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Ik ga het hier niet over de zomer hebben, 
want die wordt in dit blad al enkele keren aan-
gehaald, ook in verband met de diverse activi-
teiten die plaatsvinden. Fijn is het wel natuur-
lijk, al heb ik vandaag de open haard nog maar 
even aangestoken want een beetje frisjes. Ook 
nu hebben we weer een gevarieerd aanbod van 
artikelen en is er tegelijkertijd plek voor infor-
matie en vermaak. Ik zit me nu wel te bedenken 

dat er genoeg aangedragen wordt vanuit het 
bestuur, maar dat er weinig feedback van lezers 
is. Als je (opbouwende) kritiek hebt of inhou-
delijke ideeën over ons blad, laat het weten en 
stuur een mail naar: noorderlicht@nederland-
severeniging.fi. Bedankt alvast en veel leesple-
zier.

Frisse groet,
Michel
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De maand mei is het begin van een mach-
tig mooie periode in Finland. Je hebt er zo lang 
op gewacht, de warmte, het licht. En als het 
dan eenmaal begint is er geen houden meer 
aan. De natuur om ons heen explodeert en rijst 
jubelend uit de wintervacht. In mijn tuin zie 
ik sommige grassoorten met centimeters per 
dag langer worden. De kleur lichtgroen, in vele 
verschillende tinten, wordt weer de standaard. 
En her en der verschijnt bloesem en vele kleine 
kleurrijke kopjes van bloemen. Dit gaat zo door 
tot medio juli als de dagen weer merkbaar kor-
ter worden en de frequentie van het grasmaai-
en kan worden teruggebracht. 

Hetzelfde geldt voor de NViF. De wachttij-
den zijn doorgaans van respectabele duur, maar 
als het dan eenmaal begint is er geen houden 
meer aan. De kalender van de vereniging vult 
zich snel met nieuwe activiteiten – voor elk wat 
wils. Het is dit jaar gevarieerder dan ooit. In het 

eerste kwartaal was je, als lid, met de nodige 
aanmoediging soms uit het warme huis te lok-
ken, de duisternis in. Een kleine vijftig mensen 
proostten op het nieuwe jaar in Helsinki. Hier-
na, in februari, trok Ronald Kneppers de schaat-
sen aan in Kuopio en, in maart, dook Stephan 
Vermeulen het ijswater in Oulu in. Ondanks 
praatjes van Ronald Eveleens, de Kuusamo-
hoteluitbater, verscheen die niet aan de start. 
Hij zat, net als enkele Uusimaa-leden, lekker 
warm aan de bar die maand. Eind maart werd 
er door 15 mensen gebowld bij Mike Beekelaar 
in Masala en op de laatste zaterdagochtend van 
het eerste kwartaal passeerde de algemene le-
denvergadering. 

Met het toenemen van de daglengte en het 
stijgen van de gemiddelde temperatuur ont-
waakte ook de grote groep NViF-leden. Circa 
200 mensen vierden in april Koningsdag met 
ons, na Sinterklaas het meest bezochte evene-
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ment van het jaar. In Helsinki, Jyväskylä, Oulu 
en Tampere werd het Wilhelmus gezongen en 
werden blokjes van Machiel zijn kaas, al dan 
niet met vlaggetje, verorberd. Koningsdag 2015 
gaat de boeken in als de vrolijke dag waarop de 
bitterbal helaas bitter werd gemist. Wij beloven 
beterschap. Volgend jaar is de bal terug (met 
prik). 

We kunnen dat nu zo gemakkelijk beloven 
dankzij een nieuwe, bloeiende trend onder de 
gelederen: koken. Collega Eric Kroon, die op het 
Leidens Ontzet een sterrenhutspot bereidde 
en met Nieuwjaar geweldige appelflappen 
maakte, heeft thuis 500 kookboeken in de kast 
staan. In de keuken van de chef-kokschool in 
Vantaa bereidde hij in mei met een groep jonge 
leden een geweldige Finse rijsttafel. Overweldi-
gend positieve reacties en het verzoek tot her-
haling en omloop. Waarom niet een kookcafé 
in Oulu, Tampere, Turku of zelfs Kuusamo? De 
NViF komt naar je toe! 

En dan is ook het zomerkamp terug van 
weggeweest. Eind juni wordt er gekampeerd 
in Keuruu, enkele dagen met de kinderen in de 
tent (of een huisje als je dat wilt). Ik kan het 
ieder gezin met kinderen of kleinkinderen aan-
raden. Ieder jaar is het zomerkamp het hoog-
tepunt en afsluiting van het jaar van de Neder-
landse school. Een paar dagen in de natuur en 
daarna vol blijheid de eigen warme douche, de 
ijskast, je bed en andere spullen weer voorhan-
den hebben. Je gaat alles wat vanzelfsprekend 
lijkt weer enorm waarderen als je enkele dagen 
moet improviseren. En de volledige dag buiten 
kunnen zijn, met een aangename temperatuur 
en met het eindeloze licht in de avonden, moet 
je in Finland niet voorbij laten gaan. Kamperen 
dus.

De bloei van de NViF-activiteitenkalender 

zet zich straks ook na de zomer voort. Met de 
boot op een meer of op zee gevolgd door een 
archipel-lunch. Meer sportactiviteiten en culi-
naire, muzikale en gezelligheidsavonden. Wel-
licht een sauna-avond. En natuurlijk de traditi-
onele evenementen in het najaar. 

De vereniging draait echt lekker. De leden 
zijn loyaal en er komen mensen bij. We hebben 
enkele nieuwe, enthousiaste sponsoren erbij 
die je in dit Noorderlicht vermeld ziet en we zijn 
financieel gezond. Het duurt nog even, maar 
wij zijn alvast begonnen iets te reserveren voor 
2017. De vereniging bestaat dan 80 jaar, Fin-
land is dan 100 jaar een onafhankelijke staat. 
Een galabal, een film, fotoboek en een in het 
Nederlands uitgegeven jubileumboek worden 
voorbereid. Heb je nog een idee in dit kader? 
Laat het ons weten. 

De NViF biedt ruimte voor je activiteiten 
en draagt bij aan de organisatie ervan en een 
gedeelte van de kosten. Laat dus van je horen, 
neem het initiatief en richt je tot ons netwerk. 

Ik wens iedereen een prachtige zomer toe 
en tot ziens bij een van de evenementen van 
onze bloeiende vereniging. 

Met een groet,
Michael
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Ik zal het maar bekennen, ik heb een tat-
too. Sterker nog, ik heb er twee, en de derde is 
op komst . Er zijn namelijk ten minste twee ge-
beurtenissen in mijn leven geweest die ik graag 
voor altijd vast wilde leggen, en dat heb ik dus 
gedaan. Mijn vader zou hebben gezegd: het is 
maar goed dat je moeder dat niet heeft kunnen 
meemaken, maar daar heb ik sterk mijn twijfels 
over. Ik denk dat ze het erg mooi had gevonden. 
In elk geval, het is zoals het is, elämä on..

Mijn bonusdochter had ook een dramati-
sche gebeurtenis meegemaakt in haar leven, en 
daar wilde  ze ook wat mee doen. Dat konden 
we ons goed voorstellen, want het was echt 
heel naar, en zeker als je 17 bent zoals zij. En je 
raadt het al, ze wilde ook een tattoo. Wij von-
den dat een minder goed idee, maar ook mijn 
man heeft een (weliswaar kleine) tattoo, dus 
onze argumenten waren niet erg overtuigend. 
Ik had bovendien heel stoer lopen vertellen 
dat het helemaal geen pijn deed aan de bin-
nenkant van mijn pols (!) en daar kon ik ook 
niet meer op terugkomen. Wat nu te doen, 
want wij vonden het echt geen goed idee op 
deze leeftijd. 

Op een mooie winteravond zaten we Dis-
covery Channel te kijken, en ineens kwam de 
aankondiging in beeld van het volgende pro-
gramma: America’s Worst Tattoos. Daar was 
onze oplossing! Wij lokten het meiske uit haar 
kamer met chips en cola, en zaten er helemaal 
klaar voor. 

En we werden niet teleurgesteld! De ene 
na de andere mislukking kwam voorbij, man-
nen, vrouwen, maakte niet uit. We kregen 
bijna medelijden.

Maar op het meiske maakte het geen en-
kele indruk. Ze drinkt namelijk geen alcohol 
en gaat ook niet om met mensen die alcohol 
gebruiken (echt, ze bestaan!), dus het zou 

haar allemaal niet gebeuren. Ook had ze alles 
goed uitgezocht op internet, en ze ging naar 
een gerenommeerde tattoo artist. Het boeide 
haar allemaal niet, al die mislukkingen, het ging 
haar niet gebeuren. Ons zakte de moed al in de 
schoenen. 

Op een bepaald moment kwam er een for-
se, zwaar getatoeëerde man in beeld, vergezeld 
van een zwaar geïrriteerd kijkende vriendin. Op 
het eerste gezicht zagen we alleen maar een 
heleboel tatoeages, en we dachten dat een 
mislukking meer of minder vast niet zoveel zou 
uitmaken. Maar toen kwam het hoge woord 
eruit.

In zijn vrijgezellentijd (vandaar de geïrri-
teerde vriendin) was hij namelijk van plan ge-
weest om de bekende kleine Playboy bunny op 
zijn linkerbil te laten zetten. Om onduidelijk 
redenen was hij echter in slaap gevallen (daar 
hadden wij wel een idee over), en kennelijk had 
dat de tattoo artist zo geïrriteerd dat hij zijn ei-
gen versie van de bunny had bedacht. De man 
draaide zich langzaam om…in beeld verscheen 
een afbeelding van een levensgroot roze konijn, 
met een vette grijns en een uitermate valse 
knipoog. Levensgroot en knalroze! Wij keken 
elkaar verbijsterd aan, mijn vriend en ik, en 
schoten vervolgens in een onbedaarlijk gelach. 
Hikkend hing ik op de bank. Die valse grijns, die 

T A T T O O
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vette knipoog, geweldig!! Ook Discovery Chan-
nel kon het wel waarderen, want gedurende de 
rest van het programma grijnsde het roze ko-
nijn ons regelmatig toe. Ik kreeg er de slappe 
lach van, en ook mijn vriend zat te grinniken in 
zijn stoel. Het meiske schrok op van haar tele-
foon. Oeps, dat kon dus ook! Ze keek het nog 
even aan, maar uiteindelijk greep ze chips en 
cola en vertrok chagrijnig naar haar kamer. Wij 
zagen haar die avond niet meer terug.

