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REDACTIONEEL
Beste lezers,
Hierbij dan het eerste Noorderlicht uitsluitend
op pdf. Ik moet zeggen dat de foto’s wel een
stuk beter overkomen zo in kleur, maar dat is
natuurlijk niet verrassend. Door onvoorziene
omstandigheden deze keer geen 10 stellingen,
maar er blijft genoeg over om te lezen. Zoals
bijvoorbeeld de column van Suzan, die een van
haar avonturen weer volledig doet herleven.
Hans Verasdonck schreef een leuk stuk over
ijsvissen. Een vermakelijk verhaal van kunste-

naar Vincent Bakkum, oud-Fin. En nog heel
veel meer. Het is even aankijken met het aantal
pagina’s, maar deze eerste pdf-uitgave telt er
gelijk meer dan 30. Daar moet de redactie zich
dus nog even over buigen. Veel leesplezier in
ieder geval.
Vriendelijke groet,
Michel
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EÉN PLUS ÉÉN
Sinds de laatste deadline van het Noorderlicht op 1 december vonden er tal van activiteiten plaats in onze vereniging. Sinterklaas
kwam met zijn pietermanknechten op bezoek
in Finland en trakteerde en strooide van Kaunianen tot aan Oulu. Zonder te overdrijven kan
ik zeggen dat we, ook in samenwerking met de
Nederlandse school, daarmee meer dan 400
mensen in Finland een paar uurtjes plezier hebben gebracht. Een week voor Kerstmis volgde
de traditionele kerstviering in Helsinki die door
circa 30 mensen werd bijgewoond. Daarna gingen we er even tussenuit.
2016 zijn we gestart met een geweldig bezochte nieuwjaarsreceptie met meer dan 60
mensen in de Kulosaarenkartano. Eric en team
maakte een eigen variant van de appelflap klaar
en verzorgde daarnaast een geslaagd buffet.
We raken goed bekend en vertrouwd met deze
locatie en faciliteiten en zullen er zeker weer terugkeren. Het was geweldig om te zien dat het
gezelschap tijdens de receptie bestond uit goede bekenden, trouwe leden en een groot aantal
nieuwe gezichten. Landgenoten die van horen
zeggen of via onze site of FB-groep kennis nemen van de activiteiten en daarop afkomen.
De jongste deelnemer was 2 maanden oud, de
oudste ver boven de 70. Uiteraard reden deze
twee mee met goede bekenden van middelbare
leeftijd. Enkelen woonden pas sinds maanden
in Finland en Robert en Henk reeds sinds de jaren zestig. Een mooi gemêleerd gezelschap.
Eind januari is Stephan in het ijskoude Lohja-water gaan liggen om 25 meter te zwemmen (Finse winterzwemkampioenschappen)
en eind februari heeft Ilona met haar kinderen
een rondje meegeschaatst in Kuopio. Zowel de
eerste als de derde plaats van de 100 kilometer
tocht werden in Kuopio door Nederlanders be4

zet en dat leverde mooie beelden en publiciteit
op.
We zijn maart begonnen met een druk bezochte kwartaalborrel in Helsinki en maken
ons nu op voor een bezoek aan de kalkmijnen
in Lohja en de aanstaande algemene ledenvergadering op 19 maart. We ronden 2015 af
en kijken vooruit naar de activiteiten in 2016.
Wat organiseren wij dit jaar met ons allen. Vind
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.
Met het reilen en zeilen van de vereniging
zit het wel goed. We zijn gezond, hebben een
enthousiast team, organiseren zo’n 25 activiteiten per jaar en communiceren met grote regelmaat via diverse kanalen. Maar als er op een
gebied nog wat te verbeteren valt, dan is het de
aanwas van het ledenbestand. En daartoe vraag
ik je hulp.
De NviF is een heel gevarieerde groep mensen. Wij hebben een kleine 200 lidmaatschappen, de helft gezinnen, en gezamenlijk representeren wij zo’n 350 mensen in Finland. Het
netwerk van landgenoten en belangstellenden
voor de Nederlandse activiteiten in Finland is
echter veel groter. Op FB hebben we al ruim
425 members in de groep en de Nederlandse
ambassade in Finland-pagina kent op FB meer
dan duizend volgers. De Nederlandse school is
een bruisend instituut met ieder jaar weer tot
20 nieuwe aanmeldingen.
75 leden zijn minder dan 5 jaar lid, 40 leden
zijn tussen 5 en 10 jaar lid en circa 85 leden zijn
meer dan 10 jaar lid.

Onze leden zijn verspreid door heel Finland,
van Ahvenenmaa tot aan Salla en van Vaasa tot
aan Imatra. Meer dan zestig procent woont in
de grootstedelijke regio en daarbuiten zijn er
groepen die verspreid rondom Turku, Tampere,
Jyväskylä, Joensuu, en Oulu wonen. Voor wie
lokaal de contacten wil uitbreiden, neem eens
contact op met de regionale contactpersonen,
vermeld aan het eind van deze gids.
Maar gezien de spreiding en het verloop is het aantrekken van
leden belangrijk om het
peil van de vereniging te
handhaven. Mijn vraag aan
jullie is simpel. Interesseer
één van je kennissen in onze

vereniging en stel hen voor een jaartje (proef)
lid te worden. Het kost niet veel (12,50 euro) en
er komt een boel moois voor terug.
Als wij allen die moeite nemen en één keer
dit jaar een nieuw lid doorgeven of aanmelden
dan moet het toch lukken om een kleine groei
binnen de vereniging in 2016 te bewerkstelligen.
Jezelf en nog één, 1 plus 1.
Met een groet,
Michael

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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HARDLOPEN
Tijdens mijn studietijd, en ook jaren daarna
nog, woonde ik in Rotterdam Kralingen. Een
bekend tijdverdrijf onder de Kralingers, bewoners en studenten, is het lopen van een Rondje
(Kralingse) Plas. De plas is omgeven door het
Kralingse Bos, een kunstmatig bos, aangelegd
in de jaren 20 van de vorige eeuw. De afstand
van het rondje Plas kan variëren tussen de 5
en de 10 kilometer, al naar gelang. Goed voor
de gezondheid uiteraard, maar het is ook een
groot sociaal gebeuren, want je komt er altijd
bekenden tegen, en wat is gezelliger dan samen
een rondje hardlopen, nietwaar (eh...).
Ook ik ontkwam er niet aan, en zo’n drie
keer per week liep ik gewapend met mijn horloge met stopwatch het rondje van 5. Een
snelle loper ben ik nooit geweest, maar echt
vervelend vond ik het niet en dus deed ik het

getrouw, alleen of met vriendinnen. Op een
mooie zondag zaten we bij vrienden thee te
drinken, toen mijn oog viel op een advertentie
in het AD. De krant zou een wedstrijd organiseren voor amateur lopers, en die wedstrijd bestond uit de mij bekende 5 kilometer van het
Rondje Plas. Dat leek me wel wat. Ook mijn
vriendin Anne, die bij mijn weten nog nooit een
voet in het Bos had gezet, reageerde enthousiast. Ik keek verbaasd op, want ik had haar daar
echt nog nooit aangetroffen, maar ze verzekerde me dat dat kwam omdat ze zulke afwijkende
werktijden had. Ze liep regelmatig een rondje,
echt. We besloten dus om samen de AD-loop
te gaan doen. Ik stelde nog voor om van tevoren samen wat te gaan oefenen, maar dat was
nergens voor nodig. Twee vingers in de neus,
verzekerde ze mij, een uitdrukking die ik altijd
stevig heb gewantrouwd. Eitje.

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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‘Kom’, zei Anne, ‘we maken er nog wat van.’
Ze greep mijn hand en begon te rennen, en juichend kwamen we hand in hand buiten adem
over de finish. Het was volbracht! De mannen
schrokken wakker. Haastig kregen we onze medailles omgehangen en onze mannen stopten
ons snel in de auto. ‘Mogen we niet even uitblazen’, vroeg ik nog, maar na het antwoord ‘ Uitblazen van wat precies?’ liet ik het maar zitten.

De grote dag brak aan. We haalden enthousiast onze startnummers op, en stelden ons
voor de zekerheid een beetje achterin het deelnemersveld op. Ook onze mannen, beide halve
marathonlopers, deden mee ter ondersteuning
maar die stonden uiteraard voorin. Het startschot viel en we gingen vol goede moed van
start. Na een minuut begon het. ‘Ik word een
beetje moe’, zei Anne, ‘kan het wat langzamer?’
Ik zuchtte wat en paste mijn tempo aan. Dit ritueel herhaalde zich een paar keer, en na een
poosje bevonden we ons dientengevolge achterin het deelnemersveld. Halverwege, na een
kwartiertje ongeveer, veranderde ze van tactiek. ‘Ik moet even’, zei Anne, ‘ik ben zo terug.’.
En ze verdween in de bosjes. Al huppend op de
plaats werd ik ingehaald door een moeder met
twee kinderen, en toen ik achterom keek, zag ik
dat we geen achtervolgers meer hadden. Niemand. We waren de laatste deelnemers.
Na een tijdje vervolgden we onze barre
tocht. Mijn stopwatch had ik allang uitgezet,
want ik wilde de tijd echt niet meer weten.
Maar daar kwam dan toch eindelijk de finish in
beeld. Bij de finish bevonden zich vier mensen.
De man met de medailles, inmiddels aan de
koffie, onze mannen, die ondertussen het zaterdagkatern van het NRC van voor naar achter
hadden uitgespit, en een mij onbekende man.
Verder was er niemand meer.

