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VAN DE VOORZITTER
The times are a’changing

Hoewel Bob Dylan het vast niet over De Hollandse Club had toen hij 
zijn prachtige lied “The times are a’changing” uitbracht in 1964, is het wel 
erg toepasselijk. De Hollandse Club zit in een veranderingsfase en daar 
proberen we als bestuur dit jaar op in te zetten en er het maximale uit 
te halen. 
Sinds het vorige nummer verschijnt de Hollandse Nieuwtjes alleen nog 
digitaal. Daarnaast is De Hollandse Club Stockholm steeds vaker op je 
Facebook newsfeed te zien bijvoorbeeld. Hiermee willen we een op 
een meer effectieve en leuke manier met onze (toekomstige) leden 
communiceren. Tevens passen we onze activiteiten aan. Zo slaan we in 
November de Holland House over en gaan we in plaats daarvan jeu de 
boulen in de bar Ugglan. Ook hebben veel activiteiten dit jaar een nieuwe 
spin gekregen en/of zijn ontstaan uit ideeën van onze fantastische leden 
van de Kindercommissie. De kinderfilmmiddag en boekenruilmiddag zijn 
hier prachtige voorbeelden van! 

Dit jaar is mijn laatste jaar als voorzitter van de club, en dat houdt in dat 
we een nieuwe voorzitter zoeken vanaf 2019. We zijn ook actief naar 
nieuwe bestuursleden op zoek. Wil jij volgend jaar ons nieuwe bestuurslid 
of voorzitter worden? Stuur ons een mailtje naar bestuur@dhcs.se.
Om nog even terug te komen op het lied van Bob Dylan: deze editie van 
de HN is namelijk een prachtig verlengde van dit lied. Zweden ligt in vele 
aspecten mijlen voor op andere landen op het gebied van gendergelijkheid. 
Dit nummer van de HN heeft als thema Vrouw & Ondernemer met 
prachtige verhalen waar dit thema centraal staat. Laat je inspireren en we 
hopen jullie allemaal weer te verwelkomen op onze diverse activiteiten 
het komende jaar! 

/ / A L I E S
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Hollandse Nieuwtjes
De HollanDse Club stoCkHolm

Van 
de 

Redactie
Tijdens het overleg voor deze Hollandse Nieuwtje, die afgezien 
van onze layouter Brian, geheel uit vrouwen bestaat, kwam het 
gesprek erop hoe ondernemend Nederlandse vrouwen in Zweden 
eigenlijk zijn. Veel van onze vrouwelijke clubleden hebben namelijk 
een eigen bedrijfje opgestart. 
Ons redactielid Karen Haandrikman  is onderzoeker bij 
Stockholms Universiteit en een van haar projecten gaat over (o.a. 
Nederlandse) ondernemende vrouwen in Zweden en hier komen 
hele interessante resultaten uit voort. In dit gezellige herfstnummer 
hebben we daarom veel leesvoer over al deze sterke vrouwen. 
Naast Karens onderzoek spraken we bijvoorbeeld met de 
oprichtsters van War Child Zweden en het cosmeticamerk Också. 
Verder hebben we dit najaar hele leuke clubactiviteiten op het 
programma staan met voor ieder wat wils. Wat zeg je bijvoorbeeld 
van een jeu de boules avond, boekenruilmiddag, filmavonden 
voor volwassenen en kinderen en natuurlijk de traditionele 
sinterklaasviering?
Lees gauw verder en we hopen je binnenkort bij een van de 
clubactiviteiten te zien!

//De Redactie

Brian

Marion

Karen

Eva

Ellen

Marijke



Daag jezelf uit voor een potje jeu de 
boules samen met andere leden! We 
maken er een gezellige avond van bij 
Boulebar Ugglan op Närkesgatan 6 
in Stockholm.

Tijd: 17.00 - 20.15 uur.
Kosten: 50 kronen (aanmelding voor 
5 november)
Aanmelden:  doe je naar aanmelden@
dhcs.se ovv ‘jeudeboules’ en vermeld 
je naam en het aantal personen.

Dinsdag 13 november van 13.00-
15.00 incl. broodmaaltijd op de 
Nederlandse Ambassade, Götgatan 
16A.
Aanmelden bij Maria Avebjork: 
08-500 31 826 of via
e-mail: maria.avebjork@gmail.com.

Kom gezellig een avondje 
dobbelen onder het genot van 
sinterklaaslekkernijen.

Plaats en tijd: De zaal van de 
ambassade, 18.00-21.00 uur.
Aanmelden: je hoeft je niet van 
tevoren aan te melden. Introducés 
betalen 50 kronen entree (contant 
bij de deur of via Swish). 
Introducés graag van tevoren 
aanmelden via aanmelden@dhcs.se.

We kijken deze avond naar de 
klassieker Amsterdamned (1998) 
van Dick Maas met o.a. Huub 
Stapel. De film speelt zich af in...
jawel..Amsterdam en gaat over 
een psychopathische moordenaar 
die de Amsterdamse grachten 
onveilig maakt. Hij duikt op de 
meest onverwachte momenten en 
plaatsen op en maakt het ene na het 
andere slachtoffer. Rechercheur Eric 
Visser van de Amsterdamse politie 
gaat op zoek naar de moordenaar, 
maar het onderzoek schiet niet echt 
op. Tot Erik Visser de hulp inroept 
van een duikersvereniging. Zo maakt 
hij kennis met de knappe Laura. 
Laura en de dochter van Eric Visser 
komen dichter bij de moordenaar 
dan de rechercheur zelf tijdens zijn 
onderzoek.

Deze avond wordt gratis door de 
Hollandse club aangeboden voor 
haar leden. Introducés zijn van harte 
welkom. Zij betalen 50 kronen 
(contant bij de deur of via Swish). 
Aanmelden: doe je naar aanmelden@
dhcs.se ovv ‘filmavond’ en vermeld je 
naam en het aantal personen.

Tijdens deze Holland House vieren 
we Leidens Ontzet met live-muziek 
en heerlijke haring en korenwijn.  
Het vieren van Leidens ontzet 
is binnen de Hollandse Club 
een traditie van eind jaren ‘50. 
Zoals ieder jaar trakteren we op 
Hollandse haring en verkopen we 
korenwijn. 
De band Conversation Jazz zal deze 
avond voor een gezellige muzikale 
inraming zorgen. Mis het niet!