De andere ochtend aan het ontbijt begon 
ze: ‘ Iskä, ik denk dat ik toch nog even ga na-
denken over die tattoo.’  ‘O ja’, zei ik, ‘ik vond 
het anders wel een heel mooi konijn hoor, heel 
knap gedaan. Vooral die vette knipoog!’ Ik kreeg 
een blik zoals alleen een puber die kan werpen. 

Ze heeft het er nooit meer over gehad, en 
wij haalden opgelucht adem. Tja...

Suzan

Ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum 
van de Finse onafhankelijkheid, op 6 december 
2017, zijn wij van plan om een speciaal jubileum-
boek uit te geven. Het is hierbij de bedoeling om 
de belangrijkste gebeurtenissen uit deze 100 jaar 
samen te vatten in tien artikelen, die we, vooraf-
gaand aan het jubileum ook in Aviisi 2016 (num-
mers 1-5) en Aviisi 2017 (nummers 1-5) willen 
opnemen. Voor ieder artikel, dat een periode 
van 10 jaar zal omvatten (1917-1927, 1927-1937, 
enz.), willen wij zo veel mogelijk verschillende 
auteurs uitnodigen. Hierbij zal vooral worden 
gezocht naar Finse auteurs met een brede kennis 
van de Finse geschiedenis. Maar ook Nederland-
se auteurs zijn welkom. De Finse ambassadeur 
in Nederland, mevrouw Liisa Talonpoika, heeft 
al toegezegd het artikel over de laatste periode 
(2007-2017) voor haar rekening te nemen. In 
het door ons geplande jubileumboek willen wij 
ook een aantal aanvullende artikelen opnemen 
die betrekking hebben op speciale onderwerpen 
uit de 100 jaar Finse onafhankelijkheid. Hierbij 
wordt door ons gedacht aan onder andere Fins-

Nederlandse relaties, Nederlandse emigran-
ten in Finland, de Zweedssprekende minderheid 
in Finland en Fins-Russische relaties. Het is onze 
bedoeling om alle teksten in het Nederlands 

en in het Fins te publiceren en het artikel over 
de Zweedssprekende minderheid ook in het 
Zweeds.

Wij hopen erop dat de besturen en de leden 
van Nederlandse Vereniging in Finland en de 
Fins-Nederlandse Vereniging (ook in Finland) 
met ons mee willen denken. Jacques Groenen-
dijk, Arnold Pieterse en Peter Starmans hebben 
wij bereid gevonden om de redactie te voeren en 
Finse teksten in het Nederlands te vertalen.

Het is onze bedoeling de auteurs zo veel mo-
gelijk vrij te laten de Finse geschiedenis op hun  
eigen manier te interpreteren, mits gebaseerd 
op feiten.

Wanneer u ook aan dit project zou willen 
deelnemen als auteur of vertaler/vertaalster 
(onze vaste vertaalsters zijn al druk in de weer 
met de nummers van Aviisi) of ideeën heeft voor 
andere artikelen die betrekking hebben op 100 
jaar Finland, horen wij dit graag.

Neem contact op met Peter Starmans: 
petrus.starmans@pp.inet.fi

V A N  H E T  B E S T U U R  V A N  D E
V E R E N I G I N G  N E D E R L A N D - F I N L A N D
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In nieuwere stadsdelen gaat het al een beet-
je door elkaar, maar in oudere steden is het heel 
duidelijk: in Nederland liggen de woningen verti-
caal en in Finland liggen ze horizontaal. In Neder-
land willen de mensen ook een eigen tuintje, wat 
in Finland veel minder gebruikelijk is. Een typisch 
Nederlands huis heeft meestal een kleine tuin 
en twee, drie of zelfs vier verdiepingen en op elke 
verdieping een of twee kamers. Normaal heeft 
men zitkamer en keuken beneden en slaapt men 
boven. Als er bezoek is, zijn ook de kinderen be-
neden. Ik heb tenminste nooit meegemaakt dat 
kinderen in een andere kamer zouden gaan.

Het is in Nederland wel moeilijk schoon-
maken met al die verdiepingen en trappen. Dat 
lijkt men niet erg te vinden. Volgens mij is men 
in Finland luier met de huishouding. Vele Finnen 
willen ook geen tuin, omdat het werk geeft. In 
Finse steden zijn de woningen horizontaal. Dat 
zijn flats, maar veel en veel kleiner dan de Ne-
derlandse flats, waar trouwens meestal buiten-
landers wonen – een verschil dat je absoluut niet 
in Finland hebt. En wat ook opvalt: in Finland 
zijn de duurste flats de bovenste. Daar wonen de 
rijkste mensen, ook al is het onhandiger en bij 
een ongeluk het onveiligst. 

Het lijkt een algemene eigenschap van Fin-
nen te zijn dat ze zo hoog mogelijk willen zijn. 
Flats worden ook vaak op rotsen gezet, wat ik 
niet erg mooi vind. Als Finnen buiten lopen wil-
len ze pas terug als ze op de hoogste plek zijn 
geweest, en als ze buiten eten willen ze het al-
tijd hoog doen. Ik had het niet gemerkt voordat 
iemand het tegen me zei, en toen merkte ik dat 
het inderdaad zo is. Alleen Finnen hebben die 
trek. Andere mensen lopen en zitten liever lager. 
Ik heb nagedacht hoe het zou komen, maar ik 
weet het niet.

In het algemeen zijn de Finse flats schoner 
dan de Nederlandse flats. Dat komt omdat men 
niet zelf de verantwoording heeft van de schoon-
maak, maar er worden schoonmaakdiensten ge-
bruikt. In mijn jeugd was er een “talonmiespa-
riskunta” in elke flat, een man en vrouw die 
schoonmaakten, gazonnen maaiden en klusjes 
deden, en ook deuren openden voor mensen die 
de sleutel vergeten hadden. Er waren ook overal 
teksten “älä tallo nurmikoita” – loop niet op het 
gazon. Nu kan je je zo’n tekst niet voorstellen, 
en “talonmiespariskunta” is ook helemaal uit de 
tijd. Het kan ook niet anders. Het verschil tus-
sen mannen- en vrouwenwerk is minder gewor-
den, trouwen is niet meer vanzelfsprekend, en 
er wordt minder samengewerkt. Tegenwoordig 
gebruikt men bedrijven die voor meerdere flats 
zorgen.

Nu heeft men ook vrij veel rijtjeshuizen, maar 
in mijn jeugd was het nog niet zo. Er waren wel 
vrij veel eengezinshuizen, en dat is nog steeds 
zo. Alleen zijn de huizen veel groter geworden, 
terwijl de gezinnen juist kleiner zijn geworden. In 
mijn jeugd waren kleine en zelfs grotere huizen 
met een “puusee” – buiten-wc - nog heel alge-
meen. Tegenwoordig zie je het niet meer in de 
stad – ik denk dat het niet eens mag – en op het 
platteland zie je het ook niet veel, behalve bij zo-
merhuisjes.

De wereld verandert verrassend snel. Vol-
gens mij wordt het niet beter en niet slechter, 
maar het verandert. Hoe men ook probeert de 
toekomst te voorspellen, het wordt meestal 
toch anders. Ik denk dat men ook niet alles van 
tevoren hoeft te weten.

Marketta

F L A T S  E N  H U I Z E N
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26 tot 28 juni in Keuruu
Terug van weggeweest, het supergezellige 

NViF-zomerkamp wordt dit jaar weer georga-
niseerd. Iedereen is van harte welkom in Keuruu 
(Midden-Finland) op de camping Iso Kirja. Er 
zijn plekken voor tenten en caravans, en huisjes. 
Informatie over de camping is te vinden op de 
website http://isokirja.fi/leirinta/. We hebben 
een apart plekje voor alle tenten van de deelne-
mers, zodat we gezellig bij elkaar kunnen staan.

Het voorlopige programma ziet er als volgt 
uit en zal worden aangepast aan aantal en leef-
tijden van deelnemers:

 De lunches zaterdag en zondag en de BBQ 
worden verzorgd door de Nederlandse Vereni-
ging en zijn gratis voor leden. Niet-leden betalen 
€15 vanaf 12 jaar, €10 voor kinderen van 5-12 
en 5€ voor kinderen van 1-4 jaar. De overnach-
ting op de camping/huisje, het bezoek aan het 
stoomlocomotiefpark en de maaltijden op eigen 
gelegenheid zijn voor eigen rekening. Het is ook 
mogelijk om ontbijt en avondeten op de cam-
ping te bestellen. Mocht je dit willen, of wil je 
graag een huisje reserveren, laat het dan bij je 
aanmelding weten. 

Meld je aan vóór 19 juni: jyvaskyla@neder-
landsevereniging.fi of tel. 044-9461655.

Tot ziens in Keuruu! Christine Klaver,  
Jelmer Elzinga en Joanneke Reudler Talsma

U I T N O D I G I N G  Z O M E R K A M P  2 0 1 5

Vrijdag 26 juni:
Aankomst
Avondeten op eigen gelegenheid 
Avondprogramma met spelletjes om 
elkaar te leren kennen en versnaperingen

Zaterdag 27 juni:
Ontbijt op eigen gelegenheid 
Speurtocht
Gezamenlijke lunch
Bezoek stoomlocomotiefpark
Haapamäki
Gezamenlijke barbecue
Sauna/avondprogramma

Zondag 28 juni:
Ontbijt op eigen gelegenheid
Sport en spel
Gezamenlijke lunch
Evt. middagprogramma
Vertrek
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Eindelijk lijkt het voorjaar met wat meer 
warmte en zon zelfs in Finland door te breken. 
Vandaag was ik met een kleinzoon van tweeën-
eenhalf in de kinderwagen, waarin hij me met 
zijn gebabbel bezighield of tussendoor ook sliep, 
door het zonnige en redelijk warme Kerava aan 
het wandelen. En jawel hoor, de berken frisgroen 
en maar pollen rondstrooiend, waar je kriebels 
van in je neus krijgt en tranen in je ogen. En ja, 
wat zien we? Hier en daar al volop uitgekomen 
gele of rode tulpen, van het soort Apeldoorn. 