De volgende morgen kwam ik op mijn werk.
Ik zat achter mijn bureau, en een collega, zelf
enthousiast hardloper, kwam naar me toe.
‘Beetje goeie tijd gemaakt gisteren?’ vroeg hij.
‘Mwah, zei ik neutraal, ging wel’. ‘Dacht ik
al’, grijnsde hij, en haalde achter zijn rug het
AD vandaan. Op de voorpagina (!) stond een
levensgrote foto van Anne en mij, die hand in
hand juichend over de finish kwamen. Het onderschrift luidde: Ook de laatste deelnemers
aan de AD-loop kwamen enthousiast over de
finish. Nu begreep ik wie die vierde man was
geweest. Het was de fotograaf van het AD.
‘Ach’, grijnsde mijn collega, ‘iemand moet
de laatste zijn, toch? Je mag het artikel wel
houden hoor.’ Gefrustreerd mikte ik de krant in
het ronde archief, maar dat hielp niet. Mijn collega was namelijk zo leuk geweest om de foto
met onderschrift te scannen en die aan werkelijk iedereen op kantoor te e-mailen. Vooral de
uitdrukking ‘iemand moet de laatste zijn’ was
die dag blijkbaar erg populair.
Ik heb het lopen van een rondje plas nog jaren volgehouden, maar Anne heb ik daar nooit
meer gezien. Vast maar beter zo.
Suzanne
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EEN LEERRIJKE BEGRAFENISREIS,
NAAR SURAHAMMAR IN ZWEDEN
In de winter gaat het reizen naar Zweden
met boot en bus niet zo snel als in de zomer.
Maar ja, wij (mijn vrouw Kaisa en ik) moesten
wel op 24 februari de boot heen nemen naar
Stockholm en op zaterdag 27 februari de boot
terug naar Helsinki. Om op vrijdag op tijd bij een
begrafenis in Surahammar te kunnen zijn.
Die begrafenis van een oom van mijn vrouw,
die rustig en vredig ingeslapen is op bijna 92-jarige leeftijd, was overigens geen erg tragische
gebeurtenis, al (be)trof het ons persoonlijk wel
diep. Johannes was een geliefde oom en (over)
(groot)vader, in Estland geboren en tijdens
de oorlog als deserterend soldaat van zijn vaderland voor de Russen weggevlucht; hij is via
Finland uiteindelijk naar Zweden gegaan, later
samen met de jongste zus van mijn schoonmoeder, waar hij gek op was en met wie hij uit grote
liefde trouwde. Wat hij gelijk had, zo’n vrolijke
vrouw uit Karelië uit te kiezen, want samen met
haar kon je heel wat hebben, de tijden waren immers toen niet bepaald gemakkelijk in Estland
en Finland. Er wonen in Zweden nog steeds heel
wat Kareliërs en Esten; geïntegreerd en echt
Zweeds geworden, dat wel; maar toch ook nog
steeds erg hangend aan hun oude moederland,
Estland of Karelië. We gingen dit keer
naar
Stockholm met de
Siljaline; met
het
grote,
maar al wat
oudere schip
de Silja Symphony, dat van
het Olympia
terminal verEen Est ben ik en Estisch blijf ik!
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trok; wat weer beelden oproept van de zeer geslaagde Olympische spelen van 1952, met Emil
Zatopek en vele anderen.
Wij (mijn vrouw en ik) hadden ons
niet gerealiseerd, dat de week, waarin wij naar
de begrafenis wilden gaan, de winter- (of beter
voorjaars)vacantieweek van de scholen in ZuidFinland was.
Maar toen we de ontvangsthal bij de checkin binnengingen, was dat meteen al een duidelijke realiteit: honderden vaders en moeders met
veel kinderen stonden al te popelen, het schip
in te komen, dus een rustige reis zou het wel
niet worden. Geen probleem overigens, want
emmervol was de boot nu toch weer niet, wel
gezellig vol en door jonge mensen, stemmen en
bewegingen ook gezellig druk. Acrobaten, pianisten of zangers deden hun uiterste best, de
toegestroomde aanwezigen te vermaken, fijn zo.
Onze tweede verrassing was het op grote
plakaten aangekondigde bootconcert van Antti
Tuisku, zo populair bij Finse jongeren, vooral bij
de echt jongeren. Daar weten we gelukkig met
vier zonen en negen kleinkinderen al alles van.
Nou ja, zo’n concert wilden we wel eens meemaken; dus zaten wij bij een heerlijk bruin Leffebier - (Heineken kon je alleen tax-free in grote
dozen meeslepen; hebben we niet gedaan, want
Leffe is veel lekkerder en beter) - rond een uur of
negen bij de bar onder het balkon-podium waar
Antti zou optreden. Eerst een uur voorbereidende muziek, die steeds luider werd, terwijl de lange
centrale corridor van de boot volstroomde met
publiek, jong en oud (vaders, moeders, opa’s,
oma’s). En jawel hoor, precies om tien uur begon
het daverende concert, onder luid toejuichend
geschreeuw van de meestal doorsnee jongeren;
wij zaten bij het balkon eerste klas, al konden

we van Antti en het podium niet veel zien, want
we zaten er eigenlijk min of meer onder. Een
oorverdovend, wel muzikaal bedoeld lawaai,
te hard versterkt door vele luidsprekers, werd
tegen ons aangesmeten en daarvoor (vóór de
zanger dus en het podium en ons uiteraard) een
luidkeels schreeuwende en juichende menigte
meezingende en meedansende Tuisku-fans. En
dan maar beweren, dat Finse jonge mensen zo
stil en schuw zijn. Het was echt een feest om dat
te zien en te horen, al dreunden mijn oorvliezen
een beetje protesterend mee met de muziek. Eigenlijk wel goede, melodieuze muziek, zelfs niet
zonder meer modern en gewaagd, maar keihard
door de electronica versterkt en vervormd via
meer decibellen (denk ik) dan een dalende jumbo boven Kerava veroorzaakt; en dat is af en toe
ook niet mis, vlak over ons huis heen. Het interessante van deze uiterst populaire muziek van
nu is wel de combinatie van nogal conservatieve
muziek, met een op en neer dansende zanger à
la Antti Tuisku, met zijn gitaar en luide stem, en
wat luchtige showgirls om hem heen huppelend.
Heel boeiend, ook toen we de bootcorridor naar
achteren doorliepen en het zingende, juichende
en dansende jonge publiek bij het omkijken voor
ons zagen bewegen en meebrullen. Vooral het
vrouwvolk geniet ervan, via hun met de brede
heupen en vrije armen (op vele armen zat een
kind) zwaaiende dans. Fijn zo.
Dat waren dus twee bootverrasingen die ons
hart goeddeden: de vele kinderen en de muzikale
activiteit om hen heen.
Bij stralende zon was Stockholm mooi.
We hadden wat tijd om via de mooie Klarakerk naar het stadhuis te lopen, dat ik nog nooit
heb bezocht. Een positieve verrassing, dat moet
ik wel zeggen, al zijn we er alleen maar omheen
gelopen en hadden we niet de tijd om binnen
te gaan kijken. Een andere keer dan maar weer.
Daarna met de snelbus naar Västerås, een ander-

half uur verderop, vroeger een oude koningstad
(Gustaaf Vasa en Erik XIV) en nu een belangrijke
school- en industriestad.
Het land waar je doorheen rijdt is vriendelijk en rustig, ook wat heuvelig, maar door de
rotsige ondergrond met vooral zandgrond erop
voor landbouw nogal armoedig en niet echt
vruchtbaar. Uiteraard zie je wel heel wat (vaak
kleine) berken, naaldbomen en espen aan alle
kanten, met tussendoor wat water in de vorm
van een meertje (Mälaren ligt onzichtbaar links
van de autoweg) en uiteraard ook allerlei snelstromende beekjes en riviertjes. De streek is niet
dicht bevolkt, wel zie je hier en daar een lieflijk
Zweeds dorpje, met van die typische rode houten huizen, mooie raamkozijnen en vrij vlakke
mansardedaken.
Ineens dacht ik, dat de Vikingen lange tijd
geleden niet voor niks van hieruit (Birka ligt
toch aan het Mälarmeer hier vlakbij) van ZuidFinland naar Rusland en verder trokken, om er
te wonen, te werken en handel te drijven. De
Vikingen waren niet in de eerste plaats agressief
en strijd zoekend, maar ze vertrokken regelmatig
vanuit hun wat armoedige huisland naar elders,
om handel te drijven, geld te verdienen en ook
nieuwe woonplaatsen te stichten, tot ver in het
zuiden.
Iets anders wat me nu onderweg opviel, was
een enorm MälarEnergi zonnepaneelveld, dat
stroom levert aan mensen of industrie. De moderne wereld van de nieuwe industrie, vooral in
Denemarken en Zweden ontwikkeld.
In Västerås werden we opgehaald door de
zoon van een nicht van Kaisa, die ons naar Surahammer bracht.
Dat woordje ‘hammar’ voert ons nu
weer verder.
Johannes was ooit een soort smid, dus een
metaalbewerker, een ware vakman. Dat is juist in
>>
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die streken helemaal geen zeldzaam beroep, het
woord ‘hammar’ verwijst naar de smeedhamer,
die gebruikt werd voor metaalbewerking (vooral
van ijzer en koper). Die grote hamers werden
via waterkracht, dus watermolens aangedreven.
Daar in de buurt zijn veel snelle en krachtig stromende riviertjes of beken te vinden en uiteraard
vroeger ook veel bossen met brandhout. Maar
dat hout is grotendeels al opgebruikt.
In de buurt van Surahammar ligt een plaatsje, waar we met onze oudste zoon af en toe bij
Johannes en Liisa, toen ze daar nog woonden
en werkten, op bezoek waren; met name Kolbäck; waarbij ‘kol’ houtskool betekent en ‘bäck’
snelstromende beek. De houtskool die in grote
hoeveelheden om te smeden (en in een soort
hoogovens) bij de metaalbewerking nodig was;
en snelstromende beken, die via watermolens
de benodigde energie leverden om de smeedhamers aan hun hamerende werk te houden. En
duidelijk is ook, dat daar voor smeden veel werk
aan de winkel was (en nog is). Het erts werd
vroeger overigens (zoals in Finland ook) uit de
rivieren gehaald, maar later werd in meer noordelijke Zweedse streken ijzererts in overvloed en
van veel beter kwaliteit in de bergen gevonden.
Nu zijn we uiteindelijk bij de begrafenis
terecht gekomen.
Dáárvoor waren we toch naar Surahammar
gekomen. Die begrafenis vond plaats in een
mooie Zweedse dorpkerk, zo’n kerkje, dat me
aan films van Igmar Bergman doet denken. In een
kristalheldere vrieslucht, zich aftekenend tegen

Surahammar, Zweedse huizen
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de hemel. Van binnen was deze kerk stemmig,
eenvoudig en mooi. Zo ook de begrafenisdienst;
eenvoudig, helder, vredelievend en uiterst verzorgd, bijna Zweeds zou ik willen zeggen; waarbij
mij het prachtige linnen kleed over de kist opviel

