
Nederlandse Vereniging in Finland
jaargang 21, nummer 4, december 2015

NOORDERLICHT
Nederlandse Vereniging in Finland
jaargang 21, nummer 4, december 2015



2

Bestuur Vereniging
Voorzitter
Michael Boelen (040 - 828 8619)
voorzitter@nederlandsevereniging.fi
Penningmeester
Bart van Ribergen
penningmeester@nederlandsevereniging.fi
Secretaris
Marcel van der Vliet (040 - 560  3849)
Jääskeläntie 39 A1
02660 Espoo
secretariaat@nederlandsevereniging.fi
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij het 
secretariaat.

Noorderlicht
Hoofdredacteur 
Michel de Ruyter
040-7676428

Stuur kopij naar
noorderlicht@nederlandsevereniging.fi

Graficus
Dave Bekkema (lay-out)
Dave Bekkema (omslagfoto)

Vaste schrijvers
Peter Starmans
Marketta Hoogesteger
Suzanne Buurman

Ledenwerving en sponsors
Michael Boelen
informatie@nederlandsevereniging.fi

Contributie per jaar
12,50 € proeflidmaatschap voor jongeren
27,50 € per persoon 
40 € per familie 
 
Bank
Nordea - Senaatintori 
Rekeningnummer: 200138-476383
IBAN: FI 8320 0138 0047 6383
SWIFT: NDEAFIHH

Internetredactie
Jelmer Elzinga - Hoofdredacteur
Peter Starmans - Lid

Algemene hulp
admin@nederlandsevereniging.fi

C O L O F O N
Nederlandse Vereniging in Finland

jaargang 21, nummer 4, december 2015

Meer verhalen en pagina’s in de .pdf versie van Het Noorderlicht!
http://www.nederlandsevereniging.fi/publicaties/noorderlicht

http://www.nederlandsevereniging.fi/publicaties/noorderlicht


3

Beste lezers,

Veel winterverhalen in dit Noorderlicht, 
maar als je naar buiten kijkt valt dat nog een 
beetje tegen, of mee natuurlijk. Duidelijk is 
dat iedereen er klaar voor is en lekker tegen de 
open haard aankruipt of veel meer binnen is. 
Het is al een paar keer aangegeven, maar ik heb 
de twijfelachtige eer om hier nogmaals offici-
eel aan te kondigen dat dit de laatste papieren 
versie van het Noorderlicht is. Ik heb het even 
moeten nakijken op de website, maar het 

Noorderlicht bestaat sinds 1994, dus aan een 
lange geschiedenis komt een (papieren) eind. 
Zoals gezegd gaat het blad helemaal niet ter 
ziele, maar verschijnt het voortaan uitsluitend 
nog in pdf. Maar wel volledig in kleur! Ik wens 
jullie veel leesplezier en...
hele fijne feestdagen,

Michel

R E D A C T I O N E E L

I N H O U D

S P O N S O R S

Rijnlanderweg 774
2132 NM Hoofddorp

Nederland

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!

Redactioneel 3
Stabiliteit 4
Olympiade berlijn 1936 6
Kerstverhaal – Een Finse kerst 10
De 10 stellingen aan... 12
Licht in de duisternis in Jyväskylä 14

De Finse winter 15 
Oliebollen 16
Skieën 18
De Fins-Nederlandse Fin 19
Sneeuw 20
Nieuws van de ambassade 22

HOLLAND AT HOME
Your online Dutch supermarket



4

Het is de laatste zondagavond in november. 
Het is vroeg donker zoals gebruikelijk maar met 
+5 eigenlijk te warm voor deze tijd van het jaar. 
Buiten stormt het nu en slaat de regen de ra-
men. Binnen brandt de haard en jazz en kaars-
licht vullen de sfeer aan in de kamer. Het is tijd 
om zowel terug als vooruit te kijken.

 
Voor de Nederlanders in Finland is dit een 

hele mooie periode van het jaar. Dit weekeinde 
op zaterdagochtend in Kauniainen kwamen Sin-
terklaas en maar liefst 5 pieten de pepernoten, 
chocoladeletters en kadootjes uitdelen waar 
130 kinderen zo reikhalzend naar uitkeken. De 
zaal zat zoals ieder jaar bomvol met bijna 300 
hele of halve landgenoten en hun families. De 
groepen van de Nederlandse school maakten 
er een fantastische voorstelling van. Filmpjes, 
dansjes, kwisvragen, liedjes en woordspelletjes; 

van alles werd voor Sint en Piet opgevoerd. De 
bekendste Sinterklaasliedjes werden door ie-
dereen volmondig meegezongen en prachtig 
begeleid op piano en viool door Luut met zijn 
dochters. Met de overdracht van de Neder-
landse taal en culturele traditie zit het wel snor 
hier in Finland. Daar kun je bij de NTC-school 
en bij de NViF van op aan. In Tampere werd en-
kele weken geleden nog Sint-Maarten gevierd 
met de kinderen die lampionnen maakten en 
snoep ophaalden. Behalve de grootstedelijke 
Sinterklaasviering werd dit weekeinde in Jyväs-
kylä al een vroege kerstbijeenkomst gehouden. 
Op 4 en 5 december gaat de Sint dan nog langs 
in Tampere, Jyväskyla en in Oulu. En het jaar 
wordt afgesloten met de traditionele kerstvie-
ring in Helsinki op 19 december. En al is zo onze 
eindejaarskalender voorspelbaar en stabiel, 
we mogen daar met zijn allen juist heel trots 

S T A B I L I T E I T

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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op zijn. Die tradities zullen ook in 2016 worden 
voortgezet. Dank iedereen voor jullie inzet!

 
Wat ook hetzelfde blijft voor het jaar 2016 

is de bijdrage of contributie die we betalen ten 
behoeve van de activiteiten van de NViF. Geen 
verhoging dus. We handhaven dezelfde tarie-
ven (40 euro voor een gezinslidmaatschap, 
27,50 voor een individueel lidmaatschap). Tij-
dens het Leidens Ontzet begin oktober onder-
steunde een meerderheid van de aanwezigen 
met tevredenheid de huidige gang van zaken 
binnen de vereniging. We staan er gezond voor, 
hebben een gevarieerde kalender, een stabiel 
ledenaantal, een enthousiast bestuur en zien 
de komende jaren met vertrouwen tegemoet. 
Er is geen reden voor grote wijzigingen.

 
Kleine aanpassingen doen we natuurlijk 

wel. Dit is de laatste Noorderlicht-editie die 
op papier verschijnt. Vanaf het eerste kwartaal 
verschijnt het Noorderlicht uitsluitend digitaal. 
Maar wel in kleur en zonder de beperking van 
maximaal 24 pagina’s. Een snelle distributie 
en de aanzienlijk gemakkelijkere administratie 
zijn grote verbeteringen voor het hele team dat 
daar aan werkt.

 
De vereniging heeft met ruim 25 activitei-

ten goed gedraaid in 2015. De bekendste eve-
nementen zijn natuurlijk onze Koningsdag- en 
Sinterklaasvieringen. Traditiegetrouw organise-
ren wij daarnaast ook een nieuwjaarsreceptie 
(zaterdag 16 januari 2016), het Leidens Ontzet 
(eerste zaterdag in oktober), kwartaalborrels en 
een kerstviering.  

 
Enkele nieuwe activiteiten zijn daarbij het 

afgelopen jaar heel succesvol geweest en vra-
gen om een herhaling in 2016. Het kookcafé 
trok een groep jonge en bekende en ook min-
der bekende potentiële leden aan. Het dansen, 

tezamen met de Dutch Lost in Finland, trok 
nieuwe gezichten aan. Jonge mensen die elk 
hun eigen verhaal hebben over wat hen naar 
Finland heeft gebracht. En die ervaringen wor-
den graag gedeeld tijdens onze bijeenkomsten. 
Ook volgend jaar ontplooien we daartoe weer 
nieuwe initiatieven.

 
Het is belangrijk dat de weg naar NViF-ac-

tiviteiten gemakkelijk blijft worden gevonden. 
Daar slagen we momenteel redelijk in. Dankzij 
de stabiliteit binnen de vereniging, de uitvoe-
rige communicatie op de website en FB, de 
regelmatige nieuwsbrieven en het uitgebreide 
netwerk onder medelandgenoten. 