Toch wel een Neder-
lands product, dat 
het hier al jarenlang 
goed doet en onder 
de Nederlandse naam 
bekendstaat en onder 
die naam ook ver- en 
gekocht wordt. En re-
gelmatig zie je hier ook 

heggen van Thuja Brabant of Thuja Smaragd. 
Mooie conifeerstruiken, die het hier voortref-
felijk doen. En tegelijk via de naam Brabant en 
het door weinigen begrepen Smaragd (toch wel 
de ‘gordel van Smaragd’ oproepend, de betove-
rende wereld van Nederlands-Indië) Nederland 
in herinnering roepen. En thuis drinken we dan 
thee met een spritskoek gekocht bij Prisma met 
de naam Wilhelmina (van het merk Colombia/
Fazer), een echt Hollandse lekkernij, toch wel 
naar onze koningin van eens genoemd; Konin-
gin Wilhelmina: de enigste man in het Londen 
van de oorlogstijd, zoals Churchill eens zei; mis-
schien wel waar als je aan de Nederlandse re-
gering van die tijd in Londen denkt; maar ook 
prins Berhard leefde en woonde toen in Londen, 
en die heeft zich toch wel dapper gedragen als 
mannelijke steun naast koningin Wilhelmina (en 
niet alleen naast haar, vermoed ik). Dit waren nu 

de eerste voorbeelden van Nederlandse woor-
den, die je regelmatig in de Finse media van nu 
ziet of hoort.

Vorige week las ik iets over Sibelius en Tam-
pere in de NRC. Het was meer een uitnodiging, 
reclame dus, voor muzikale Nederlanders om 
niet goedkoop maar wel goed en verzorgd naar 
het Sibelius-festival in Tampere te komen. In 
september dacht ik. Toch wel verrassend voor 
mij, want ook al wordt ‘Sibbe’ het hele jaar door 
in Finland uitbundig gevierd (en ook in Duits-
land, Engeland of Amerika), in Nederland hoor je 
daarentegen zelfs dit jaar weinig over hem. Sibe-
lius is kennelijk niet bepaald geliefd in ons land. 
Waarom? Ik zal er eens met mensen over gaan 
praten, die daar meer verstand van hebben. Hier 
is ‘Janne’ of chiquer ‘Jean’ Sibelius nog steeds 
enorm populair, zelfs de NViF doet er in juni aan 
mee, fijn zo! Op de fiets van Järvenpää naar Hä-
meenlinna en te voet of met de auto naar Ainola. 
Wellicht is het een goed idee, er in september 
nog eens op een andere manier op terug te ko-
men; nu ja, we zien wel en u hoort of leest er 

wel over. Deze week werd op tv overigens tra-
ditioneel het grote voorjaarsconcert vanuit We-
nen onder de beroemde dirigent Zubin Mehta 
uitgezonden. Een Scandinavisch concert dit keer, 
vooral dan rond muziek van Edvard Grieg, gelar-
deerd uiteraard met wat Weense volksmuziek, 

W A T  M I J M E R I N G E N  B I J  F I N S E  P E R S B E -
R I C H T E N  O V E R  N E D E R L A N D S E  Z A K E N
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een toch wel wonderlijk geheel, alles bij elkaar. 
En dan als klap op de vuurpijl de Finlandia van 
Sibelius met echt knallend vuurwerk rond het 
keizerlijk park Schönbrunn erbij. Imponerend, 
dat wel, maar mooi? Ik heb de Finlandia hier in 
Kerava met orgelspel van Eero Annala en tege-
lijkertijd gevisualiseerd via modern ballet (door 
Annala’s dochter en een vriend van haar ge-
danst) gehoord en er meer en intenser van geno-
ten, dan van het spektakel van Mehta, de echte 
Finse bezieling was er in Wenen niet. Of ook de 
warme uitvoering van een Engelse versie van de 
Finlandia, gezongen tijdens het concert van ‘Het 
volgende punt’ (een mannekoor uit Hasselt) in 
de Belgische ambassade op 24 mei 2015. Echt 
prachtig en intiem! Gelukkig lees je dan verder 
tot troost in de krant (HS, met foto), dat de we-
reldberoemde dirigent Herbert von Karajan uit 
Berlijn een vijftig jaar geleden een krans heeft 
gelegd op het graf van de Finse componist in de 
tuin van Ainola na een geslaagd Sibelius-concert 
in de beurshal van Helsinki. Een troost wel, maar 
Karajan was geen Nederlandse, maar een Duitse 
dirigent. En mensen van zijn klasse hadden we 
ook wel in Nederland, maar nee hoor.

 
Deze week sprong de naam van Rauno Koi-

vusaari na jaren weer eens klinkklaar op meer-
dere bladzijdes van HS naar voren; ja ja, de man 
die met zijn duikersteam in 1999 (met bereid-
willige assistentie van onze ambassadeur van 
toen, Jacobus van der Velden) de Vrouw Maria 
heeft opgedoken. Nou ja, opgedoken…het schip 
ligt nog steeds op de bodem van de Oostzee. De 
Vrouw-Maria-tentoonstelling in Kotka in 2012 
(waar de NViF ook was) was echter hooginte-
ressant en zeer succesvol en werd begeleid door 
heel wat mediale aandacht op tv, in krant en 
tijdschrift. Nu heeft Koivusaari het gepresteerd, 
het wrak van de Hanneke Wrome (of Vrome) 
op te duiken, een Hanzehulk van groot formaat 
(met rond tweehonderd opvarenden), die tijdens 

een herfststorm in 1468 aan de zuidkust van Fin-
land op weg naar Tallinna op de rotsen te pletter 
sloeg en zonk. Alle opvarenden van de Hanneke 
Wrome kwamen toen om het leven, een voor 
die tijd enorm schip met een zeer kostbare la-
ding met o.a. Kisten vol gouden ‘guldens’ en veel 

zilver. Een zeeramp die te vergelijken is met de 
Estonia-ramp in de jaren negentig van de vorige 
eeuw. Het betreft hier (naast de Vrouw Maria, 
de St Mikael, de Catharine) een van de ‘schat-
ten’ die aan de zuidkust van Finland als kostbaar 
maar gezonken wrakgoed ergens onder water 
liggen. Rauno Koivusaari overigens, een ervaren 
duiker naar historische scheepswrakken, met 
een intuïtieve archeologische intelligentie en 
daarnaast nog een man, die naar effectieve mo-
gelijkheden zoekt, energie uit golfstroming op te 
wekken en daar nog in slaagt ook, dus interna-
tionaal gewaardeerd, met name in Portugal en 
Frankrijk. Het duiken naar historische wrakken 
(gedeeltelijk van Nederlandse origine) kan dus 
heel goed samengaan met ultramoderne expe-
rimenten op het gebied van energie-onderzoek 
en milieuvriendelijke energieopwekking. Meer-
dere interviews met hem zijn gepubliceerd of 
uitgezonden, interessant bijvoorbeeld was zijn 
gesprek met Arto Nyberg op YLE1 afgelopen 
zondag. Een zeer interessante zaak, die ontdek-
king van de Hanneke Wrome, waar we zeker nog 
veel over zullen horen in de komende jaren. Deze 

>>
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Hanneke Wrome was een groot schip van de 
Hanzebond, waarin Noord-Duitsland en Oost-
Nederland economisch en scheepsbouwkundig 
samenwerkten, met als kern de Hanzestad Lü-
beck, de koningin van de Oostzee.

Op dinsdag 24 maart werd er op de voor-
pagina van HS gemeld, dat er van het dagboek 
van een jong meisje (de bekende foto van Anne 
Frank stond ernaast) opnieuw een kritisch beke-
ken versie zal verschijnen. Mooi zo, denken we. 
Die versie wordt stukken uitgebreider dan tot 
nu toe en wordt geredigeerd door twee teams, 
één aan de universiteit van Frankfurt en één 
aan de universiteit van Göttingen. Een lange 
krantentekst van wel een halve bladzijde met 
een bewering, die ik nauwelijks kan geloven. Er 
is al zoveel en ook zo veel goeds en kritisch ver-
schenen van en over dit dagboek (behalve dan 
meerdere kritische uitgaven van de tekst zelf), 
dat ik me afvraag, wat twee befaamde Duitse 
universiteiten daar nog aan willen toevoegen. 
Misschien een nieuwe en uitgebreidere (zo niet 
kritischere) versie in het Duits? OK, daar kan ik 
in komen; maar veel extra toevoegen aan wat 
Nederlandse en Amerikaanse of ook Duitse en 
Oostenrijkse kenners ons in overdaad al hebben 

aangeboden is eigenlijk niet goed voor te stellen. 
Een van de onderzoekers zegt nu, dat ze de (Am-
sterdamse?) achtergond van het dagboek nader 
gaan belichten, en ook, dat ze het joodse van 
Anne Frank meer naar voren willen halen. Zelfs 

hier zou ik willen beweren, dat ik me ook daarbij 
weinig nieuws kan voorstellen. Misschien vertel-
len ze meer over de Duitse achtergrond van de 
familie Frank (en familie Holländer van moeders 
kant) in Frankfurt en Aken? Dat zou wellicht iets 
nieuws kunnen opleveren, daarover wordt in 
het artikel echter verder niet gesproken. Maar 
goed, er is ons (of eerder de Finnen in Finse ver-
taling misschien?) een nieuwe versie met veel 
achtergrondinformatie beloofd, het zal me dus 
benieuwen. Maar toch wel fijn, dat het van ge-
boorte Duitse jodinnetje Anne Frank weer eens 
in de Finse media duidelijk naar voren wordt 
gehaald, dat kan voor Nederlandse pr uiteraard 
geen kwaad.