Kerk van Surahammar

en het smaakvolle gebruik van grote, gedeeltelijk door Johannes vervaardigde kandelaars, met
echte kaarsen erop en geen philipslampen. Het
was een warm afscheid van een geliefd iemand,
treurig maar niet vertwijfeld. En daarna een
soort familiesamenzijn bij een heerlijke maaltijd
in een prachtig restaurant in een origineel gerestaureerde watermolen (voor graag in dit geval); in deze sfeervolle oud-Zweedse omgeving
werden de familiegebeurtenissen van de laatste
tijd rond het vredige sterven van zowel Liisa als
Johannes onderling besproken. Een waar genot
om dit mee te maken, zonder nog meer preken,
speeches of leuke anekdotes. Zoiets heb ik in
Nederland of Finland maar zelden meegemaakt,
misschien wel eens in Zuid-Limburg, bij de begrafenis van een oom, een broer van mijn vader.
Gewoon gezellig en hartverwarmend. We horen
en hoorden toch bij elkaar en hebben als vrienden afscheid genomen.
Overigens, wat is het toeristenverkeer
tussen Finland en Zweden en in die twee landen
goed geregeld! Er staan bussen of trams bereid,
die je voor weinig geld van de boot meteen naar
het centrum brengen. Vandaar kun je dan verder,

zodat je meteen kunt genieten van de mooie
stad in al zijn facetten. En daarbij word je dan
meteen op een gezonde en niet mis te verstane
manier met de eigenschappen van beide steden
geconfronteerd. Helsinki, wat kleiner en misschien wat ‘dorpser’ of kleinschaliger dan het
oudere en eerbiedwaardiger, koninklijke Stockholm; en Stockholm dus, wat meer een grote
stad, zo niet een echte metropool, aan het werk,
volgebouwd en modern, zoals ik dat soms ook
in Rotterdam aanvoel. Maar daarbij wil ik dan
Helsinki niet met Amsterdam vergelijken, maar
wellicht iets meer met Den Haag, of niet?
Nog een misschien wat pijnlijke en
wijsneuzige ervaring van de terugtocht met de
Silja-boot tussen Zweden en Finland. We waren
toevallig verzeild geraakt in een hut tussen veel
jongeren in. Verder okay, dat wel. Maar wat een
lawaai kunnen die jongeren ‘s nachts maken (het
was moet ik toegeven het laatste weekend van
de wintervacantie; en het betrof in dit geval open gedeeltelijk nogal aangeschoten jongeren van

laten we zeggen tussen de zestien en de twintig). Maar toch…hun taalgebruik is vaak erg grof
en kwetsend voor ouderen, het drankgebruik is
nogal onredelijk en onverstandig veel, het rekening houden met andere bootsgasten (zoals veel
gezinnen met kleine kinderen) was opvallend
zwak. Jammer eigenlijk, maar ja…keurig opgevoede, brave jongens en meisjes zijn misschien
ook niet meer het ideaal van nu, in deze chaotische wereld. Het is ze allemaal te burgerlijk en
oneerlijk geworden. Dit wat stijve en taboerijke,
in veel gezinnen nog heersende ideaal wordt nu
doorbroken door de jongeren zelf, dat begrijp ik
wel; en dus zal het op den duur wel weer in een
of andere vriendelijker synthese opgaan. Wie
weet.
Maar goed, dit laatste is slechts een
krent, want alles bij elkaar was het een mooie en
leerzame reis, waarvan ik door wat nadenken en
meeleven veel heb geleerd.
Peter Starmans

ADVERTENTIE

Autohuur tarieven vanaf € 24,*- per dag
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Car rental made personal
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WERELDVERTELDAG
Op 20 maart is het wereldverteldag. De datum is niet toevallig gekozen. Het is het begin
van de lente en de herfst in respectievelijk het
noordelijke en zuidelijke deel van de wereld.
Vertellers over de hele wereld zijn die dag in
touw om de kunst van het vertellen onder de
aandacht te brengen. Overal worden die dag
verhalen verteld en voorgelezen aan kinderen.

‘Ik ga een sneeuwpop maken,’ zei ik. ‘Ik doe
mee,’ zei Venla.
We begonnen met een kleine bal, en rolden
die over het veld zodat er steeds meer sneeuw
aan bleef plakken. We maakten hem hoger dan
hij breed was, het werd het lijf. Daarna gingen
we een grote ronde bal maken. Ik dacht eerst
dat het zijn hoofd werd, maar toen hij heel
groot was, zette Venla hem naast het lijf van
de sneeuwpop. ‘Moet die er niet op?’ vroeg ik.
‘Nee,’ zei Venla. ‘Kom, we maken er nog één.’
‘Weer zo’n ronde?’ Venla knikte en we
gingen aan het werk. Venla rolde, en ik drukte
intussen sneeuw ertegenaan die ik met mijn
handen van de grond pakte. Al snel hadden we
een lijf en twee grote bollen. Ik snapte er weinig van. ‘Krijgt hij soms twee hoofden?’ vroeg
ik. Venla begon keihard te lachen. ‘Kom,’ zei ze.
‘Even langs huis. Verf halen.’

Door ouders, opa’s en oma’s en natuurlijk op
scholen door leerkrachten. Het thema in 2016
is ‘Sterke Vrouwen’. Je moeder bijvoorbeeld is
er zo een. Onderstaand verhaal is voor de (half)
Nederlandse kinderen in de Finse sneeuw (en
hun moeders).

Verf halen? Wat was dat nou weer? Toen
we er waren, pakte Venla een doos met tubes
waterverf. ‘Wat vind je feestelijke kleuren?’
vroeg Venla. ‘Geel,’ zei ik. ‘En rood. En groen. En
oranje en blauw. En...’ ‘Stop maar,’ zei Venla. ‘Je
hebt ongeveer al mijn kleuren genoemd.’ ‘Paars
niet,’ zei ik. ‘Vind je paars niet feestelijk?’ ‘Dat
wel,’ zei ik, ‘maar je zei stop.’
‘Te veel kleur is ook niet goed,’ zei Venla.
‘Dan vallen ze helemaal niet meer op.’ Ze pakte
plantenspuiten van een plank en deed er wat
water in. Toen kneep ze verf uit de tubes en
draaide de plantenspuiten dicht. Ik moest goed
schudden. ‘Zo,’ zei ze toen we klaar waren. ‘Ga
je mee?’ We liepen naar onze sneeuwpoppen
en Venla pakte de plantenspuit met de rode
verf. ‘Maak eens een lange rechte streep over
die linker sneeuwpop,’ zei ze. ‘Een mooie, rode
streep.’ Zelf pakte ze de gele verf, en ze spoot
een rondje op de ronde bal in het midden. Ik

100 maal Sneeuwpret
Het sneeuwde in Finland en ik had de hele
ochtend ongeduldig in de klas gewacht tot er
een lekker dik pak lag. Na school ging ik naar
buiten en maakte met mijn schoenen meteen
een mooi spoor in de sneeuw.
Ik liep kriskras van huis naar huis. Zo konden anderen mijn spoor volgen en dan wisten
ze precies waar ik geweest was! Het spoor eindigde bij Venla, mijn buurmeisje, die in de deuropening stond.
‘Lekker hè, sneeuw,’ zei ze. ‘Deze blijft tenminste liggen.’
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mocht op de rechter ook een rondje spuiten,
ook met geel. ‘Zie je nu wat het wordt?’ vroeg
Venla.
Verbaasd zette ik een paar stappen terug.
‘Er staat 100!’ riep ik verbaasd. ‘Klopt,’ zei Venla. ‘Omdat ik je tot honderd ga leren tellen.’
‘Maar krijgen ze helemaal geen hoofden? Met
een wortel als neus.’
‘Dat doet iedereen,’ zei Venla. Het is veel
leuker als er een keer iets anders staat dan poppen.’ ‘We hebben nog drie kleuren over,’ zei
ik. ‘Blauw, groen en oranje. Als we nou kleine
gekleurde hoofden maken voor bovenop de cij-

fers? Dat staat juist feestelijk!’ ‘Dat is wel een
goed idee,’ zei Venla. ‘En een wortel?’ vroeg ik.
‘We hebben geen wortel,’ zei Venla. ‘Wij wel’,
zei ik. ‘Ga maar wortels halen, dan,’ zei Venla
lachend. ‘Maar daarna leer ik je tot honderd
tellen!’ Ik ging snel onderweg. Ik kon allang tot
honderd tellen, maar dat zou Venla snel genoeg
merken!
Ellen
Meer info: https://en.wikipedia.org/wiki/

World_Storytelling_Day

ADVERTENTIE

Zoekt U...
een logo?

een illustrator?
een brochure?

een WordPress pagina?
Kijk eens op: www.friisi.fi
of neem vrijblijvend contact op met
Dave Bekkema, 040-502 77 66
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Hij is al weer even weg uit Finland. Maar niet vergeten.Onlangs bereikte ons deze flessenpost uit Bergen. De Kunstenaar Vincent Bakkum ...vertelt

