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REDACTIONEEL
Beste lezer,
Het is nog een beetje frisjes, maar de eerste tekenen van iets wat op de lente lijkt, hebben zich
ook in Finland laten zien. Maar om dit een lente-editie te noemen gaat feitelijk wat ver, ook
al gaat deze officieel rond 20 maart in. Afijn,
we hebben gelukkig weer diverse bijdragen
ontvangen, dus hopelijk zit er iets voor je bij. Je
wordt onder andere voorgesteld aan twee nieuwe bestuursleden van de vereniging. En een feit
dat ik hier zeker moet melden: Michael neemt
afscheid als voorzitter. Zijn plek moet dus door
iemand anders ingenomen worden (zie verder
zijn eigen stukje, ook over de komende ALV).

Ik wil Michael hierbij namens het Noorderlicht
hartelijk bedanken voor zijn enthousiasme en
inzet; het is geen sinecure om naast je werk en
gezinsleven een vereniging te leiden, hoe kleinschalig ook. Tot ergens richting het einde van
deze lente, als in juni weer een nieuwe uitgave
verschijnt.
Vriendelijke groet,
Michel

I N H O U D
Redactioneel
De uitdaging
Even voorstellen...
Fietsers

3
4
6
8

Lente
Finland in 1918 en wat daarvóór lag…
Finland ice marathon
Nieuws van de ambassade

9
10
16
18

HOOFDSPONSOR en SPONSORS

Rijnlanderweg 774
2132 NM Hoofddorp
Nederland

3

DE UITDAGING
Na 15 artikelen is de tijd aangebroken om
de uitdaging, de vereniging een frisse wind te
bezorgen, over te dragen aan een nieuwe voorzitter. Aan het eind van deze maand maart valt
mijn hamer stil. Met heel veel plezier denk ik
aan de afgelopen vier jaar terug.
Het startpunt in maart 2014, was zeker een
hele uitdaging. Een gemengd bestuur, bestaande uit oude getrouwen zoals Frank 1, Onno,
Machiel, Jelmer, Suzanne en nieuwe gezichten
zoals Frank 2 en ondergetekende, werd langzaam een team. Er zat nagenoeg niks meer in
de kas en dus moesten eerst wat administratieve en financiële taken worden aangepakt.
Dat lukte goed, het aantal leden nam weer toe,
de inkomsten verdubbelden, het jaar werd positief afgesloten en er zat weer geld in de kas.
Daarmee konden we nieuwe activiteiten op de
kalender zetten.
In 2015 organiseerden we een kleine 25 activiteiten. Hoogtepunt werd het kookcafé (de
Finse rijsttafel) waar Eric de lat hoog legde voor
toekomstige evenementen. De kwaliteit van de
catering in eigen beheer nam vanaf dat moment
snel toe. Daarnaast werd succesvol contact gelegd met nieuw sponsoren. Het ledenbestand
bleef stabiel, we namen het Noorderlicht onder
de loep en brachten wijzigingen aan in de opzet
en de verspreiding (per 2016 digitaal). Dat vereenvoudigde enorm het takenpakket rondom
het Noorderlicht en de diverse problemen (de
drukker verstuurde eens een versie van 3 maanden oud) behoorden tot het verleden. Het jaar
werd wederom ruim positief afgesloten.
In 2016 werd geconsolideerd. De vereniging
draaide soepel, het ledenbestand nam licht toe,
wederom een kleine 25 activiteiten stonden op
de kalender, waarbij de volgende eruit sprongen. De kwartaalborrels werden goed bezocht,
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de ALV in de mijn van Lohja werd een spannende gebeurtenis en de nieuwjaarsreceptie, de
viering van het Leidens Ontzet en Koningsdag
door heel Finland werden beter bezocht dan
ooit. We deden enkele sportdagen tussendoor
en bezochten ook nog Tamminiemi. Het jaar
werd afgesloten met de vele sinterklaasfeesten
en de traditionele kerstviering.
2017 werd een bijzonder jaar voor ons
waarin we het 100-jarige bestaan van Finland,
Koningsdag in de residentie en het 80-jarige jubileum van de vereniging vierden.
Als ik 2017 hier mag samenvatten dan komen bij mij de woorden feestelijk en krimp naar
boven. Feestelijk vanwege de goed geslaagde
vieringen. Maar na drie jaar bescheiden groei
liep het aantal leden toch ineens met een kleine 10% terug. En daarmee zijn we eigenlijk terug bij waar we begonnen zo medio 2014. De
terugloop is niet dramatisch natuurlijk. Het kan
eens zo zijn. We zijn een gezonde vereniging
met een grote groep loyale leden. Maar het is
wel iets om in de gaten te houden natuurlijk.
Daarnaast viel het op dat er, behalve voor
de grotere evenementen (80-jarige bestaan,
Koningsdag, Suomi100), ook wat minder animo
te bespeuren was voor andere bijeenkomsten,
inclusief de kwartaalborrel. We sloten 2017 financieel af met een negatief resultaat, maar
dat was zo gepland en de reserves zijn ruimschoots opgebouwd in de afgelopen 3 jaar. De
vereniging heeft een ruime kas, is financieel gezond en kan een stootje hebben. Een fijne basis
voor het komende bestuur om de uitdaging aan
te gaan.
Gedurende dit voorjaar zijn er weer wat
kleinschalige activiteiten. De ALV volgt op een
cursus oesterzwammen kweken op koffieprut,
medio april organiseert Adriaan een avond klaverjassen om te voorkomen dat deze hobby uitsterft. En daarna wordt de aandacht opnieuw

gericht op de organisatie van Koningsdag-vieringen door heel het land. De aanmelding (verplicht) voor dit evenement verloopt via onze
nvif-website vanaf medio maart.

Straks op 25 maart vindt de algemene
ledenvergadering (ALV) plaats. Het huidige
bestuur treedt af en er zullen een aantal wijzigingen optreden. Wil je meepraten, kom dan
langs. Welkom! Iedereen krijgt de mogelijkheid
feedback te geven en ideeën te delen. Heb je
een voorstel? Wij luisteren graag en nemen de
uitdaging graag aan om de vereniging blijvend
te stimuleren.
Ik dank jullie allemaal voor jullie inzet en
samenwerking de afgelopen tijd. En ik wens iedereen een fantastisch nieuw jaar toe.
Met een groet,
Michael
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EVEN VOORSTELLEN...
en ontwikkelen van nieuwe materialen die gebruikt kunnen worden om de sociale uitdagingen van onze huidige samenleving op te lossen!
Alhoewel ik graag, en veel, praat over mijn
werk, spendeer ik veel van mijn vrije tijd aan
het ontdekken van Finland, reizen in de noordelijke regionen van deze wereld (tot nu toe
Estland, Rusland en Lapland) en watersporten.
Afgelopen zomer heb ik bijvoorbeeld wakeboarding onder de knie gekregen! Ook organiseer ik graag activiteiten en uitjes, en ik kijk er
dan ook naar uit om leuke activiteiten te organiseren voor de Nederlandse Vereniging in Finland.