 
Wij zetten 2016 op dezelfde stabiele voet 

voort. En we staan uiteraard open voor initi-
atieven van leden en niet-leden vanuit heel 
Finland. Schroom niet om contact met ons op 
te nemen. We ondersteunen alle activiteiten 
graag en zien ernaar uit om je te ontmoeten bij 
een van onze vele bijeenkomsten in het nieuwe 
jaar. 

 

Ik wens iedereen een hele fijne kerstperiode 
toe en uiteraard de beste wensen voor 2016. 

 
Met een groet,

 Michael
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Een tijdje geleden was ik in Kerava in de 
winkel Prisma aan het rondneuzen. Dan kun 
je soms voor een prikje een goed boek kopen, 
dat wellicht niet goed verkocht wordt of al wat 
ouder is. Mijn oog viel meteen op een boek van 
de Engelse schrijver Anton Rippon, mooi uit-
gegeven met harde kaft, met behalve een in-
trigerende foto op de kaft ook een spannende 
titel: ‘Hitlerin Olympialaiset 1936’, 2013 in 
het Fins vertaald uit het Engelse origineel van 
2006:  ‘Hitler’s Olympics. The Story of the 1936 
Nazi Games’. Het boek is overigens niet in het 
Nederlands vertaald, wat me enigszins verwon-
dert. 

De coverfo-
to was daarom 
zo boeiend en 
aantrekke l i j k 
(anders had ik 
het niet eens 
gezien of ge-
kocht), omdat 
daarop tegen 
de achtergrond 
van het gewel-
dig grote en 
ook elegante Olympische stadion van Berlijn 
een vriendelijke, glimlachende en in een keu-
rig nazi-uniform geklede Hitler staat, zo heel 
anders dan we hem ons meestal voorstellen 
of zoals hij ons getoond wordt. Want bij men-
sen à la Hitler (en die komen jammergenoeg 
nog steeds voor) denken we toch niet zonder 
meer aan vriendelijkheid en ook niet zo gauw 
aan iemand, waarom of waarmee we kunnen 
lachen. Integendeel! 

De Olympische Spelen zijn als wereldom-
vattende sportgebeurtenissen al meer dan 

een eeuw lang een wat problematisch troe-
telkind van de moderne sportwereld geweest 
(zoals bijvoorbeeld ook voetbalkampioen-
schappen), en dat zijn ze ook nu nog steeds. In 
hoeverre hierbij sport en politiek, maar uiter-
aard ook (smeer)geld en prestige een rol spe-
len, is het overdenken zonder meer waard, ook 
in 2015! Wat dat betreft is er niks nieuws onder 
de zon. Het genoemde jaartal 1936, ja ja, dat 
is dus al bijna tachtig jaar geleden, ok, maar 
toch…dit betreft geschiedenis met zoveel links 
naar moderne realiteiten, dat we nauwelijks 
kunnen spreken van: laat dat nou maar, daar 
zijn we allang overheen gegroeid, dat heeft 
met het leven van nu niets meer te maken. Mis-
schien toch wel, omdat het ons in vergelijkbare 
vorm confronteert met iets, wat nu nog steeds 
speelt, op vele plaatsen. 

Het woord Nazi is misschien wat meer ge-
dateerd, ofschoon…als we aan de realiteit van 
vele landen denken, ook aan het recente verle-
den in het oosten van Duitsland, dan denk ik, 
dat die gedateerdheid erg relatief is. Een soort-
gelijk Nazi-gedrag komt wel degelijk nog voor, 
waar ook ter wereld; en dat heus niet alleen in 
Duitsland; maar zelfs in het naoorlogse Duits-
land van Angela Merkel of Helmuth Schmidt, 
de grote staatsman, die kort geleden overleden 
is, speelt het nog vaak mee. 

Na een inleiding over het gebeuren in de 
jaren dertig en de internationaal angstige 
sfeer, die rond de sterkwording van Duitsland 
heerste, komt Rippon over de politiek rond de 
komende Olympische Spelen 1936 te spreken. 
Is het wel goed, zulke internationale spelen 
te organiseren in een land, in Duitsland dus, 
waar bepaalde volksgroepen gedegradeerd of 
zelfs evident onderdrukt worden, ook al in de 

O L Y M P I A D E  B E R L I J N  1 9 3 6
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jaren dertig. Volksgroepen als de joden of de 
zigeuners bijvoorbeeld. In de USA, maar ook 
in Engeland en zelfs in het zich nogal afscher-
mende Nederland van begin jaren dertig kwam 
er sterk en heftig het protest naar voren, zulke 
spelen niet in het hol van de leeuw, in het ge-
nazificeerde Duitsland, en dus niet in Berlijn (en 
Kiel en Garmisch-Partenkirchen) te houden. De 
plaats waar de Olympische zomer- maar ook 
winterspelen gevierd zouden worden, was niet 
alleen nu, maar toen al  problematisch, niet al-
leen financieel. De USA-wereld, waarbij de daar 
levende joden een hoofdrol speelden, dreigde 
lang en ernstig met een boycot, en dat zou een 
klaarblijkelijke degradatie van de spelen heb-
ben betekend; want de USA is niet zo maar 
een land, maar was hét sportland van toen. En 
vooral met dat land wilde Duitsland zich me-
ten. Een triest argument, waarom de Amerika-
nen uiteindelijk toch meededen, was een feit, 
dat we misschien met een spreekwoord kunnen 
verduidelijken: de pot verwijt de ketel, dat hij 
zwart ziet. Daarom misschien een juiste verge-
lijking, omdat een pot pas mooi is als die ‘blank’ 
gepoetst is en het probleem in Noord-Ameri-
ka (toen en nu nog steeds) was: ‘zwart’ is de 
kleur van de negers. Dat dit internationaal nog 
steeds gevoelig ligt en meespeelt, kunnen we 
bijvoorbeeld zien aan de discussie rond Zwarte 
Piet of ook aan het verbod, ‘negerzoenen’ – oo 
zo lekker en oo zo zoet/goed – niet meer zo 
te mogen noemen. Zwart is overigens tijdens 
de Olympische Spelen van nu geen probleem 
meer, al moet ik daar wel bij opmerken, dat 
zwarte sportlieden tegenwoordig uit alle delen 
van de wereld komen, vaak zeer succesvol uit 
Afrikaanse landen. 

We weten uit 1936 dat Hitler en zijn partij 
de joden haatten en toen al scherp achtervolg-
den, maar toch is het zo, dat het anti-semitisme 
tijdens de spelen zelf vrijwel geheel onderdrukt 

werd, vooral onder druk van buiten. We weten 
ook, hoe de joden, dus ook joodse sportster-
ren, in Duitsland al op veel manieren effectief 
uitgeschakeld waren van normaal maatschap-
pelijk meedoen. En we weten ook, hoe moeilijk 
Hitler en zijn partijgenoten het hadden met het 
accepteren van de grote successen van zwarte 
sportlieden als Jesse Owens, de sportieve, de 
bescheiden maar superieure lieveling van het 
Berlijnse publiek (de Nazi’s ten spijt): vier maal 

goud, goud op de 100 meter, sprint goud op de 
200 meter, goud bij het verspringen en ten-
slotte goud bij de estafette 4x100 meter. Een 
succes (samen met meerdere andere USA-suc-
cessen), waar het gevleugeld woord uit voort-
komt: ‘De Amerikanen moeten zich schamen, 
dat ze negers voor hen gouden medailles laten 
winnen.’ Dit woord werd overgeleverd via Bal-
dur von Schirach, de nazi-leider van de Duitse 
jeugd (Hitler-Jugend). Zulke ‘neger’-successen 
werden in de New York Times overigens ge-
bracht als: ‘Hitler gaat (en dat niet stilzwijgend) 
voorbij aan de neger-overwinnaars’. Naar mijn 
smaak ook niet bepaald vriendelijk en nogal ra-
cistisch geformuleerd.