Kosten: gratis voor leden. Per 
bezoeker 1 gratis portie haring en 
glaasje korenwijn. 
Aanmelden: je hoeft je niet van 
tevoren aan te melden. Introducés 
betalen 50 kronen entree (contant 
bij de deur of via Swish). 
Introducés graag van tevoren 
aanmelden via aanmelden@dhcs.se

De geschiedenis van Leidens ontzet
Het Beleg van Leiden vond plaats 
van 1573 tot 1574 en eindigde in 
een ontzet van de stad. Het Leids 
ontzet of Leidens ontzet wordt 
jaarlijks gevierd ter herdenking van 
de belegering van deze stad tijdens 
de Tachtigjarige oorlog en het ontzet 
op 3 oktober 1574. Dat doen ze al 
vanaf de 16e eeuw. In de stad hangt 
op deze dag de geur van haring, vers 
(wit) brood en hutspot. Volgens de 
legende vonden de bewoners van 
Leiden resten van een dergelijke 
stamppot in het kampement van de 
Spanjaarden en is dit gerecht sinds 
die tijd verbonden met het vieren van 
Leidens ontzet.

HOLLAND HOUSE
LEIDENS ONTZET
Vrijdag 5 oktober 18:00

Donderdag 15 november 17:00

Vrijdag 30 november 18:00

Woensdag 17 oktober 17:30

Dinsdag 13 november 13:00

JEU DE BOULES 
BIJ BOULEBAR UGGLAN

HOLLAND HOUSE
DOBBELAVOND MET 
SINTERKLAASTHEMA

FILMAVOND
AMSTERDAMNED

SENIORENMIDDAG 

C
lubactiviteiten
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SINTERKLAASFEEST

Sinterklaas komt op zondag 25 
november naar Stockholm om 
alvast zijn verjaardag te vieren. 
Omdat er ieder jaar zoveel kinderen 
op zijn feestje willen komen, viert hij 
zijn verjaardag daarom twee keer. 
Zowel ‘s morgens als ‘s middags. 
Sinterklaas komt aan bij het gebouw 
van de ambassade. De pieten zullen 
in verschillende kleuren worden 
geschminkt.
 
Het ochtendprogramma is van 11.00 tot 12 uur. De 
poorten gaan om 10.30 uur open.
Het middagprogramma is van 14.30 tot 15.30 uur. 
De poorten gaan om 14.00 uur open.
 
De definitieve invulling van het feestprogramma 
wordt later bekend gemaakt.
 
Cadeautjes
Per kind graag 1 ingepakt cadeau meenemen van 
maximaal 200 kronen. Vermeld duidelijk de naam 
van het kind op het pakje. Voor de aanvang van het 
programma kun je cadeaus afgeven op het plein 
van de ambassade: ingang direct rechts als je het 
plein opkomt.
 
Aanmelden/betalen in twee stappen
Wil je aan het programma deelnemen dan is de 
bijdrage (voor zowel ouders als kind!):

voor de ochtend: 110 kronen per persoon.
voor de middag: 111 kronen per persoon.
Er wordt voor Nederlandse sinterklaaslekkernijen 
gezorgd en alle kinderen ontvangen aan het einde 
een lekkere verrassing.
 
Dit evenement is alleen voor leden.
 
STAP 1
Betaal door overmaking op plusgiro 501005-3 ten 
name van de Hollandse Club Stockholm, vermeld 
duidelijk je naam, lidmaatschapsnummer en aantal 
volwassenen en kinderen (Voorbeeld: ‘Jansen 
lidnr 334- 2v en 2k’ en een bedrag van 444 kr 
voor het middagprogramma of 440 kr voor het 
ochtendprogramma).
 
STAP 2
Maak een kopie van het computerscherm, als de 
bank je betaling heeft bevestigd en ‘plak’ of ‘paste’ 
deze kopie in een email naar onze clubadministrateur, 
aanmelden@dhcs.se onder vermelding van 
“Sinterklaas”. Je krijgt een bevestiging dat je gepland 
staat voor de ochtend- dan wel de middagsessie. Is 
één van beide sessies vol, dan krijg je de vraag of je 
op de andere sessie kan komen.
 
Aanmelden kan tot dinsdag 20 november. Maar vol 
is vol, dus meld je alsjeblieft zo vroeg mogelijk aan.
 
Deelname is bindend en restitutie van de bijdrage is 
niet mogelijk.
 
We hopen op een geslaagd feest voor iedereen!

zondag 25 november
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KINDERFILMMIDDAG 
DIKKERTJE DAP

Op zondag 21 oktober houden we weer een 
Kinderfilmmiddag. Dit keer laten we de gezellige 
kinderfilm Dikkertje Dap zien.

De film is gebaseerd op het beroemde versje van Annie M.G. Schmidt. Iedere 
Nederlander is wel bekend met dit klassieke versje en kan het ook zingen. De film 
’Dikkertje dap’ is een Nederlandstalige film, duurt 74 minuten en is geschikt voor 
alle leeftijden. 

De Kindercommissie serveert koffie en thee voor de ouders en popcorn en 
limonade voor alle kinderen. De film begint 13 uur op de ambassade op Götgatan 
16A. 

Kosten: Ieder lid mag gezellig een introducé meenemen. De entreekosten zijn 30 
kronen per kind.

Graag aanmelden voor 18 oktober. Betaal door overmaking op plusgiro 
501005-3 ten name van de Hollandse Club Stockholm en vermeld je naam, 
lidmaatschapsnummer en aantal kinderen/volwassenen. Maak een schermafdruk 
als de bank je betaling heeft bevestigd en stuur deze als bijlage in een e-mail naar 
aanmelden@dhcs.se onder vermelding van ‘Kinderfilmdag’, je naam en aantal 
kinderen/volwassenen.
 
Mocht je het versje ’Dikkertje Dap’ nog niet kennen dan hieronder een korte 
beschrijving over de film:

Dikkertje Dap is op dezelfde dag geboren als zijn beste vriend Raf, een giraf. 
Omdat zijn opa verzorger is in de dierentuin, kan Dikkertje Dap iedere dag bij Raf 
op bezoek. Ze zijn onafscheidelijk tot Dikkertje voor het eerst naar school moet 
en erachter komt dat giraffen niet naar school mogen. 
Dikkertje mist Raf enorm, maar beleeft op school ook allerlei spannende 
avonturen. Hij maakt zelfs een nieuwe vriend, Yous. Dikkertje bedenkt een plan om 
Raf mee naar school te nemen en zo zijn twee vrienden bij elkaar te brengen.

Zie ook de trailer : https://www.youtube.com/watch?v=rOX8zb8Yam8.
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BOEKENRUILDAG 
8 DECEMBER

Van ruilen komt huilen? Niet op 8 december!

Na het grote succes  van de Kindercommissie haar Kinderboekenruildag in 
oktober 2017, organiseert de club samen met de Kindercommissie deze herfst een 
Boekenruildag voor iedereen met alle soorten boeken voor alle leeftijden.

Hebben jullie  ook dozen met boeken, puzzels, spelletjes, CD’s of DVD’s op zolder, in 
de kelder of garage staan? Tijd om die verzameling af te stoffen en te komen ruilen 
voor een nieuwe collectie.