Amber Geurts

Hoi! Met dit korte berichtje in het Noorderlicht zou ik mijzelf graag willen voorstellen als
nieuw bestuurslid van de Nederlandse Vereniging in Finland. Ik heet Amber Geurts en langzaamaan heb ik een route noordwaarts afgelegd, die mij uiteindelijk in Helsinki heeft doen
belanden: geboren in Brabant, woonachtig in
Den Haag sinds de middelbare school en vertrokken naar Groningen voor mijn promotieonderzoek.
Na het verdedigen van mijn proefschrift
over bedrijfsreacties op digitale innovaties in
de Nederlandse muziekindustrie aan de School
of Business van de Universiteit van Groningen,
ben ik nog verder naar het noorden gegaan:
Finland! Hier heb ik een mooie postdoctoraalpositie gevonden aan de Aalto-universiteit.
In dit project ben ik zowel werkzaam aan de
School of Business op de Töölö Campus als aan
de School of Science op de Otaniemi Campus.
Daarnaast reis ik veel naar verschillende onderzoeksgroepen wereldwijd. We doen namelijk
een interdisciplinaire, internationale studie
naar de rol van big data en AI in het ontdekken
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ik weer in Nederland neergestreken en ben geëindigd als faciliteitsmanager bij Escher in Het
Paleis. Een prachtig museum gewijd aan de Nederlands graficus M.C. Escher, gevestigd in het
oude winterpaleis van koningin Emma.
Op een van de borrels die ik organiseerde
voor expats liep ik een Finse tegen het lijf … en
zo is het gekomen.
We wonen nu een jaar in Helsinki en ik ben
druk bezig met Finse les en hard op
zoek naar werk. De buren zijn bijna gewend aan die enthousiaste kaaskop die
iedereen gedag zegt en
een praatje
begint in de
lift. Bijna,
want ze nemen
nog
steeds liever
een andere
lift ;).

Niels Voorham

Hallo medelanders,
prettig kennis te maken. ik ben Niels Voorham,
een enthousiaste regelneef die er erg veel zin in
heeft om het bestuur van de Nederlandse Vereniging in Finland te komen versterken.
Hmm … meer over mij … geboren en getogen
in die “Mauie stad achtâh de dùine”, al klink
ik, na 10 jaar in een veel te sjieke boekhandel
gewerkt te hebben, meer Hagenâer dan Hagenees. Alles gestudeerd van farmacie tot filosofie en steevast erg actief in de studievereniging, barbestuur, diverse commissies én mijn
zeefdrukkerijtje. Wat aan het eind van elk jaar
vreemd genoeg resulteerde in nét te weinig
studiepunten, maar dat lag natuurlijk aan de
studie.
Na een tijdje over de wereld gezworven te
hebben met mijn rugzak, begon het te dagen
dat een academische carrière misschien niet
voor mij was weggelegd. Het kwartje was gevallen dat mijn organisatorisch talent beter tot
zijn recht kwam in de praktijk. Uiteindelijk ben
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FIETSERS
Als je de fietsers in Nederland gewend bent
en je komt voor het eerst in Finland, dan kijk
je raar op. Neem nou Helsinki. Ten eerste zie
je haast geen fietsers. Maar als ze er zijn, hebben ze altijd enorme haast, alsof ze bang zijn
voor het verkeer dat ze achter zich laten. Gelukkig zijn er tegenwoordig in Helsinki enkele
fietspaden, maar dat is lang niet overal. Waar
ze niet zijn, maken fietsers gebruik van de gecombineerde fiets-loopbaan, aan één of beide
kanten van de autoweg. Als voetganger moet
je dan ook erg op je hoede zijn, want wanneer dan ook kan er zo iemand langs je heen
scheuren, alleen geconcentreerd op z´n voorwiel. Wat het nog onzekerder maakt is, dat je
niet weet of ze je links of rechts passeren, en
soms komen ze van achter én van voren. Waar
fietsers gewoon tussen auto’s en stoep rijden,
kunnen ook verwarrende situaties ontstaan
want vaak slaan ze af zonder eerst achterom
te kijken en een hand uit te steken. Bovendien fietsen ze geregeld gewoon op de stoep.

Kortom, ontspannen drentelen in Helsinki is er
niet bij.
Buiten de stad is de situatie natuurlijk
heel anders. Ook daar zie je heel weinig fietsers, maar dat maakt het niet veiliger. Auto’s
zijn niet aan fietsers gewend en scheren soms
dicht langs ze heen. Fietsers zijn vaak onzeker
en bang voor auto’s, zodat sommige zelfs aan
de linkerkant gaan rijden om de auto’s te zien
aankomen, maar dat maakt het natuurlijk extra
gevaarlijk.
Er gebeuren in Finland relatief veel fietsongelukken. De meeste fietsers, tenminste in Helsinki, gebruiken een fietshelm. Dat lijkt veiliger,
en is het misschien ook, maar ik heb óók zo’n
idee dat het een vals veiligheidsgevoel kan geven, zodat men minder op het andere verkeer
let.
Tenminste één goede manier om het veiliger te maken is het bevorderen van het fietsverkeer.
Jan Hoogesteger
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LENTE

(uit: Achter de rug van God)

De lente klopt niet netjes op de deur, zoals
de herfst dat doet, maar beroert geruisloos de
klink, opent hem op een kiertje en glipt naar
binnen zonder dat je er erg in hebt. Na verloop
van tijd merk je dat het tocht, dat er beroering
is in de witheid waarin de eeuwigheid verankerd
lag. Van onder de deklaag van ijs komen wegen
tevoorschijn, en een smal strookje berm. Het
smeltwater wordt afgevoerd via de brede geulen langs de weg, op zonnige dagen smelt het
zo hard dat her en der de weg blank staat. Het
duurt weken tot alle sneeuw gesmolten is, en
zelfs tijdens dat proces zijn er dagen dat alle
kleur uit het bos verbannen wordt als er opnieuw sneeuw valt.
Soms klinkt het druppelen van de smeltende sneeuw door de regenpijp gemoedelijk, het
gestaag aftellen tot de zomer, maar er zijn ook
dagen dat het openbreken van het pak sneeuw
gewelddadig aandoet. De beken, waarin zwart
bloed vloeit, vormen diepe sneden in de blanke
huid van de winter, de zuidelijke zijden van de
heuvels worden met een schaaf aangetast.