Om de sfeer in Duitsland rond het jaar 1936 
te illustreren, kunnen we kort iets zeggen over 
de werkelijk prachtige, maar ook wel duidelijk 

>>

Jesse Owens en Adolf Hitler 
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pro-nazi-films van de wereldberoemde regis-
seur Leni Riefenstahl (via internet grotendeels 
toegankelijk). Zij heeft de groots opgezette 
en perfect georganiseerde partijdagen van de 
nazi’s uit de jaren 1934 en 1935 uitvoerig en 
indrukwekkend verfilmd; en toch blijft het grie-
zelig, die wel mooie, maar duidelijk propagan-
distische films en de betreffende evenementen 
daarvan zonder weerzin te bekijken. Griezelig 
die Hitler en zijn staf in hun eigenwaan, die 
Hitlerverafgoding van het Duitse volk, die mas-
sale en demonstratieve uniforme vertoningen 
van kracht, gezondheid, sterke wil en natio-
naal socialisme. Met sauna, padvinderij, stoere 
maar ook gedwongen sporttraining in romanti-
sche Duitse natuur en al. En dat alles in en bij 
de mooie, maar ook wel oerduitse traditiestad 
Nürnberg. 

De twee Olympia-films van Leni Riefenstahl 
zijn echt schitterend, maar ook hier weer (al zei 
Riefenstahl altijd dat ze onpolitiek filmde en 
dat ze voor het jodenlot geen interesse had): er 
blijft een vreemde smaak in de mond achter na 
het zien van Olympia 1: ”Das Fest der Völker”; 
en van Olympia 2: ”Das Fest der Schönheit”. De 
Olympiade, hét wereldfeest van internationali-
teit en universaliteit in een al toen door en door 
nationaal-socialistisch land, dat is moeilijk sa-
men te zien en te denken. Een gezonde geest in 
een gezond lichaam, dat is wel okay, maar was 
het ook realiteit in het Berlijn in de jaren dertig? 
De Olympiade, hét feest van het sportieve en 
vaak mooie lichaam, maar nu op een manier, 
waarbij je je wel afvraagt, of die geest wel de 
olympische geest was, zoals die door Pierre de 
Coubertin, de vader van de Olympische spelen, 
bedoeld was. Hij zei toch, dat het belangrijk-
ste bij de Olympische Spelen niet het winnen 
is, maar het deelnemen. En dat het wezenlijke 
van het leven niet het overwinnen van de an-
der is, maar de faire strijd met hem. Hiermee 

wordt uiteraard het nationale element uit zulke 
spelen niet weggehaald: want gezonde politiek 
en gezonde sport horen bij elkaar. Maar of de 
duidelijke en gewilde concurrentie in 1936 tus-
sen de USA en Duitsland zo onschuldig en open 
was, als oorspronkelijk door Coubertin bedoeld, 
betwijfel ik ten zeerste. Ondanks veel sportivi-
teit ook in Berlijn (en Garmisch-Partenkirchen 
bij de winterspelen) liep dat bijvoorbeeld bij het 
voetballen nogal uit de hand. Toch kwam voor 
mij duidelijk het streven van Hitler in 1936 naar 
voren (in de film ook wel, maar vooral tijdens 
de spelen zelf), te laten zien, dat Duitsland de 
nummer één in de wereld was en de USA de 
nummer twee. Dat bleek dus ook duidelijk uit 
het resultaat na de medailleverdeling. De Duit-
sers hadden inderdaad de meeste medailles 
veroverd. Daarom was Hitler uiterst tevreden, 
hij had zijn jongens en meisjes goed opgevoed 
en getraind, en dat hij stak dat niet onder stoe-
len of banken. 

Het scherpst werd dit voor mij in Olympia 
2 van Riefenstahl gedemonstreerd, waar de rui-
tersport een groot deel van de film beheerste; 
de sport, die toen nog vrijwel, zo niet uitslui-
tend, militair was met veeleisende, stoere pres-
taties, waarbij ik alleen maar medelijden kon 
opbrengen voor de prachtige paarden, die let-
terlijk afgebeuld werden op het uitermate zwa-
re terrein. Dat was geen sport meer, dat was 
uitdagende strijd. Daarom boeide mij Olym-
pia 1 veel meer, want daarin kwamen zo veel 
heerlijke en afwisselende beelden van prach-
tige individuele sportprestaties bij hardlopen, 
hoog- en verspringen of speerwerpen. Zelfs de 
lange filminleiding via de Griekse oorsprong 
van de spelen en de nieuw uitgevonden manier 
in een lange fakkel-estafetteloop het Olym-
pische vuur van Delphi naar Berlijn te bren-
gen, dat was mooi, alhoewel wat eenzijdig en 
‘edelgermaans’ gedacht: onze cultuur stamt uit 
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Griekenland, daar liggen onze wortels, de wor-
tels van het zuivere, superieure, blanke ras, niet 
vervuild door allerhand invloeden van buiten, 
van anderen, van het niet-blanke ras.; van de 
joden, de zigeuners, de chinezen, de negers bij-
voorbeeld. Misschien gedeeltelijk waar, blank 
is niet zwart, jood is niet christen, maar toch…
hoe velen worden daarmee eigenlijk niet uitge-
sloten uit de mensengemeenschap of humaan 
gezien gewoon gedegradeerd?

Een punt van angstwekkende kritiek, dat 
telkens naar voren kwam bij de buitenlandse 
bezoekers en in de internationale pers, was, 
dat de spelen niet alleen erg intensief of zelfs 
argwanend door Hitler en zijn staf werden ge-
volgd, maar ook, dat er in Berlijn, Garmisch-
Partrenkirchen of Kiel overal een opvallende 
en nadrukkelijke aanwezigheid van geunifor-
meerde nazi-militairen te bemerken was en 
dat de nazi-vlag de Duitse vlag helemaal ver-
ving. Mij viel bijvoorbeeld een van de foto’s in 
het boek op, dat Hitler in zijn Mercedes voor 
het Brandenburger Tor te zien is, temidden van 
een hysterisch juichende menigte met hitler-
groet en brullend ‘Sieg heil!’. Aan dat Berlijnse 
stadsmonument waren verder zes levensgrote 
nazi-vlaggen en maar vier olympische vlaggen 
opgehangen. 

De organisatie van de spelen zelf en de 
protsende pracht van de olympische bouw-
werken in Berlijn waren verbluffend perfect, 
dus de pr voor het duizendjarige Nazirijk van 
Adolf Hitler was uitermate geslaagd en heeft 
zijn verreikende en angstwekkende uitwerking 
toen zeker niet gemist, al denk ik wel, dat de 
internationale wereld toen toch al duidelijk zou 
hebben moeten inzien, wat Hitler eigenlijk wil-
de; maar jammergenoeg reageerde die wereld 
er pas veel later, eigenlijk te laat en met vertra-
ging en slechts langzaamaan afdoende op. 

Zowel bij de Olympische winterspelen in 
Garmisch-Partenkirchen als bij de zomerspelen 
van 1936 in Berlijn hebben de Finnen het overi-
gens goed gedaan. 

 Als enige naam wil ik hier Volmari Iso-
Hollo naar voren halen, die bij de 10.000 me-
ter derde werd en de bronzen medaille kreeg 
(na twee andere Finnen: goud voor Salminen 
en zilver voor Askola) en die goud won bij de 
steepleloop van 3000 meter. Leuk is het, dat 
deze sportman lang in Kerava gewoond heeft 
en daar een standbeeld heeft gekregen, niet zo 
heel lang geleden. 

 De Nederlanders hebben het op hun 
terreinen ook goed gedaan. Martinus Osendarp 
was een fenomeen op de korte afstanden; maar 
deze sportman is in Nederland enigszins ver-
geten zo niet doodgezwegen, omdat hij later 
NSB’er werd en na de oorlog lang in de gevan-
genis heeft moeten zitten. Bij het zwemmen 
was het vooral Rie Mastenbroek, die het met 
drie gouden medailles en een zilveren geweldig 
deed. Haar sportcarrière was maar kort, omdat 
ze snel na de Olympiade van 1936 sportlerares 
werd en dus geen amateur meer was. Maar zij 
is in de Nederlandse sportwereld zeer zeker niet 
vergeten. 