KLOTERZAKKEN
Ik reis de laatste weken veel met de trein.
Meestal kan ik ongestoord wat lezen, maar een
enkele keer wordt de rust in de coupé bedorven
door vervelende onruststokers. ‘Kloterzakken?’
verifieert mijn vriendin die Nederlands aan het
leren is.
Klootzakjes ja, uit op ruzie. Voetbalschorem, liefdeloos grootgebrachte wietrokertjes,
eenzame agressieve bavianenjongen.
De Noorse schrijver Hjalmar Söderberg
schrijft ergens:
‘Men wil bemind worden, bij gebrek daaraan bewonderd, bij gebrek daaraan gevreesd,
bij gebrek daaraan verafschuwd en veracht. De
ziel huivert voor de leegte en wil tot iedere prijs
contact.’
In plaats van empathie met deze verloren
zonen van afwezige vaders jaagt er agressie
door mijn bloed. Een jongensdroom steekt dan
de kop op: met een paar snelle bewegingen
deze hufters onschadelijk maken en verder lezen alsof er niets is gebeurd. Ik laat allerlei scenario’s de revue passeren waarin ik ze op hun
sodemieter geef en verneder in een coupé vol
dankbare reizigers die nog net niet applaudisseren. Aan lezen kom ik dan niet meer toe omdat
ik in mijn fantasie oorkondes van de regering
aan het weigeren ben voor mijn kordate ingrijpen ter verijdeling van een terreuraanslag. Zou
ik wel of niet aanschuiven bij Jinek en Pauw?
‘Krav Maga’ raadt mijn zoon mij aan, een
door het Israëlische leger ontwikkelde vechtsport. ‘Zelfverdediging’ heet het als ik het opzoek, maar in de promo’s wordt er flink op los
gebeukt en nagetrapt, waarbij vooral het scrotum het te verduren krijgt. Onder de noemer
‘zelfverdediging’ lijkt een hoop geoorloofd.
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Wat zeg ik, heel Palestina is onder die noemer
geannexeerd en leeggeveegd.
Als ik de klunzig geënsceneerde filmpjes bekijk waarin louche aanranders behendig en genadeloos worden uitgeschakeld, merk ik dat ik
tandenknarsend en met gebalde vuisten zit te
kijken. Ik zie mijzelf aangevallen worden en terugslaan met een woede die ik mij niet bewust
was. Ik schrik zowaar een beetje van mijzelf. Zit
ik verlekkerd naar gewelddadige uitspattingen
van afgetraind uitschot te kijken, naar slechte
acteurs die zich verkleed als verzekeringsagent
of argeloze wandelaar laten aanranden om hun
belager vervolgens legitiem af te tuigen onder
het mom van zelfverdediging.
De websites van de cursussen nodigen ook
niet uit tot aanmelden. De vechtscholen lijken
te worden gerund door ex-gedetineerden en
dezelfde voetbalhooligans die ik juist uit de
trein wil meppen. Sta ik straks te sparren met
jongens die overdag solliciteren naar problemen en ’s avonds varkenskoppen en vuurwerk
over de hekken van asielzoekerscentra gooien.
Kan ik niet beter iets aan mijzelf doen in
plaats van mij trainen in het molesteren van
anderen? Ik zie mijzelf niet iemand impotent
trappen of zijn adamsappel verbrijzelen.
Als ik er met mijn vriendin over praat gaat
zij wat kleinerend voorbij aan mijn jongensachtige zucht tot indiaantje spelen en stipt zij iets
anders in mij aan, waarvan ik mij net als mijn
onderdrukte agressie ook niet bewust was: ‘die
meer dan gemiddelde behoefte aan moedermelk en aandacht’.
‘Noem het een verslaving, die niet te bevredigen honger naar liefde,’ legt mijn vriendin
uit. ‘Hoeveel ik ook van je houd, als moeder

van een schoolgaande puber weet ik niet altijd
waar ik het vandaan moet halen.’
Daar zit iets in.
Dus heb ik mij maar niet ingeschreven voor
een cursus defensief mishandelen, maar mij
aangemeld voor een oriënterend gesprek met
een therapeut. Misschien is het verstandiger

mijzelf na een halve eeuw eens tegen het licht
te houden in plaats van gericht in andermans
kloterzakken te leren schoppen. Zó vaak ga ik
nu ook weer niet met het openbaar vervoer.
Vincent

INTERVIEW MET NEDERLANDSE
ONDERNEMERS IN FINLAND
Gert-Jan Hendriks (44) is zelfstandig ondernemer in Finland en importeert bakfietsen (en sinds
januari 2016 ook vouwfietsen)
Waarom heb je besloten naar Finland te
gaan?
Dat is een vrij stomme vraag ;-). Ik ben een
Nederlandse man in Finland. Dus...jawel inderdaad, een Finse vrouw is de reden voor mijn
vertrek richting Finland!
Ik ben in maart 2010 naar Finland (Espoo
Olari) gekomen. Met mijn opleiding en werkervaring in de professionele tuinbouw ben ik in
Augustus 2010 aan de slag gegaan als Export
Manager bij Kekkilä Oy. Kekkilä is een product
van potgrond welke zowel in de consumentenmarkt als in de professionele tuinbouw wereldwijd afgezet wordt. In september 2011 kregen
mijn vrouw en ik een zoontje, Jimmy Hendriks.
Met hem begon het avontuur als zelfstandig
ondernemer in Finland.
Tijdens mijn studie heb ik altijd veel gefietst
op recreatief niveau. Eigenlijk heb ik, zoals het
een goed Nederlander betaamt, altijd veel gefietst in mijn leven. In het voorjaar van 2012
heb ik mijn vrouw kunnen overtuigen om een
bakfiets te kopen om samen met de kleine Jimmy te kunnen touren en langs de mooie kustlijn
in Espoo te kunnen fietsen. Tijdens een weekendje Amsterdam hebben we onze eerste bakfiets gekocht en omdat er nog geen vertegen-

woordiging in Finland bestond, hebben we toen
ook het besluit genomen om bakfietsen te gaan
importeren in Finland en op die manier meerdere gezinnen de kans te geven om te genieten
van deze unieke manier van kindertransport.
De drijfveer om iets voor mijzelf te beginnen in Finland was voornamelijk om vaker thuis
te kunnen zijn bij mijn gezin in Finland, en niet
continu de hele wereld over te vliegen als exportmanager.
De import en vermarkting van de bakfietsen
in Finland begon voor mijn vrouw en ik als een
hobby, met 1 merk, wat we erbij deden naast
onze vaste baan in de weekenden en de avonduren. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot de bakfietsenspecialist in Finland, waar ik sinds de zomer van vorig jaar fulltime werkzaam voor ben.
We importeren momenteel 16 verschillende
merken bakfietsen uit voornamelijk Nederland
en Denemarken. We hebben een showroom in
Espoo, en verkopen over heel Finland door middel van onze websites, beurzen en verschillende
proefrit-events in heel Finland.
Met de komst van het nieuwe metrosysteem in Helsinki in augustus 2016, zijn we in
januari 2016 ook gestart als vouwfietsenspeci>>
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alist, met momenteel 4 verschillende merken
vouwfietsen onder onze paraplu.
Dus voor zowel hele grote als hele kleine
fietsen is men bij ons aan het goede adres!
Wat kom je tegen als ondernemer in Finland?
Als eerste natuurlijk de Finse taal. En daarnaast ook de Finse mentaliteit cq. cultuur.
Wij richten ons met name op het B2Csegment en verkopen dus rechtstreeks aan de
consument. Daarvoor is een goede beheersing
van de Finse taal eigenlijk wel cruciaal. Niet
zozeer om je verstaanbaar te maken, want de
meeste Finnen spreken wel goed Engels. Maar
met name om het vertrouwen te krijgen.
Wat mij ook opvalt is het aankoopgedrag
van Finnen. Er zit helemaal geen impulsief
aankoopgedrag in een Finse consument, geen
spontaniteit of enthousiasme. Finnen zijn helemaal niet gevoelig voor aanbiedingen of
(beurs-)kortingen. Dat zal ze zeker niet tot een
aankoop verleiden. Ze willen zich kunnen terugtrekken en er rustig over kunnen nadenken
en alles in overweging nemen, alvorens ze een
beslissing nemen en tot een aankoop overgaan.
Ook de B2B-contacten verlopen bijzonder
traag en moeizaam. Een bakfiets is een relatief
nieuw fenomeen in Finland, iets waar een Fin
niet aan gewend is. Dat kost enorm veel tijd om
daar leuke projecten mee op gang te krijgen.
Een Fin ervaar ik dan ook echt als een pessimist,
en bijzonder passief. Ik ken geen volk wat zo terughoudend is ten opzicht van vernieuwing en
welke in een leuke mogelijkheid zoveel problemen kan opsommen als een Fin.
Dit betekent, althans voor mij, dat het opstarten van een bedrijf in Finland echt traag
verloopt. Weliswaar met jaarlijkse groei, maar
gestaag en zeker niet explosief.

16

Wat is volgens jou het verschil tussen ondernemen in Finland en Nederland?
Het grote verschil voor mij is de omvang
van de markt. Maar 5 miljoen mensen op een
oppervlakte bijna 10 keer zo groot als Nederland. De markt is onzettend klein en logistiek
en service op zo’n grote oppervlakte is een hele
uitdaging.
Finland ligt daarnaast ook erg geïsoleerd.
In Nederland pak je makkelijk de auto en rij je
zo het buitenland in, richting het oosten, zuiden of westen. Je kunt daardoor gemakkelijk je
business uitbereiden naar het buitenland en er
is ook veel meer aanbod als je iets nodig hebt.
Alles ligt binnen bereik.
Wat is je erg tegengevallen de afgelopen jaren?
Frustrerend is het soms om te ervaren hoe
moeilijk het is om in zo’n kleine economie je
brood te verdienen en om je business op te
schalen naar een gezonde omvang. Hoe makkelijk het daarnaast echter is om je geld uit te
geven. Alles is echt duur en vaak ook erg moeizaam verkrijgbaar.
Wat zijn voor jou de dingen die het allemaal
waard maken?
Zakelijk gezien is het mij ontzettend veel
waard dat ik eigen baas ben en mijn eigen
beslissingen kan nemen, en niet meer in een
multinational werkzaam ben met alle politiek
en andere beslommeringen. Zeker na 5 jaar
werkzaam te zijn geweest in een Fins bedrijf
is het een hele opluchting om vrij te zijn. De
bedrijfscultuur in Finland (en niet alleen in het
bedrijf waar ik gewerkt heb) en met name de
traagheid van handelen, het gebrek aan klantenservice, klantgerichtheid en concurrerend
vermogen vielen mij echt zwaar.

