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Portretten uit 
het Pure Noorden

Finland | Zweden | Noorwegen



Tijdens mijn tocht ontmoette ik een hoop mensen. Ik sprak veel Sami, maar ook huskyhou-
ders, Arctische fotografen, gidsen en zelfs een Arctische cowboy. Al deze inwoners lieten me 
toe in hun dagelijkse leven en vertelden mij over hun gewoonten en gebruiken. Zo leerde ik 

beetje bij beetje de inwoners van het Pure Noorden kennen. Mensen die met liefde en respect om-
gaan met de natuur, die hun cultuur in ere houden en trots zijn op hun prachtige, uitgestrekte land. 

Vanaf de eerste dag op mijn reis door de ‘kruin van Europa’, voelde ik me thuis. De rust, de sereniteit, 
de prachtige natuur en de lieve inwoners. Het was, zoals je dat kunt overkomen, liefde op het eerste 
gezicht. Die liefde, mijn respect voor de bewoners, heb ik geprobeerd in mijn verhalen en beelden vast 
te leggen. Zodat iedereen die besluit om naar dit gebied af te reizen, zich net zo thuis zal voelen als ik.
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“ A L  V A N A F  D E  E E R S T E  D A G  V O E L D E  I K  M E  T H U I S ”

Dit boek is gevuld met verhalen en foto’s van inwoners uit het Arctisch gebied. Drie weken lang 
reisde ik door Noord-Noorwegen, Zweeds en Fins Lapland. Ik legde een kleine vijfduizend kilome-
ter af daar boven de poolcirkel. 
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Zodra ik uit de auto stap, komt 
een jong wit hondje me kwis-
pelend verwelkomen, gevolgd 

door zijn baasje Ylva en medewerk-
ster Ellen. Aan de rechterzijde van het 
terrein staan rijen kennels. De mees-
te honden liggen te slapen, een paar 
viervoeters gaan rechtop zitten en kij-
ken me nieuwsgierig aan. Ik ben vaker 
op husky farms geweest, maar daar 
kon je elkaar niet verstaan door al het 
geblaf. Waarom het er op Ylva’s farm 
heel anders aan toe gaat, wil ze me 
graag vertellen. 
“Ik ben altijd gek geweest op husky’s”, 
zo begint Ylva. Op een dag ging ik 
kijken bij een hondensleecompetitie. 
Zoals altijd aan de start, blaften de 
honden als een gek. Behalve de hus-
ky’s van het Finse team; die lagen heel 
rustig in de sneeuw te wachten op het 
sein voor vertrek. Deze honden waren 
niet alleen veel kalmer, ze wonnen de 
wedstrijd	 ook	 nog!	 Na	 afloop	 ben	 ik	
met de eigenaar gaan praten. Zijn ge-
heim? Hij bleek met zijn honden aan 
mindfulness te doen.”

Toen Ylva in 2015 haar eigen husky-
farm begon, wilde ze dat haar honden 
zich net zo kalm zouden gedragen 
als die van het Finse team. “Ik word 
gestrest	als	honden	constant	blaffen,	
zo wilde ik geen farm runnen. Ik ben 
me daarom gaan verdiepen in mind-

fulness en volgde cursussen ‘natu-
ral leadership’. Daar leerde ik dat de 
honden graag bij je willen zijn als je 
zelf kalm bent en je ze een veilig ge-
voel geeft. Schreeuwen heeft geen 
zin, ze snappen de emotie boosheid 
niet. En als je schreeuwt, dan ben je 
zelf gestrest waardoor de honden dat 
ook worden. Sterker nog, als ik een 
slechte bui heb of gespannen ben, 
dan merk je dat in een kennel: de hon-
den	 gaan	 gelijk	 blaffen	 en	 vechten.”	