Samenvattend zegt Anton Rippon, dat de 
Olympische spelen 1936 voor Hitler persoon-
lijk en voor Nazi-Duitsland een succes waren 

>>

Rie Mastenbroek
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door de perfecte organisatie en de voorbeeldi-
ge afloop ervan. Duitsland heeft toen een blijk 
van kunnen afgeleverd, waarbij de wereld toe-
keek, zowel bewonderend als ook verwonderd. 
Zich verbazend over de opvallende militaire 
aanwezigheid tijdens de spelen, over de strenge 
censuur, vooral wat betreft de  afwijzing (en 
erger) van jood, zigeuner, afwijkende denker of 
neger, om vier categorieën met name te noe-
men. De politieke wereld heeft er – verblind 
door de glans van de spelen – toen maar weinig 
van opgestoken en de dreiging van Hitler nog 
lang niet serieus genoeg genomen, ook al ging 
na 1936 de vervolging van joden, zigeuners en 
afwijkende denkers van het regime met alle 
felheid, zo niet steeds feller door. Ook dat had 

door de internationale wereld geregistreerd 
kunnen worden, als ze dat gewild hadden.

Actueel? Als we denken aan de spelen in 
Londen (1948) zonder Duitsland en Japan, in 
Helsinki (1952), waar de sovjets voor het eerst 
meededen, in München (1972) met de tragiek 
rond Israël, in Moskou (1980) met de boycot 
van meerdere landen, aan Peking (2008) met 
de schending van de mensenrechten, dan lijkt 
me de boodschap van Berlijn 1936 nog steeds 
actueel. En…bij wereldkampioenschappen 
voetbal zou ook wel het een en ander op te 
merken zijn…

Peter Starmans

Er was eens een Nederlandse pappa die met 
zijn Finse gezin het kerstfeest uitbundig wilde vie-
ren. Dat kan natuurlijk in Finland waar de Kerst-
man woont en waar dikke witte sneeuwvlokken 
uit de lucht vallen in december. Hij haalde een 
trapje uit de schuur en spande langs de ramen 
en de voordeur van die kleine witte lampjes 
aan een draad. Ook hing hij lampjes in de grote 
spar die buiten in de tuin stond. Binnen hing hij 
kransen van dennentakken op en slingers van 
papier, die opgevouwen weinig lijken, maar als 
ze worden uitgetrokken wel van muur tot muur 
kunnen reiken. Toen dekte hij de tafel. Hij had 
hiervoor wel een uur lang naar alle versieringen 
in de kast en in dozen gezocht; sneeuwpopjes, 
engeltjes, sterren en kaarsen, rode bloemen en 
kleine rendieren van stof.Het zag er allemaal 
prachtig uit. Naast elk bord stak hij ten slotte 
een kaarsje aan, zo’n kleine waarvan je er tien in 
een doos koopt. Hij klapte in zijn handen, wat 
het teken was voor zijn gezin om binnen te ko-
men. Zijn vrouw en kinderen, die al die tijd in de 

keuken elkaar met een verlegen glimlach had-
den aangekeken, kwamen bedremmeld binnen.

“Nee maar,” zeiden ze, “dat had je niet moe-
ten doen.”

Maar omdat hij het toch gedaan had gingen 
ze blij zitten en keken elkaar warm aan.

“En nu gaan we niet alleen smullen,” zei de 
man, “ we moeten ook beseffen wat er nu eigen-
lijk gebeurd is.”

En hij las voor hoe Maria en Jozef alle her-
bergen afliepen, maar nergens was er plaats 
voor hen. Het kindje Jezus werd ten slotte toch 
geboren, zij het in een stal. En toen begonnen 
ze te eten, want nu mocht het, er was al zo veel 
ellende in de wereld.

“Kijk,” zei de man “dit is nu kerst in Finland 
en zo horen wij het eigenlijk te vieren.” Natuur-
lijk had hij daarin gelijk. En zij verwonderden zich 
over de hardvochtigheid van al die herbergiers, 
maar het was dan ook al tweeduizend jaar gele-
den moet je denken, zo iets kwam nu niet meer 
voor. 

K E R S T V E R H A A L  –  E E N  F I N S E  K E R S T
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                             smaakt het nergens!
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A D V E R T E N T I E

 En op dat ogenblik werd er gebeld. De man 
legde de vork met ham, die hij juist aan de mond 
bracht, verstoord weer op zijn bord.

“Dat is nu vervelend,” zei hij. Hij knoopte 
zijn servet los, sloeg de kruimels van zijn knie en 
slofte naar de voordeur.

Er stond een Syrische man op de stoep met 
een baard en vermoeide ogen. Hij vroeg of hij 
hier even mocht schuilen. Hij was al zo lang on-
derweg, duizenden kilometers en vele weken, en 
het sneeuwde zo. Het was namelijk een witte 
kerst, daarvoor ben je tenslotte in Finland. De 
mannen stonden tegen over elkaar, keken elkaar 
een ogenblik zwijgend aan en toen werd de Pap-
pa door een grote drift bevangen. “Uitgerekend 
op Kerstmis,” zei hij, “zijn er geen andere avon-
den.” En hij sloeg de deur hard dicht. 

 Maar terug in de kamer kwam er een vreemd 
gevoel over hem en de ham smaakte hem niet 
meer. “Ik ga nog eens even kijken,” zei hij, “er is 
iets gebeurd, maar ik weet niet wat.” Hij liep te-

rug naar de voordeur, opende die en keek in de 
duisternis tussen de warrelende sneeuwvlokken 
door naar de straat. Daar zag hij de man nog juist 
om de hoek verdwijnen, met een jonge vrouw 
naast zich, die zwanger was.

Hij holde naar de hoek en tuurde de straat 
af, maar er was niemand meer te zien. Die twee 
leken wel in de sneeuw te zijn opgelost. 

 Toen hij weer in de kamer kwam stonden 
tranen in zijn ogen. “Zeg maar even niets,” zei hij, 
“die wind is wat schraal, het gaat wel weer over.” 
En dat was ook zo, men moet zich over die din-
gen kunnen heen zetten. Het werd nog een heel 
prettig kerstfeest in Finland, het was in jaren niet 
zo echt geweest. Het bleef sneeuwen, de hele 
nacht door en zelfs het kind werd opnieuw in een 
schuur geboren.

  
Ellen Schrijver 

(vrij naar “Sprookjes van Godfried Bomans – Een witte kerst”)
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1) In Finland 
is het beter 
wonen dan in 
Nederland
 Ik vind het 
hier heel leuk. 
Je hebt van 
die hele mooie 
houten huizen 
en van die le-
lijke flatgebou-

wen. Daar woon ik in, wel met een eigen 
sauna. Ik mis wel de gemeenschappelijke 
woonvormen. Als er hier een alternatieve 
vorm is dan is het gelijk helemaal extreem. 
Qua integratie ben ik wel gelijk maar gaan 
bessenplukken in het bos.

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

 Ik had al een jaar zitten dromen over ver-
huizen naar Finland. Ik heb er ook best 
veel over gelezen en was goed voorbereid. 
Maar toch verbaas je je over dingen. Als de 
school hier uit is, is iedereen echt weg. Op 
Nederlandse scholen is er altijd meer leven 
na schooltijd. Ik ben gewend om tot vier of 
vijf uur te blijven werken, maar ik zit hier 
maar met drie, vier anderen en de secre-
taresse. En de fietspaden, die mis ik ook. 
Steeds de stoep op en af is zo onhandig, je 
kan nooit lekker doorfietsen. Maar verder is 
er niet zo veel anders. 

3) Het klimaat bevalt me uitstekend
 Ik denk dat het klimaat me wel gaat beval-

len want ik vind sneeuw heel leuk. Ik heb in 
2008 in Jyväskylä als uitwisselingsstudent 
gewoond en toen heb ik wel een winter 
meegemaakt.

4) Het spreken van de taal was een prioriteit
 Voor mijn baan is het niet belangrijk om 

Fins te spreken. De bedoeling is dat ik al-
leen Engels tegen de kinderen spreek en zij 
Engels terugpraten. Collega’s praten na-
tuurlijk veel Fins en in de pauzes gaat soms 
veel langs je heen. Er is ook een docent uit 
Ierland op mijn school, dus ik ben niet de 
enige buitenlander. Toch zou ik de taal wel 
willen leren.

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

 Daar ben ik het wel mee eens. Op mijn 
werk zijn ze erg vriendelijk, vooral als je 
ze leert kennen. Op straat en in het bos 
bijvoorbeeld met gedag zeggen en bij het 
uitstappen van de trein zijn ze wel wat stil-
ler. Op zich vind ik ze niet veel anders dan 
Nederlanders.