Kom gezellig ruilen op zaterdag 8 december 2018 tussen 13-16 uur op de 
Nederlandse Ambassade, Götgatan 16A.

Het idee is om de boeken of ander Nederlandstalig materiaal te ruilen of anders een 
bedrag naar keuze te swishen naar het goede doel ‘War Child’.

Wij serveren koffie en thee met iets lekker erbij en de tafels staan klaar, jullie brengen 
het Nederlandstalig materiaal mee. Mocht er iets over blijven dan moet het materiaal 
wel weer mee terug naar huis!

Kosten: 20 SEK per persoon. Betaal door overmaking op plusgiro 501005-3 ten name 
van de Hollandse Club Stockholm, vermeld “Boekenruildag” en duidelijk je naam en 
aantal personen.

Aanmelden: Maak een schermafdruk als de bank de betaling heeft bevestigd en 
“plak” deze kopie in een e-mail naar aanmelden@dhcs.se onder vermelding van 
“Boekenruildag”, wederom je naam en aantal personen.

Aanmelden kan tot uiterlijk 3 december, mits er dan nog plaatsen zijn. 

Deze activiteit is voor leden. Introducés zijn welkom maar graag opgeven en betalen 
bij de aanmelding.
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INTOCHT KIJKEN 
VAN SINTERKLAAS

ZATERDAG 17 NOVEMBER
Dit jaar komt de stoomboot van Sinterklaas aan in de haven van de Zaanse Schans. De 
jonge kinderen van de club mogen de landelijke intocht komen bekijken in de zaal van de 
ambassade, om zo het begin van de spannende en gezellige sinterklaastijd te vieren.

We gaan samen knutselen en gezellig spelletjes spelen. Ook zorgen wij voor 
sinterklaaslekkernijen en een heerlijke lunch om goed in de stemming te komen. We zingen 
en luisteren naar Sinterklaasliedjes. Om 12 uur zetten we de live-uitzending aan en kijken 
we gezamenlijk naar de intocht op het grote scherm.

Plaats en tijd: Iedereen is om 10 uur welkom in de zaal van de ambassade.
Leeftijd: kinderen van drie tot acht jaar. Let op: gezien het beperkte aantal plaatsen laten 
we jongere kinderen niet toe.
Datum: zaterdag 17 november 2017, 10.00 – 13.15 uur.
Kosten: 70 SEK per kind/volwassene. Betaal door overmaking op plusgiro 501005-3 ten 
name van de Hollandse Club Stockholm, vermeld duidelijk je naam en aantal volwassenen 
en kinderen.
Aanmelden: Maak een schermafdruk van het computerscherm, als de bank de betaling 
heeft bevestigd en ‘plak’ deze kopie in een e-mail naar aanmelden@dhcs.se onder 
vermelding van ‘Sinterklaasknutselen’, naam van de volwassene en aantal kinderen.

Dit is een populaire activiteit en we raden aan tijdig te reserveren, vanwege het beperkte 
aantal plaatsen. Aanmelden kan tot uiterlijk zaterdag 10 november, mits er dan nog plaatsen 
zijn.

Adres: De Nederlandse Ambassade, Götgatan 16A Stockholm

Wegens plaatsgebrek kan er per gezin/kind maar één volwassene worden aangemeld. Deze 
activiteit is alleen voor leden.
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           Nederlandstalig deeltijdonderwijs in Stockholm 
                                          sinds 1997 

• Voor Nederlandstalige kinderen van 4 tot 17 jaar, groep 1 tot en met onderbouw Voortgezet Onderwijs (VO) 

• Goede doorstroom bij terugkeer naar Nederland of België 

• Bevoegde leerkrachten 

• Erkende methodes en Cito-toetsen 

• Horizontale leeftijdsgroepen 

• Locaties in Djursholm (gr 1 t/m 5) en Danderyd (gr 6 t/m 8 en Voortgezet Onderwijs) 

Wij zijn tevens examinerende instelling voor het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) 

Meer weten? Kijk op de website www.nlschoolstockholm.se of mail naar voorzitter@nlschoolstockholm.se 

http://www.nlschoolstockholm.se
http://www.nlschoolstockholm.se


INTERVIEW MET 
ELLEN HUIJBERS

Onderneemster Ellen lanceerde bijna een jaar 
geleden haar eigen cosmeticamerk OCKSÅ, 
samen met haar compagnon Dina. In een 
interview met Ellen kom ik meer te weten over 
het ontstaan van het merk, haar inspiratie en 
hoe het is om als Nederlandse een eigen bedrijf 
te hebben in Zweden.

Marijke: Hoe ben je in Zweden terecht gekomen?
Ellen: 7 jaar geleden is mijn man voor zijn werk naar Zweden 
verhuisd. Ik ben daar na 8 maanden achteraangekomen. 

M: Hoe hebben Dina en jij elkaar leren kennen?
E: Via de Zweedse les. Dina komt uit Zuid-Afrika. In de 
opstartfase heb ik ook hulp gekregen van andere mensen, 
maar uiteindelijk zijn Dina en ik samen door gegaan. 

M: Vertel over jullie merk OCKSÅ.
E: Geïnspireerd op ons leven in Zweden hebben we een 
cosmeticalijn opgezet. De Zweedse natuur, de liefde voor 
design en hoge kwaliteit voor verzorgingsproducten zijn de 
basis geworden voor onze hand zeep, body & hand lotion en 
douchegel. 

M: Hoe kwamen jullie op het idee?
E: In Nederland werkte ik lang geleden al voor ‘t Kruitvat. 
Daarna ben ik verzorgingsproducten gaan ontwikkelen voor 
DA en andere merken. Toen ik naar Zweden verhuisde kon 

ik meteen werk vinden in de cosmeticabranche. Ik werk met 
haar- en huidproducten en ontwikkel ze voor Apoteket en 
andere merken. Ik merkte dat de kwaliteit van de producten 
hoger is in Zweden. De ingrediënten zijn beter voor mens 
en natuur. Hierdoor kwam ik op het idee om de hoge 
kwaliteit van de producten met het Scandinavische design 
te combineren. De producten zijn voor man en vrouw. Een 
mooie fles die iets toevoegt aan het interieur, die online te 
bestellen is en door de brievenbus thuis wordt afgeleverd. 

M: Zijn de brievenbussen in Zweden en in Nederland even 
groot?
E: In Nederland zijn ze 3,2 cm: In Zweden zijn ze 3 cm, de 
flesjes passen er precies doorheen. 

M: Hoe was het om van idee over te gaan tot een echt product?
E: Ja! Daar zijn heel wat brainstormsessies, weekenden in 
landelijke huisjes en veel kopjes koffie overheen gegaan. 
Ongeveer vijf jaar geleden kwam ik op het idee en via 
crowdfunding konden we uiteindelijk starten. Vervolgens 

EIGENARESSE VAN OCKSÅ COSMETICS

Marijke Harenberg
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kregen we via de Zweedse overheid hulp. Een Zweedse stichting 
ALMI zag ons plan wel zitten en we kregen een lening. ALMI helpt 
Zweedse start ups, dit is van groot belang als je in de opstartfase 
zit. 