Nog een laatste overpeinzing. Op 17 april 
wordt er in de HS een hele bladzijde besteed 
over zorg voor ouderen van dagen in Neder-
land onder de titel: ‘Een bejaardenhuis krijgt 
jonge bewoners’. Het betreft hier een experi-
ment (of in Nederland eigenlijk twee), dat ook 
al in Spanje en Frankrijk uitgevoerd wordt. Een 
paar jonge mensen (studenten) krijgen een ka-
mer tussen de bewoners van een bejaardenhuis 
aangeboden (in Deventer) met als taak, zich al 
pratend en helpend een uur of dertig per maand 
met een van de bewoners of ook met de omge-
vende groep bezig te houden. Het doel is wel-
licht ook, generaties bij elkaar te brengen, maar 
vooral toch uit te proberen, of zo’n experiment 
oudere bewoners van zo’n huis (en zulke huizen 
komen er uiteraard meer en meer) in hun een-
zaamheid wat kan opvrolijken. De leiding van 
het Deventerse tehuis is tevreden met de resul-
taten tot nu toe en hoopt, dat zo verdergegaan 
kan worden. Op zich fijn, maar mijn vraag blijft, 
wie dat zal betalen en begeleiden. De sociale 
zorg voor ouderen is nu al zo’n enorm probleem, 
en zulk soort goedbedoelde, maar ook wel ris-
kante experimenten zullen deze zorg zeker niet 
goedkoper maken. Nou ja, toch fijn dat zoiets 
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1) In Finland is het beter wonen dan in  
Nederland

 Ik zou niet per definitie zeggen dat het be-
ter leven in Finland is. Zowel Nederland 
als Finland zijn fijne landen om te wonen. 
Wat ik fijn vind in Finland is dat de dien-
sten, zoals sociale zorg, heel goed geregeld 
zijn. Het is heel sociaal ingericht. Ook het 
contact maken met mensen ging prima. Ik 
ging ieder weekend naar de kerk, daar heb 
ik veel mensen ontmoet en vrienden ge-
maakt. Mijn huisbaas is ook echt een heel 
lief mens. Helsinki heeft veel ruimte en 
groen, en veel stille plekken voor kinderen, 
het is fijn om hier te wonen. 

2) Ik heb eigenlijk niet zo veel last gehad 
van cultuurverschillen

 Helemaal geen moeite mee gehad. Ik vond 
de cultuurverschillen niet echt groot. Van 

nature ben ik als Nederlandse vrij direct, 
maar daar heb ik niet echt veel problemen 
mee gehad omdat Finnen ook vrij direct 
kunnen zijn. Naar mijn idee zijn er niet echt 
veel verschillen. In het park zei ik soms wel 
gedag, maar groetten ze niet terug en dat 
is wel een verschil met Nederland. Verder 
zijn Finnen hele fijne mensen en best mak-
kelijk in de omgang.

3) Het klimaat bevalt me uitstekend
 Ik ben niet echt van het koude klimaat. In 

de winter is het naast koud ook erg donker 
en op zulke momenten mis ik wel echt het 
aangenamere klimaat in Nederland. 

4) Het spreken van de taal was een prioriteit
 Voor mijn werk op de ambassade hoef ik 

geen Fins te kunnen. In de kerk hielp ik re-

De 10 stellingen aan…Thirza van den Broek (21 ) was de 
 afgelopen maanden stagiaire bij de Nederlandse ambassade in 
Helsinki. Ze studeert Europese Studies in Leeuwarden aan de NHL.  
Ze heeft hier vooral aan haar afstudeeronderzoek over ‘personalised 
medicine’ gewerkt en daarnaast andere algemene taken verricht.

D E  1 0  S T E L L I N G E N  A A N . . .

in Nederland en andere landen al mogelijk is en 
zeer zeker is het ook iets, wat in Finland zou kun-
nen aanslaan, maar ja…wie zal dat betalen, wie 
heeft zo veel pingping?

Verantwoording:
 1. Reclames over tulpen en thuja’s zijn overal te vinden.
 2. Sibelius staat dit jaar in de Finse belangstelling, er is literatuur 

te over. Hierboven doelde ik op een arikeltje: ”HS 50 vuotta sitten, 
maanantaina 17.5.1965; Karajan Sibeliuksen haudalla”

 3. Over Rauno Koivusaari en de Hanneke Wrome uitgebreid in HS 
1.5.2015; ”Aarrelaiva meren pohjassa”; ”Sukeltaja jäljätti taas aar-
relaivan”. Elders is er ook over geschreven en de media hebben het 

uitgebreid gemeld. Vgl. verder: Koivusaari, Rauno en Heikkilä, Mik-
ko, ”Suomen rannikon aarrelaivat”, Otava, 2000; daarin wordt ook 
uitgebreid op de ‘Vrouw Maria’ ingegaan. 

 4. Over Anne Frank in HS 24.3.2015; ”Nuoren tytön päiväkirja 
uuteen syyniin”; ”Anne Frankin päiväkirjoista julkaistaan laajempi 
versio”. Verder als inleidende hulp (in vele talen) interessant: www.
annefrank.org, www.verzetsmuseum.org, www.hollandscheschou-
burg.nl. De laatste twee verwijzingen zijn meer om duidelijk te ma-
ken, dat er over het verzet en de jodenvervolging in Nederland en 
met name Amsterdam veel bekend is. 

 5. HS 17.4.2015; ”Vanhainkoti sai nuoria asukkaita”; ”Hollannissa 
opiskelijat asuvat palvelutalossa ilmaiseksi ja pitävät seuraa vanhuk-
sille”.

Peter Starmans

>>
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gelmatig mee in de ‘soup kitchen’, dat is 
een gaarkeuken voor daklozen in Helsinki 
en daar probeerde ik wel een paar woordjes 
Fins te spreken met de daklozen die kwa-
men eten. Heb wel ontdekt dat het echt 
een moeilijke taal is, Zweeds kan ik nog 
een beetje  begrijpen als ik het lees maar 
Fins helemaal niet.

5) Het vooroordeel dat Finnen stil en inge-
togen zijn klopt niet

 Dat vind ik wel kloppen. Zeker in eerste 
instantie als je ze tegenkomt, zijn ze nogal 
gereserveerd. Dan kijken ze je soms ook 
niet in de ogen aan en komen ze heel stil 
en gesloten over. Als je dan eenmaal het 
gesprek op gang kan brengen dan gaat het 
beter. Ik vind wel dat er verschil is tussen 
mannen en vrouwen. Misschien is dat mijn 
persoonlijke inzicht maar ik vind de vrou-
wen over het algemeen opener.

6) Ik voelde me wel echt een buitenlander
 Op de ambassade waren de meeste mede-

werkers wel Fins. Er zijn een paar Neder-
landers, maar de Finnen spreken bijna al-
lemaal ook goed Nederlands dus ik voelde 
ik me niet echt een buitenlander of buiten-
staander. Het voelde eigenlijk heel natuur-
lijk in de omgang, ook met Finnen, omdat 
de cultuurverschillen zoals gezegd niet zo 
groot zijn.

7) Ik mis de Hollandse gezelligheid weleens
 Soms miste ik wel dat mensen elkaar groe-

ten op straat en een praatje maken bij de 
bushalte. Misschien is dat ook wel een 
verschil tussen zomer en winter hier. In de 
winter zijn de straten in Helsinki leeg en is 
er niet veel gezelligheid te vinden. Nu komt 
de gezelligheid wel op straat nu de zomer 

aanbreekt. In Nederland is  het eigenlijk 
altijd gezellig op straat in grote steden als 
Amsterdam. Ik kwam ook in de winter aan 
in Helsinki en dat was wel even omschake-
len.

8) Ik moest me hier anders opstellen dan in 
Nederland

 Ik voelde wel dat ik hier vaak gesprekken op 
gang moest houden, maar omdat ik met 
veel internationale mensen omging heb 
ik dat niet heel veel gehad. Mijn huisbaas 
is Fins en zij heeft ook echt in veel andere 
landen gewoond, dus met haar ging het 
ook vanzelf. 

9) Zelfs de pindakaas is hier lekkerder
 Ik heb niet echt het Nederlandse eten 

gemist, ben niet iemand die gek is op het 
Nederlandse eten. Vind het Finse eten ook 
niet echt bijzonder. Ik kijk gewoon wat er 
in de supermarkt te krijgen is. Hier is dan 
vooral veel roggebrood, dat kocht ik dan 
maar en vond ik prima. Al had ik er op een 
gegeven moment wel een beetje genoeg 
van. Wat ik wel heel lekker vind is Indone-
sisch eten en dat kan je hier moeilijk vin-
den, dat heb ik misschien wel een beetje 
gemist. 

10) Wanneer ga je terug naar Nederland?
 Ik ga 11 juni terug, dan ben ik 4,5 maand 

hier geweest. Ik kom zeker een keer terug 
om mijn vrienden op te zoeken. Ik ga straks 
voor een jaar ontwikkelingswerk doen in 
Albanië, dan waarschijnlijk een master 
doen. Misschien wel in Helsinki, ook om-
dat het hier gratis is. Hopelijk blijft dat zo, 
voorlopig is dat nog zo voor studenten uit 
de EU. Maar als het geen Finland wordt, 
dan waarschijnlijk in een ander Scandina-
visch land.
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Egbert Schram (33) is een ingehuurd 
directeur en aandeelhouder in een Fins-
Nederlands bedrijf

Waarom heb je besloten naar Finland te 
gaan?

Door mijn vrouw en de professionele uit-
daging. Mijn Finse vrouw en ik zijn elkaar in 
Nederland tegengekomen in 2004 en meteen 
daarna een LAT-relatie begonnen. Na een jaar-
tje op en neer vliegen, besloot ik eens rond te 
kijken in Finland naar werkmogelijkheden. Ik 
werkte destijds als consultant voor een Ne-
derlands softwarebedrijf dat survey software 
maakte voor bedrijven in onder andere de HR 
en marktonderzoeksector. Via mijn schoonva-
der ben ik toen geïntroduceerd aan de eigenaar 
van een Fins softwarebedrijf dat rapportage-
software voor persoonlijke ontwikkeling en 
werknemerstevredenheidsonderzoeken voor 
dezelfde sectoren in Finland. Het bedrijf wilde 
graag naar het buitenland en vanwege mijn 
netwerk in Nederland en de goede persoonlijke 
klik heb ik in januari 2006 het besluit genomen 
om naar Finland te komen. 

Initieel werkte ik parttime en studeerde 
daarnaast ca. 20 uur per week Fins en pro-
beerde een promotieonderzoek op het gebied 

van Social Psychology ernaast te doen. Al snel 
werkte ik 32 uur per week en heb ik mijn pro-
motieonderzoek in de ijskast geschoven. In 
2007 werd ik gevraagd om partner te worden in 
het bedrijf en begon ik fulltime te werken met 
een focus om het bedrijf naar nog meer landen 
te trekken (Finland, Nederland, Duitsland en 
Rusland etc.). Uiteindelijk werden dat klanten 
uit 16 landen en kantoren in 5 landen. 