6) Ik zal me altijd een buitenlander voelen
 Nu natuurlijk nog wel. Ik ben hier gaan syn-

chroonschaatsen met een team, enze staan 
echt open voor je. Ze doen echt moeite om 
Engels tegen me te praten zodat ik me niet 
buitengesloten voel. Ook de coach legt  
speciaal dingen in het Engels aan me uit. 

Rosalijne Krijne (30 jaar), sinds iets meer dan drie maanden woonachtig in Seinäjoki, CLIL-onderwij-
zeres bij Marttilan koulu en het Seinäjoen Lyseo in dezelfde stad.

D E  1 0  S T E L L I N G E N  A A N . . .
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7) Ik mis de Hollandse gezelligheid weleens
 Die mis ik wel heel erg. Afspreken met 

vrienden, dat je dingen kunt delen met 
mensen. Nu leer je wel mensen kennen, 
maar het blijft een beetje op de vlakte. Je 
hebt niet echt goede gesprekken. Hope-
lijk komt dat vanzelf als ik hier wat langer 
woon.

8) Sinds ik hier woon ben ik misschien zelf 
ook een beetje veranderd

 Ik ben er nu wel aan gewend om tussen tien 
en elf uur ’s ochtens op mijn werk warm te 
eten, maar in het weekend hou ik gewoon 
weer lekker het Nederlandse ritme aan van 
brood en ’s avonds warm eten. Verder is er 
nog niet zoveel veranderd. 

9) Zelfs de pindakaas is hier lekkerder
 Ik was heel blij met de chocoladepeperno-

ten en de poffertjes het afgelopen weekend 

tijdens de sinterklaasviering in Jyväskylä 
(ze speelde Zwarte Piet, red.). Ik bedacht 
me laatst dat ik heel erg sauzijnenbroodjes 
mis, die zijn hier toch niet hetzelfde. En de 
mosterd, wel lekker zoet maar ook anders.  
Worstjes op de barbecue en de zoetigheid 
zoals dropijs enzo zijn hier fantastisch. In 
de Citymarket kun je gelukkig echt alles 
vinden, al duurt het soms even.

10) Wanneer ga je terug naar Nederland?
 Ik heb een contract voor anderhalf jaar en 

ik ben superenthousiast nog na drie maan-
den. In mijn hoofd heb ik dat ik hier wel vijf 
jaar zou willen blijven. Dan heb je echt wat 
opgebouwd, je kent het land. Als ik het net 
zo leuk blijf vinden als nu, zou ik een stuk 
langer kunnen blijven.

A D V E R T E N T I E
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Het is donker, nat en waterkoud. Een ty-
pische novemberdag in Jyväskylä dus. Moe en 
half depressief van de korte dagen rijd ik met 
twee kleine kinderen en een vriendelijke oudere 
Fin steeds verder van de bewoonde wereld. De 
lantaarnpalen verdwijnen, daarna ook het as-
falt. Na nog een paar kilometer, rijden we in 
het donkere bos op een weggetje van één auto 
breed. Nu is het volkomen duister. En dan op-
eens, kaarsen! Vanaf de parkeerplaats lopen 
we over een lang voetpad, waarlangs wel 60 
buitenkaarsen de duisternis verlichten. Aan het 
einde, een klein en knus houten kerkje. Binnen 
is het lekker warm en worden we welkom ge-
heten door instrumentale geluiden en zacht 
gezang. Het stemmen van violen en het opwar-
men van kinderkeeltjes. Er druppelen steeds 
meer mensen binnen. Met een mengeling van 
Nederlands, Fins en Engels klinken vriendelijke 
begroetingen van mensen die elkaar wel of 
juist niet kennen. Dan begint het eigenlijke pro-
gramma. Onder begeleiding van gitaarmuziek 
komen vier kinderen al zingend over hoop op 
licht binnen en brengen ons een adventkrans. 

De kerst, het feest van het licht in de duis-
ternis komt eraan! De eerste kaars gaat aan, 
het is tenslotte eerste adventzondag. Daarna 
begint het gelegenheidskwintet, vier violen en 
een cello met prachtige kerstmuziek. Na het 
eerste muziekstuk gaan we met z’n allen zingen 
onder begeleiding van gitaar. Veel kerstliederen 
hebben zowel Nederlandse als Finse teksten en 
we zingen dus omstebeurt een couplet. Na elk 
liedje volgt weer een instrumentaal stuk. Heer-
lijke muziek in deze tijd van het jaar, en dan ook 
nog in een romantisch blok(hut)kerkje. Compo-
sities als ‘In the bleak midwinter’ of ‘Hark! The 
herald angels sing’ brengen te stemming er wel 
in.  Na ongeveer drie kwartier is het helaas al 

afgelopen, maar ik ben zeker weer verlicht van 
geest! Met alle duisternis verdreven lopen we 
weer door de vrolijk flakkerende lichtjes naar 
het restaurantgebouw. Onder het genot van 
een zoete en een zoute versnapering kunnen 
we nog gezellig nakletsen. Er zijn zes (half)Ne-
derlandse gezinnen met kleine kinderen onder 
de ongeveer 40 aanwezigen. Erg leuk om met 
Nederlanders en Finnen samen de kerst en het 
licht tegemoet te gaan.

De hartelijke dank voor de organisatie 
gaat naar Mirka Havinga en Joanneke Reudler 
Talsma, de andere kwintetleden Claire Cayol, 
Sirkku Lesonen en Anna Jorgensen en de gitaar-
begeleiding Gerard Daams. Voor meer foto’s, 
kijk op onze website!

Vanuit Jyväskyla wens ik iedereen gezel-
lige feestdagen en een snelle terugkeer van het 
licht!

Jelmer Elzinga,
 jyvaskyla@nederlandsevereniging.fi

L I C H T  I N  D E  D U I S T E R N I S  I N  J Y V Ä S K Y L Ä

Foto: Willibrordus Bontenbal
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Hoe noordelijker men komt, hoe groter 
wordt het verschil tussen zomer en winter wat 
daglengte betreft. Dat verschil blijft ook als het 
klimaat verandert. Hier in Zuid-Finland merk je 
al heel duidelijk hoe het in december en januari 
maar een paar uren goed licht is. In juni en juli 
is het weer haast niet donker, alleen een beetje 
schemerig. Hoe noordelijker je gaat hoe groter 
wordt het verschil. In het uiterste noorden van 
Finland schijnt de zon midden in de zomer de 
hele nacht door. Ik heb het vele keren gezien – 
ik weet niet eens hoeveel keren – en ik vind het 
altijd even indrukwekkend. Het lijkt ook of je er 
meer energie door krijgt, ik denk dat het ook zo 
is, door al het zonnelicht. In het midden van de 
winter komt de zon helemaal niet boven, maar 
dat heb ik nooit gezien. Hier in Zuid-Finland 
is het maar een paar uren licht, en dat vind ik 
al indrukwekkend. Die paar uren zijn ook heel 
druk, tenminste voor mij, want dan probeer ik 
zoveel mogelijk te doen.

Voor het eerst had ik nu het verschil tus-
sen stad en platteland gemerkt. We wonen op 
het platteland in Iitti, maar gaan voor sommige 
boodschappen naar Kouvola, een stad onge-
veer dertig kilometer oostelijker. Toen we half 
oktober in Kouvola waren, merkten we dat de 
berken daar nog bijna helemaal groen waren 
met enkele gele bladeren. In Iitti waren de bla-
deren al grotendeels afgevallen. Het verschil 

moet door het licht komen, en ik was verbaasd 
toen ik merkte hoe groot het verschil is.

Ik vind het leuk dat de verschillen tussen de 
jaargetijden hier nog zo duidelijk zijn. Het kan 
wel per jaar sterk wisselen, omdat Finland tus-
sen het maritieme en continentale klimaat ligt. 
Vorig jaar was bijvoorbeeld de hele voorzomer 
koud en regenachtig en de nazomer weer heel 
warm en droog. Toch heb je bijna altijd een 
lange sneeuwperiode in de winter. Zelfs hier in 
zuidelijk Finland is het meestal vier maanden 
achter elkaar, en dat vind ik heel leuk. Door de 
sneeuw lijken die donkere maanden veel lich-
ter. Heel soms kwam er pas in februari blijven-
de sneeuw, en dat vond ik echt vervelend. 