M: Wat hebben jullie voor reacties gekregen?
E: Hele positieve reacties! In Nederland is er grote interesse voor 
anti-allergene producten. Oftewel producten van goede kwaliteit 
qua ingrediënten. We merken dat winkels het leuk vinden om 
de klant iets nieuw te laten zien. Zo stonden we met een van 
onze producten in het blad Wendy. Hartstikke leuk! In Zweden 
heeft inmiddels de eerste grotere winkelketen onze producten 
ingekocht. Mensen vinden het design mooi en ook leuk om weg te 
geven als cadeautje. 

M: Doen jullie als zelf?
E: Ja. Hiernaast heb ik ook nog mijn gewone baan, dus dit doen 
we in de avonduren en weekenden. Het is heel fijn dat in Zweden 
de kinderopvang zo goed is geregeld. Anders is het niet te doen. 
De distributie vanuit Nederland doet mijn moeder. Ze heeft onze 
producten thuis en stuurt ze vanaf daar naar klanten. 

M: Moet je een sterke vrouw zijn om in Zweden te ondernemen?
E: Gelukkig ben ik goed georganiseerd. Je moet zeker een 

goede achterban hebben. We reizen naar beurzen en werken 
in de avonduren. Het is belangrijk dat het leuk blijft, zodat je de 
energie houdt om dit te kunnen doen. Het geeft veel voldoening 
als klanten blij zijn met onze producten en als we onze flesjes 
terugzien bij mensen thuis. 

M. Wat zijn jullie toekomstdromen?
E: We hebben nu onze groende lijn, GRÖN, geïnspireerd op 
Zweeds dennenbos. We hebben plannen voor de lijn BLÅ, 
geïnspireerd op water. We zouden onze collectie willen aanvullen 
met shampoo en conditioner; we hebben ideeën genoeg. 

Voor meer informatie zie: 
Också: ocksacosmetics.com 
Almi Invest: https://www.almi.se/almi-invest/
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NEDERLANDSE VROUWELIJKE 
ONDERNEMERS IN ZWEDEN: 

KANSEN EN BELEMMERINGEN

De economische integratie van migranten kan veel beter; 
een onderwerp dat hoog op de Zweedse politieke agenda 

staat. Vergeleken met andere westerse landen hebben 
migranten in Zweden een veel lagere arbeidsparticipatie. 

Ondernemerschap is een belangrijke manier voor 
economische integratie, maar het is ook een belangrijke 

aanjager voor de economie en voor regionale 
ontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat vrouwelijke 

ondernemers wat andere paden bewandelen 
vergeleken met mannen. Dit is het onderwerp 

van een onderzoeksproject dat ik samen met 
collega Natasha Webster heb aan Stockholms 

Universiteit, bij de afdeling Sociale Geografie. 
Wie zijn deze vrouwelijke ondernemers, 

wat zijn problemen die zij in Zweden 
tegenkomen, en hoe staat het eigenlijk 

met Nederlandse ondernemers?

Een toenemend aandeel migranten is vrouw, ook in 
Zweden. De meeste vrouwelijke migranten komen 
als vluchteling of in het kader van gezinshereniging uit 
bijvoorbeeld Irak, Somalië, Syrië, Iran en Afghanistan. 
Andere grotere groepen zijn arbeidsmigranten uit China 
en India, Thaise huwelijksmigranten en EU migranten die in 
het kader van werk, een partner of een beter leven naar 
Zweden komen, bijvoorbeeld Nederlandse vrouwen. 

Onder migranten in Zweden ligt de arbeidsparticipatie 
relatief laag, vooral onder migranten van buiten Europa, 
en in het bijzonder onder vrouwen. Ondernemers 
vormen een cruciaal onderdeel van de economie, en 
voor migranten kan het een goede manier zijn om kansen 
te creëren in hun nieuwe land. In veel landen is etnisch 
ondernemerschap een aanjager voor de economie. De 
redenen waarom migranten ondernemer worden zijn 
divers; structurele factoren kunnen een rol spelen, zoals 
segregatie en discriminatie, waardoor toegang tot de 
arbeidsmarkt beperkt is. Ook kunnen andere factoren een 
rol spelen, zoals lokale normen en waarden, en netwerken 
tussen migranten en de autochtone bevolking.

Een van de aspecten waar we in ons project naar kijken 
is de rol van “privilege”, de mate waarin migranten een 
bevoorrechte positie innemen in Zweden, bijvoorbeeld 
omdat ze afkomstig zijn uit een EU-land, wit zijn, uit een 
Engelssprekend land komen of een Zweedse partner 
hebben. Door het gebruik van het concept privilege 
proberen we machtsstructuren in de maatschappij 
beter te begrijpen. We zijn hierbij benieuwd in hoe dit 
ondernemerschap beïnvloedt, bijvoorbeeld door de 
toegang tot netwerken en kapitaal.

Veel onderzoek naar ondernemerschap is gebaseerd 
op mannen. Het beeld van een entrepreneur is daarom 
vaak dat van een man, werkzaam in een van de grote 
industrieën, waarbij de ondernemer bekend staat als 
innovatief, aggressief of zelfs heroïsch. Eerder onderzoek 
dat we deden onder Thaise migrantenvrouwen in Zweden 
bestrijdt dit beeld. Deze vrouwen zijn absoluut innovatief 
en nemen risico’s, maar op een andere manier en schaal 
dan mannelijke entrepreneurs. In het huidige project kijken 
we naar ondernemerschap onder alle migrantenvrouwen, 
omdat hierover nog weinig bekend is.

Karen Haandrikman en Natasha Webster
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Nederlandse vrouwen: Handelsgeest in hun erfgoed?
Welke vrouwen zijn het meest ondernemend in Zweden? 
De figuur laat het percentage vrouwen in de leeftijd 25-65 
zien dat ondernemer is onder vrouwen die actief zijn op de 
arbeidsmarkt, per herkomstgroepering. Heel verrassend vonden 
we dat Nederlandse vrouwen veruit het meest ondernemend zijn: 
18%, vergeleken met bijvoorbeeld 9% voor Thaise vrouwen en 
6% voor vrouwen die in Zweden zijn geboren. Ondernemers in 
Zweden zijn vaker man dan vrouw, maar migrantenvrouwen zijn 
vaker entrepreneurs dan autochtone vrouwen.