Het is ook onbetaalbaar dat ik nu meer tijd
heb die ik met mijn gezin kan doorbrengen, en
dat ik niet continu in het vliegtuig zit op zakenreis. Beurzen en events kunnen we nu ook
samen doen, als een echt familiebedrijf. Financieel is het natuurlijk wel een hele stap en een
hele uitdaging om zelfstandig te zijn.
Grappig is dat hetgeen wat ik zakelijk mis
(de actie en sensatie) net hetgeen is wat ik in
privésfeer zo kan waarderen aan Finland. De
rust en de privacy die je hebt in Finland. De
kalmte van de mensen. Iedereen laat elkaar
met rust. Ik leg het aan familie en vrienden vaak
uit als een soort kuuroord. Niet de drukte, de
chaos en het geschreeuw van Nederland. Als ik
Op zoek naar een bakfiets:

-

daar behoefte aan heb, dan kan ik het opzoeken. Maar ik ben altijd blij om weer terug te komen naar Finland.
Wat ik ook belangrijk vind, is dat het veilig
is en een goede omgeving voor mijn kinderen
om op te groeien, met veel speeltuinen en activiteiten voor kinderen. De verschillende seizoenen helpen daar zeker ook aan mee. Lekker
naar het strand in Espoo in de zomer of naar
het zomerhuisje aan het meer in Heinola en in
de winter lekker schaatsen, met de slee van de
heuvels af en skiën. Top! Alhoewel, voor mijn
fietsen-business zou het natuurlijk veel beter
elke winter +5C zijn en geen sneeuw en ijs ;-).

www.tavarapyora-asiantuntija.fi

Leuk en gezellig. Qualitytime met je kinderen. Samen onderweg.
Praktisch. Je kunt tot 100 kg meenemen in de bak.
Veilig voor de kinderen.
Beweging is gezond voor je !! Dagelijks lekker een stukje fietsen !!
Het gebruik van een bakfiets is veel goedkoper dan een (tweede) auto.

Op zoek naar een vouwfiets:

www.taittopyora.fi

- Ideaal als verbinding tussen openbaar vervoer en huis of kantoor (huis-metro-kantoor)
- Anti-diefstal, makkelijk mee naar binnen te nemen. Thuis of op kantoor.
- Eenvoudig meenemen op de boot, in de auto of in de caravan.
Wij hanteren dezelfde prijzen als in Nederland plus de kosten voor aflevering naar Finland. Als officiële importeur zijn wij verantwoordelijk voor de service en garantie. Neem gerust contact met ons op als er vragen zijn!
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BOEKBESPREKING
HENNING MANKELL
(de bestsellerauteur over leven en dood)
DRIJFZAND (De Geus, 2015)
Mankell vat zijn boek aldus samen:
”Drijfzand is een boek over hoe de
mensheid heeft geleefd en voortgaat te leven,
hoe ik mijn eigen leven heb geleefd en voortga
te leven. Niet in de laatste plaats gaat het boek
ook over levensvreugde. Ik vond die terug toen
ik erin slaagde mezelf te bevrijden uit het drijfzand dat me dreigde op te slokken.”
Het is dus vooral een boek over leven en
niet zonder meer over dood, al wordt dat enigszins in de ondertitel ervan gesuggereerd. Het
is een optimistisch boek over levensvreugde,
sterk gekleurd ook door verdriet, zorgen en pijn,
maar zonder verdriet bestaat er geen reële levensvreugde.
Mankell ziet graag en uitvoerig op een
geslaagd leven terug. Hij heeft dit optimisme
wel terug moeten vinden, toen hij begin 2014
hoorde dat hij een agressieve vorm van kanker
had. Die ziekte heeft hem inderdaad eind 2015
het leven gekost. Maar door deze diagnose
heeft hij zich niet passief en gelaten of integendeel opstandig laten kisten, om het maar plastisch uit te drukken. Hij heeft in hoofd en hart
teruggeslagen en het literaire resultaat daarvan
is Drijfzand). Mankell spreekt of beter schrijft
hierin vrijuit en tevreden over zijn leven van
toen en nu.
Hierbij sluiten Mankells eigen woorden naadloos aan:
”Drijfzand is geen boek over dood en
ellende, maar over wat het betekent om mens
te zijn. Ik heb een wandeling gemaakt van mijn
kindertijd naar de persoon die ik nu ben.”
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Drijfzand is dus geen boek dus over dood en
ellende, nee, dat niet, maar wel een realistisch
boek, dat persoonlijke en algemene problematiek weet te benoemen en er boeiend, origineel
en ons via herinneringen en doordachte overpeinzingen tot nadenken stemmen.
Is Drijfzand een roman? Nee!
Is het een thriller? Nee!
Is het een essaybundel met een doorlopend
thema? Nee!
Drijfzand is een boek in drie delen:
De kromme vinger/(diagnose); de weg
naar Salamanca/(onderweg); de trekpop/(afloop).
En verder 66 korte maar krachtige
hoofdstukken, die allerhand thema’s aansnijden (min of meer uitvoerig behandeld), die
structureel enigszins, maar zeker niet altijd duidelijk met elkaar samenhangen.
Dus een overzichtelijk en makkelijk te
lezen boek is het inderdaad niet zonder meer.
Maar wel is het een uitermate boeiend boek,
dat je een of meerdere malen leest en dat je op
een gezonde manier aan het denken zet.

Om nu maar wat thema’s te benoemen:
Het boek gaat over moderne problemen als de enorme hoeveelheid plastic (en
andere) afval en met name ook kernafval in
de hele wereld; het boek gaat over kanker en
slavernij, over de armoede in de wereld en met
name Afrika, waar Mankell een groot deel van
zijn leven heeft geleefd en gewerkt; maar het
boek gaat ook over oude schilderingen in grotten, over Paaseiland, Malta of Mauritius; het
boek gaat over schilderijen, die blijvend in zijn
geheugen staan geprent (bijvoorbeeld de goochelaar van Jeroen Bosch); het boek gaat over
de betekenis van Röntgen/röntgen, maar (ondanks de zegeningen ervan) ook over de grote
gevaren, die met straling verbonden waren en
zijn.
Het boek gaat filosofisch of psychologisch gezien en besproken (maar, zoals het een
goed schrijver betaamt, altijd volledig begrijpelijk) over ruimte en tijd, over angst en moed,
over opluchting en blijdschap, over jaloezie en
schaamte, over liefde en vakmanschap, overt
theater en het echte leven, over jong zijn en
ouder worden.
Dit alles zijn maar wat sleutelwoorden, maar daarmee wil ik wel aangeven, dat het
boek niet slechts over één zaak, dreiging van de
dood door kanker, gaat, maar over vele zaken,
die stuk voor stuk de moeite van het lezen en
overdenken waard zijn, zeker door de manier,
waarop Mankell zijn boodschap of verhaal naar
voren brengt.
En dat alles dan doorspekt met herinneringen uit zijn jeugd, aan zijn ouders, aan zijn
geliefden, aan zijn vele reizen, aan zijn doen en
laten in Zweden en Afrika (en verder).
En dat alles ook doorspekt met korte
verhalen (dromen, meegemaakte gebeurtenissen, anecdotes), die vrijwel allemaal een of een
paar bladzijdes lang à la Mankell geven, wat we
van zo’n bekend schrijver verwachten; aller-

hand plots voor weer een nieuw boek, of ook
herinneringen aan een van zijn vroegere bestsellers.
Een wonderlijk, beeldend en zeer interessant boek, die bundel ‘Drijfzand’ van Henning Mankell, een boek, dat je niet meer loslaat,
ooik al gaat het over te veel om op te noemen.
Subliem vond ik hoofdstukje 15 ‘De droom
over een modderige loopgraaf in Vlaanderen’.
Dat verhaal voert ons terug naar de eerste
Wereldoorlog, maar brengt ons ook naar het
moedige (en misschien hopeloze) gevecht van
nu tegen de ziekte kanker. Met name gaat het
over het toen voor het eerst gebruikte dodelijke
mosterdgas, dat later een zeer belangrijke en
positieve rol zal spelen bij de bestrijding van de
kanker (cytostatica = chemotherapie).
Een citaat (Mankell frappeert tussendoor
met korte, krachtige uitingen), zoals bijvoorbeeld:
”Er wordt wel beweerd dat mensen
zich voor hun jaloezie schamen...waarom zou ik
me schamen voor iets wat heel menselijk is?”
(uit ‘Jaloezie en schaamte’)
”Ze hadden duidelijk heibel over iets
waar mensen altijd over twisten: geld’” (uit ‘De
weg naar Salamanca’)
”Tangodansen houd je geen uren vol
zonder een goede conditie en getrainde spieren” (uit ‘Mantova en Buenos Aires’)
Zo kan ik wel doorgaan. Dat doen we dus
niet. Het enige wat ik nu wilde zeggen: Drijfzand van Mankell is een boek, dat je van begin
tot eind met rode oortjes uitleest; en dat je herleest; en dat je aan het denken zet. Wat wil een
goed boek meer?
Peter Starmans
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I C E M A R AT H O N K U O P I O
Op zaterdag 27 februari was het zover. De
schaatstocht in Kuopio stond op het programma. Net zoals bij menig Nederlander beginnen
dan aardig wat bellen te rinkelen. Vroeger werd
daar de alternatieve elfstedentocht gereden,
waar natuurlijk veel Nederlanders op afkwamen. Het is het grootste schaatsevenement
in Finland. Ik was er voor warm gemaakt door
Marcus Bredero, woonachtig in Ylöjärvi, vlak bij
Tampere. Het was de bedoeling om in de voorafgaande weken flink wat te oefenen. Maar
eerst moest ik nog nieuwe schaatsen kopen,
want je kunt natuurlijk geen fatsoenlijke tocht
op ijshockeyschaatsen afleggen. Noren zijn
bijna niet te krijgen in Finland, dus kwam ik op
Facebook terecht. Er waren wel wat landgenoten die nog een paar op zolder hadden liggen,
maar Marcus kwam met een tip voor een internetwinkel (Skatedump). Zo was ik een week
later in het trotse bezit van een paar echte Nijdams. Ik moest gelijk aan Jelle Nijdam denken,
de illustere tijdritspecialist (die dijen!), want de
link met het wielrennen is snel gelegd, maar
dat bleek helemaal niet te kloppen. Een korte
zoektocht op Wikipedia leerde mij dat het merk
al ruim honderd jaar geleden begon in Akkrum
(Friesland), toen Hotze Nijdam eind 19e eeuw
schaatsen ging maken. Maar goed, dat oefenen
dus. Daar kwam niet veel van. Eigenlijk associeer je het woord meer met Nederland, maar
het was ouderwets kwakkelen. Wekenlang
was het elke keer nét niet. Wat uiteindelijk betekende dat ik welgeteld maar twee keer een
uurtje had geschaatst. Bij Marcus was het niet
veel beter, maar hij was wel eerder begonnen
en dus wat beter voorbereid. Hij ging voor de
25 km. En ik besloot dan maar voor de kortste
afstand te gaan, de 12,5 km. Niet alleen het
oefenen viel in het water, ook voor de heenreis
zat het allemaal wat tegen. Het was spekglad
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in de dagen ervoor. Het is toch zo’n vier tot vijf
uur rijden vanaf mijn woonplaats naar Kuopio.
Dus besloot ik op het allerlaatste moment mijn
reisplannen om te gooien en met de trein in
plaats van de auto te gaan. Daarvoor moest
ik wel eerst Jelmer Elzinga in Jyväskylä bellen,
want daar had ik een tussenstop en een slaap-