Als je denkt aan de komende klimaatver-
andering, en de mogelijke gevolgen, dan is het 
klagen over donkere winters eigenlijk heel kin-
derachtig. Maar als ik eerlijk ben wou ik toch 
wel heel graag elke winter een beetje vorst en 
sneeuw. Strenge vorst hoeft van mij niet, maar 
wel een beetje, zodat de sneeuw blijft liggen.

De winter is nu op zijn donkerst. Als de 
dagen weer langer worden, heb ik toch tegen-
strijdige gevoelens. Aan de ene kant vind ik het 
best leuk, aan de andere kant niet. Als het lich-
ter wordt gaat de rustperiode voorbij. Dat vind 
ik jammer, maar toch is het ook leuk om weer 
meer te kunnen doen. Mijn gevoelens wisselen, 
en de afstand naar de volgende donkere peri-
ode lijkt eindeloos lang. In de zomer komen er 
dan ook nog muggen, en daar kan ik heel slecht 
tegen. Gelukkig is dan ook de herfst dichtbij. De 
herfst vind ik namelijk het leukst van alle jaar-
getijden.

Marketta

D E  F I N S E  W I N T E R
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Oliebollen, jamm…het gevoel van oud en 
nieuw (of kermis, ligt er aan hoe vaak men daar 
is geweest) komt je tegemoet. Eigenlijk is het 
typisch Nederlands en vrijwel nergens anders 
te krijgen. Nou ja, de halve wereld heeft het ei-
genlijk gekopieerd van ons :).

De oliebol, of oliekoek eigenlijk, werd al 
voor het begin van onze jaartelling gegeten 
door de Friezen en de Bataven. Het was gebak-
ken in vet en werd gegeten rond eind december 
om de goden (Perchta) tevreden te stellen. Het 
offer werd in meel gedaan en gefrituurd en dan 
met wit meel bestrooid, suiker was er nog niet.

In de middeleeuwen rond kerst (St. Maar-
ten) werd er gevast (om eten te sparen) en aan 
het eind hierna werden oliekoeken gegeten. Ze 
hadden veel calorieën en vet, wat goed was 
voor de koude wintermaanden. In de late mid-
deleeuwen was het de traditie om armen een 
oliekoek te geven als ze je een gelukkig nieuw-
jaar wensten.

Door de welvarendheid in de 17e eeuw was 
olie beter verkrijgbaar en werd de oliekoek een 
oliebol. In 1868 nam de Van Dale ‘oliebol’ op.

De Nederlanders hebben het in de 18e/19e 
eeuw overal mee naartoe genomen, Amerika – 
donut, Finland – munkki, om er twee te noe-
men.

Er zijn 1001 recepten voor oliebollen, ech-
ter allemaal hebben ze dezelfde basisrecepten: 
meel, gist en zout.

De lekkerste vind ik de “gewone” oliebollen, 
zonder franjes.

Het basisrecept
	•	1 kilo bloem
	•	1 liter water
	•	 80 gram verse gist of 4 zakjes gedroogde 
 gist van 7 gram
	•	20 gram zout
	•	50 gram suiker

Oliebollenbeslag maken
Oliebollen bak je met een mengsel van bloem, 
gist, water, suiker en zout. Meng eerst de gist 
met het water en voeg vervolgens de bloem 
toe. Mix het daarna glad. Voeg vervolgens het 
zout en de suiker toe en mix het beslag verder. 
Je kunt hier de krenten/rozijnen (200 g), kaneel 
(10 g) of 100 g aan appeltjes (goed laten dro-
gen) etc. toevoegen. 

Oliebollenbeslag laten rijzen
Met het beslag dat je nu hebt gemaakt kun 
je nog geen oliebollen bakken. Het is belang-
rijk dat het beslag eerst nog rijst. Om ervoor 
te zorgen dat het beslag van de oliebollen niet 
uitdroogt is het belangrijk dat je een vochtige 
handdoek of theedoek over de schaal heen legt. 
Laat de kom vervolgens drie kwartier tot een 
uur op een warme plek staan, zodat het beslag 
lekker kan rijzen.

Oliebollen bakken
Als het beslag voldoende gerezen is kun je de 
frituurpan aanzetten (180 graden). Als de olie 
de juiste temperatuur heeft bereikt kun je de 
eerste oliebollen bakken. Giet met de juslepel 

O L I E B O L L E N
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wat van het beslag in de olie. Niet te veel te-
gelijk bakken, anders zullen ze aan elkaar vast 
gaan zitten. Draai de oliebollen af en toe voor-
zichtig om en laat ze ongeveer 5 à 6 minuten 
bakken.

Oliebollen uit laten lekken
Wanneer de oliebollen gebakken zijn is het be-
langrijk dat je de oliebollen goed laat uitlekken.

Eric Kroon

Als secretaris van de NViF kom je allerlei 
mensen tegen. Pas geleden meldde een nieuw 
lid zich aan en wat meteen opviel was dat deze 
persoon een Finse was. Wat beweegt een Finse 
om zich aan te sluiten bij een vereniging die 
hoofdzakelijk uit Nederlanders (en eventuele 
Finse aanhang) bestaat? De verklaring was ui-
termate simpel; contact zoeken met Nederlan-
ders in Finland.

Marjatta Haavisto is een Finse vrouw gebo-
ren in Helsinki. 28 jaar geleden ontmoette zij 
in Oostenrijk een Nederlandse man waarmee 
zij trouwde en jarenlang in Nederland heeft ge-
woond. De inmiddels gescheiden Marjatta be-
sloot na haar pensionering terug te verhuizen 
naar Finland. Na zo’n lange tijd in Nederland 
gewoond te hebben mag je jezelf toch wel een 
beetje Nederlands noemen. 

Wat viel Marjatta zoal op over het verhui-
zen naar en wonen in Nederland?

Zonder lang na te hoeven denken noemde 
zij als eerste de openheid van de mensen in Ne-
derland en hoe makkelijk het was om met men-
sen in contact te komen. Een praatje maken op 
straat of in de supermarkt, het contact met 
buurtbewoners en het niet te hoeven zwijgen 
op bushaltes of in liften.

Vervolgens noemde zij de Nederlandse po-
litiek en gemeente-instellingen en de duidelijke 

en snelle manier van beslissingen nemen. Dat 
wekte enige ironie in mij op, omdat dit vaak 
door Nederlanders zelf juist heel anders gezien 
wordt. Grappig hoe mensen met andere refe-
rentiepunten dingen soms heel anders ervaren.

In vloeiend Nederlands vertelt Marjatta mij 
verder nog dat zij van reizen houdt en in ver-
scheidende landen gewoond heeft, maar uit-
eindelijk toch weer voor de rust en de natuur 
van Finland heeft gekozen.

Tot slot was ik benieuwd of er nog bijzon-
dere gebeurtenissen of dingen waren die tijdens 
haar periode in Nederland indruk op haar ge-
maakt hebben. Zij noemde een grote demon-
stratie in Amsterdam waaraan zij heeft deel-
genomen en in het bijzonder het evenement 
Amsterdam Gay Pride, waarbij de openheid en 
tolerantie van de Nederlanders nogmaals dui-
delijk onderstreept werden.

Zeer waarschijnlijk zult u Marjatta tegenko-
men bij activiteiten van de Nederlandse Vereni-
ging of een keer tijdens de kwartaalborrel, want 
Nederland, Nederlanders en de Nederlandse 
taal behouden toch een speciaal plekje in haar 
hart.