Het beeld van Nederland als handelsnatie komt meteen naar 
voren. Vrouwen met deze handelsgeest in hun bagage die ook 
in Zweden deze traditie voortzetten. Chinese, Poolse, Britse, 
Noord Amerikaanse en Zwitserse vrouwen zijn ook prominent 
vertegenwoordigd onder migrantonderneemsters. Het minst 
ondernemend zijn mensen uit de Hoorn van Afrika en voormalig 
Joegoslavië. Als landen van origine worden gegroepeerd naar 
mate van privilege (een classificatie gebaseerd op een reeks 
indicatoren zoals opleidingsniveau, participatie van vrouwen 
op de arbeidsmarkt en in de politiek en gezinsbeleid), komt 
duidelijk naar voren dat vrouwen uit de meest geprivilegieerde 
landen ook het vaakst ondernemer zijn. Migranten vormen over 
het algemeen niet een perfecte afspiegeling van de gemiddelde 
bevolking in het land van herkomst; ze zijn vaker jong en hoger 
opgeleid bijvoorbeeld. 
Wellicht speelt dit ook een rol in mate waarin Nederlanders in 
Zweden ondernemer worden, en zijn ze vaker dan in Nederland 
ondernemer.

In het project gebruiken we registerdata over de 
hele bevolking, in combinatie met diepte-interviews. 
De registerdata bestaat uit verschillende datasets 
samengesteld door Statistiska Centralbyrån. Daarnaast 
doen we diepte-interviews met vrouwelijke ondernemers, 
afkomstig uit verschillende landen, waarbij de focus 
ligt op de individuele migratie- en werkgeschiedenis, 
en mogelijkheden en belemmeringen op de Zweedse 
arbeidsmarkt. Verder interviewen we ook beleidsmakers.

Bron: registerdata, bewerking door de eerste auteur
NB. De figuur laat alleen vrouwen zien uit landen met minstens 500 migrantenvrouwen in de leeftijd 25-65.
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Bevoorrechte vrouwen
Privilege speelt ook een rol bij de sector waarin vrouwen hun 
bedrijf hebben. Vrouwen uit de meest bevoorrechte landen 
hebben vaker een bedrijf in de diensten- en technologiesector. 
Voorbeelden zijn consultants, vertalers en accountants. 
Vrouwen uit minder bevoorrechte landen zijn vaker kappers, 
hebben een beautysalon, of een bedrijf in de handel, voedsel- 
of hotelsector. Nederlandse vrouwen hebben het vaakst een 
bedrijf in de hotel- en restaurantsector, een camping of een 
boerenbedrijf; maar dit is vooral op het Zweedse platteland. 
In de steden zijn Nederlandse vrouwen met een eigen bedrijf 
vaker consultants, vertalers of ontwerpers.

Migrantenvrouwen die ondernemer zijn zijn vaker al wat langer 
in Zweden, en zijn ook vaker hoger opgeleid. Vrouwen met 
een Zweedse partner hebben het vaakst een eigen bedrijf. 
De reden waarom iemand naar Zweden is gekomen, is ook 
belangrijk. Arbeidsmigranten, EU-migranten en vrouwen die 
zijn gekomen in het kader van gezinshereniging zijn het meest 
ondernemend. 

Passie en Zweeds gezinsbeleid
In de interviews gaven veel vrouwen aan hun bedrijf te zijn 
gestart uit een passie voor iets dat ze al lang bij zich dragen. 
De migratie naar Zweden vormt vaak een keerpunt; vrouwen 
realiseren zich wat ze willen en wat ze kunnen, en in combinatie 
met een vaak stabiele gezinssituatie, wagen zij de sprong tot het 
starten van een eigen bedrijf. De stabiele economische situatie 
is een voorrecht, iets dat veel vrouwen zich realiseren. Doordat 
hun partner een goede baan heeft, maar ook door het Zweedse 
gezinsbeleid met bijbehorend royaal ouderschapsverlof, zorgt 
voor een situatie waarin zij kunnen reflecteren over een 
ommezwaai in hun carrière, en daar ook naar kunnen handelen.

Zweedse netwerken zijn cruciaal
Kennis van de Zweedse samenleving en de Zweedse taal is 
een harde voorwaarde voor het hebben van een succesvol 
bedrijf. Zonder Zweden in je netwerk wordt het moeilijk een 
bedrijf te starten, is een veel gehoorde uitspraak. Maar hoe je 
die Zweden vindt, dat is nog niet erg makkelijk. Het hebben van 
verschillende soorten netwerken lijkt belangrijk, bijvoorbeeld 
een combinatie van Nederlandse, lokale en online netwerken 
waarbij het handig is dat een aantal gespecialiseerd is qua 
sector. Informatie over bijvoorbeeld Skatteverket, financiering 
en leningen wordt vooral verkregen door dit soort netwerken. 
Het kost tijd om Zweden te leren kennen, maar als je eenmaal 
hun vertrouwen hebt gewonnen, dan kun je vooruit met je 
bedrijf. 

Vrouwen geven aan zich vooral in het begin van hun 
ondernemerschap verward te voelen door het doolhof aan 
instanties dat mensen wil helpen bij het starten van hun bedrijf. 
Vooral de ervaringen met nationale instanties zijn niet erg 
positief. Dit soort instanties heeft vaak kortzichtige programma’s 
gericht op bepaalde doelgroepen, waardoor veel Nederlandse 
vrouwen buiten de boot vallen. Bevoorrechte vrouwen hebben 
dit soort organisaties misschien in eerste instantie ook minder 
nodig, maar toch is het vaak een reden tot frustratie bij velen. 
Nederlandse ondernemers raden vooral Startup Stockholm 
en de Dutch Chamber of Commerce aan.

Tot slot
Nederlandse vrouwen zijn ontzettend ondernemend in 
Zweden. Dit lijkt mogelijk te worden gemaakt door een 
vaak stabiele gezinssituatie, goede voorwaarden ten aanzien 
van bijvoorbeeld ouderschapsverlof in combinatie met die 
beroemde Nederlandse handelsgeest. Toch worstelen veel 
vrouwen met de wirwar aan instanties die ondernemers zouden 
moeten ondersteunen. Kennis van Zweden, de Zweedse 
samenleving en belastingsysteem zijn cruciaal in het succesvol 
zijn als ondernemer. In het voorjaar organiseren we een aantal 
workshops waarbij een uitwisseling tussen ondernemers, 
onderzoekers en beleidsmakers centraal staat, met een focus 
op “best practices”.