Al het bloed is vruchtbaar, ook het zwarte
bloed. Daar waar de stroom niet te sterk is, verschijnen zwanen, hun halzen snijden als sikkels
door de mist. In een afwachtend stilzwijgen
klimmen ze uit het water op de rand van het
ijs. Daar waar zij vandaag nog staan, drijven ze
morgen.
Tegelijkertijd verdwijnen de nachten, en
daarmee de sterren en het noorderlicht. Ze veranderen in getjilp en geschetter van meesjes en
spreeuwen. Wij noorderlingen zijn die lichtzinnigheid niet meer gewend, maar ze doet ons
goed.
Thijs
Thijs Feuth (Nijmegen, 1981) is schrijver,
arts en marathonloper en woont in Rovaniemi. Van hem verschenen ‘Zwarte ogen’
en ‘Achter de rug van
God’ bij uitgeverij De
Arbeiderspers.
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FINLAND IN 1918 EN WAT DAARVÓÓR LAG …
Vorig jaar heeft Finland uitbundig en waardig de honderdste verjaardag van de republiek
Suomi/Finland gevierd. Nederland deed van
zijn kant ook mee met bijvoorbeeld een fraaie
tulp ‘Finland 100’, met een jong, fris Fins berkenbos in Nederland en met een mooi jubileumboek over die afgelopen honderd jaar, die
samen zo geslaagd en oprecht gevierd werden.
Nu is er een jaar van bezinning begonnen,
waarbij trauma’s besproken worden, die bij de
zwangerschap en de geboorte van Finland ondanks alles, ondanks of wellicht juist dankzij het
positieve van de negentiende eeuw en eerder,
ontstaan zijn. Jammer misschien van die trauma’s, maar toch wel waar. Want het was tijdens
Finlands Russische tijd niet alleen stralende
zonneschijn (ook dat overigens), er waren ook
onverwerkte en gedeeltelijk ongeziene zwarte
schaduwen die, als onder zware wolkenvelden,
over dat uitgestrekte, maar ook dunbevolkte
land in Noord-Europa heentrokken: stormen,
buien, honger en kou met zich meebrengend.
Finland is eind 1917 inderdaad officieel en
juridisch een onafhankelijk staat geworden, al
snel erkend door meerdere landen, zoals allereerst door het bolsjewieke Rusland en aansluitend dan door Zweden, Duitsland, Frankrijk en
later ook Nederland (op 28 januari 1918), maar
toch … die zelfstandigheid betekende nog lang
niet, dat het volk, dat zich had afgezonderd van
Zweden en Rusland, reeds een perfecte eenheid vormde, dus al zonder vallen op zijn eigen
benen kon staan, integendeel. Die hechte eenheid, die volksidentiteit, moest nog in de loop
van vele jaren met inzet en moeite veroverd
worden en is nog steeds niet volmaakt rond.
Dat staat bijvoorbeeld beschreven in het jubileumboek ‘Finland, 100 jaar onafhankelijk’.
Finland is voor velen het land en de Finnen,
het volk van de Kalevala, van oude volkslie10

(deel 1)
deren en volkssagen; voorts is het een daaruit
voortvloeiende smeltkroes van nationale literatuur, muziek en schilderkunst, zoals we die
hebben leren kennen via bijvoorbeeld Aleksis
Kivi, Jean Sibelius of Akseli Gallen-Kallela. Het
lijkt ons nu wel, alsof die Finse cultuur als vanzelf naar boven is gekomen en niet door gezamenlijke daad- en wilskracht gemaakt is (of
in ieder geval opgeroepen), gemaakt wel door
grotendeels Zweedstalige Finnen in de negentiende eeuw, de eeuw van het groothertogdom
Finland onder het tsarenrijk Rusland. ‘Grotendeels’ schrijf ik, want inderdaad was Alexis Kivi
een uitzondering, hij was Finstalig en dat heeft
hij geweten ook. Door grotendeels Zweedstaligen dus, voornamelijk mensen uit de eliteklasse
van het grootvorstendom, die het weliswaar
echt en eerlijk goed met het Finse volk meenden en het vooruit wilde helpen, om een zelfstandig en een eigen volk te worden, maar die
toch tot de Finse elite bleven behoren. Die positieve volksontwikkeling leek overigens langzaamaan wel te lukken, maar de terugslag van
opstand en onderlinge strijd in 1917/1918 was
erg groot en kwam voort uit diepe en voorlopig
nog onverwerkte lagen en instellingen van de
mensen, die dit land bevolkten.
In 2017 is er hier een boek verschenen met
de titel ‘1917, Suomen synty’: 1917, de geboorte van Finland (een boek van Ilkka Enkenberg). Dit boek heeft me geboeid, maar heeft
me ook stevig aan het denken en verder onderzoeken gezet. Eind 1917 is Finland inderdaad
geboren, maar daarvoor is het negen maanden
lang (dus jarenlang, veel meer dan een eeuw)
als in een moederschoot ontwikkeld en van
foetus tot een levensvatbare baby uitgegroeid.
In welke moederschoot? In die van het oude
moederland, het ‘emämaa’ Zweden? Of in die

van het rijk van de tsaar in Sint-Petersburg,
het ‘isänmaa’ Rusland? Concreet toch wel in
die laatste. Maar toch … het Finland van de
negentiende eeuw werd lange tijd in principe
door de wil van de tsaar zo gelaten, zoals het
als Zweedse oost-provincie vanaf de zestiende
eeuw (en vroeger) geweest was.
Van alles en nog wat passeert de revue in
dit boekoverzicht van 1809 tot 1917: de eigen,
oude Fins-Karelische cultuur, de talenkwestie,
de relatie met Rusland, de houding tegenover
Zweden, het ontstaan van een eigen literatuur,
eigen muziek, eigen schilderkunst, eigen politieke lichamen, eigen geld, eigen post en noem
maar op. Hoe kunnen we dit alles nu begrijpelijk samenvatten?
Laat ik beginnen met de naam te noemen
van een man, die een enorm grote rol heeft
gespeeld bij de emancipatie van het Finse volk
in de negentiende eeuw: Johan Vilhelm Snellman (1806-1881).
Hij was de geboren leider in gesprek met de
intellectuele, vooral Zweedstalige bovenlaag
van Finland en met de elite van Rusland tot aan
de tsaar toe! Van Snellman is de leus overgeleverd: ‘yksi kansakunta, yksi kieli’, één volksgemeenschap, één taal, met opzet door mij in
het Fins geciteerd, ook al was Snellman Zweedstalig van geboorte en heeft hij het Fins nooit
echt goed geleerd. Snellman verdedigde tot
aan zijn dood
het
standpunt, dat een
homogeniteit
van het Finse
volk (een eigen identiteit
dus)
alleen
maar kon ontstaan, als het
zich rond één
taal, het Fins, Johan Vilhelm Snellman (1806-1881)