In 2011 vroeg de vorige directeur mij om de 
boel over te nemen, waarbij we besloten een 
van onze Nederlandse partners over te nemen. 
Dat bedrijf was in 1985 opgericht, met behulp 
van professor Hofstede (Ridder in de orde van 
Oranje-Nassau), en heette Itim International. 
De focus van dat bedrijf  zat en zit in het ad-
viseren van bedrijven op cultuurverschillen en 
cultuurverandertrajecten. In 2014 hebben we 
het hele bedrijf onder de naam Itim Internati-
onal geschaard (software- en cultuurkant) en 
richtten we ons met name op de cultuurkant. 
In Finland hebben we 16 man in dienst en we-
reldwijd hebben we 80 franchisehouders in 37 
landen (waarvan 15 man in Nederland). 

Persoonlijk ben ik inmiddels met mijn vrien-
din van toen getrouwd en hebben we twee kin-
deren (5 en 4). 

Wat kom je tegen als ondernemer in Finland?
Zoals vaker genoemd, een heilig geloof in 

Finse professoren – buitenlandse professionals 
(tenzij Amerikaans) worden in eerste instantie 
gewantrouwd. Het vergt heel veel tijd, geduld 
en netwerken (in het Fins) voordat je je voet 
tussen de deur hebt als buitenlander.

De regels waar veel mensen het over heb-
ben, vallen op zich wel mee in onze tak van za-
ken. Een van de werknemers houdt zich bezig 

I N T E R V I E W  M E T  N E D E R L A N D S E 
O N D E R N E M E R S  I N  F I N L A N D

>>
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met alle noodzakelijke administratieve zaken 
met de Finse overheid. 

In het algemeen luistert de overheid goed 
als je aangeeft dat je het proces en de regels 
hebt gevolgd, maar je graag wat advies zou wil-
len hebben omdat je iets niets snapt (jezelf in 
een underdogpositie plaatsen).

Wat is volgens jou het verschil tussen onder-
nemen in Finland en Nederland?

Wat is volgens jou het verschil tussen on-
dernemen in Finland en Nederland?

Als er ergens geen regel voor is, dan loopt 
in Finland doorgaans alles vast; men schiet 
meteen in de schuilhouding. In Nederland, 
voor zover ik daar iets over kan zeggen, zijn er 
zoveel regels en zo weinig respect voor regels, 
dat iedereen maar wat doet – weinig duidelijk-
heid, wat ruimte biedt voor een wat meer risico 
georiënteerde houding. “Gewoon doen, en pro-
blemen oplossen wanneer ze komen”. 

Verder heb ik het idee dat als je in Finland je 
kwetsbaar en open opstelt als ondernemer en 
je de officials vraagt om hulp omdat je iets niet 
begrijpt, ze je heel graag willen helpen. Zolang 
je maar netjes volgens de regels speelt. 

Nederlanders hebben als pluspunt dat ze 
redelijk assertief zijn, en overal een mening over 
hebben. Dat heeft als nadeel dat je in een land 
als Finland snel vertrouwen verliest wanneer 
je makkelijk je houding veranderd. Omdat een 
mening in Finland iets is waarin je tijd stopt om 
te ontwikkelen en te toetsen aan de feitelijke 
werkelijkheid, is het “gedraai” van een typische 
Nederlander iets waar ze moeite mee hebben. 

Het feit dat Finnen veel nadenken, is om-
dat ze statements van mensen meteen toetsen 
aan hun eigen waarheidsbeeld. Iets is waar of 
niet. Dit houdt ook in dat je je eigen statements 
goed en helder moet kunnen formuleren en 
moet kunnen verdedigen. Voor veel Neder-
landers zijn statements iets om discussie mee 

A D V E R T E N T I E

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 

WERKEN MET ANDERE CULTUREN
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uit te lokken, zaken zijn niet zwart of wit, maar 
grijs. En dat gaat er bij een typische Fin heel 
lastig in. 

Daarnaast is het in Finland in mijn opinie 
redelijk moeilijk om negatieve feedback te krij-
gen die je constructief kan gebruiken. Door-
gaans resulteert een situatie waarbij je moge-
lijke klanten benadert, en zij niet zeker zijn over 
jouw diensten, in een eindeloze stilte. Ze zijn 
onzeker en willen dat niet toegeven. Ze zijn niet 
geïnteresseerd, maar willen jou niet kwetsen. In 
Nederland krijg je veel sneller feedback op za-
kelijke proposities (zaken doen of zeggen dat je 
iets gewoon niet interessant vindt). 

Het is relatief makkelijk om R&D-subsidies 
te krijgen via Tekes en initiële investeringen (via 
Ely-keskus, Tekes of Finnvera) wanneer je iets 
technisch gerelateerds wilt ontwikkelen dat 
“schaalbaar is”. Ik heb het idee dat dit in Ne-
derland lastiger is, maar vervolgens in Neder-
land weer makkelijker is om de volgende inves-
teringsronde binnen te krijgen – iets waar het in 
Finland heel erg aan ontbreekt. 

Wat is je erg tegengevallen de afgelopen ja-
ren?

Erg tegengevallen is wellicht de persoon-
lijke observatie dat Finnen alles te graag zelf 
willen doen en te weinig willen opsteken van 
vreemdelingen. Eigen ervaringen worden te 
vaak als universele waarheid opgeslagen, waar-
door ze kansen laten liggen. Daarnaast blijft de 
Finse obsessie met efficiency (in tegenstelling 
tot effectiviteit) een groot frustratiepunt. 

Zakelijk gezien is een toonbeeld hiervan 
hoe de Finse overheid omgaat met internati-
onalisatie. Ze roepen het zoveelste overheids-
bedrijf (Finpro/Team Finland) in het leven, 
waarvan het merendeel van de deelnemers 
mensen betreft die géén ervaring hebben met 
internationaal leiding geven of de werkelijkheid 
van kleine bedrijven (cashflow en betalingsge-

drag van klanten) en verspillen daar zoveel geld 
mee. Zonde. Toonbeeld van een overheid die te 
weinig aan de markt overlaat en bedrijven te 
overheidsafhankelijk maakt. 

Wat zijn voor jou de dingen die het allemaal 
waard maken?

De rust in Finland. Niet alleen de fysieke 
rust (niet zoveel verkeer en mensen) maar met 
name de mentale rust waardoor je niet het ge-
voel hebt dat je geleefd wordt. 

De natuur – zelfs al ben ik woonachtig in 
(Oost-)Helsinki, er is overal natuur aanwezig – 
heerlijk. 

De mensen – in het algemeen is er wei-
nig sprake van huftergedrag. Het feit dat Fin-
land een stuk groepsmatiger (collectiever) is 
dan Nederlands (waar iedereen denkt heer en 
meester te zijn) bevalt me enorm. 

De investeringen in onderwijs en R&D – 
voor relatief kleine landen is er naar de toe-
komst toe maar één ding dat er echt toe doet 
– zorgen ervoor dat je via goed onderwijs de 
bevolking opleidt, zodat je wereldwijd mee kan 
met de snel veranderende economische ont-
wikkelingen. En ervoor zorgen dat je investeert 
in nieuwe diensten en producten. Ik geloof dat 
mijn belastinggeld relatief gezien goed gebruikt 
wordt. 

Over Itim International 
Inzage in of jouw eigen culturele voorkeu-

ren en mogelijke valkuilen:
http://geert-hofstede.com/cultural-sur-

vey.html 
Inzage in of jouw bedrijfsomgeving diversi-

teit bevordert of niet:
http://geert-hofstede.com/organisational-

culture-scan-light.html 
Bedrijfswebsite: www.itim.org
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Eindelijk is het dan zover. De vakantie is be-
gonnen. Sanne, pappa en mamma gaan kam-
peren. Pappa heeft een mooie camping uitge-
zocht helemaal in midden Finland. Daar zijn 
heuvels en meren. Als je gaat fietsen, moet je 
eerst tegen de heuvel op trappen. En daarna ga 
je met een grote vaart naar beneden. Ze moe-
ten nu eerst een paar uur rijden met de auto 
om er te komen. Maar dat vindt Sanne niet erg. 
Het is best leuk achterin de auto. Pappa zet een 
CD op met kinderliedjes en alle drie zingen ze 
dan luid mee. 

De auto zit helemaal vol met allerlei spul-
len. Tassen met kleren, een koelbox, opblaas-
bare bedden, een tent, slaapzakken, speelgoed. 
Er kan haast niets meer in de auto. Er is nog 
net een plekje vrij voor Sanne op de achterbank. 
‘Beer moet er ook nog in’, zegt Sanne. ‘Die kan 
wel bij jou op schoot’, zegt pappa. Dat vindt 
Sanne een goed idee. Dan kan Beer alles goed 
zien vanuit de auto. Pappa tilt Sanne in het kin-
derzitje en dan gaan ze op weg.

‘Is het nog ver?’ vraagt Sanne. Ze kijkt naar 
buiten en ziet miljoenen groene dennenbomen 
en meren. Aan de andere kant van de auto flitst 
soms een auto voorbij. Ze hebben al heel wat 
liedjes gezongen. Maar nu vindt Sanne het wel 
lang duren. Beer is zelfs in slaap gevallen. ‘Nog 
een paar uurtjes. Dan zijn we er’, zegt pappa. 
Mamma kijkt achterom en geeft Sanne een 
prentenboekje. Sanne kijkt naar de plaatjes. 
Maar haar oogjes worden almaar zwaarder. Het 
prentenboekje glijdt uit haar handen. Sanne is 
in slaap gevallen.

Sanne wordt wakker als pappa roept: ‘We 
zijn er, we zijn er!’ Sanne zit rechtop in haar 

kinderzitje en wrijft de slaap uit haar ogen. 
Beer is ook wakker geworden en Sanne drukt 
Beer stijf tegen zich aan. Ze kijkt naar buiten 
en ziet dat de auto op een parkeerplaats staat. 
Pappa stapt uit en zegt: ‘Ik ga even vragen bij 
de receptie waar we onze tent kunnen opzet-
ten’. ‘Wat is een receptie?’ vraagt Sanne aan 
mamma. ‘Dat is een hokje of een kamer waar 
ze de bezoekers van de camping ontvangen’, 
zegt mamma. Pappa komt nu met een meneer 
van de camping aanlopen.

‘Dag mevrouw, dag jongedame. Lekker weer 
hé. Ik heb een mooi plekje voor jullie. Ik pak 
even mijn fiets en dan moeten jullie maar ach-
ter mij aanrijden’. Ze krijgen een mooi plaatsje 
onder een grote dennen-
boom.

‘Dat is mooi. Dan zit-
ten we in de schaduw als het warm 
wordt’, zegt mamma.