Studio Heijne
Wendy Heijne is de drijvende kracht achter Studio 
Heijne, een bedrijf dat Wendy drie jaar geleden heeft 
opgestart in Stockholm. Na een lange carrière bij H&M 
in Stockholm en twee periodes van ouderschapsverlof 
kwam Wendy tot het besluit haar eigen modemerk te 
beginnen. Wendy’s passie is techniek in combinatie met 
sustainable fashion, waarbij kleding op maat en naar 
wens wordt gemaakt, zonder overproductie. Wendy 
heeft een webshop en een concept store in Vasastan. 
De komende periode staat voor haar in teken van 
uitbreiden en rendabel maken van haar bedrijf.

https://studioheijne.com/

BERKERS & COMPANY
Els Berkers is een consultant in internationale marketing, 
met een sterke focus op sport. Na een succesvolle carrière 
als marketing en sales directeur bij een drukkerij in 
Nederland, kwam ze met haar gezin in Zweden terecht 
toen haar man hier een baan kreeg aangeboden. Els 
kwam een “goede Zweed” tegen met wie ze een bedrijf 
begon in design en branding. Na verloop van tijd kwam 
Els tot het besluit dat ze liever haar eigen bedrijf begon, 
waarin ze haar sociale vaardigheden en haar interesse in 
voetbal perfect zou kunnen combineren. Met haar bedrijf 
“Berkers & Company” brengt zij sponsors en voetbalclubs 
bij elkaar in bijvoorbeeld Nederland, Zweden en Engeland. 
Els is ook Executive Board member bij de Dutch Chamber 
of Commerce in Zweden en heeft tijdens een consult-
opdracht War Child naar Zweden gebracht. Lees hier meer 
over op de volgende bladzijde.

http://temp.berkers.se/
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EEN NEDERLANDSE 
ORGANISATIE IN 

ZWEDEN - 
WAR CHILD

De Nederlandse organisatie War Child 
heeft sinds twee jaar een eigen kantoor in 
Stockholm. De Zweedse tak van Warchild is 
opgezet door de Nederlandse Els Berkers 
en de Zweedse Emilia Molin. Ik ontmoet 
hun op het hoofdkantoor in Stockholm en 
ze vertellen me over hun ervaringen. Hoe 
is het om een Nederlandse stichting in de 
Zweedse markt neer te zetten? En hoe 
is de Nederlandse vrijwilligerscultuur ten 
opzichte van de Zweedse?

Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
Els: Ik ben in 2006 naar Zweden verhuisd. Na zes maanden leerde 
ik via mijn werk in Stockholm Emilia leren kennen. Zij was de 
eerste Zweedse die vroeg of ze me ergens mee kon helpen. Ik 
vond haar heel energiek en niet zo typisch Zweeds afwachtend. 
Jaren later kwam ik via de Dutch Chamber (waar ik in het bestuur 
zit) in contact met War Child en ik werd gevraagd om de stichting 
in Zweden op te zetten. Ik moest toen meteen aan Emilia denken.
Emilia: Ik kom uit een familie van ondernemers. Ik heb hiervoor 
eigen bedrijven gehad en gewerkt als CEO. Toen Els me vroeg om 
War Child in Zweden op te zetten, was ik meteen enthousiast. 
Maar ik wilde het wel samen doen, want met zijn tweeën kun je 
veel meer dan alleen.
Els: het is een hele onderneming om een nieuw bedrijf in 
een ander land te starten. Met zijn tweeën is het een stuk 
prettiger. Je kan samen hoogtepunten vieren, maar elkaar ook bij 
teleurstellingen en tegenslagen steunen.

Hoe hebben jullie het aangepakt?
Emilia: We hebben vanuit de gedachte gewerkt hoe een merk 
aan te passen is aan een andere cultuur, zonder de identiteit te 
verliezen.
Els: in Nederland kent iedereen War Child, mede dankzij Marco 

Borsato die hier al jarenlang ambassadeur voor is. Maar in Zweden 
weet niemand natuurlijk wie hij is. Of wat we doen. We moesten 
van het begin af aan beginnen.

Wat is de identiteit van War Child?
Els: War Child zet zich in voor een beter leven van 
honderdduizenden oorlogskinderen. We helpen ze met het 
verwerken van hun ingrijpende ervaringen, het weer contact 
durven maken met andere mensen en het opbouwen van
zelfvertrouwen.

Welke elementen werken heel goed in Nederland maar niet 
in Zweden?
Emilia: De kern van War Child is muziek. In Nederland is het heel 
populair om op scholen musicals te organiseren. Maar Zweedse 
scholen kennen dat helemaal niet. Maar Zweden heeft wél 
een muziekcultuur. Warchild Zweden organiseert daarom veel 
concerten, zoals met de Zweedse hiphop artiest Sylvana Imam. 
Laatst hadden we een avond georganiseerd voor kinderen uit 
Syrië. Artiesten als Benjamin Ingrosso en Darin traden toen op. 
Daarnaast kwam de Amerikaanse psycholoog en schrijver Ken 
Miller vertellen over de kracht van de mens en de drive om te 
overleven. Het werd een gevoelige en bijzondere avond. Een groot 
succes.
Els: Een actie die in Nederland goed werkt is een fund raiser/
campagne waarbij een Nederlander bijvoorbeeld de Kilimanjaro 
beklimt en daarvoor gesponsord wordt. In Zweden werkt dat heel 
anders. Hier zou het niet passen en gaat het veel meer om de
inhoud, de informatie. Over welke kinderen gaat het? Hoe kunnen 
we ze bereiken? Wat hebben de kinderen eraan? Komt het geld op 
de goede plek terecht?

Zijn Zweden dus sceptischer?
Emilia: ja veel sceptischer. In Nederland is het belangrijk dat er 
op een event een goede sfeer is, dat er iets speciaals gebeurt. In 
Zweden hechten mensen veel meer aan informatie: Aan feiten en 
serieuze berichten.

Hoe zijn jullie begonnen om Warchild onder de aandacht te 
krijgen?
Els: We hebben foto’s van twee bekende oorlogsjournalisten 
in winkelcentra geplaatst. Op de foto’s waren kinderen uit 
oorlogsgebieden te zien, dat waren hele indrukwekkende beelden. 
Mensen werden nieuwsgierig naar ons werk en wilden ons
helpen.

Marijke Harenberg

Els Berkers werkte tot zomer 2017 als 
consultant voor War Child Zweden. 
Ze is tegenwoordig nog alleen als 

vrijwilliger betrokken bij de organisatie.

Emilia Molin, managing director van 
Warchild Zweden

Voor meer informatie zie: 
www.warchild.se
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Emilia: En we hebben onze netwerken ingezet. We kregen veel hulp van mensen om
ons heen, mede dankzij de Nederlandse ambassadeur Ines Coppoolse. We hebben
veel verschillende dingen georganiseerd en aangepakt.