concentreerde: de Finse taal met uiteraard alle
culturele verschijnselen eromheen, die daarin
en daarmee verworteld waren. Snellman ging
in zijn streven erg ver: hij wilde het Zweedstalige in Finland het liefst officieel uitschakelen,
niet kleineren overigens, want hij hield erg veel
van zijn thuis geleerde moedertaal. Maar goed,
de status van de Zweedse taal in Finland, daar
wordt nu in 2018 nog steeds over geredetwist
en een goede oplossing ervoor is nog steeds
niet gevonden. Snellman ging zelfs zo ver, dat
hij als officiële taal van de toentertijd nog niet
geboren natie alleen het Fins wilde accepteren;
en het Zweeds in die toekomstige natie dus
naast laten we zeggen het Duits of het Frans als
communicatietaal en als tweede ‘school’taal
zeer zeker wel wilde stimuleren, maar niet als
officiële en ambtelijke taal. Klinkt dit niet als
standpunt heel modern?
Overigens zijn we nu al bij de scholing van
het toen nog op vele punten onderontwikkelde
en ook wel onderdrukte Finse volk. Cygnaeus,
Snellman, Lönnrot en vele anderen streefden
ernaar, het schoolwezen in heel Finland te
ontwikkelen, en dat is ze beetje bij beetje nog
gelukt ook, fijn zo! In 1917 konden inderdaad de
Finnen van hoog tot laag Fins lezen en schrijven
en meestal nog veel meer. Dat hadden ze op
school geleerd, in de ‘volksschool’ (wij zouden
nu zeggen: via het basisonderwijs), en uiteraard
ook op andere scholen als ambachtsscholen,
landbouwscholen, hogescholen of universiteit.
Daar werd Fins meer en meer ook de onderwijstaal. Aan de organisatie en bouw van de scholen zelf, overal in het uitgestrekte land, en zeker
ook aan de opleiding van goede Finstalige leraren werd van alle kanten gewerkt, en dat met
succes!
Een tweede naam wil ik hier nog noemen,
ook van iemand die van huis uit Zweedstalig
>>
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was, maar Finstaligheid propageerde, want ren was en bij de Duitsers misschien (in de zes- zoals de lezer(es) langzamerhand wel begre- tiende eeuw) een Martin Luther. Fantastisch,
pen heeft - heb ik op zich helemaal niets tegen om zo enorm veel culturele schatten voor toeZweedstaligheid. Integendeel! Maar hier gaat komstige generaties te verzamelen als een rijke
het echter om een nationaal, zelfs politiek prin- ‘Fundgrube’ (een rijke bron), zoals de Duitsers
cipe, en niet zozeer om een persoonlijke smaak dat zo prachtig kunnen formuleren.
of een niet ter zake doende opinie.
Om nu een lang verhaal wat korter te maDe tweede naam, die van de zwerver en ken: in het grootvorstendom Finland als deel
arts Elias Lönnrot (1802-1884), moet nu val- van het Russische tsarenrijk gebeurde in de
len: de man van het Kalevala-epos vanaf
negentiende eeuw allerhand, zodat de
1835, de man van de Kanteletar, een
foetus Finland uit kon groeien tot
grote verzameling van volkspoëzie
een min of meer gezonde baby, in
uit 1840, en ook de man van het
ieder geval levensvatbaar, maar
monumentale Zweeds-Finse
voorlopig nog niet veel meer.
woordenboek als sluitsom aan
Over het ontstaan van een
het eind van zijn leven (begoneigen Finse cultuur hebben we
nen in 1860, voltooid in 1880).
al gesproken.
Wat een rijkdom aan materiaal
Het hoogtepunt daarvan
op het gebied van taal, literawas wel de beroemde wereldtuur en cultuur heeft hij ons daartentoonstelling in het Parijs van
door gegeven; zo veel, dat de studie
1900, toen het paviljoen van Finervan nog steeds niet afgesloten is.
land wereldbekendheid kreeg, en dat
Kalevala is een Fins oersymbool ge- Elias Lönnrot terecht vanwege de oorspronkelijke
worden via het beroemde, door Lönn- (1802-1884) originaliteit!
rot samengestelde epos, belangrijk ook voor
Over de literatuur en de taal hebben we
de muziek van Sibelius of de schilderkunst van ook al gesproken, als extra naam noem ik hier
Gallen-Kallela en vele anderen. Toen de Finse graag ook de Zweedstalige Johan Ludvig Rumedia in 2004 het Finse volk opriepen om de neberg uit Porvoo (1804-1877), de dichter
grootste Finnen aller tijden op een rijtje te zet- van het Finse volkslied en schrijver van patriotten, kwam Elias Lönnrot op de zesde plaats te- tische verhalen uit de Krimoorlog, vertellingen
recht! Na Agricola natuurlijk, de vroege vader over vaandrig Staal (‘Fänrik Ståhls sägner’).
van de Finse taal, en Urho Kekkonen en Aleksis
Over de muziek hebben we het ook al
Kivi, maar nog vóór Mannerheim of Sibelius. enigszins gehad. Daar wil ik nog de naam van
Jaja, het is me wat!
Oskar Merikanto aan toevoegen, maar ik wil
Ik noemde Lönnrot overigens een ‘zwer- er hiermee vooral ook op wijzen, dat met name
ver’: hij zwierf inderdaad maandenlang door het muziekleven in Viipuri (=Wyborg) rond
Finland, vooral dan door Savo en Karelië, om 1900 rijk en veelzijdig was. Viipuri was toen in
liederen (met melodie het liefst) te zoeken, en het oosten van het groothertogdom Finland
om namen van planten, bomen en allerhand een cultureel belangrijke plaats (en niet alleen
anders uit de Finse natuurlijke omgeving bijeen dat!), naast Helsinki en Turku bijvoorbeeld.
te garen. Lönnrot was een ras-verzamelaar, zoVoorts waren er in de eerste helft van de neals bij ons toen een Guido Gezelle in Vlaande- gentiende eeuw zeer actieve ‘herätysliikkeet’,
12

