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 Y
ön aikana Amsterdam on salaperäisesti muuttunut. Vielä illalla sa-

takieli sai rauhassa laulella Amsterdamin autioille, keväisesti vi-

hertyneille puistokaduille. Aamulla kaupunki on täynnä väkeä: jal-

kakäytävien reunamilta ei löydy enää yhtään tyhjää kohtaa, jota ei 

hutera myyntipöytä, vaaterekki tai tavaraa täyteen lastattu pres-

sunpala täyttäisi.

»Me tulimme puoli viideltä aamuyöllä saadaksemme hyvän myyntipaikan», 

kertoo eteläisen Amsterdamin pikkuiselle Roelof Hartpleinin aukiolle pöytänsä 

pystyttänyt Brenda. 

Hän myy Julien-poikansa kanssa vanhoja leluja ja vaatteita. Vierustoveri kaup-

paa seinään kiinnitettäviä peuran sarvia. Pöydillä on vanhoja mp3-soittimia, 

hollantilaisten merkkien upouusia näytevaatteita ja hopeisia partasuteja, kaikkea 

jännää ja erikoista, mitä Amsterdamin vauraimman alueen asukkaat ovat vuoden 

aikana kaappeihinsa keränneet.

Hollannin kuningattaren synttäreistä tuli  
Amsterdamin hulluin biletyspäivä.
Teksti Kais a Vi itanen Kuvat Laura Vuoma

Amsterdamin ikivanha kanavakehä 
 tukkeutuu  kuningattarenpäivänä 

 iloisista juhlijoista.
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Monella on pöydällään myös oranssilla 

sokerikuorrutuksella ja nomparelleilla ko-

risteltuja muffinsseja, joihin on tökätty mi-

nikokoisia Hollannin lippuja.

»Happy Queen´s Day!» huikkaa ohikulke-

va vanhaherra, joka on kietaissut kaulaansa 

kirkuvan oranssin huivin. Nyt hän tanssah-

telee jo seuraavan pöydän kohdalla pienen 

pellavapäisen viulunsoittajapojan sävelmän 

tahdissa ja pudottaa sitten musikantin lät-

sään euron.

Hollantilaisille huhtikuun 30. päivä ei 

tarkoita vappuaattoa eikä työn juhlaa. Se on 

edesmenneen kuningatar Julianan syntymä-

päivä, ja nykyisin koko kansan villi karnevaali.

»Ei me oikeastaan kuninkaallisia rakaste-

ta. Mutta kuningattaren päivä on eri asia», 

Brenda selittää.

Jos nyt malttaisi olla sisällä ja avata te-

levision, voisi nähdä miten Hollannin ny-

kyinen kuningatar Beatrix vastaanottaa 

lapsilta kukkakimppuja ja vilkuttaa kame-

roille. Kuningatar valitsee joka vuosi vierai-

lupaikakseen uuden kylän, jonka arki menee 

sekaisin maan äidin, turvamiesten ja kame-

ra-armadan tulosta. Mutta Amsterdamissa 

Beatrixia ei tarvita, täällä väki järjestää ihan 

omat kekkerinsä.

Sue de Boren, Elma Rotteveel ja Thea 

van der Weyden ovat parkkeeranneet ko-

koontaitettavat jakkaransa puistobulevardin 

nurmikolle. Prameat asut on mietitty tenna-

reiden kultauksia ja peruukin sävyjä myöten. 

Siviilissä nämä draamakuningattaret ovat 

luokanopettajia.

»15 vuotta sitten teimme tämän ja siitä 

tuli traditio. Kohta lähdemme kanaville ja 

eiköhän me taas ennen iltaa liftata jonkun 

veneeseen», naiset arvelevat.

Vaikka puolityhjistä kirppispöydistä voisi 

nyt tehdä todellisia löytöjä, alkaa olla aika 

suunnata Amsterdamin ytimeen.

Kanavassa on juhlasuma
Väkijoukon lähestyessä Amsterdamin van-

haa keskustaa housemusiikki voimistuu. Ää-

net kaikuvat seinistä, ne vahvistuvat askel 

askeleelta. Pian koko katu tärähtelee hur-

jan basson tahdissa: mistä tällainen voima 

oikein tulee? 

Vastaus avautuu silmien edessä: koko ka-

nava on tukossa valtavista veneistä. Paatteja 

on niin paljon, ettei kukaan pääse eteenpäin, 

ja silti sillan alta puskee lisää. Kuningasper-

heen viralliseen väriin, eli oranssiin, sonnus-

tautunut kimalteleva bilekansa seisoo kan-

silla, huitoo käsillä kohti taivasta ja hytkyy 

loputtoman biitin tahdissa. Alusten perässä 

on valtavia generaattoreita, jotka syöksevät 

sähköä rockklubi-kokoluokan kaiuttimiin. 

Melkein jokaisella venekunnalla on oma ää-

nijärjestelmänsä, mutta koska kaikki soit-

tavat housea, äänimassa sekoittuu sopivan 

sekavaksi massaksi. 