Op welke manier kunnen mensen bijdragen aan de organisatie?
Emilia: We hebben mensen die lid zijn en iedere maand geld doneren. Maar er zijn
ook mensen die het werk van War Child zo belangrijk vinden dat ze zelf dingen
organiseren. Zo had iemand laatst prachtige schilderijen gemaakt waarvan de opkomst 
naar Warchild ging. Heel veel mensen willen iets doen, maar soms is de drempel te 
hoog. Ze weten niet hoe ze in contact kunnen komen met bijvoorbeeld kinderen die 
uit oorlogsgebieden gevlucht zijn. Wij helpen dan mee om die contacten te leggen, 
dingen te organiseren. We hebben net een prachtig project gestart met Södertälje 
kommun en Scania waarbij medewerkers mentor zijn van vluchtelingjongeren en hun 
zo helpen met integreren. We zijn een team van creatieve en ondernemende mensen 
en in de twee jaar dat we hier in Stockholm bezig zijn, hebben we al talloze projecten 
georganiseerd.

Wat is het verschil tussen vrijwilligerswerk in Zweden en in Nederland?
Els: er is een groot verschil. In Nederland is het vrij normaal dat mensen bij een
vereniging zitten, vrijwilliger zijn bij de kerk of kollekteren voor een goed doel. Mensen 
werken vaker part time, zodat er ook nog tijd over is voor iets anders. In Zweden 
werken mensen veel meer en is die traditie er ook niet. Toen we War Child in 
Zweden opstartten, hielp een Nederlandse juriste ons een paar dagen om juridische 
dingen te regelen, helemaal gratis. Dat zou je in Zweden niet snel zien.

Wat voor een reacties krijgen jullie hier in Zweden?
Emilia: We hadden laatst een hiphopfestival georganiseerd voor Syrië en je zag in het 
publiek veel jongeren. Tijdens de voordrachten werden mensen geraakt en je zag 
dat jongeren geld swishten. Ze voelden dat iedere kroon een groot verschil maakt 
voor kinderen in oorlogsgebied. Mensen beleven een prachtige avond, met muziek, 
artiesten en interessante voordrachten en tegelijkertijd kan je iets goeds doen door
geld te doneren. En dat we een verschil kunnen maken voor een betere wereld. Je
voelde de betrokkenheid.

Wat zouden jullie over 5 jaar willen bereiken?
Emilia: We zouden graag de meest creatieve, moderne stichting willen zijn die er 
is en daarmee geweldige dingen kunnen doen voor kinderen uit oorlogsgebieden. 
Wereldwijd, maar ook voor alle kinderen in Zweden met oorlogstrauma’s.
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Bij ons vind je bijzondere, originele sieraden van verschillende 
sieradenontwerpers en kunnen wij u helpen bij het ontwerpen van uw 
eigen sieraad of het veranderen van een oud sieraad tot een nieuw en 
origineel juweel.

Op zoek naar een bijzonder sieraad of naar een 
sieraad voor iemand in het bijzonder?

Skånegatan 70 • 0812449045 • 0735773457 • www.smidstockholm.se

HollandseTips

Bill Gates, Richard Branson? Nee, laten we 
eens focussen op de vrouwelijke giganten 
in de zakenwereld. Dit is precies wat 
de podcast “Great women of Business” 
doet. Deze podcast wordt gepubliceerd 
door Parcast en besteed op een leuke 
en informatieve manier aandacht aan 
bijvoorbeeld Martha Stewart, Coco 
Chanel en Ruth Handler. 

Te vinden in de Apple podcast app, Spotify, 
parcast.com of waar je ook je podcasts 
vindt.

Great Women of 
Business Podcast

“Je ne suis pas un 
Homme faCile”. een 
franse film waarin De 
rollen tussen 
mannen en vrouwen 
om worDen geDraaiD. 
een erg interessante 
kiJk op genDerrollen. 
besCHikbaar op 
netflix.

Als we het over sterke vrouwen en meiden hebben, dan 
mag Pippi Langkous natuurlijk niet ontbreken! Op 13 
december is de premiere van de nieuwe Zweedstalige 

voorstelling: Pippi på de 7 haven (Pippi over de 7 zeeën) bij 
theater Intiman in Stockholm. Je kunt je tickets hier boeken:
https://showtic.se/forestallningar/pippi-langstrump/biljetter/#tickets

Heb jij thuis een rebels meisje of 
jongen? Dan is het volgende boek 
een goede tip:  “Bedtijdverhalen voor 
rebelse meisjes: 100 verhalen over 
bijzondere vrouwen”. Dit boek gaat, 
zoals de titel al aangeeft, over het 
leven van 100 sterke vrouwen die de 
geschiedenis hebben veranderd en 
fantastische dingen hebben bereikt. 
Met o.a. Malala, Astrid Lindgren, Mi-
chelle Obama en Serena Williams. De 
Nederlandse versie van het boek is te 
verkrijgen via bol.com. De Zweedse 
en Engelse versie kun je o.a. Bij ad-
libris.com bestellen. De Engelse versie 
“Good night stories for rebel girls” is 
is ook beschikbaar als podcast op o.a. 
Spotify.

Advertentie

http://www.smidstockholm.se
https://showtic.se/forestallningar/pippi-langstrump/biljetter/#tickets
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Nederlanders staan erom bekend dat ze hun 
talen spreken. Vorig jaar voerden Nederlanders 
de lijst aan van beste sprekers van Engels als een 
tweede taal binnen de EU (overigens gevolgd 
door de Zweden). Misschien niet zo gek. Als 
klein landje midden in Europa heeft Nederland 
zijn welvaart in grote mate te danken aan 
internationale handel. Het leren van vreemde 
talen is voor schoolkinderen niet meer dan 
vanzelfsprekend. Vrijwel alle Nederlanders die 
ik hier in Zweden tegenkom, spreken dan ook 
moeiteloos Zweeds.

Maar hoe zit het met de uitspraak? Als 
Nederlander pik je een Nederlands accent er 
meteen uit. “Heej jak heejter Piet, treevliet at 
treffas.” 
Hier in Zweden verbazen mensen zich vaak over 
het feit dat koningin Silvia na al die jaren in dit 
land nog steeds zo’n Duitse tongval heeft. Maar 
al spreek je een tweede taal nog zo vloeiend en 
grammaticaal correct, van een accent lijken de 

meesten niet af te komen.
Hoe succesvol je wordt in het leren uitspreken 
van een vreemde taal, heeft te maken met
verschillende dingen. Motivatie om de taal te 
leren, de mate waarin je wordt blootgesteld aan 
de
nieuwe taal en de manier waarop je de nieuwe 
taal leert, spelen een rol. Ook leeftijd is van 
belang. In het algemeen wordt aangenomen dat 
kinderen die nog niet in de puberteit zijn beland
de allerbeste vooruitzichten hebben om een 
nieuwe taal zonder accent te leren. Daarna 
worden de kansen stukken kleiner.