plek geregeld. ‘Jelmer, kan ik met jou meerijden
zaterdagochtend richting Kuopio?’. ‘Nou, als jij
nu met de trein komt, dan gaan we eigenlijk
niet meer, want we zouden anders met zijn allen gaan. En dat kan nu niet meer’. Maar hij was
wel bereid om het toch nog even te bespreken,
ook met familie die over was uit Nederland.
‘Nou, we gaan toch wel, met mijn zwager en
zijn dochter, en mijn zoontje’. Mooi.
Ondertussen hield Marcus mij vanuit Kuopio op de hoogte van de omstandigheden,
want hij was op woensdag al aangekomen, net
als diverse andere Nederlanders. Het ijs was
niet best, en het rondje werd ingekort van 12,5
km tot 4 km en later zelfs 2 km (en de kortere
afstanden overeenkomstig 12 en 24 km). Mijn
verbeelding van grote ijzige vlakten met lange
rechte stukken, kronkelingen, bruggen, keiharde wind tegen en vervolgens snoeihard de
wind in de rug, werd hard met de grond gelijkgemaakt. Een stukkie van 2 km? Toch ging ik op

weg. Na een treinreis van zo’n drie uur kwam ik
op vrijdagavond om 19.30 uur in Jyväskylä aan.
Het einde van de week liet zich voelen, maar
het werd een leuke avond en ik kreeg nog een
heerlijke sportmaaltijd in de vorm van patat
(wel met salade) voorgeschoteld. Het is toch
altijd fijn om andere Nederlanders te ontmoeten, en het is bijna altijd gelijk weer vertrouwd.
Na een prima nachtrust op de comfortabele
slaapbank in de woonkamer werd het tijd om
me gereed te maken voor de wedstrijd. De
autorit verliep voorspoedig en ik vermoed dat
Jelmer kans maakt om een autorally te winnen
als hij zou meedoen. We waren dus uitstekend
op tijd in Kuopio. Ondanks de maar 2 km was
het toch mooi om bij aankomst dat lint schaatsers over het ijs te zien glijden. De karakteristieke sfeer rondom het ijs was ook weer als
vanouds, met de speaker die af en toe de stand
van zaken op de 100 km (ingekort van 200 km)
doorgaf. Zoals eigenlijk altijd ging er hier weer
een Nederlander met de hoofdprijs vandoor in
de persoon van Jan Aalbers (51). Zelf bracht ik
het er nog redelijk vanaf en heb ik ondanks de
vele scheuren nog lekker geschaatst, al moest
ik halverwege even genieten van een lange
koek-en-zopie om energie bij te tanken. Onderweg kwam ik Ilona van de ambassade af en toe
tegen, die de afstand stoer op kunstschaatsen
aflegde. Na nog wat snert gegeten te hebben
was het tijd om even te douchen en wat te rusten op de hotelkamer. Daarna was het tijd om
richting stad te gaan om wat te gaan eten.
Omdat Marcus zo goed ingevoerd was
had ik de eer om bij het avondeten onder andere met winnaar Jan en ook de nummer drie,
Youri Takken (vroeger A-rijder geweest), aan
tafel te zitten. Mooie kans om even een paar
sportvragen op hen af te vuren. Wat eten ze
onderweg? ‘Mueslirepen’. Doen ze aan krachttraining? ‘Niet echt, ik heb weleens kerstbomen gesjouwd voor een wedstrijd’ en ‘Wel ge-

probeerd, maar met wisselend succes’. Vonden
ze het niet jammer dat het maar 2 km was?
‘Mwah, schaatsen is schaatsen’ en ‘Ja’. Maar
eerlijk is eerlijk, dit zijn oude schaatscracks die
hun sporen in het schaatswereldje al lang verdiend hebben en dit reisje vooral ook voor de
lol maken. De meesten zitten er een hele week
en vieren ook lekker vakantie. Natuurlijk willen ze winnen, daar zijn het sportmannen voor,
maar ze hebben er gewoon nog zoveel plezier
in. Bovendien komen ze hier al jaren en is het
traditie geworden. En hoe vaak kun je in Nederland nog op natuurijs schaatsen? Dit jaar
weer niet. Na een prima maaltijd waren we
klaar voor de prijsuitreiking en het aansluitende
feest. Tijdens het eten had ik Jan nog even ‘Kiitos kaikille’ geleerd, en dat leverde hem een
grote glimlach mét compliment van de presentatrice op. Het werd een lange avond en toen
de nachtelijke uurtjes werkelijk begonnen vond
ik het wel genoeg geweest. Het werd écht tijd
om mijn bed op te zoeken. Zo had ik iets meegemaakt waar ik vroeger in Nederland over las
in de krant. Kuopio is dus een van de plaatsen
waar de alternatieve elfstedentocht werd georganiseerd (de coryfeeën gaan nu vooral naar de
Weissensee in Oostenrijk). In 2008 kwam daar
officieel een eind aan door gebrek aan sponsorgeld. Maar er wordt gewoon doorgeschaatst.
Net even anders. Omdat al die schaatstoppers
er niet waren. En omdat de afstand zo kort was.
Maar de traditie leeft toch door. En het gaat niet
alleen om die 200 km (of 100 km) natuurlijk. Je
kunt merken dat vele Finnen het evenement in
hun hart hebben gesloten. Volgend jaar weer?
Waarschijnlijk wel. Maar ik hoop inderdaad wel
dat het rondje dan wat langer is.
Michel de Ruyter
Kijk voor meer informatie op www.finlan-

dicemarathon.com.
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IJSVISSEN
Toen we in de zomer van 2008 terugkwamen naar Finland om lekker van ons pensioen
te gaan genieten, bleken alle oude buren van
de jaren 80 nog in onze straat te wonen. Uiteraard was dat een leuk weerzien! Maar het had
ook andere voordelen. Ook de buren zijn ouder
geworden en daardoor ook tegen de pensioenleeftijd. Dat leverde mij een uniek aanbod op om
mee te komen ijsvissen. Nou daar hoefde ik niet
lang over na te denken, want we wonen zo goed
als aan de oever van het meer Saraavesi. Aan de
overkant in het zuidoosten ligt de beroemde Saraakallio waar 4000 jaar oude rotstekeningen te
bewonderen zijn. Saraavesi was inderdaad millennia lang een van de belangrijkste binnenlandse waterwegen, waar het landmerk Saraakallio
op de splitsing ligt tussen Kuusvesi en Saraavesi.
Kuusvesi is de noordoostelijke waterweg naar
Rautalampi. terwijl Saraavesi via Keitele een waterweg is naar Viitasaari. Naar het zuiden kom je
in het Päijänne meer uit, een vaarwater tot aan
Lahti en Heinola.

Alweer 7 jaar zetten we, iedere winter weer
opnieuw, de netten uit in het begin van het
“echte winterseizoen” wanneer het ijs minimaal
15 cm dik is. Vaak ligt dan er al sneeuw op het
ijs, maar dat mag niet hinderen. In die afgelopen
jaren was de vroegste opening van het visseizoen al eind November en de laatste eind Januari. Dit jaar was dat op 2 Januari, terwijl met de
kerst we nog op ons zwemstrandje stoere foto’s
in zwembroek maakten bij 12 graden warmte.
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Onze groep bestaat uit 4 man: Pekka, Unto,
Hemi en ik. We gingen bij zonsopgang rond 10
uur het ijs op om de juiste plek te bepalen. Niet
te diep, maar ook niet te ondiep en veilig van de
waterstromingen. Op de kaart wees Unto een
mooie passende plek aan, waar de vissen graag
verblijven. Pekka kon nu met zijn GPS die plek
nauwkeurig bepalen. Nu was het Hemi, die zijn

motorzaag startte en een rechthoekig gat in het
ijs maakte dat net kleiner is dan de meegenomen ijskastdeur. Pekka had ondertussen het geel
gekleurde schiethout aan een 60 m lang touw
vast gemaakt en duwde het onder water. Door
met een korte stevige ruk aan het touw te trekken spande de veer van het schiethout. daarna
gelijk vieren, zodat het schiethout onder het ijs
naar voren schoot. Nu was het mijn beurt om
de sneeuw weg te schuiven zodat we het gele
schiethout onder het ijs konden volgen. Unto
nam een netjes opgevouwen visnet onder de
arm en nam 60 lange passen om te bepalen
waar we ongeveer moeste uitkomen en zette
een grote streep in de sneeuw. Zo gauw we bij
die streep waren kon Hemi weer een gat in het
ijs zagen, zodat Unto het gele schiethout weer
van onder het ijs kon wegtrekken. Het touw werd
vastgemaakt aan het net, zodat Pekka weer het
net onder het ijs door kon trekken. Ik maakte het
andere uiteinde van het net vast aan een houten anker dat in het gat werd geplaatst en met
sneeuw werd vastgezet. Ook werd aan het ander
eind een houten anker geplaatst. Het eerste net
was klaar. Zo werden vanuit het eerste gat nog