De methode die Ylva en Ellen toepas-
sen, heeft dus te maken met mindful-
ness. Maar Ylva gaat verder. Op haar 
site is ook te lezen dat ze met de hon-
den aan yoga doet en ze massages 
geeft. Ik kan het me amper voorstel-
len. “Dat kan ik het beste uitleggen 
in de kennels”, zegt Ylva. De honden 
vinden me maar wat interessant, 
snuffelen	 aan	me	 en	 springen	 vrolijk	
tegen me op. Ze onderzoeken me 
aandachtig en wanneer ik ze begin 
te aaien word ik overladen met hon-
denliefde. Het wordt me een beetje 
te veel van het goede. Ylva vraagt of 
ik me op een punt wil focussen en al 
mijn gedachten wil loslaten. Ik mag 
geen aandacht meer aan de honden 
schenken. Zo staan Ellen, Ylva en ik 
een minuutje stil. Tot mijn verbazing 
gaan de honden na enkele secon-
den al om ons heen liggen. “Je ziet”, 
legt Ylva uit, “jij was enthousiast en 
dat bracht je over op de honden. Ze 
voelden jouw opwinding. Nu jij rus-
tiger bent, zijn de honden dat ook.” 
Natuurlijk ben ik benieuwd hoe het 

eraan toe gaat als een hond aan 
yoga doet. “Zo letterlijk moet je het 
niet nemen, een ‘neerwaartse hond-
houding’ zullen ze niet op comman-
do doen”, lacht Ylva. We strekken en 
buigen de poten, de nek en de rug. 
Terwijl we dat doen checken we ge-
lijk alle ledematen en gewrichten. 

Na de lunch nemen we wat honden 
mee de heuvel op. Een activiteit die 
de gasten hier in de zomer kunnen 
boeken. Zeker de moeite waard want, 
buiten de ervaring met dit honden-
ras, heb je vanaf de top een gewel-
dig uitzicht. Tijdens het uitrusten van 
de wandeling begint Ylva een van 
de honden te masseren. De poten, 
de rug, de buik, elk plekje komt aan 
bod. De witte hond ontspant zich, 
gaat eerst zitten, een halve minuut 
later ligt hij languit. Hij is zo relaxed 
dat	 hij	 zelfs	 zijn	 ongelooflijke	 lange	
tong ontspannen uit zijn mond laat 
hangen. Het is een geweldig gezicht. 
“Kijk”, lacht Ellen, “het is een wissel-
werking. Als je naar die hond kijkt, dan 
word je daar toch helemaal zen van!”  

MINDFULNESS  OP EEN ZWEEDSE HUSKYFARM: 

“BEN JE  HELEMAAL ZEN,  DAN WORDEN DE HONDEN DAT OOK”

In het dorpje Laukkuluspa rijd ik het terrein op van het bedrijf van Ylva Forssen: Husky Home. Het 
opgegeven adres klopt maar ik vraag me toch echt af of ik wel goed zit. Er is mij verteld dat Ylva, 
op deze weidse plek aan de rivier, 44 husky’s houdt. Hoe is het dan mogelijk dat je hier een speld 
kunt horen vallen? 
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Ylva Forssen

“ I K  W O R D  G E S T R E S T 
A L S  H O N D E N  C O N S TA N T 
B L A F F E N ,  Z E K E R  A L S  J E 

E R  4 4  H E B T ”



Het uiterste noorden van Scandinavië is voor veel reizigers nog een blinde 
vlek. Wat valt er eigenlijk te beleven in het gedeelte van Finland, Zweden en  
Noorwegen boven de poolcirkel? 

Eerlijk is eerlijk, onbekend maakt onbemind. De eerst die dat zal beamen is  
journalist en fotograaf Caroline Vlietstra. In opdracht van Voigt Travel reisde 
zij drie keer naar het Arctisch gebied om mensen te interviewen. Alle inwoners 
gunden haar een kijkje in hun leven en lieten zich fotograferen zoals ze zijn. 

Stuk voor stuk inspirerende mensen met een eigen kijk op het leven. Allemaal delen ze de missie van Voigt 
Travel: de liefde die ze voelen voor het uiterste noorden van Europa overbrengen op anderen.  

Wie houdt van reizen is van nature nieuwsgierig en wil graag nieuwe dingen ontdekken. Het voelt als een  
verrijking om kennis te maken met bijzondere mensen en een totaal andere manier van leven. Want de 
mensen die je ontmoet op vakantie, de verhalen die ze vertellen, die blijven je voor altijd bij. In deze serie 
portretten voel je de aantrekkingskracht van het Pure Noorden. Dankzij Caroline Vlietstra komen ze tot leven.

Meet the locals

Verkoopprijs € 14,95


