sport. Je kunt, dankzij
handicaps en dergelijke, met elkaar en tegen
spelers van alle niveaus spelen. Het is lichamelijk helemaal niet zwaar en je hebt alle tijd om

om je heen te kijken. Je kunt elkaar wat aanwijzingen geven en, ook leuk, een beetje lopen
treiteren. Heb je net in volle vaart die boom
geraakt die pal voor je neus stond dan klinkt
het droog: ‘Mooi gedaan’. Vervolgens moet je
elkaar ook nogal eens een keer helpen de frisbee weer op te sporen. Ze zijn felgekleurd maar
in het bos zijn er genoeg obstakels die de schijf
aan het zicht kunnen onttrekken. Kortom, een
prima activiteit voor de zaterdagmiddag.
De NViF organiseert, samen met de Dutch
Lost in Finland, een frisbeegolfmiddag op zaterdag 19 september in Meilahti, Helsinki. Vanaf
drie uur. Sportleraar Peter Grimbergen neemt
die middag alle materialen mee en wij zorgen
voor de goede moed en de versnaperingen. Doe
je mee? Laat me even weten of je komt.
Michael

ADVERTENTIE

Ja, je blijft een Nederlander.
Daarom lekker vergelijken voordat je iets koopt!

1,2 miljoen producten in 2.500 categorieën
250 winkels
25.000 reviews van producten
www.vertaa.fi
23

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. En heeft
u een Facebook-account? ‘Like’ dan de
pagina van de ambassade en blijf zo op
de hoogte van nieuws gerelateerd aan
Nederland/Finland. Daarnaast leest u
er over activiteiten in Finland met een
Nederlands component. O.a. op het
gebied van cultuur, handel & innovatie
en publieksdiplomatie.
Hopelijk hebt u een heerlijke zomer gehad!
Op de ambassade was het allesbehalve een
rustige zomer. Voorbereidingen voor vele activiteiten in het najaar, het vertrek van de ambassadeur, een nieuwe ambassadeur en een
nieuwe collega. Een aantal evenementen heeft
inmiddels plaatsgevonden.

Wisseling van de wacht
We hebben gedag gezegd tegen ambassadeur Henk Swarttouw die is verhuisd naar
bijna-buurland Denemarken. Hij heeft drie

zeer plezierige
jaren gehad
in Finland. Hij
brengt graag
de hartelijke
groeten over
aan alle Nederlanders
in
Finland.
Cees Bansema, de nieuwe ambas- Daarnaast wil
sadeur.
hij zijn dank
overbrengen voor de plezierige samenwerking
die er is geweest met de Nederlandse bedrijven en ondernemers, de Nederlandse school en
de Nederlandse vereniging en hoopt hij op een
goede voortzetting van de samenwerking tussen de ambassade en deze partijen.
De nieuwe ambassadeur is Cees Bansema.
Hij is op 29 augustus in Finland gearriveerd. De
afgelopen vier jaar was hij werkzaam in Delhi,
India. Daar was hij de plaatsvervanger van de
ambassadeur, de zgn. ‘tweede man’. De (cultuur)verschillen tussen India en Finland kunnen
bijna niet groter zijn. Samen met zijn echtgenote Josien verheugt hij zich enorm op hun verblijf
in Finland. In de volgende editie van het Noorderlicht zal hij zich aan u voorstellen.

Nieuwe collega

De nieuwe Nederlandse ambassadeur in Finland,
Cees Bansema, overhandigt zijn geloofsbrieven aan
Sauli Niinistö, president van de Republiek Finland.
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Irina Maaskant heeft de rol van Linda Rots
Lohela overgenomen en sinds 1 augustus is
Irina de coördinator voor interne en consulaire
zaken. Bij uw volgende paspoortaanvraag zult u
haar wellicht ontmoeten! Irina heeft een Finse
moeder en een Nederlandse vader, zoals de
achternaam u wellicht al deed vermoeden. Zij
is in Finland opgegroeid en heeft op volwassen
leeftijd Nederlands geleerd.

World Press Photo tentoonstelling
Van 20 augustus tot 10 september was wederom de World Press Photo-tentoonstelling te
zien in Sanomatalo naast het centraal station
in Helsinki. De tentoonstelling was het resultaat van een mooie samenwerking tussen de
ambassade, Helsingin Sanomat en Canon.
World Press Photo organiseert jaarlijks ‘s
werelds grootste en meest prestigieuze fotografiewedstrijd. Na de wedstrijd worden de
foto’s bijeengebracht in een reizende expositie
die door meer dan één miljoen mensen in 40
landen wordt bekeken. World Press Photo is
opgericht in 1955 en zetelt in Amsterdam.

Henk Swarttouw tijdens zijn laatste officiële optreden; de opening van de World Press Photo-tentoonstelling.

Koninklijk Concertgebouworkest wederom in Helsinki
Als onderdeel van het jaarlijkse Helsinki
Festival trad op zondagavond 30 augustus het
gerenommeerde Concertgebouworkest op in
‘Musiikkitalo’ in Helsinki. Dit was al de tweede keer in drie jaar tijd dat ze Finland met een
bezoek vereerden. Het Koninklijk Concertgebouworkest behoort al meer dan 125 jaar tot
de absolute wereldtop. Wat maakt het orkest
uniek? Critici roemen telkens weer de orkestklank, die uit duizenden herkenbaar is.
Voor wie niet in de gelegenheid was om
erbij te zijn; op de Facebook pagina en op You-

Tube vindt u vele video’s om naar te luisteren.