Pappa stapt als eerste uit de auto en tilt 
Sanne met Beer uit haar kinderzitje.

‘Zo prinses. Je mag pappa helpen met uit-
pakken van de auto’.

‘Ik wil fietsen en zwemmen. En jullie had-
den een ijsje beloofd’, zegt Sanne.

‘Nou, weet je wat. Pappa haalt de auto leeg. 
En wij gaan even op de camping kijken wat er 
allemaal is’, zegt mamma. ‘Wel straks helpen 

Kindervoorleesverhaal 

K A M P E R E N  I N  D E  Z O M E R
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met de tent opzetten hoor. Dat kan ik niet al-
leen’, zegt pappa.

Sanne en mamma lopen over de camping. 
Naast de receptie is een winkeltje waar ze wat 
boodschappen kunnen doen. Buiten staat een 
grote vrieskast met ijsjes. Sanne mag er een 
uitzoeken. Het wordt een ijsje aan een stokje.

‘Oh, kijk! Daar kunnen we fietsen huren’, 
zegt mamma. Er staan een heleboel fietsen. 
Ook fietsen met kinderzitjes.

‘Ik wil met pappa fietsen. Dan gaan we 
tegen de helling op fietsen en heel hard naar 
beneden. Dat heeft pappa gezegd’, zegt Sanne. 
Mamma kijkt nu heel bezorgd en zegt: ‘Wande-
len is ook heel leuk’.

Als ze terug komen staat de tent al over-
eind. De buurman heeft 

mij geholpen 
met de 

tent opzet-
ten’, zegt pappa. Een 

dikke man met een korte 
broek knikt. Naast hem staat een 

jongetje met een petje.
‘Ik heet Pekka. En jij?’ vraagt het jongetje. 

‘Sanne’, zegt Sanne. ‘Ik mag van mamma mor-
gen fietsen. Ga je ook mee?’ vraagt Sanne. ‘Mij 
best. Wij hebben ook een tent’. Pekka wijst naar 
een grote bungalowtent even verderop.

‘Je mag met mijn brandweerauto spelen’, 
zegt Pekka. ‘Ik wil liever fietsen’, zegt Sanne.

‘Kom jongens. Jullie hebben nog twee we-
ken om allerlei leuke dingen te gaan doen’, zegt 
pappa. 

‘Ga maar eens kijken in de tent. Je hebt je 
eigen slaapkamertje’, zegt pappa. Binnenin de 
tent is het warm. Achter in zijn twee aparte 
slaapkamers van tentdoek. ‘Waar is mijn bed?’ 
vraagt Sanne.

‘Die moeten we nog oppompen net als een 
fietsband’, zegt pappa. Sanne moet lachen.

‘We gaan vanavond maar wat pizza’s halen. 
Die eten we gezellig voor de tent op’, zegt mam-
ma. ‘En we trekken een lekker flesje wijn open’, 
zegt pappa. ‘Ik lust geen wijn’, zegt Sanne. ‘Jij 
krijgt een glaasje limonade’, zegt mamma.

Als ze gegeten hebben, maken ze met z’n 
drieën nog een wandeling rondom de camping. 
‘Oh kijk! Daar kun je zwemmen, zegt mamma. 
Ze lopen naar een meertje tegenover de ingang 
van de camping. 

‘Mamma, mag ik morgen met Pekka gaan 
zwemmen?’ vraagt Sanne. ‘Natuurlijk’ zegt 
mamma, ‘we gaan allemaal zwemmen mor-
gen’. 

Het begint al een beetje laat te worden. 
Mamma tilt Sanne op en loopt met haar in haar 
armen terug naar de tent.

‘Tandjes poetsen. En dan lekker slapen. Het 
is een lange dag geweest’, zegt mamma.

Sanne loopt met mamma naar het wasge-
bouw. ‘Morgen gaan we ook lekker douchen na 
het zwemmen’, zegt mamma. Sanne poetst wel 
twee keer haar tanden. ‘Goed zo’, zegt mamma.

Pappa zit voor de tent. Hij zwaait naar 
mamma en Sanne als ze aan komen lopen.

‘Mag ik nog even opblijven?’ vraagt Sanne. 
‘Ach, waarom niet, het is vakantie, nog eventjes 
dan’, zegt mamma.

Ze zitten nog een tijdje te kletsen maar dan 
>>



20

moet Sanne toch echt naar bed.
‘Kom prinses. In je slaapzak’, zegt pappa. 

Hij ritst de tent open en doet een lampje aan. 
Sanne trekt haar pyjama aan en kruipt in haar 
slaapzak. Beer ligt er ook in. Pappa vertelt nog 
een verhaal. Sanne is moe en valt snel in slaap.

Midden in de nacht wordt Sanne wakker. 
Het tentdoek wappert heen en weer. En er val-
len regendruppels op de tent. Eerst zachtjes, 
maar dan steeds harder. Straks wordt ik he-
lemaal nat, denkt Sanne. Ze hoort pappa luid 
snurken tussen de regendruppels door. En dan 
hoort ze een harde knal. Ze houdt Beer stevig 
vast. Er komt nog een harde knal. Sanne moet 
er een beetje van huilen. Ze wil naar mamma 
toe. 

Ze kruipt uit haar slaapzak met Beer en staat 
nu in de voortent. Ze stoot met haar teen tegen 
een campingstoeltje aan. ‘Au!’ gilt ze. Mamma 
is wakker geworden. ‘Wat is er?’ roept ze.

‘Ik ben bang. Ik wil bij jou slapen’, zegt San-
ne. ‘Het onweert. Sanne is bang’, zegt mamma.

‘Kom maar hier’, zegt pappa en trekt Sanne 
naar zich toe. Ze kruipt tussen hen in.

‘Worden we nu helemaal nat door de re-
gen?’ vraagt Sanne.

‘Nee hoor, deze tent kan wel tegen een 
flinke regenbui en hij is stormvast’, zegt pappa.

‘En voor een beetje onweer zijn we niet 
bang hé mamma’, zegt pappa.

‘Dat hoort wel een beetje bij kamperen. Het 
is ook wel spannend. Maar je ligt veilig tussen 
ons in’, zegt mamma.

‘Beer is helemaal niet bang’, zegt Sanne en 
geeft Beer een dikke zoen. Het is opgehouden 
met onweren en het regent nu zachtjes. Sanne 
vindt het nu wel gezellig in de tent en ze is niet 
bang meer.

‘Ik ga morgen naar het meertje, zwemmen 
met Pekka’, zegt Sanne.

‘Ga nu maar lekker slapen’, zegt mamma.
‘Welterusten prinses’, zegt pappa. Sanne 

luistert nog een tijdje naar de regendruppels 
die zachtjes op de tent vallen. En dan valt ze 
toch echt in slaap na deze eerste spannende 
vakantiedag.

 
Ellen Schrijver

 
Het NviF zomerkamp is in het laatste week-

einde van juni. Voor aanmelding en informatie 
Joanneke: jhtalsma@hotmail.com

Het is goed verkeren in Finland, of heb ik 
het nu verkeerd? 

Er was een week geleden veel te doen op de 
Facebook-pagina van de NViF. Wat was er aan 
de hand? Een belangrijk event? Een medelan-
der in nood? Gratis appeltaart bij de ambas-
sase?

Niets van dat alles. Een persoon had een 
vraagje op de pagina gezet waarin hij vroeg wat 
er zoal aan tips gegeven kunnen worden als je 

in Finland aan het verkeer wilt deelnemen (hij 
wilde een auto huren en het land gaan verken-
nen). Nog nooit waren er zoveel meningen over 
een onderwerp en een ware storm van reacties 
was het gevolg.

Dat deze persoon na alle reacties alsnog 
een auto durfde te huren en de Finse weg op 
te gaan vind ik getuigen van dapperheid op z’n 
puurst!

Nederlanders die uiteraard de beste, meest 

V E R K E R E N  I N  F I N L A N D  Door: Marcel van der Vliet
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correcte weggebruikers van de wereld zijn had-
den namelijk nogal wat aan te merken op de 
manier waarop het verkeer geregeld is in Fin-
land en al helemaal op de andere weggebrui-
kers (die voor het gemak maar even allemaal 
over één kam geschoren werden).

Zo werd er gewaarschuwd voor de koppig-
heid van de Finse weggebruiker. Daardoor moet 
voorrang vaak genomen worden, omdat het 
niet gegeven wordt. De Finse bestuurder kan 
ook heel eigenzinnig op de linkerbaan van een 
snelweg blijven hangen. En dat hoeft geen pro-
bleem te zijn want men mag in Finland rechts 
inhalen mits men niet gaat slalommen. 

Verkeersaanduidingen vormden het andere 
onderwerp van discussie. Het ontbreken van 
voorrangsborden en haaientanden op de weg is 
iets waar men  aan moet wennen. Vooral in de 
stad moet men erg goed uitkijken bij elke krui-
sing wie er nu eigenlijk voorrang heeft. Stop-
lichten staan aan de overkant van de kruising. 
Heb je in Nederland weleens een stijve nek ge-
kregen als je vooraan stond bij het stoplicht en 
je via slangachtige bewegingen moest probe-
ren een glimp van het stoplicht op te vangen? 
Daar heeft men in Finland dus geen last van. 
Gewoon voor je uit blijven kijken dus!

Qua weggebruik viel mensen op dat wan-
neer een Finse weggebruiker op een kruising 
met dubbele rijbaan linksaf gaat (uiteraard met 
minimaal of ontbrekend knipperlichtsignaal), 
de bestuurder eerst op de linkerbaan terecht-
komt en dan pas naar de rechterbaan gaat. 

Parkeren kan inderdaad ook een uitdaging 
zijn, omdat er wel eerst een cursus nodig is om 
de aanduidingen voor betaald parkeren te kun-
nen begrijpen. Er wordt namelijk onderscheid 
gemaakt in werkdagen, zaterdagen en zon- en 
feestdagen. Probeer maar eens uit te vogelen 
wanneer er nu wel en niet geparkeerd mag 
worden en voor hoelang op welke dagen aan de 
hand van bijgevoegde foto.

Verder moet men inderdaad voetgangers 
op zebrapaden voorrang verlenen ook als deze 
het zebrapad nog niet betreden hebben (reken 
daar als voetganger nooit op als je leven je zoet 
is). Als de auto op de rijbaan naast jou stopt 
voor een zebrapad, moet jijzelf ook stoppen 
(ongeacht of je een voetganger in zicht hebt of 
niet). Dit geldt ook voor de tegemoetkomende 
auto!