protestantse reveilbewegingen, waarbij ik
in Finland vooral de naam van Ruotsalainen
naar voren wil brengen, Paavo Ruotsalainen,
een lutherse lekenspreker en tevens prediker,
alom tegenwoordig in
het toen nog
landelijke
Finland! Of
we het er nu
mee eens zijn
of niet, deze
algemeen
Finse, maar
ook Europese, religieuze
reveils hebPaavo Ruotsalainen
ben een grote
invloed gehad op het ontwaken van het gewone volk, in Finland maar ook elders. Niet voor
niets hamerde deze populaire fanaat Paavo
(gedreven door een hoog, christelijk ideaal) op
het feit, dat iedere christenmens (en dat waren
toentertijd vrijwel alle Finnen) een individu is:
‘Sinä olet yksilö!’, jij bent een individu! Dat
was toen echt nog iets nieuws voor velen: voor
de keuterboertjes, voor knechten en dienstmaagden, voor seizoenarbeiders.
Vooral in de tweede helft van de negentiende eeuw kwamen ook landelijke organisaties op. Organisaties in de vorm van bonden
zoals de ‘Maalaisliitto’, de plattelandsbond of
misschien beter vertaald: de boerenbond. Door
deze bond kregen de vrije, meestal kleine boeren (tegenover de rijke grondbezitters overal in
Finland, vooral dan in het zuiden) en ook wel de
onvrije boeren, de ‘torpparit’, en de geknechte
landarbeiders een officiële spreekbuis.
Verder organisaties in de vorm van een politieke partij zoals de SDP, de Sociaal Democratische Partij, die vooral de rechten van de
arbeidnemers, meestal industrie-arbeiders ver-

tegenwoordigde. En zelfs in het wat achterlijke
Finland ontwikkelde de industrie zich langzaam
maar zeker, zoals elders ook. Met alle voor- en
nadelen van dien!
Ook belangrijk was bijvoorbeeld het in leven roepen van een ‘boerenleenbank’, de KOP,
de Kansallis Osake Pankki, een soort coöperatieve bank, waarbij de financiële onderhandelingen in het Fins konden plaatsvinden. En dat
was toentertijd nog echt geen vanzelfsprekendheid! En tevens wil ik hier Pohjola noemen, een
nog steeds bestaande verzekeringsmaatschappij, die vooral bedoeld was voor Finstalige klanten.
In het algemene partijenlandschap werden
steeds meer aparte groeperingen actief, die
wedijverden voor de Finse zaak: de Fennomanen, de ‘Nuorsuomalaiset’ (de jonge Finnen) en
andere groepen.
Door de russificeringsgolf onder tsaar
Nicolaas II in de jaren negentig van de negentiende eeuw ontstond er veel onrust en ontevredenheid in Finland. Daarbij dreigden de politieke rechten van het grootvorstendom sterk en
radicaal beknot te worden. Door de benoeming
in 1898 in Finland van de zeer strenge en principiële Russische Gouverneur-Generaal Bobrikov,
die in 1903 door Eugen Schauman vermoord
werd, werd de anti-Russische mentaliteit onder
het volk alsmaar feller. Onder Bobrikov werden
bijvoorbeeld steeds meer belangrijke posten in
Finland door Russen bezet. De officiële taalpolitiek veranderde en daarbij werd het Russisch
tot eerste ambtelijke taal gebombardeerd, terwijl het Fins en zelfs het Zweeds verder alleen
nog maar officieel ‘geduld’ werden. Sociaal gezien een ramp natuurlijk! En dat zette daarom
veel kwaad bloed. De Russische schoolpolitiek
viel bij de Finse onderdanen slecht, en zo kunnen we wel verder gaan. Daardoor werd het
>>
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volk steeds onrustiger en bozer.
Op 20 maart 1899 werd er zelfs een adres
van het Finse volk aan de tsaar, ‘Keisarille Suuriruhtinaalle Suomen kansan adressi’,
aangeboden, door de tsaar echter niet aanvaard. Dit adres was door meer dan 500.000 (!)
Finnen uit het hele land ondertekend en werd
door 500 (!) volksafgevaardigden per trein naar
Sint-Petersburg gebracht. En juist dát heeft het
zelfbewustzijn van velen onder het volk (ook
van de ‘grauwe’ massa) opgewaardeerd en
wakker geschud.
Hierbij sloot zich dan de door een grote
groep geleerden uit Europa ondertekende petitie ‘Pro Finlandia’ van eind 1899 aan. Die
petitie liet een krachtig protest vanuit Europa
horen, ter verdediging van de politieke rechten
van het Finse volk. Een college van zes hoogleraren, waaronder de beroemde Finse poolonderzoeker Adolf Nordenskiöld en de Nederlandse jurist Willem van der Vlugt, brachten
‘Pro Finlandia’ naar Sint-Petersburg, maar tsaar
Nicolaas II meldde zich ‘niet thuis!’, was onwel-

Kulttuuriadressi 1899
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willend en reageerde (uit zwakheid of onder
zware druk van anderen?) niet of nauwelijks.
Jammer maar waar.
Dat alles droeg ertoe bij, van Finland een
land te maken, dat een parlement, een eigen
volksvertegenwoordiging, (we zouden in het
Nederlands kunnen denken aan een ‘Tweede
Kamer’) wilde en toen al kon vormen, als aanvulling zo niet als tegenpool van de zweedstalige, adellijke en burgerlijke Senaat, een soort
‘Eerste Kamer’. Die bestond sedert lang uit
leden van de oude standenmaatschappij, waar
het gewone volk, het ‘rahva’, jammer genoeg
tot dan toe helemaal geen stem had en er niet
bij behoorde. De Senaat vormde tijdens de Russische periode van Finland ook de regering.
Toen in 1905 - na de oorlog tussen Rusland
en Japan, door het pijnlijk verlies en de ermee
verbonden vernedering van het Rusland van
de tsaar - ontstonden er in het tsarenrijk grote
onvrede, opstanden en stakingen en brak als
vervolg daarvan in Finland ook demonstraties
en een algemene staking uit. De tsaar werd aldus gedwongen soepeler en minder tiranniek
op te treden. Rusland mocht een eigen volksvertegenwoordiging, de Doema, samenstellen.
In het grootvorstendom Finland werd toen na
algemene verkiezingen (de eerste in Europa!)
verder een parlement van 200 leden gekozen,
uit de toen aanwezige partijen. Daarbij vormde
de SDP, de Sociaal Democratische Partij, tot
paniek van de rechterzijde, een parlementaire,
linkse meerderheid. Ik zeg ‘algemene verkiezingen’, want inderdaad kreeg toen al iedere volwassene in Finland, man en vrouw, arm of rijk,
het recht, zijn of haar stem uit te brengen. Dat
was na de grote stakingen van 1905 in Rusland
en Finland in overleg met de tsaar besloten.
Internationaal gezien was dit een belangrijke
doorbraak.
Dat alles klink verder best, democratisch en
veelbelovend, maar was dit voldoende olie op