Tämä on Koninginnedag, kuningattaren 

päivä. Tämä on Amsterdam. Mitään muuta 

kaaoksen keskellä ei pysty ajattelemaan. On 

pakko sulkea silmät ja jorailla hetki ikivan-

halla sillalla. Niin tekee aika moni muukin. 

Amsterdamissa on tänään kaksi miljoonaa 

ulkopuolista juhlijaa, ja sen tuntee jo iholla.

Juuri nyt tuntuu todella, todella omitui-

selta, että vuoden kaikkina muina päivinä 

tämä bilepaattien täyttämä kanavaverkosto 

on eteerisen kaunis postikorttimisema. Eten-

kin illan hämyssä siltojen tuhannet lamput 

heijastuvat mustasta vedestä kuin runot. Nyt 

täällä näkyy oransseja cowboy-hattuja, Hei-

Nämä juhlat voittavat jopa Venetsian karne-
vaalin, hehkuttavat italialaissiskokset Milena 

ja Manuela Bellin sekä Laura Bonora.

Elma Rotteweelille kuningattaren päivä 
on vuoden kohokohta.

Yksityiskohdat kuntoon!



neken-pulloja, öljyttyjä solarium-hauiksia 

ja paljettibikineitä. Suomessa turvallisuus-

viranomaiset kieltäisivät tällaisen riehan oi-

tis, mutta hollantilaiskuningattaren juhlissa 

kaikki on sallittua. Viime vuosina Amster-

damin kaupunki on tosin korvannut katu-

juhlan lasiset juomalasit kestomuovisilla ja 

panostanut muutenkin ympäristöseikkoihin.

Italialainen Milena Bellin muutti Ams-

terdamiin muutama kuukausi sitten, ja nyt 

hänen siskonsa Manuela ja tämän ystävä 

Laura Bonora ovat tulleet käymään. Kol-

mikko astelee kanavan vartta kamerat kä-

sissään.

»Aivan uskomattomat bileet!» naiset heh-

kuttavat.

»Edes Venetsian karnevaalit eivät ole 

mitään tähän verrattuna!» Milena lisää ja 

jää kuvaamaan venettä, joka on koristeltu 

puhallettavilla palmuilla ja tanssijoilla on 

kaulassaan kukkaleit.

Parin euron skumppabaari 
Kaupungin kuuluisimman kanavan, Prinsen-

grachtin varrella on spontaani prosecco-baa-

ri. Lasillinen kuplivaa irtoaa kahdella eurol-

la, ja iloisesti yllättyneistä ohikulkijoista on 

kerääntynyt pieni jono. Talossa on tyttöjen 

opiskelija-asuntola, ja Iris van der Scheer, 

24, kiikuttaa tiskille keittiöstä lisää pulloja.

»Ostimme kaikilla rahoillamme 50 hal-

vinta prosecco-pulloa», lääkäriksi opiskeleva 

Iris paljastaa.

Kun prosecco loppuu, tytöt tuovat huo-

neistaan omat punkut. Iris istahtaa porras-

tasanteelle piknikeväiden keskelle, nojaa 

seinään ja antaa katseensa levätä edessä 

vellovassa bileveneiden letkassa. Tämän 

parempaa aitiopaikkaa ei taida ollakaan.

Varustaudu oranssilla! Se on  
kuningasperheen ja kuningattaren  

päivän virallinen väri.

Selviydy ja nauti
Amsterdam juhlii kuningattaren päivää aina huhtikuun 30. päivänä.
Varaa matkalippusi ja majapaikkasi ajoissa, äkkilähtijälle hotellihuoneita ei enää 
löydy.
Pakkaa mukaan oranssit asusteet, korvatulpat ja muista juoda vettä.
Aloita aamusi kirppiskierroksella. Varmimmat aarrealueet ovat kanavakehillä ja 
vauraassa Etelä-Amsterdamissa (Apollolaanin ja Beethovenstraatin seudulla).
Lasten kanssa kannattaa mennä Vondelparkiin, jossa on pelejä, esityksiä ja  
lelukirppiksiä.
Isot aukiot Rembrandtplein ja Museumplein tarjoavat ilmaiskonsertteja.
Viralliset homobileet löytyvät Reguliersdwaarsstraatilta. 
Tarkista ohjelma www.iamsterdam.com

»Olen jo alkanut pohtia, miten voisin 

hidastaa opiskelujani, ettei minun tarvitse 

muuttaa tästä opiskelijatalosta.»

Iris tietää, että vaikka näin illansuussa 

housemusiikin pauhu, kuohuviinipullojen 

poksahtelu ja olee-olee-o-lee-o-lee -säveltä 

syöksevät megafonit alkavat jo vähän uu-

vuttaa, vuoden kuluttua hän kaikkien ams-

terdamilaisten lailla on valmis kaivamaan 

kaapistaan oranssin peruukin, puuhkan tai 

puhallettava kruunun – ja aloittamaan taas 

Piknik nautitaan, missä voidaan!   
Omia drinkkejään kanavatalon rapuilla 
maistelevat Pjotr, Sabine ja Marieke.

Blue1/SAS-lennot Amsterdamiin 
päivittäin Skandinavian kautta.  
Varaukset Blue1.fi.
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