In Finland is het veel rustiger dan in bijvoor-
beeld Nederland en ondanks alle frustraties, 
gebreken en onduidelijkheden was men het er 
toch wel over eens dat het in Finland over het 
algemeen goed verkeren is! Rijd je voorzichtig!?
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Dus je hebt een Noorderlicht-redacteur die 
een lekkere bal kan trappen. Een bestuurslid, de 
Koningsdag-coördinator, die een jeugdvoetbal-
team coacht en een lid in Turku die als professi-
onele trainer een nieuwe lichting Litmanens op-
leidt (en vroeger ook die Noorderlicht-redacteur 
maar das dus niks geworden). En nu vraagt u zich 
wellicht af of die wereldberoemde NViF-voetbal-
kampioenschappen wederom georganiseerd wor-
den. Dat zou toch moet lukken met zoveel talent 
in de gelederen.

Aan voetballen heb ik goede herinneringen. 
Op straat bijvoorbeeld. Het schoolplein van een 
naburige lagere school was de plek van verza-
melen voor de jongens en meisjes van mijn leef-
tijd (tot 12 jaar). En daar, in het midden van een 
woonwijk, speelden we dagelijks 1 of 2 uur met 
kleine voetballen of tennisballen, op een stoep-
tegelplein. Aan een zijde van het plein was een 
klimrekje een doel, aan de andere zijde bestond 
het doel uit een denkbeeldig rekje tussen 2 jas-
sen op de grond. Ik geloof dat we elke dag ruzie 
maakten met betrekking tot de geldigheid van 
geclaimde doelpunten. Te hoog was die bal of ze-
ker op de paal want denkbeeldige rekjes verande-
ren nogal eens van afmeting, afhankelijk van het 
spelverloop. Het ging ook eigenlijk veel meer om 
de interactie, het uitdagen van elkaar, het maken 
van grappen, elkaar te slim af zijn, de bal tussen 
de benen doorspelen, dan om het winnen van een 
wedstrijd.

Op de middelbare school waren de school-
voetbalteams akelig serieus. Het spel zelf boeide 
mij niet zo, tennis was mijn dagelijkse bezigheid 
geworden, dus al gauw behoorde ik tot de catego-
rie; ach, je mag wel met ons meespelen (kan toch 
geen kwaad). Het voetballen heb ik daarop jaren 
links laten liggen.

Dat veranderde weer in de loop van mijn stu-
dietijd. In Amsterdam probeerden enkele kamera-

den en ik vele sporten uit via de studentensport-
clubs en op een bepaald moment ontstond er een 
leuke vriendengroep die graag middagen en avon-
den met elkaar doorbracht. Er werd voorgesteld 
een zaalvoetbalteam te vormen waarbij wij ons 
al zegevierend door de wijken van de stad zagen 
trekken. We hadden beter moeten weten. Op zo-
merse middagen in het Vondelpark of op pleintjes 
in het centrum speelden we wel eens tegen wie er 
maar mee wilde doen. De allochtone balgooche-
laars dolden ons doorgaans aan alle kanten. Maar 
daar stond tegenover dat wij, als vrienden, een 
team vormden, elkaars fouten opvingen en de 
schade beperkten. Afijn, we schreven ons dus in 
voor de voetbalcompetitie in de zaal. De eerste 
wedstrijd in Bos en Lommer ging met 1-13 verlo-
ren. De tegenstanders kregen de slappe lach van 
onze keeper en wij zelf ook. De tweede wedstrijd 
eindigde in 5-11 en nu kregen er enkelen van ons 
last van hun trots. Zij hadden jarenlang op zater-
dag gevoetbald en werden hier afgedroogd als 
beginners. Daarop werd dus Danny, een huis-
genoot van iemand en spelend in de Ajax-jeugd 
(nee, niet Danny Blind), in stelling gebracht. Hij 
behoorde niet tot ons ingeschreven team maar 
dat wist toch niemand. In Weesp viel Danny in 
bij een 0-2 achterstand. Bij zijn eerste balcontact 
schoot hij de 1-2 binnen. Het tweede schot be-
landde loeihard op de kin van de arme keeper die 
gestrekt en knock-out tegen de grond ging. Wij 
maanden Danny tot beheersing maar dronken na 
afloop wel een pils extra op de goede afloop (6-4 
winst). In de Bijlmer moesten we het wederom 
zonder Danny stellen. Daar, tegen een team van 
Antilliaanse komaf, zagen we alle hoeken van de 
zaal. Die gasten hadden zoveel techniek dat, als 
ze iedereen omspeeld hadden en de bal het doel 
inrolden, ook wij niets anders konden dan klap-
pen voor ze. We eindigden dat jaar ergens onderin 
maar konden toch niet degraderen. 

Het jaar daarop ging het al stukken beter. 
Door de vele directe aanwijzingen aan elkaar 

V O E T B A L L E N
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(speel af eikel) leerden we dat zaalvoetbal een 
teamsport is, de bal moet rondgaan in plaats 
van jijzelf. Spelinzicht is nooit mijn sterkste kant 
geworden maar enige balbehendigheid compen-
seerde dat gebrek. In iedere wedstrijd pikte ik wel 
een doelpuntje mee en één daarvan kan ik nu nog 
navertellen. Ben toen van eigen helft vertrokken 
op een dieptepass, accelereerde en aangezien 
ik snel kon lopen was ik als eerste bij de bal. Bij 
gebrek aan ideeën wat te doen heb ik ineens vol 
met links uitgehaald en verraste de keeper, mijn 
medespelers en tegenstanders volkomen. Dat 
moet je dus niet doen zeiden ze na afloop, maar 
hij vloog er wel glashard in. Een droge knal, laag in 
de verre hoek. Heerlijk gevoel.

Na de studiejaren hebben we nog een jaar of 
twee in de zaal gevoetbald als team, maar de dis-
cipline om wekelijks te spelen werd moeilijker met 
opkomende andere verplichtingen en het team 
viel langzaam uiteen. Daarna troffen we elkaar 
vooral in elkanders huizen voor het gezamenlijk 

kijken van de Europese wedstrijden van Ajax en de 
wedstrijden van het Nederlandse elftal. Het zelf 
spelen was voorbij. 

De NViF-voetbalkampioenschappen
Het is nu alweer een jaar geleden dat er tij-

dens de wereldkampioenschappen in Brazilië 
een heus NviF-voetbalkampioenschap werd ge-
organiseerd. Op die gedenkwaardige middag op 
vrijdag 13 juni 2014 voltrok zich een sensatie. 
Het verslag moet je hier nog maar eens nalezen: 
http://www.nederlandsevereniging.fi/list-all-
events-2/laatste-verslagen/210-verslag-voet-
balkampioenschappen2014

Komt ie er dus weer dit jaar? 
De NViF heeft het plan wederom een 

voetbaltoernooitje te houden. Volg de aan-
kondigingen in onze nieuwsflits, op onze 
web- of FB-site. Trap je een balletje mee?  
Contact: Mbemers@telfort.nl Michael

Wat is nu lekkerder dan een chocolade-bis-
cuitcake? Lekker snel en erg makkelijk, vooral 
als je even wat tijd hebt en iets verschrikkelijk 
lekkers op tafel wilt toveren bij de koffie of thee. 

 
Ingrediënten 
- 200 gram donkere chocolade 
- 150 gram boter op kamertemperatuur 
- 200 gram biscuitjes – bijvoorbeeld digestieve 
biscuit

Werkwijze
Neem de biscuitjes en verkruimel ze. Zelf 

hou ik van iets grover verkruimeld, want dat 
geeft een lekkere “bite” aan de cake. De boter 
zorgt ervoor dat het geheel bij elkaar blijft als 
het gekoeld is. Verhit de chocolade totdat het 
gesmolten is en doe alles bij elkaar. Lekker alles 
mengen en in een bak doen. Elke bak is goed, 
maar vergeet niet vershoudfolie te gebrui-
ken anders zul je het niet uit de vorm kunnen 
krijgen. Je kunt het ook in een aluminiumfolie 
doen, gevormd als een bak. Even een paar uur 
koelen in de koelkast, ongeveer 2-3 uur, en dan 
lekker genieten.

Je kan het lekkerder maken met bijvoor-
beeld pecannoten of hazelnoten of zelfs mar-
schmallows. Eet smakelijk.

Eric Kroon

C H O C O L A D E - B I S C U I T C A K E
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Graag houden wij u op de hoogte van 
nieuws en activiteiten van de Neder-
landse 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, onder andere 
op het gebied van cultuur, handel & in-
novatie en publieksdiplomatie.

Nits-concert
De populaire rockgroep Nits bracht een be-

zoek aan Finland in het kader van hun 40-jarig 
jubileum. Zij gaven concerten in Tampere, Hel-
sinki en Turku. De ambassade was erbij en stelde 
de volgende vragen:

- Waarom kozen jullie voor een bezoek aan en 
3 concerten in Finland?

Vanaf 1982 treden we met regelmaat in Fin-
land op. We hebben op vele festivals gespeeld en 

veel van Finland gezien. We hebben een flinke 
groep trouwe fans in Finland. We werken ook 
samen met diverse Finse musici. Het zijn fijne 
mensen om mee te werken en er zijn gedurende 
de jaren diverse vriendschappen ontstaan. 

- Hebben jullie al vaak in Finland opgetreden?
Er zijn jaren geweest dat we zeker 1 keer per 

jaar in Finland optraden. De laatste jaren is het 
meestal met een regelmaat van 2-3 jaar. Deze 
tour, in het kader van ons 40-jarig jubileum, 
stond eigenlijk vorig jaar in de agenda maar door 
familieomstandigheden kon de tour toen helaas 
niet doorgaan.

- Hoe waren de reacties van het publiek?
Heel goed, de sfeer zat er goed in! Het pu-

bliek reageerde heel enthousiast op de liedjes. 
Tijdens het concert gaven we het publiek een 
aantal keer de keuze welk nummer ze wilden ho-
ren en dat zorgde voor een leuke interactie met 
het publiek. 