Nederlands design goed vertegenwoordigd tijdens Helsinki Design Week
Van 3 tot 13 september vond de jaarlijkse
Helsinki Design Week plaats waar Nederlands
design, of eigenlijk meer de creatieve industrie,
uitgebreid was vertegenwoordigd. Vijf Nederlandse sprekers maakten onderdeel uit van het
programma. Een ieder van hen, vanuit eigen
achtergrond, kennis en ervaring, heeft een belangrijke stempel gedrukt en een goed visitekaartje van Nederland afgegeven.

ThinkBike workshop in Joensuu
Op 25 september
zal in de stad Joensuu in
Oost-Finland een ThinkBike-workshop plaatsvinden.
Nederlandse
experts van de ‘Dutch
Cycling Embassy’ en
consultants zullen verkeersplanners, politici
en inwoners van de stad
meer leren over het ontstaan van de fietscultuur in Nederland. Samen zullen zij bepaalde
knooppunten en verkeerssituaties onder de
loep nemen om zo uiteindelijk een betere fietsinfrastructuur te creëren voor de stad.

Bezoek Staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap
De hoge kwaliteit van onderwijs is een van
de onderwerpen waar Finland om bekendstaat.
Ook vanuit Nederland is er grote interesse in
het Finse onderwijssysteem. Diverse delegaties
hebben al een bezoek gebracht aan Finland.
Kort geleden bracht Sander Dekker, de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Weten>>

25

schap een bezoek aan Helsinki. De ambassade
had een grote rol in de voorbereiding van het
bezoek. Gedurende twee dagen bracht de
tien personen tellende delegatie een bezoek
aan diverse scholen en onderwijsorganisaties.
Daarnaast was er een informele bijeenkomst
met in Finland woonachtige Nederlanders die

werkzaam zijn in het Finse onderwijs. Dit bood
de delegatie de gelegenheid voor het horen van
ervaringen uit de praktijk.
www.netherlands.fi
www.facebook.com/netherlandsembassyhelsinki

ZOMERKAMP 26-28 JUNI 2015 IN KEURUU
Meestal vind je op Wikipedia verrassend
veel informatie, ook in het Nederlands, over allerlei kleine Finse plaatsjes. Het is vaak het eerste dat ik raadpleeg als ik ergens heenga, afgezien misschien van een routeplanner. Nu kwam
het zomerkamp op de camping van Keuruu eraan en er stond opvallend weinig vermeld. Na
jaren van drukte qua werkzaamheden, opvoeden en huis- en tuinbezigheden hadden we als
familie besloten tot een (redelijk) slome zomer.
Beetje rond het huis hangen, kijken hoe alles
groeit en af en toe een dagtripje maken. We
waren dus helemaal klaar voor dit kamp.
De organisatie was in handen van Jelmer
Elzinga en Joanneke Reulder Talsma, toevallig
ook echtpaar. Zeker is dat hun organisatiefaam
zich nu voorgoed buiten Jyväskylä gevestigd
heeft, al ligt Keuruu op een steenworp afstand.
Christine (roepnaam Kikke) had overigens ook
een flink aandeel in het geheel, met een superspeurtocht die door iedereen, de kinderen niet
in het minst, enthousiast werd afgelegd. Ik zal
jullie de winnende groep onthouden, want dat
komt zo protserig over.
Het weer zat mee, de stemming er prima in
en iedereen was klaar voor een tripje naar het
openlucht-treinmuseum in het nabijgelegen
Haapamäki. Dit was echt een succes, vooral
ook weer voor de kinderen die volledig aan
hun trekken kwamen. Er waren genoeg kleine
spelletjes en andere activiteiten, maar vooral
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de oude, gigantische locomotieven maakten
veel indruk. Je kon er heerlijk inklimmen en
zelf achter het stuur plaatsnemen! En het zonnetje scheen ook nog steeds. Na een paar uur
plezier werd het tijd om ons thuishonk weer op
te zoeken, beetje luieren, rondhangen en voetballen. Voor Jelmer en Joanneke betekende
het boodschappen doen voor de barbecue &
sauna ’s avonds. Het is misschien maar goed
dat zij leuke activiteiten organiseren en geen
penningmeester(s) zijn, want wat een berg
eten kregen we voorgeschoteld! Uiteindelijk
viel het overschot mee, omdat iedereen goed
zijn best deed en flink profiteerde van zoveel
aanbod. Na een heerlijke sauna en een duik in
het meer werd het tijd om te gaan slapen.
De volgende ochtend na het ontbijt werden
we getrakteerd op een spelletjesparcours. Ook
hier waren kosten noch moeite bespaard, wederom met veel dank ook aan Kikke die zorgde
dat alles soepel verliep. Het thema was niet
toevallig treinen. Zo vloog het weekend voorbij en maakte iedereen zich na een gezamenlijke lunch alweer gereed voor de reis naar huis.
Volgend jaar hopelijk weer zo’n kamp, met nog
meer deelnemers.
Michel
Bij dit kamp waren aanwezig: Christine (Kikke) Klaver, fam. Aaldijk (Arno, Annika, Andrea en Iris), fam. Streur
(Hanna, Jarno, Severi en Alissa), fam. Elzinga & Reulder
Talsma (Jelmer, Joanneke, Teake en Sibe) en fam. De Ruyter
(Mika, Jim, Daan en Michel).

Kopij inleveren voor 1 december 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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