drie andere netten uitgezet. Toen we daarmee
klaar waren werd het centrale gat afgedekt met
die ijskastdeur en verder geïsoleerd met een flinke laag sneeuw. No komt het belangrijkste Het
visseizoen werd geopend met een diep gekoelde
neut. Glas heffen en we wensen elkaar veel vis
toe!
Nog diezelfde maand waren Jos Helmich en
zijn vrouw Kaija Hakala van plan om Laukaa te
bezoeken en dat zou uiteraard op een zaterdag
moeten zijn. Kaija Kreeg de taak om de expeditie te leiden en een en ander op foto vast te
leggen. Jos fungeerde als video cameraman,
zodat we een volledig professioneel team waren om de visnetten op te halen. Om tien uur,
alweer ruim een uur na zonsopgang, gingen we
met zijn allen het ijs op. Ik bleef bij het eerste
netanker, schepte de sneeuw weg en boorde een
gat in het ijs vlak naast het anker. Gelijk maar
ook de dikte van het ijs gemeten: 45 cm. Een veilige dag vandaag! De meetstok heeft een haak,
waarmee ik het touw van het anker kon optrekken. De rest is gemakkelijk. Het net word weer
vast gemaakt aan het uiteinde van een rol met
60 m lang touw. Die rol leg ik op het geboorde
gat in het ijs. Hemi had ondertussen de ijskastdeur onder de sneeuw losgewrikt van de sneeuw.
Daaronder lag een heel dun ijslaagje dat hij met
een ijszaag weghaalde. Nu moet hij bij dat anker wel het juiste touw zien te vinden, waaraan
het net zit dat ik had losgemaakt. Bij het inhalen
van het net komt altijd de verrassing. Een week
eerder hadden we in het eerste net een 6,4 kilo

zware en 94 cm lange snoek en twee snoekbaarzen. Nu leverde het slechts een snoekbaars op
van net 3 kg. Daarna kon ik het net weer terug
trekken en verankeren. Ondertussen had Pekka
al het tweede net vrijgemaakt en kon Unto de
vangst daarvan binnenhalen, terwijl Hemi zijn
handen opwarmde. Zo ging dat door tot we alle
vier de netten hadden leeggehaald. Deze keer
leverde de vangst een snoek, twee snoekbaarzen
en een kwabaal op, die vol met kuit bleek te zitten. Uiteraard nadat alle netten weer netjes terug verankerd waren en de ijskastdeur weer was
afgedekt met sneeuw, was het weer hoog tijd
om de geslaagde dag af te sluiten met een koele
neut. Unto had nog een verrassing aan de oever.

Hij had worstjes meegenomen, zodat hij zeker
kon zijn dat de gasten niet met de vis ervandoor
zouden gaan. Ieder kon nu een worstje braden
bij het genot van een “Hemi speciaal”: hete chocolade melk verdund met rum. Na de worst konden we die “vieze vleessmaak” wegspoelen met
een Jägermeister, die Unto tijdens het vissen had
warm gehouden. Onze gasten gingen dus zonder
vis weg (dat was absoluut de bedoeling!) en de
vissers verdeelden de vis. Daar hebben we onze
eigen formule voor. Wie het hardst nee zegt
krijgt het meeste. Vreemd genoeg werkt dat nog
steeds.
Die vis moet natuurlijk ook nog schoon gemaakt worden. Daar wilde ik Jos en Kaija niet
mee plagen. Dat heb ik maar gedaan nadat ze
weer weg waren. Een snoek blijft spartelen, al
>>
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heb je de kop eraf, de ingewanden eruit en een
file tot aan zijn staart los gemaakt, ook bij het
lossnijden van de hoofdgraat, blijf die staart
spartelen. Geen wonder dat snoek niet zo populair is onder het volk. De filet bewaar ik meestal
in de vriezer, nadat die van de huid is ontdaan.
Schubben is niet mijn favoriete bezigheid, Dat is
voor mensen weggelegd die de filet graag met
huid en al opeten.
Snoek klaarmaken doe ik altijd in de magnetron. De filé garen in 3 x 2 minuten (700w) en
2 x 2 minuten laten rusten. De vis in een hitte
bestendige plastic zak en het vocht dat vrijkomt
bewaren voor een sausje! Wanneer de snoekfile is afgekoeld met een mesje voorzichtig in de
lengte van de filé insnijden tot aan de gratenrij.
Niet erdoor snijden! Daarna met de hand voorzichtig openbreken. daarna kan je de Y-vormige
graten makkelijk wegtrekken. Bakken vind ik nog
altijd het lekkerst, gewoon met een beetje peper
en zout, maar ook in een soep blijft het visvlees
van de snoek stevig!
De kwabaal is het beste voor een soep. Helaas is de schubvrije huid daar niet geschikt voor,
want die kleur de soep zwart-grijs. Maar door
vlak achter de kop de huid rondom los te snijden
kun je met een tangetje de vis helemaal stropen.

wanden niet gebruiken, behalve dan de lever en
het kuit. Bij iedere vis, snoek, baars, kwabaal, etc.
oppassen dat je het galzakje niet kapot maakt!
De gal verpest de smaak van je vis en die kan je
er niet meer afpoelen. De gestroopte kwabaal,
zonder kop en ingewanden in zijn geheel koken,
samen met peen, ui, selderij, kruiden, etc. Pas
daarna haal je het visvlees los van de graat voor
verdere bewerking. Ook de lever van de kwabaal
kun je gebruiken voor je de soep, die kook je op
het laatst ook even mee.
De kuit van de kwabaal is voor velen een
delicatesse. De kuit van het vliesje ontdoen,
licht zouten en in de vriezer minimaal 24 uur.
Daarna kun je de ontdooide kuit met een uitje
en smetana (zure room) op een toastje of blinipannekoekje eten.
De snoekbaars is en blijf de echte lekkernij,
weinigg graten ,dus geen geklieder. Het vlees is
niet zo stevig, wat ik een nadeel vind, maar de
smaak is niet te evenaren. Google maar eens op
“snoekbaars à la Walewska”, dan hoef ik dat recept niet meer op te schrijven. Eet smakelijk!
Foto’s Jos Helmich / Kaija Hakala / Hans Verasdonck
Hans Verasdonck

ADVERTENTIE

De huid dus weggooien, ook de kop en de ingeNOORDERLICHT 7,5% Alc. dubbelsaison
De winterse tegenhanger van ZONNEGLOED en
dus alleen in de wintermaanden beperkt verkrijgbaar. Subtiele zachte smaak met tonen van hout en
rijp rood fruit.
NOORDERLICHT verschijnt als een bovennatuurlijke kracht die geesten laat dansen, opdwarrelende
sneeuwvlokken laat gloeien en je verwarmt door de
vurige adem van vechtende draken. Het geeft verlichting in de periode dat de nacht het lijkt over te
nemen van de dag en je de roodgloeiende warmte
graag koestert.

De Naeckte Brouwers
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DE SCHOFFEL
Naar Finland kwam ik de eerste keer in 1970,
toen ik net de middelbare tuinbouwschool in
Aalsmeer achter de rug had. Ik had zomerwerk
gekregen in de botanische tuin van de Universiteit van Helsinki, in Kaisaniemi. Hoewel mijn
werk voor negentig procent bestond uit het
schoffelen van de paden, genoot ik ervan. Ik was
namelijk, en ben nog steeds, gek op botanische
tuinen. Het schoffelen zelf was natuurlijk niet
zo’n boeiend werk, en het padenstelsel was uitgebreid. Maar ondertussen kon ik naar hartelust
naar de planten kijken.
Vooral het systematisch gedeelte, waar de
planten naar verwantschap gegroepeerd waren,
had mijn belangstelling.
Toen kende ik natuurlijk nog geen woord
Fins, dus de communicatie ging in het Engels
en Duits, behalve het woord voor schoffelen:
dat was “sifflata”. Toen dacht ik dat het een Fins
woord was, maar toen ik het later aan Marketta
vroeg, was het woord haar volslagen onbekend.
De schoffel is voor mij van jongs af aan
vertrouwd gereedschap. Sinds mijn kleutertijd
was ik vaak met mijn vader in de volkstuin. Niet
dat ik er zo vaak mee werkte, maar de schoffel hoorde er gewoon bij en was onmisbaar, net
zoals de spade en de greep. Later toen we zelf
een volkstuin hadden, merkte ik hoe handig je
met een smal wigvormig schoffeltje tussen de
groenterijen en rond de slaplanten het onkruid
weghaalt. Toen we naar Finland verhuisden, heb
ik die ook meegenomen, want natuurlijk wilde
ik blijven tuinieren en ik dacht: je weet maar
nooit, misschien is zo’n schoffel niet in Finland
te koop. En inderdaad, tot nu toe heb ik die hier
nooit ergens in een winkel of tuin gezien. Wél
dus in de botanische tuin in Kaisaniemi, een
schoffel met een breder en rechthoekig blad,
waarmee je de paden schoonkrabt. Ik heb het

nu dus over schoffels met het snijvlak naar voren, die je van je afduwt en die het onkruid van
de wortel afsnijden (duwschoffels). Er zijn ook
schoffels met het snijvlak naar achteren; deze
moet je naar je toetrekken, zodat het onkruid
er met wortel en al wordt uitgewipt (trekschoffels). De laatste worden vaker aangeduid met
“hak”, en die kom je in Finland wel geregeld tegen.
Na al die jaren in Finland wist ik nog steeds
niet het Finse woord voor dit tuingereedschap.
Kijk je in het woordenboek, dan staat er “puutarhakuokka”, maar daarmee wordt dan hak bedoeld, dus een “trekschoffel”. Hoe heet dan een
“duwschoffel” in het Fins? Ik wilde het weten,
en ging daarom vorige zomer naar de botanische tuin in Kaisaniemi. Inderdaad, diezelfde
schoffel hing bij het gereedschap. Ik vroeg een
tuinarbeider hoe hij het ding noemt, en die zei:
sifflausrauta. Hij dacht dat het woord misschien
uit het Zweeds afkomstig is. En inderdaad, een
Zweedse woord voor (duw)schoffel is “skyffel”.
Het kostte nogal moeite om achter dat woord
te komen, want algemeen wordt schoffel vertaald met “hacka”, waarmee dan weer een hak
wordt bedoeld. Ik heb de indruk dat de schoffel in Nederland algemener voorkomt dan in de
omliggende landen. Interessant in dit verband
is dat een (duw)schoffel in het engels “dutch
hoe” wordt genoemd, wat de indruk geeft dat
dit gereedschap wel eens van oorsprong Nederlands kan zijn. Begrijpelijk, als men bedenkt dat
de tuinbouw in Nederland al heel lang een belangrijk middel van bestaan is. Maar misschien
stonden Nederlanders óók al vroeg bekend als
een net volkje, dat van de paden en beplantingen nauwkeurig het onkruid weghield.
Jan Hoogesteger
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OUDEJAARSAVOND
We hebben elk jaar met oudejaarsavond
oliebollen gebakken. We hebben nooit alleen
maar witte tarwemeel gebruikt, maar altijd ook
volkorenmeel, en de laatste tijd ook spelt. Vaak
hebben we ook appelflappen gemaakt. Jan
heeft ze altijd gebakken, ook toen ik nog niet
gehandicapt was, en ze smaakten heerlijk.
Dit jaar ging het toch ongewild mis. Jan had
een paar dagen voor oud en nieuw zijn voet
goed verstuikt en kon er helemaal niet meer op
staan. Hij belde nog de kinderen om te vragen
of ze konden helpen, want we hadden zo’n trek
in oliebollen. Maar niemand kon gelijk komen
en zo moesten we deze oud en nieuw zonder
oliebollen doen. Een paar dagen later bracht
Paulina ons een zakje oliebollen, want zij had ze
wel gebakken en enkele voor ons bewaard. Dat
had een beetje geholpen.
Op oudejaarsavond gaan we altijd gewone
tijd slapen en zetten de wekker iets voor twaalf.
We zijn zo gewend om op tijd te gaan slapen,
dat deze manier gewoon het handigste is. Jan
vindt vuurwerk kijken helemaal niet leuk maar
wil toch voor de gezelligheid met mij opstaan.
Ik heb heel tegenstrijdige gevoelens. Aan de