de steeds groter, hoger en dreigender wordende golven van onrust in het land. Zou deze stap
wel voldoende kunnen blijken?
De toegevendheid van de Russische tsaar
was echter slechts voorbijgaand, de Eerste
Wereldoorlog begon in 1914, met aan de ene
kant Rusland en Frankrijk tegenover het nieuwe
Duitse Keizerrijk en het aloude OostenrijksHongaarse Habsburgse keizerrijk.
De Finnen hadden van hun kant militaire
dienstplicht voor de Russische staat geweigerd
(door ervoor te betalen), wat echter nu ook betekende, dat Finland tijdens de Eerste Wereldoorlog extra bevolkt en ook bezet werd door
een 70.000-tal Russische soldaten, die gevoed
en rustig gehouden moesten worden binnen
de Finse grenzen. En dat betekende tevens, dat
Finland geen eigen getraind leger had, wat later
een pijnlijke waarheid bleek te zijn.
Het begin van de oorlog was redelijk te
pruimen: er was nog graan, dus brood (vanuit
Rusland grotendeels aangevoerd) en de oorlogsindustrie draaide nog op volle toeren, er
was dus ook werk. Maar in de loop van de oorlog werd de situatie erg kritiek, omdat Rusland
geen graan meer kon of wilde leveren en ook
door zware oorlogsverliezen er geen geld meer
voor overhad, om klaar oorlogsmateriaal uit
Finland te kopen. Graan van elders kon echter
niet ingevoerd worden, want Duitsland was de
vijand van Rusland (dus ook van het groothertogdom Finland) en de Duitse vloot beheerste
de Oostzee. Vrije koopvaart werd ernstig belemmerd, zo niet nagenoeg onmogelijk. De zomers van toen waren niet al te best, de oogst
dus ook niet, en in 1917 maar vooral begin 1918
heerste er daarom in Finland grote werkeloosheid en hadden de mensen schreeuwende honger. Het landelijke Finland (ongeveer 60% toen
nog leefde van de landbouw) kon maar weinig
doen, omdat de Finse landbouw nog steeds vrij
primitief, kleinschalig en onvoldoende geble-

ven was. De industrie had verder in de loop van
de negentiende eeuw veel mensen naar de zuidelijke steden gelokt, naar Helsinki, Tampere of
Viipuri, waardoor op vele plaatsen een duidelijk
en gistend proletariaat ontstond. Allemaal factoren, die ellende, ontevredenheid en opstandigheid veroorzaakten of voorspelden.
Deze voorspelling kwam nu eind januari
1918 op een wrede en extreme wijze tot uitbarsting: op 26 januari 1918 begon de tragische
Finse burgeroorlog, die tot eind mei 1918
voortduurde. De rode fractie riep de (aanvankelijk nog onbloedige) revolutie uit, in navolging
van de oktober-revolutie in Rusland. De witte
fractie vluchtte weg naar Vaasa, het land werd
politiek tweegedeeld. Twee van haat voor elkaar vervulde partijen stonden vijandig tegenover elkaar.
Deze burgeroorlog heeft diepe wonden geslagen en zware trauma’s veroorzaakt in het
Finse volk, die nog steeds niet helemaal verwerkt zijn, ook niet na 100 jaar! Vandaar dat de
herkozen president Sauli Niinistö in zijn nieuwjaarstoespraak van 2018 terecht opriep, samen
nog eens goed over die tijd na te denken. Dat
gebeurt ook.
Omdat dit artikel nogal lang geworden is,
stel ik voor, in een volgend artikel wat dieper
op de Finse burgeroorlog 1918 in te gaan. Ook
het tweede deel van de relaties tussen Nederland, Rusland en Finland staat nog in mijn beloofboekje. Verder staat de ontwikkeling van
Finland in de loop van de negentiende eeuw en
verder niet los van de ontwikkeling van de Baltische landen, vooral dan van Estland en Letland.
Daarover dan maar een andere keer!
Op de dag van Kalevala, 28 februari 2018,
Peter Starmans
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FINLAND ICE MARATHON
Op 24 februari stond de Finland Ice Marathon weer voor de deur. Het is een evenement
waar al vele jaren een vaste groep Nederlanders op afkomt; oude cracks die het niet kunnen laten een 200 km te rijden, plezierrijders
en alles wat daartussenin zit. Dit was voor mij
de derde keer en inmiddels ken ik alle namen. Er
wordt samen gegeten en verhalen over Finland
en Nederland worden uitgewisseld. Sommigen
zitten er bijna de hele week en maken diverse
uitstapjes.
De 200 km gaat op zaterdag al om 7.00 uur
’s ochtends van start dus de heren van deze afstand lagen ook nu weer op tijd op bed. Marcus
(Tampere), Ronald (Rotterdam) en ik (Ilmajoki),
die je gerust onder de plezierrijders mag scharen, konden het zich veroorloven om de avond
van tevoren nog even een café in te duiken.
Marcus ging na jaren de 25 km geschaatst te
hebben voor het eerst voor de 50 km – toch
een flink verschil en een beetje spannend. Ronald deed het juist andersom en koos dit jaar
na jaren op de 50 voor de 25, waar ik ook te vinden was. Het weer was wat aan de koude kant,
maar de weer-app voorspelde in de loop van de
ochtend zo’n 13-15 graden onder nul met een
mild zonnetje. Dat moest goed te doen zijn.
Ik besloot als eerste van ons drieën mijn
bed op te zoeken, aangezien ik pas die middag aangekomen was en toch een vermoeide
treinreis van zo’n 5 uur achter de rug had. Ik
beloofde Marcus om bij zijn start om 10.00 uur
aanwezig te zijn, een uurtje eerder dan de 25
km. Na een prima nachtrust stond ik dan ook
precies vlak voor het startschot te wachten of
ik hem kon onderscheiden tussen de met allerlei kleuren (bivak)mutsen bedekte gezichten.
Dat lukte: ‘Zet hem op jongen!’ Hij had mij een
paar uur daarvoor een app’je gestuurd dat hij
zijn oude schoolvriend Yoeri Takken, een 200
16