Marcel van der Vliet

D E  F I N S - N E D E R L A N D S E  F I N
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Als zesjarig jongetje vond ik het maar een 
enge bedoening, skiën in de bergen. “Als je dan 
bovenop zo’n berg staat kan je er dan vanaf 
vallen?” vroeg ik met een dun stemmetje aan 
mijn moeder. Dat heb ik vervolgens ieder 
jaar tijdens de kerstmaaltijd nog eens moe-
ten horen, want dat was toch zo een schat-
tige opmerking geweest. De eerste ski-vakantie 
maakte veel indruk. Haarspeldbochten, rijden 
met sneeuwkettingen, een lange onderbroek, 
een felgekleurde jas en broek aan en dan zo’n 
wanstaltig grote bril op de neus waarmee alles 
geel of groen kleurde. Het skiën zelf ging nogal 
aarzelend die eerste keer. Ik werd geloof ik der-
tiende van de dertien tijdens de slalomafdaling 
voor kinderen. En het het zou zeker nog een va-
kantie duren voordat ik pas met bravoure naar 
beneden begon te glijden. Maar jong geleerd, 
oud gedaan. Toen ik als student opnieuw in Ti-
rol belandde suisde ik zonder enig probleem de 
heuvels af. En dat is sindsdien zo gebleven.

Skiën als sport beoefenen is helemaal aan 
te raden. Goed voor het evenwichtsgevoel en 
de balans. Niet overmatig zwaar, tenminste 
zolang je geen snelheidsrecords probeert te 
breken. Lekker in de buitenlucht in de winter en 
sociaal bovendien. Skivakanties zijn actief en 
ontspannen tegelijk. In mijn familie is er altijd 
veel animo geweest om elkaar te treffen tijdens 
skivakanties. Zoals mijn ouders ons er mee ken-
nis lieten maken hebben wij ook steevast alle 
kinderen op sleeptouw genomen. Dat een van 
mijn zussen in Tirol getrouwd is met een her-
bergier helpt natuurlijk. Daar zitten wij nu jaar-
lijks aan de stamtafel voor de après-ski.

In Finland ben ik aanvankelijk op heel an-
dere ski’s terecht gekomen dan die waarmee 
ik vertrouwd was. Niks geen bergen en stoel-
tjesliften maar zelf door de sneeuw en tegen de 
heuvel op klunen. Cross-country skiën, langlau-

fen of skilopen dus. Moet je eens proberen. Als 
je ergens wel van gaat zweten dan is het van je 
eigen dikke buik tegen een heuvel op proberen 
te duwen in een glijdende beweging. Het duurt 
vele kilometers voordat je de basistechnieken 
een beetje onder de knie krijgt. Maar als je het 
ritme en de cadans te pakken krijgt dan wordt 
het snel verslavend. Steeds een nieuwe uitda-
ging zoeken, nog meer kilometers, nog hogere 
heuvels op en nog snellere doorkomsttijden.  

De deelnemers aan de finse Kalevankierros 
zijn sportliefhebbers die het uithoudingsver-
mogen testen tijdens verschillende sporteve-
nementen waarvan skilopen (75 km!) er één is. 
Uitgedaagd door mijn Finse vrienden (stads-
jongen zeiden ze steevast) heb ik in mijn eerste 
winter hier een paar cross-country ski’s gekocht 
en me ingeschreven voor Pogosta (de tocht na-
bij Ilomantsi) aan de oostgrens. Daar waar Rus-
sen en beren ongestoord door de bossen dwa-
len. Van waxen had ik totaal geen benul en de 
techniek was om te huilen. Het duurde ruim 7 
uur voordat ik terug was bij het startpunt. De 
gemiddelde tijd onder alle deelnemers was ze-
ker 2 uur sneller maar dat maakte me niet min-
der blij. Tocht volbracht. 

S K I E Ë N
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Ik herinner me een lang lint van skiërs dat 
voor mij de bossen introk en waarvan ik er 
nauwelijks één zou terug zien. Tot het 20 km 
punt genoot ik van de omgeving, maar toen 
brak mijn ski-binding en in de daaropvolgende 
uren keek ik vertwijfeld naar mijn materiaal, me 
onderwijl afvragend waarom het zo langzaam 
ging. Het was niet alleen ver, het was er ook 
aardig fris natuurijk (-10), hoewel je daar wei-
nig van voelt gezien de inspanning. Elke 5 tot 10 
kilometer konden er rozijnen, stukken banaan 
en augurk worden gegeten en warme sport-
drank worden gedronken. Daarmee bleef je nog 
redelijk fris. Na 35 km liet ik als gevolg van alle 
rozijnen zoveel winden dat ik een nog aardige 
tempoversnelling wist te maken. Het tweede 
gedeelte verliep sneller dan het eerste deel en 
toen ik uiteindelijk de finish nabij zag komen 
hoopte ik op een welkomstapplausje. Uiter-
aard was iedereen al naar huis, bij min tien ga 
je niet 2 uur wachten op een rare Nederlander. 

Er stond een zoontje van een van de organisa-
toren die mijn medaille aanreikte en daarna het 
finishdoek opborg. Ik ben de sauna ingerold en 
heb mijn ski’s toen voor een jaar opgeborgen. 

Sindsdien zijn de tochten van een gemoe-
delijke afstand en vooral gericht op het samen 
touren. Dat zouden we bij de NViF ook eens 
moeten doen. Naar mijn weten heeft de NViF 
nog geen skimiddag georganiseerd. Is dat een 
idee voor ergens in het voorjaar van 2016. Een 
rondje op een parcours in het stadspark, een 
middag in Nuuksio, of een afdalingsdag in Viihti 
of in Himos. Lijkt je dat wat? Als er interesse is 
dan organiseren we het wel. Laat je van je ho-
ren?

Met glijdende groet,
Michael
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Het was een koude winteravond. Buiten lag 
sneeuw, binnen hadden we de kaarsjes en de 
open haard aan en we dronken een glaasje wijn. 
Opeens kreeg ik een idee. ‘Laten we morgen 
naar de mökki gaan’, zei ik tegen mijn man. Ver-
baasd keek hij me aan. ’Waarom dan?’ vroeg hij. 
‘Nou ja, zei ik, ‘ Het is er erg romantisch nu in 
the middle of nowhere met de sneeuw, en het 
bevroren meer’. ‘Kijk om je heen’, zei mijn man. 
‘ Er ligt hier ook sneeuw, we hebben kaarsjes, 
de open haard, wat wil je nog meer? Buren zie 
ik trouwens ook niet. ’En hij legde nog een blok 
hout op het vuur.’ Bovendien, het meer is be-
vroren nu, dus we hebben geen water voor de 
sauna. Dus ook geen douche.’ ‘ Ach’, zei ik, ‘het 
is maar voor een nachtje, daarna gaan we weer 
lekker terug naar huis.’

Zuchtend gaf hij toe. ‘ Je ziet het vanzelf, er 
is echt niets aan nu.’  De volgende morgen ver-
trokken we naar de mökki met hond, eten voor 
één dag, en twee jerrycans met water.

Toen we bij de mökki aan kwamen, was het 
al donker en het huisje was steenkoud. Maar 
niet getreurd, wat extra kleding aan, de open 
haard aan, en het zou zo warm zijn, toch? We 
deden de lampjes aan, legden hout op het vuur 
en mijn man maakte een inspectierondje om 
het huis. Ik deed de kaarsjes aan en zette de 
wijn vast klaar. Al snel was hij terug. ‘Er is een 
probleem’ zei hij, ‘De elektrische stoel is kapot.’ 
Wij hebben namelijk geen riolering, en alles 
wat op het toilet wordt geproduceerd wordt 
onmiddellijk elektrisch en milieuvriendelijk ver-
brand. Ai, dat was geen fijne verassing. Bij een 
temperatuur van min twintig en met een flinke 
laag sneeuw laat dat weinig alternatieven, en 
bovendien, ik ben en blijf een stadsmens. Maar 
er was gelukkig een oplossing. Bij de mökki van 
de ouders van mijn man is een buitentoilet, dat 
werkt door middel van compostering, en dat 

toilet konden we gewoon gebruiken. Stukje lo-
pen, maar dan had je ook wat. Niettemin, het 
was een weinig aanlokkelijk idee om bij nacht 
en ontij in de sneeuw en het donker op zoek te 
gaan naar een buitentoilet, maar er zat niets 
anders op. Ik zag aan het gezicht van mijn man 
dat hij het stiekem wel grappig vond. 