ene kant vind ik het vuurwerk afschuwelijk voor
dieren, zowel wilde als huisdieren, en ik weet
dat er zelfs dieren aan doodgaan. Ik vind het
ook milieuvervuilend en verspilling van geld,
en ik wou het liever helemaal verbieden. Aan
de andere kant, als het er is sleept het me mee
en kijk ik er toch heel graag naar. Maar ik ben
bang voor harde geluiden en wil absoluut niet
naar buiten als er vuurwerk is. In Nederland,
waar men veel meer vuurwerk afsteekt en er
langer mee doorgaat, durfde ik vele dagen niet
naar buiten. Ik herinner ook dat jongens die ik
anders heel aardig vond, rond oud en nieuw ineens heel akelig werden.
Nu wonen we op het platteland, waar het
best meevalt met vuurwerk. Sommige jaren
is er zelfs helemaal niets. Dit jaar werd ik al
voor elf uur wakker. Ik zag veel vuurwerk en ik
had weer tegenstrijdige gevoelens; ik vond het
mooi en tegelijk afschuwelijk. Maar toen Jan
om twaalf uur wakker werd, was er geen vuurwerk meer. Helemaal niets. Gelukkig vond Jan
het niet erg, integendeel, en hebben we gezellig
een glaasje wijn gedronken.
Nu wordt het al voorjaar. De voet van Jan
is helemaal in orde. In oliebollen hebben we nu
geen zin meer. Maar de volgende oudejaarsavond proberen we het opnieuw.
Marketta

26

ADVERTENTIE

DE Bakfietsen Specialist
in Finland !
www.tavarapyora-asiantuntija.fi

Espoo

040-7709853

asiakaspalvelu@tavarapyora-asiantuntija.fi

Laat zien dat je een
Nederlander bent!
Laat je zien op een bakfiets !







Leuk
Gezond
Praktisch
Qualitytime met je kinderen
Veel goedkoper dan een auto!

Als lid van de Nederlandse verenging ontvang je een leuk
welkomstcadeau bij aanschaf van een Bakfiets!

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.
Alternatieve ‘Elfstedentocht’ in Kuopio
Eind februari was het weer zover; de Finland
Ice Marathon in Kuopio. De afstanden varieerden van 25 tot 200 km voor het wedstrijd
schaatsen en 12,5 tot 50 km voor recreatief
schaatsen. Helaas waren er ook dit jaar tegenslagen op het gebied van de ijskwaliteit. Waar

De uitslagen van de Finland Ice Marathon
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het vorig jaar simpelweg niet koud genoeg was
om goed hard bevroren ijs te hebben; dit jaar
waren er uitdagingen met water dat onder de
dikke ijslaag naar boven kwam en die scheuren
in het ijs veroorzaakten. De rondes moesten
dan ook ingekort worden naar rondes van 2 km
lang. Het tijdregistratiesysteem kon helaas niet
meer dan 50 rondes registreren, waardoor de
maximale afstand 100 km werd.
Het goede nieuws is dat zowel de gouden
als de bronzen medailles op de 100 km zijn gewonnen door Nederlanders. Als sinds jaar en
dag is er een groep Nederlanders die vanuit Nederland speciaal naar Kuopio afreist om op natuurijs te kunnen schaatsen. Daarnaast deden
er een aantal in Finland woonachtige Nederlanders mee. Ook de ambassade was vertegenwoordigd! Tijdens de prijsuitreikingsceremonie
‘s avonds werden de prijzen uitgereikt door de
ambassade. En de Nederlanders vierden nog
feest tot in de late uurtjes…

Nieuw tijdens deze editie van het evenement, dat voor de 33e keer plaatsvond, was
dat de afstanden ook per fiets afgelegd konden
worden. Dit was het directe resultaat van een
groep Nederlandse artsen die vorig jaar voor
een speciaal sponsoringsproject in Kuopio waren om al schaatsend of fietsend de marathon
te volbrengen. Naar aanleiding daarvan had de
organisatie dit jaar besloten om het onderdeel
fietsen toe te voegen aan het officiële programma. Waar die Nederlanders al niet goed
voor zijn… ;-)
Er is voldoende tijd om te trainen, dus doet
u volgend jaar ook mee?

Nieuwe honorair consul benoemd in
Oulu
Recentelijk bracht ambassadeur Bansema
een bezoek aan de stad Oulu. De reden van het
bezoek was de introductie van de nieuwe honorair consul Jouko Niinimäki. Niinimäki is rector
van de Universiteit van Oulu en hij is benoemd

tot honorair consul (HC) van het Koninkrijk
der Nederlanden. Tot een jaar of vijf geleden
kon men nog reisdocumenten aanvragen bij
honoraire consulaten. Met de komst van het
biometrische paspoort is dit helaas niet meer
mogelijk. In zeer urgente gevallen kan een HC
een noodreisdocument uitschrijven dat bijvoorbeeld voor een enkele reis Nederland geldig is. De huidige rol van een HC is meer dat
hij/zij assisteert indien er zakelijke of ambtelijke
delegaties vanuit Nederland een bezoek brengen aan de betreffende regio in Finland. Tevens
vertegenwoordigt hij/zij Nederland bij diverse
gelegenheden.

Nederland voorzitter van de Europese
Unie
De Raad van Ministers van de Europese
Unie (EU) heeft elk half jaar een andere lidstaat als voorzitter. Nederland is in de eerste
helft van 2016 voor de 12e keer voorzitter. De
vorige keer was in 2004. De EU-voorzitter bemiddelt en smeedt compromissen tussen de 28
EU-landen. En tussen de Europese instellingen,
zoals de Raad van Ministers, de Europese Commissie en het Europees Parlement. Het voorzittende land maakt de agenda van de Raad van
de EU en leidt alle vergaderingen. De vakministers zitten de Europese bijeenkomsten met hun
collega’s voor. De vergaderingen van Europese
regeringsleiders en die van de ministers van
Buitenlandse Zaken hebben hun eigen vaste
voorzitter.
Als EU-voorzitter is de inzet van Nederland
gericht op een Unie die zich concentreert op
hoofdzaken, die door innovatie groei en banen
schept en een Unie die burgers en maatschappelijke organisaties actief bij het beleid betrekt.

Ambassadeur Bansema en Honorair Consul Jouko
Niinimäki

>>
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De prioriteiten zijn als volgt geformuleerd:
• Migratie & internationale veiligheid
• Europa als innovator & banenmotor
• Stabiele financiën & robuuste eurozone
• Toekomstgericht klimaat- & energiebeleid
De ambassade organiseert diverse evenementen en presentaties rondom het voorzitterschap. Dit varieert van een culturele avond
in de ‘Eurooppatalo’ tot coffee sessions in de
residentie. Daarnaast is het gebruikelijk dat de
ambassade als gastheer optreedt voor een aantal werklunches, waar alle EU-ambassadeurs
voor worden uitgenodigd. Tijdens deze lunches
is er altijd een guest of honor. Minister President Sipilä, Timo Soini en Alexander Stubb gaven reeds ‘acte de présence’. President Niinistö
zal in april aanschuiven.

Cycling Festival Europe: 14 april 2016
Als onderdeel van van het Nederlands
voorzitterschap vindt op 14 april in heel Europa het Cycling Festival Europe plaats. Het

doel is om alle Europese landen ervan te
overtuigen waarom
men voor de fiets
moet kiezen als
vervoersmiddel. De
boodschap van Nederland aan heel Europa is: We love Cycling!
Let’s go cycling! Ook in Helsinki vinden activiteiten plaats. Op 14 april wordt een tentoonstelling geopend met als thema ‘fietsverkeer’.
Op dezelfde dag vindt ook een seminar plaats,
waar Herbert Tiemens van de Dutch Cycling
Embassy zal spreken over de ontwikkeling van
het fietsbeleid in Nederland.
Wellicht tot ziens bij de Koningsdag-viering
eind april!

www.netherlands.fi
www.facebook.com/netherlandsembassyhelsinki

ADVERTENTIE

D u t c h Tr a n s l a t i o n s a n d Te x t

•
•
•
•

Vertalingen Engels-Nederlands
Tekstschrijven
Redigeren
Proeflezen

Neem vrijblijvend contact op via mdrtextbureau@gmail.com of 040-7676428.
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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

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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Kopij inleveren voor 1 juni 2016
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
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
ETELÄ-POHJANMAA
FORSSA
JOENSUU
JYVÄSKYLÄ
KUOPIO
LAPLAND
LAPPEENRANTA
LÄNSI-UUSIMAA
MIKKELI
OULU
TAMPERE
TURKU
YLIVIESKA

Contactpersoon
Email
Michel de Ruyter
noorderlicht@nederlandsevereniging.fi
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

Regiocoördinator is Jelmer Elzinga: regionaal@nederlandsevereniging.fi
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Tel
040 - 7676428
044 - 331 7766
044 - 946 1655

05 - 424 081

040 - 718 7684
040 - 8656779
050 - 599 3116