Jarkko Koponen, winnaar 200 km

km schaatser en altijd een van de kanshebbers
voor de medailles, niet bij de doorkomsttijden
zag staan op die afstand. Die waren natuurlijk
al een paar uur bezig. We dachten misschien
dat zijn elektronische nummer eraf gevallen
was. Niets bleek minder waar. Want daar zat
hij, samen met nog zo’n oude crack en tevens
Fries Hotze Zandstra, in het schip cq. café-restaurant aan het haventje. Beiden zijn vroeger
B-rijder geweest en zeker geen onbekenden in
de Nederlandse marathonwereld.
Wat was er gebeurd? Het bleek amper te
doen te zijn om fatsoenlijk te schaatsen zo
vroeg in de ochtend. Het kwik lag om 7.00 uur
nog rond de -25 en de zon was natuurlijk nog
nergens te bekennen. Dus besloten ze beiden
om na enkele rondjes het bijltje erbij neer te
gooien en zo een bezoek aan het ziekenhuis

vanwege bevriezingsverschijnselen te voorkomen. Toch besloten sommigen wel door te
schaatsen, met uiteindelijk maar 6 schaatsers
van de 17 die de finish haalden. Met overigens
wel een zeer vermeldenswaardige 3e plek voor
Henk Hendrix, een stayer die normaal zo tussen
de 7e en 15e plek schaatst maar nu vanwege
de uitvallers op 63-jarige leeftijd het podium
mocht betreden. Prachtig. De nummers 1 en
2 waren Jarkko Koponen (ook vorig jaar winnaar) en Ossi Sippu, die de Finse eer dus flink
hooghielden. De plekken 5 (Edwin ten Pas) en 6
(Jeroen de Grijs) waren ook voor Nederlanders.
Een grootse prestatie dus om deze barre tocht
sowieso uit te rijden, waarbij Jeroen gelukkig
net binnen de tijdslimiet en aan het eind van de
middag binnenkwam.
De 50 km van Marcus ging ook redelijk
gesmeerd en Ronald en ik kwamen de 25 km
ook prima door. Het feit dat ik wat geoefend
had scheelde een hoop, dat was vorig jaar wel
anders. En Marcus had zijn voorbereiding ook
uiterst professioneel benaderd, door de avond

voor een training ook een biertje te nemen en
zo het Kuopio-ritueel perfect na te bootsen.
Eigenlijk was het voor de snelle 200 km
rijders dus een dag om snel te vergeten, want
ook Jan Aalbers, vorig jaar nog goed voor zilver, had zich bij de afvallers gemeld. Het had
verder weinig invloed op de stemming, want
deze mannen komen vooral ook voor de aprèsschaats. De meesten zochten na de wedstrijd
de gezelligheid op, anderen kozen ervoor om
even te rusten. Skaters’ Night werd dit keer
op een andere plek georganiseerd, in een café
meer in het centrum maar nog steeds op een
steenworp afstand. We wilden allemaal graag
Henk zijn beker uitgereikt zien krijgen. Na een
flitsende speech kon de avond beginnen. Vorig
jaar was het nog de (wereld)beroemde Michael
Monroe die voor vermaak zorgde, nu werden er
een rapper en dj van stal gehaald. Het café liep
aardig vol en het bier vloeide rijkelijk. Zo werd
het evenement feestelijk uitgeluid. Kuopio, bedankt en tot volgend jaar.
Michel
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NIEUWS VAN DE AMBASSADE:
Graag houden wij u op de hoogte van
nieuws en activiteiten van de Nederlandse ambassade in Finland.
Heeft u een Facebook-account? ‘Like’ dan
de pagina van de ambassade en blijf zo op de
hoogte van nieuws gerelateerd aan Nederland/
Finland. Daarnaast leest u er over activiteiten in
Finland met een Nederlands component, onder
andere op het gebied van cultuur, handel & innovatie en publieksdiplomatie.

Nijntje knuffelbeer voor baby Niinistö
President Sauli Niinistö en zijn vrouw Jenni
Haukio hebben op 2 februari een zoontje gekregen. Namens de ambassade hebben wij een
grote Nijntje bezorgd bij de kersverse ouders.
We hopen dat baby Niinistö veel zal spelen
en knuffelen met Nijntje! Wist je trouwens
dat Nijntje in
het Fins ‘Milla’
heet? Graag vertellen we iets
meer over het
ontstaan
van
Nijntje. In 1955
wordt
Nijntje
‘geboren’.
Tijdens een vakantie in Egmond
aan Zee, vertelt Nijntje knuffelbeer voor baby
Dick Bruna elke Niinistö
avond voor het slapengaan aan zijn oudste
zoon Sierk een verhaaltje over een wit konijn
dat in de tuin van het vakantiehuisje rondloopt.
Dat konijn wordt de inspiratie voor Nijntje. Als
vader Dick wat zit te tekenen verschijnt Nijntje
op papier. Omdat hij het leuker vindt om een
jurkje te tekenen dan een broekje, maakt hij
van Nijntje een meisje. In de eerste jaren lijkt
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Nijn op een stoffen speelgoeddier, met wat
lompe oren. Vanaf 1963, als de boekjes voortaan in vierkant formaat verschijnen, lijkt ze op
de Nijn zoals wij haar nu nog kennen. Ze kijkt
met haar zwarte oogjes de lezer eigenwijs aan,
heeft twee strakke, puntige oren en lekkere
bolle wangen.
Nijntje is wereldwijd het meest bekend en
het meest populair van de figuren uit de boeken van Dick Bruna. Hij heeft over haar ook de
meeste boeken gemaakt (meer dan 30). Ze
spreekt kinderen over de hele wereld aan en
geeft ze een warm en prettig gevoel van veiligheid. Veel kinderen herkennen zich in Nijntje
en in haar avonturen. Ze is ongecompliceerd
en onschuldig, is positief en staat open voor
nieuwe ervaringen.
De naam ‘Nijntje’ is afgeleid van konijntje.
Voor iedereen die Nederlands spreekt, is dat
een heel logische naam, maar in het buitenland is dat anders. Omdat het woord ‘konijn’
in alle talen anders is en ‘Nijntje’ bovendien
heel moeilijk is om uit te spreken in veel andere
landen, heeft onze Nijn in het buitenland een
andere naam gekregen. Eentje die geen speciale betekenis heeft, maar wel makkelijk uit te
spreken is in alle talen: Miffy. Vroeger had Nijntje in elk land een andere naam (‘le petit lapin’
in Frankrijk en ‘kleintjie’ in Zuid-Afrika bijvoorbeeld) maar tegenwoordig heet ze in de meeste
landen ‘Miffy’.