Tijdens mijn studie taalwetenschappen hier 
in Stockholm schreef ik er een scriptie over 
(een c-uppsats). Ik onderzocht een hypothese 
die stelt dat het vooral de moedertaal is die 
doorslaggevend is voor het succes waarmee je 
een nieuwe taal leert uitspreken. Hoe dichter 
het klankensysteem van je moedertaal bij de 
vreemde taal ligt, hoe moeilijker het zal worden 

Elisabeth Schreuder deed hier onderzoek naar

WAAROM
 HEBBEN VEEL 

NEDERLANDERS 
EEN ACCENT ALS 

ZE ZWEEDS 
SPREKEN?

die tweede taal foutloos uit te spreken, is de 
theorie die overigens The Speech Learning 
Model heet.

De redenering van dit model is als volgt. 
Wanneer je als kind je moedertaal 
leert, deel je de klanken in die taal 
in in verschillende categorieën. Dit 
klankensysteem wordt vervolgens gebruikt 
om uit gesproken taal juist die klanken te 
kunnen onderscheiden die specifiek zijn 
voor de moedertaal. Wanneer je later 
een nieuwe taal leert, gebruik je ditzelfde 
systeem om de klanken in de nieuwe taal 
van elkaar te onderscheiden. En dat is waar 
het vaak misgaat.

Als een klank in een vreemde taal heel 
anders klinkt dan de moedertaal, wordt 
het makkelijk een nieuwe categorie voor 
die klank te vormen wat het risico op 
een accent kleiner maakt. Als een nieuwe 
klank daarentegen lijkt op een klank in de 
moedertaal, wordt het lastiger. De nieuwe 
klank kan worden geassimileerd als een 
variant van de dichtstbijzijnde klank in de 
moedertaal. Een andere mogelijkheid is 
dat de afstand tussen de twee klanken juist 
groter wordt gemaakt dan wat die eigenlijk 
is. In beide gevallen ontstaan er problemen 
met het leren produceren van de nieuwe 
klank.

Dus wat betekent dit voor Nederlanders 
die worstelen met de uitspraak van sju 
en yta en kanelbulle? Voor mijn scriptie 
analyseerde ik deels de perceptie van het 
Zweeds door Nederlanders zonder kennis 
van het Zweeds, en deels de productie 
van het Zweeds door Nederlanders 
die Zweeds hadden geleerd. Vervolgens 
vergeleek ik de twee met elkaar. Hoewel 
ik uit mijn kleinschalige onderzoek geen 
revolutionerende conclusies kon trekken 
over de onderzochte theorie, kwamen er 
wel wat interessante dingen naar boven.

Zo werden korte klinkers, zoals in 

bijvoorbeeld mått en mätt, opgevat als 
nauw verwant aan Nederlandse klanken. 
De uitspraak van deze klanken leverden 
dan ook problemen op: mätt bijvoorbeeld 
verder achter in de mond dan in het 
Zweeds, en mått opener dan het Zweeds.

Lange klinkers werden in het algemeen te 
kort uitgesproken. Nederlanders zouden 
er dus goed aan doen om de ie in fil of de 
oe in bok flink te overdrijven en zo lang 
mogelijk uit te rekken. Bovendien wordt 
van bijvoorbeeld een lange ee, zoals in het 
Zweedse vet, nogal eens een zogeheten 
diftong gemaakt, oftewel een klinker die 
wordt gevormd door twee klanken die in 
elkaar over gaan. Het Zweedse vet wordt 
dan al snel veejt.

Van de beginklank in sju en stjärna maakten 
minder personen dan verwacht een 
Nederlandse g als in goed en gaaf. De 
meesten spraken deze klank verder naar 
voren in de mond uit, bijna als een zachte g.

Een andere interessante vinding was 
dat nagenoeg geen enkele van mijn 
Nederlandse proefpersonen
verschil maakte tussen de twee accenten 
die het Zweeds kent, zoals het verschil 
tussen stégén (de
ladder) en stégen (de stappen), of búrén 
(gedragen) en búren (de kooi). Dit was 
extra opvallend
omdat Nederlanders geen enkele moeite 
leken te hebben om dat verschil te horen.
Als de uitspraak van bepaalde klanken 
extra moeilijk wordt als gevolg van de 
moedertaal van de
student, kunnen leraren daar hopelijk op 
inspelen. Mijn eigen lerares Zweeds was 
zich goed bewust
van de moeilijkheid die de Zweedse y 
oplevert voor Nederlanders, en gaf de tip: 
denk dat je een i
gaat zeggen, maar maak er op het laatste 
moment een u van. Dat werkte verrassend 
goed.

Elisabeth Schreuder
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Zomerpicknick
Wat een fantastische zomer hebben we dit jaar gehad! 
Begin mei waren er maar twee lentedagen en daarna 
maanden lang heel mooi en warm zomerweer.
Zaterdag 2 juni was ook zo’n prachtige, zonnige dag! 
Een perfecte dag voor een picknick in het park.

De Kindercommissie had gezinnen, zowel leden als niet-leden, uitgenodigd 
om op zaterdag 2 juni gezellig te komen picknicken en bijkletsen in het 
Rålambshovpark. De plek was makkelijk te vinden door de vrolijke oranje 
vlaggetjes in de bomen. Alle ouders hadden hun eigen picknickkleedjes en lunch 
meegenomen. Na lekker gegeten te hebben, werden er spelletjes gespeeld 
en kinderen gingen op ontdekkingstocht in de speeltuin. Gelukkig was er een 
pierenbadje in de speeltuin want de meeste kindjes konden wel wat verkoeling 
gebruiken door lekker te spetteren en spatteren. Voor de ouders was het ook 
fijn om met de voeten in het water te gaan.

Tijdens de picknick werd er door bijna 16.000 hardlopers de Stockholm 
Marathon gerend. Deze hardlopers kwamen langs het park gerend op de 
Västerbro en de Rålambshovsled. De 40 e editie van de marathon zorgde voor 
een extra gezellig sfeertje in het park met live muziek.
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Eva Meijs-Berg



Wandeling in 
Tyresta Nationaalpark

FOTO’S VAN EEN PRACHTIGE WANDELING IN HET OERBOS VAN TYRESTA ONDER 
LEIDING VAN EEN GIDS OP 15 SEPTEMBER
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Söndagar kl. 14-16:
9 september, 14 oktober och 25 november
Internationella biblioteket

Att läsa tillsammans är roligt!
Samen lezen is leuk!

Internationella biblioteket
Odengatan 59
Kundtjänst 08-508 30 900
interbib.se • biblioteket.se

Därför läser vi barnböcker på nederländ-
ska. Kom på mysig fika och njut av fina 
berättelser! Vi kommer att läsa och pyss-
la. Anmäl gärna till: lauravaha@hotmail.
com. För barn från 3 år.

Daarom lezen wij Nederlandse kinder-
boeken voor. Kom gezellig langs en 
geniet van mooie voorleesverhalen! 
Wij zullen samen gaan voorlezen en 
knutselen. Graag aanmelden: 
lauravaha@hotmail.com. 
Voor kinderen vanaf 3 jaar.



http://klm.se