Seminar over informatietechnologie in 
de gezondheidszorg

Vorige maand organiseerde de ambassade 
een seminar met als thema ‘Infor-
mation Technology in Healthcare’. 
Tijdens het seminar vonden interes-
sante discussies plaats over de rol van 
informatietechnologie en ‘big data’ in 
de gezondheidszorg en welke kansen 
dit biedt voor bedrijven. Ook werd er 
gesproken over de ontwikkelingen van 
gepersonaliseerde geneeskunde.

Finland en Nederland scoren beide 
zeer hoog op de kwaliteit van de ge-
zondheidszorg. Op diverse gebieden 
worden kansen gesignaleerd voor sa-

N I E U W S  V A N  D E  A M B A S S A D E :

Concert de Nits in Helsinki 
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menwerkingsmogelijkheden. Onder andere op 
het gebied van het delen van ‘best practices’, het 
gezamenlijk werken aan innovaties en kennis 
opdoen over de organisatie van de ecosystemen 
van startups in beide landen.

De sprekers van het seminar waren afkom-
stig van de volgende organisaties: TNO, Innova-
tion Quarter, Philips, Wellmo, Sitra en de Neder-
landse ambassade.

Fietsen, fietsen, fietsen
Ook dit voorjaar heeft de ambassade weer 

de diplomatieke parkeerplaats voor de ingang 
van de ambassade ter beschikking gesteld aan 
de stad Helsinki voor de plaatsing van een fiet-
senrek. Het fietsenrek is oranje, heeft de vorm 
van een auto en het past precies op een auto-
parkeerplaats. Het biedt plaats aan ca. 12 fiet-
sen. Het is goed om te zien dat het fietsenrek 
elke dag goed gevuld is!

In de weekendeditie van Hufvudstadsbladet 
(HBL) op 8/9 mei stond een groot artikel met 
een interview met ambassadeur Swarttouw. Het 
artikel was onderdeel van een speciale editie 
op het gebied van mobiliteit. De ambassadeur 
vertelde onder meer over de fiets als belangrijk 
transportmiddel en de 
huidige infrastructuur 
in Helsinki. Daarnaast 
nam ook de officiële 
houten ambassadefiets 
een prominente plek in. 

Op zaterdag 16 
mei vond ‘Stadin Kelat’ 
plaats. Dit is een eve-
nement dat dient als 
opening van het fiets-
seizoen. De ambassade 
nam ook vorig jaar deel 

aan dit evenement. Ook al vinden wij Nederlan-
ders dat er niet een specifiek fietsseizoen is; fiet-
sen kun je het gehele jaar door! Het evenement 
begon met een fietsparade vanaf Narinkkatori 
naar Teurastamo. De ambassade was goed ver-
tegenwoordigd met de twee houten ambassa-
defietsen en een Babboe-bakfiets. We deelden 
rood/wit/blauwe vlaggetjes en oranje fietsza-
delhoesjes uit die dankbaar in ontvangst werden 
genomen.

Ingenieurs te gast in de residentie
Gezamenlijk organiseerden de drie techni-

sche universiteiten van Nederland een ‘Dutch 
Engineers Alumni Nordic Tour’. Alumni van de 
Universiteit van Twente, de TU Delft en de Tech-
nische Universiteit Eindhoven werden uitgeno-
digd voor een netwerkevenement. Ambassades 
in Kopenhagen, Oslo, Stockholm en Helsinki 
stelden de residentie hiervoor beschikbaar. In 
Helsinki waren ruim 40 gasten aanwezig. Er 
werd geluisterd naar diverse presentaties en ver-
volgens werd er gezellig geborreld. 

www.netherlands.fi 
www.facebook.com/netherlandsembassy-

helsinki

Alumni-evenement in de residentie
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Op Nederlandse internetpagina’s kwam ik 
af en toe DigiD-informatie tegen, en ik vroeg 
me af of deze ook aan niet-ingezetenen wordt 
verstrekt. Ik heb het eens uitgezocht, aangezien 
ik een reis naar Nederland gepland had (inmid-
dels achter de rug), en het blijkt sinds begin dit 
jaar inderdaad mogelijk te zijn via digid.nl. Je 
hebt hiervoor nodig:

• De Nederlandse nationaliteit 
• Een geldig Nederlands paspoort of iden-

titeitskaart
• Een burgerservicenummer
• Een mobiel telefoonnummer waarop je nu 

en in Nederland sms-berichten kunt ontvangen
• Een e-mailadres 
Het burgerservicenummer staat tegen-

woordig weer in het paspoort (achterzijde 
plastic kaartje). Na het aanvragen van de DigiD 
moet je binnen dertig dagen naar een service-
balie in Nederland om de aanvraag in persoon 
te bevestigen met paspoort/ID kaart en de ont-
vangen verificatiecode. Er zijn diverse locaties 
in Nederland (https://www.digid.nl/over-di-
gid/digid-via-balieuitgifte/), maar de meest 
gebruikelijke is denk ik wel Haarlemmermeer 
(Schiphol). Hiervoor moet je nog apart een tijd 
reserveren via paspoortbalie.nl.

Ik besloot mijn DigiD aan te vragen, je weet 
immers nooit wanneer je het nodig hebt. Ik 
maakte een gebruikersnaam en een wacht-
woord aan, koos voor sms-verificatie, en kreeg 
vervolgens een sms met verificatiecode. Een-
maal op Schiphol ging ik naar de balie, waar 
je paspoort/id-kaart wordt gescand en daarna 
vraagt men de verificatiecode. Hierna doet 
het systeem wat (duurde opvallend lang trou-
wens), waarna de definitieve activeringscode 
wordt aangemaakt en uitgeprint. Deze moet 

men dan weer binnen 
vier weken via digid.
nl activeren, waarbij 
je de bij de aanvraag 
aangemaakte ge-
bruikersnaam en het 
wachtwoord nodig 
hebt (goed onthouden dus, want je krijgt deze 
niet opnieuw voordat de DigiD geactiveerd is). 
Na enkele pogingen herinnerde ik mijn wacht-
woord weer, waarna er een verificatiecode via 
sms werd verstuurd voor definitieve bevesti-
ging. Hierna was de registratie compleet en de 
DigiD klaar voor gebruik. 

Tot slot nog een waarschuwing: bij elk ge-
bruik wordt een sms verstuurd ter extra verifi-
catie (naast het wachtwoord). Dit begon mij te 
irriteren en toen ik zag dat je dit kan uitzetten 
besloot ik dit te doen, niet wetende, dat je het 
vervolgens als niet-ingezetene NIET meer kan 
aanzetten. Dit is dus niet aan te raden; voor mij 
te laat, maar het werkt nog wel, ik kan alleen 
mijn wachtwoord niet meer opvragen en wijzi-
gen mocht ik het ooit vergeten.

Ramon Dibbets

A A N V R A A G  D I G I D  VA N U I T  H E T  B U I T E N L A N D
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A D V E R T E N T I E

1,2 miljoen producten in 2.500 categorieën
250 winkels

25.000 reviews van producten
www.vertaa.fi

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

A D V E R T E N T I E

 
 

 

 

 

 

 

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 september 2015
Artikelen, tekeningen en foto’s dienen verzonden te worden naar de redactie. Teksten met zo min mo-
gelijk lay-out aanleveren. Plaatjes in jpg- of pdf-formaat in een zo hoog mogelijke resolutie. Tabel-
len en foto’s graag apart inleveren (niet in pdf of een grafisch formaat, foto’s niet geïntegreerd in het 
tekstdocument)! Alle Office-documenten worden geaccepteerd. Verstuur het geheel per e-mail naar  
noorderlicht@nederlandsevereniging.fi.

Verhuisd? 
Geef tijdig uw adres door aan het secretariaat. Als u e-mail hebt en u wilt dat we u via dat medium berichten sturen, dan 
vernemen we dat graag!! Nieuwsbrieven met het laatste nieuws kunnen zo onmiddellijk worden bezorgd. Het Noorderlicht 
doet zijn best, maar helaas is de agenda niet altijd up-to-date! Geef daarom uw e-mailadres aan ons door. We houden u op 
de hoogte. Geef het ook door als u bepaalde e-mails niet wenst te ontvangen. 

Website
Op Facebook houden we u de hoogte van onze activiteiten en plaatsen leden voor groepsleden relevante informatie en 
links. Op onze website kunt u alle officiële mededelingen vinden, informatie over activiteiten en interessante cultuur-
historische zaken.

Internet
website: nederlandsevereniging.fi
foto’s: http://nvif.picturepush.com/
facebook: facebook.com/groups/nedverfin

Eens per maand

OULU
Neem contact op met onze secretaris als je iets leuks in Oulu wilt organiseren.

JYVÄSKYLÄ
In Jyväskyla zijn Joanneke & Jelmer heel actief met organiseren van activiteiten. Neem contact op!

HELSINKI
Kijk op de Facebook pagina voor activiteiten.

Contactpersonen
Regio Contactpersoon Email Tel
FORSSA Jos Helmich forssa@nederlandsevereniging.fi 044 - 331 7766
JOENSUU Contactpersoon Joensuu joensuu@nederlandsevereniging.fi
JYVÄSKYLÄ Joanneke Reudler Talsma jyvaskyla@nederlandsevereniging.fi 044 - 946 1655
KUOPIO Jackie Peterson kuopio@nederlandsevereniging.fi 
LAPLAND Deze functie is beschikbaar.  
LAPPEENRANTA Nellie Visscher-Jäkkö lappeenranta@nederlandsevereniging.fi 05 - 424 081
LÄNSI-UUSIMAA Stephan Vermeulen lansi_uusimaa@nederlandsevereniging.fi 
MIKKELI Marja de Jong mikkeli@nederlandsevereniging.fi
OULU Marina Nijhuis oulu@nederlandsevereniging.fi
TAMPERE Johan Plomp tampere@nederlandsevereniging.fi 040 - 718 7684
TURKU Hetty Bosgoed turku@nederlandsevereniging.fi  040-8656779
YLIVIESKA Maaike Beenen ylivieska@nederlandsevereniging.fi 050 - 599 3116

Regiocoördinator is Jelmer Elzinga: regionaal@nederlandsevereniging.fi
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A D V E R T E N T I E

Zoekt U...

een WordPress pagina?

een logo?
een brochure?

een illustrator?

Kijk eens op: www.friisi.fi

Zoals het thuis smaakt,
                             smaakt het nergens!

Holland at Home is dé online supermarkt voor Nederlanders
in het buitenland. Waarom?

Bezoek ons op www.holland-at-home.nl of mail ons via info@holland-at-home.nl

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.

A D V E R T E N T I E