100 jaar betrekkingen tussen Nederland
en Finland
Op 28 januari 2018 was het precies 100
jaar geleden dat Nederland Finland erkende als
land. We vieren dit jaar dan ook 100 jaar betrekkingen tussen Nederland en Finland.

‘Open Doors’-sessies in de residentie
Als onderdeel van de viering openden we
begin februari de deuren van de residentie. Iedereen kon zich aanmelden voor deze ‘Open
Doors’-events. Diverse schoolklassen kwamen
en ook bezoekers van jong tot oud. We vertelden over gebeurtenissen uit de 100 jaar geschiedenis en over het werk van een ambassade. Ook werd de speciale video vertoond die is
gemaakt ter ere van de 100 jaar. Vooral bij het
zien van Timo Soini en Jari Litmanen verschenen
er glimlachen op ieders gezicht. Daarnaast viel
de interactieve Kahoot-quiz erg in de smaak,
evenals de stroopwafels, speculaas en dropjes.
We hadden designer Willem Heeffer gevraagd
om in het bijgebouw naast de residentie een
soort minimuseum te maken over de ambassade van nu en de ambassade van vroeger. Dit
heeft geresulteerd in een interessant overzicht
van gebeurtenissen en geluidsfragmenten die
verteld worden door nieuwslezers en mensen
die bij de betreffende gebeurtenissen aanwezig
waren.

De Kahoot-quiz tijdens 1 van de Open Doors-sessies

Wegens het succes organiseren we in
april nog een aantal Open Doors sessies voor
schoolklassen. Mocht u zich willen aanmelden
met bijv. de klas van uw zoon/dochter, neem
dan contact met ons op via hel@minbuza.nl.

Minimuseum over ambassade van nu en ambassade
van vroeger

Professor Willem Van der Vlugt
Naast de Open Doors-evenementen, werd
er in samenwerking met het Fins nationaal archief een seminar georganiseerd over professor
Willem Van der Vlugt. Hij was een internationaal bekende verdediger van de Finse rechten.
Hij, en later ook zijn zoon en kleinzoon, hebben
een belangrijke rol gespeeld in de Fins-Nederlandse betrekkingen.
In 1899 werd Professor Willem Van der
Vlugt uitgenodigd om deel te nemen aan een
delegatie naar de Russische tsaar Nicolaas II,
om daar te protesteren tegen de “Russificatie
van Finland”. De tsaar had zich het recht toegeëigend om over Finland te regeren zonder
toestemming van de lokale wetgevende instanties. Zo werd het Russisch de officiële taal
en de Russisch orthodoxe godsdienst de staatsgodsdienst van Finland. De delegatie waar Van
der Vlugt deel van uitmaakte werd echter niet
ontvangen door de tsaar. Tijdens de jaren die
hierop volgden schreef Van der Vlugt vele artikelen over de situatie in Finland. Ook na de
>>
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Eerste Wereldoorlog zette hij zich nog in voor
Finland, tijdens het geschil met Zweden over de
Ålandseilanden.
In de residentie waren ook diverse belangrijke (originele) documenten te zien en het portret van Willem Van der Vlugt heeft een prominente plek aan de muur gekregen. Familieleden
van Van der Vlugt reisden af naar Finland om
het seminar bij te wonen en na afloop vond er
een receptie plaats in de residentie.
Nederlandse film ‘De hel van ’63’ wordt
vertoond tijdens de European Film Weeks
Jaarlijks vinden in Helsinki de European
Film Weeks plaats. Wat ons betreft een mooie
gelegenheid om een Nederlandse film te vertonen. Geïnspireerd door het ijskoude weer
en de Elfstedenkoorts die weer even oplaaide,
hebben we dit jaar gekozen voor de film ‘De hel
van ‘63’. Dit is een Nederlandse film uit 2009.
Het gaat over de Twaalfde Elfstedentocht van
februari 1963. De naam komt vanwege het feit
dat de Elfstedentocht van ‘63 enorm zwaar was
en met de hel werd vergeleken.
Synopsis: Het is februari 1963 en steenkoud, wel 18 graden onder nul. De Friezen houden toch hun Elfstedentocht, de 200 kilometer lange Toch der Tochten. Vier mensen doen
mee, elk om hun eigen redenen. Soldaat Henk
Brenninkmeijer deserteert om de tocht te kunnen rijden; uiteindelijk is zijn meerdere trots op
hem en wordt het hem vergeven. Arbeider Kees
Ferwerda is pas weer ontslagen, zijn zwangere
vrouw wil bij hem weggaan, maar uiteindelijk
is ze trots op hem en komt het weer goed. Boer
Sjoerd Lelkema is 17 terwijl je voor de tocht 18
moet zijn; hij rijdt toch mee, en verwerft met
de stempelkaart van Annemiek, die meerijdt
ter ere van haar overleden vriend, het Elfstedenkruisje. Daarmee bewijst hij tegenover zijn
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oom dat hij een doorzetter is (in tegenstelling
tot zijn vader), wat voor de oom reden is om
garant te staan voor een lening die hij wil afsluiten om zijn boerderij te kunnen kopen. Tijdens
hun zware tocht slepen ze elkaar er doorheen.
De European Film Weeks zijn van 13 tot
22 april 2018. De films worden vertoond in
Eurooppasali (Malminkatu 16, Helsinki) en de
toegang is gratis. Zeer waarschijnlijk wordt de
Nederlandse film vertoond op zondag 15 april
om 14.45 uur. Houdt u vooral onze Facebookpagina in de gaten!
De ambassadeur en het ambassadeteam
wensen jullie alvast een goed begin van de
lente!

ADVERTENTIE
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DEZE SUDOKU WORDT U AANGEBODEN DOOR:

Kijk eens op: www.friisi.fi
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Kopij inleveren vóór 1 juni 2018
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
Deze functie is beschikbaar.
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
050 - 599 3116