Op een bepaald moment kon ik het onver-
mijdelijke niet meer uitstellen. Ik kleedde me 
warm aan, trok een paar crocks aan (waarom 
begrijp ik nog steeds niet), en gewapend met 
een zaklantaarn ging ik eropuit. Het was stik-
donker en flink koud.  Het begin van de tocht 
ging voortvarend. Maar plotseling, uit het zicht 
van de mökki, kon ik ineens mijn inmiddels ver-
steende voet niet meer optillen. Na een aantal 
keer proberen verloor ik mijn evenwicht en viel 
ik in de sneeuw, mijn voet nog steeds onbe-
weeglijk vast aan de grond. Voorzichtig voelde 
ik aan mijn voet, die inmiddels ook wel erg pijn 
begon te doen. En wat bleek, ik was met mijn in 
plastic gestoken voet op een witte plank gaan 
staan (onzichtbaar in de sneeuw) waar een gro-
te roestige spijker uitstak. En die spijker stak nu 
uit mijn voet, met de plank er dwars aan vast. 
Geen wonder dat ik niet vooruit kwam. Na enig 
onderzoek bleek ook dat de spijker aan de bo-
venkant mijn voet weer uitkwam, door de crock 

S N E E U W
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heen. Ik zat aard- en nagelvast zal ik maar zeg-
gen, letterlijk, want opstaan kon ik niet meer. 
Door die dwarse plank. Wat nu te doen? Ik riep 
een paar keer hard om mijn man, maar wist 
eigenlijk ook wel dat hij me met geen moge-
lijkheid kon horen, noch kon hij me zien. Het 
was koud en donker, en er was niemand anders 
op het eiland. Er zat niets anders op. Ik moest 
plank en spijker zelf uit mijn voet trekken.

Dat viel niet mee. Alhoewel ik door de kou 
inmiddels weinig meer voelde, zat die spijker 
er stevig in. Maar na een paar pogingen lukte 
het me toch en kon ik opstaan. Ik strompelde 
terug naar de mökki, voetje voor (half) voetje. 
Eindelijk, na wat voor mijn gevoel een half uur 
duurde, bereikte ik ons inmiddels warme huisje. 
‘Waar bleef je toch?’ zei mijn man, ‘Kom gauw 
binnen en doe de deur dicht!’. Ik tilde mijn voet 
op, die er inmiddels behoorlijk angstaanjagend 
uit was gaan zien met die door de warmte 

smeltende sneeuw. Ik kon zo echt niet binnen 
komen. 

Om een lang verhaal kort te maken, we 
waren al snel in het ziekenhuis, waar gelukkig 
niks gebroken bleek te zijn. Ik kreeg een tetanu-
sinjectie, en een paar krukken voor mijn door-
boorde voet, en antibiotica en pijnstillers. Ook 
kreeg ik een week ziekteverlof, want ik mocht 
een week mijn voet niet belasten.

Een paar uur later waren we thuis, met 
hond, eten voor één dag en twee onaangebro-
ken jerrycans met water. Ik zat met mijn inge-
zwachtelde voet omhoog, en mijn man deed de 
kaarsjes aan en legde nog wat hout op het vuur. 
Hij schonk een glaasje wijn in. 

‘Zullen we morgen naar de mökki gaan,’ 
vroeg hij met een gemene grijns, ‘lekker ro-
mantisch? En zo rustig?’

Suzanne

A D V E R T E N T I 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. O.a. op het 
gebied van cultuur, handel & innovatie 
en publieksdiplomatie.

Even voorstellen: Ambassadeur Cees 
Bansema

Vanaf september 2015 ben ik de Neder-
landse Ambassadeur in Finland en ik woon 
in Helsinki met mijn vrouw Josien. Tot nu toe 
is onze ervaring met en in Finland heel posi-
tief. De mensen die we hebben ontmoet zijn 
vriendelijk, oprecht en professioneel. Finland 
is in veel opzichten gelijk aan Nederland, maar 
heeft natuurlijk ook een eigen traditie en cul-
tuur. Ik begrijp nu nog beter waarom Neder-
land en Finland veel normen en waarden delen 
en ze vaak op een lijn zitten in de internatio-
nale politiek. Nederlanders en Finnen werken 
ook veel samen op het gebied van handel en 
innovatie. Ik ben blij om veel vertrouwde Ne-
derlandse producten in de Finse supermarkten 
te zien. Zelfs onze smaak voor eten heeft een 
aantal opmerkelijke overeenkomsten. Finland 
en Nederland zijn waarschijnlijk een van de 
weinige landen in de wereld die de liefde voor 
drop of ‘lakritsi’ delen.

Als Nederlandse ambassade zien wij een 
belangrijke rol in het creëren van bewustzijn 

voor ontwikkelingen in Nederland die interes-
sant kunnen zijn voor Finland. We signaleren 
zaken waar Nederland in excelleert en die van 
waarde kunnen zijn voor Finland, zoals duur-
zame mobiliteit (Amsterdam is nu fietsstad van 
de wereld), clean tech en circulaire economie. 
Tegelijkertijd promoten we kennisuitwisseling 
wanneer Nederlanders kunnen leren van zaken 
waar Finland in excelleert, zoals het succes-
volle onderwijssysteem en de goed opgeleide 
leraren.

Onze beide landen worden geconfronteerd 
met dezelfde uitdagingen, om er maar een paar 
te noemen; de vergrijzing van de bevolking, de 
schaarste van fossiele brandstoffen en, helaas, 
de toenemende onveiligheid van de wereld om 
ons heen hier in Europa. Net als in Nederland 
zijn in Finland interessante discussies gaande 
over deze onderwerpen en als ambassade pro-
beren we ons daar zo veel en zo goed mogelijk 
in te betrekken. Ook stimuleren we contacten 
in beide richtingen, zoals bijvoorbeeld uitwis-
seling tussen universiteiten, overheidsorganisa-
ties en handelsmissies.

De ambassade biedt ook consulaire dien-
sten, zoals bijvoorbeeld de afgifte van paspoor-

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

Cees Bansema overhandigt zijn geloofsbrieven aan 
de Finse President Sauli Niinistö
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ten en identiteitskaarten aan Nederlanders en 
het behandelen van aanvragen voor tijdelijke 
verblijfsvergunningen aan buitenlanders die 
graag naar Nederland willen reizen of in Ne-
derland willen werken. Klanten kunnen een af-
spraak maken via ons online afsprakensysteem.

Met vriendelijke groet,
Cees Bansema

Sterke Nederlandse delegatie op start-
upconferentie Slush

‘Welkom bij het Holland Café!’ Dit was een 
veel gehoorde opmerking tijdens Slush, een van 
de grootste start-upevenementen ter wereld. 
De Nederlandse ambassade in Helsinki was 
hierbij aanwezig. Slush is een van de grootste 
start-upevenementen ter wereld.

Nederland staat bekend om zijn bloeiende 
start-upscene en wordt beschouwd als een van 
de grootste start-upecosystemen van Europa. 
Meer dan 100 mensen uit Nederland, waaron-
der ongeveer 20 startups, namen deel aan het 
evenement. De ‘Special Envoy’ voor startups 
Neelie Kroes was een van de sprekers. Zij sprak 
op het hoofdpodium over de ‘European Digital 
Single Market’.

De ambassade had een heus Holland Café 
gebouwd. Dit fungeerde als een ontmoe-

tingsplek waar alle bezoekers en deelnemers 
welkom waren voor een gratis kopje koffie en 
stroopkoekjes. Het café werd het hele evene-
ment druk bezocht en er werden netwerkeve-
nementen georganiseerd voor de Nederlandse 
bedrijven. In een frisse en moderne omgeving 
kregen de bezoekers de kans om de Neder-
landse startups beter te leren kennen en meer 
te leren over het start-upecosysteem. Het café 
fungeerde ook als basiskamp voor de Neder-
landse deelnemers. Veel van hen hadden hier 
ontmoetingen met potentiële investeerders en 
partners.

Slush in cijfers:
In 2015 waren er 15.000 mensen aanwezig 

bij Slush, waaronder 1.700 startups, 800 inves-
teerders en 630 journalisten uit 100 landen. 
Mensen uit meer dan de helft van de landen in 
de wereld reisden naar Helsinki met de ambi-
tie om hun bedrijf naar het volgende niveau te 
brengen.

De ambassade wenst u hele fijne feestda-
gen!

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

helsinki‘Special Envoy’ voor startups Neelie Kroes was een 
van de sprekers

Het Holland Café werd druk bezocht
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Kopij inleveren voor 1 maart 2016
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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Kijk eens op: www.friisi.fi
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