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R E D A C T I O N E E L
Voor u ligt het “zomernummer” van het 

Noorderlicht. In dit Noorderlicht vindt u naast 
nuttige informatie en aankondigingen weer 
allerlei artikelen van leden. Wat die artikelen 
gemeenschappelijk hebben is dat ze iets be-
schrijven dat een Nederlander in Finland dicht 
aan het hart ligt. Aangezien er niet zoiets be-
staat als de gemiddelde Nederlander in Finland 
levert dit artikelen met een verassend gevari-
eerde inhoud op.

Zelf weet ik net zo weinig van waterplanten 
als van hondensport en dat maakt het juist zo 
leuk om te lezen hoe onder andere die onder-
werpen tot de interesses van de leden van onze 
vereniging behoren. Wie iets meer weet over de 
ander is gevoelsmatig dichterbij, wat belangrijk 
is juist omdat de topografische afstanden tus-
sen onze leden vaak groot zijn.

Ons internetforum speelt ook een belang-
rijke rol in het verkleinen van afstanden tussen 
leden en ik zou ieder lid willen oproepen eens 
te komen kijken. Leden die zich tot de minder 
ervaren computergebruikers rekenen kunnen 
altijd om hulp vragen van bijvoorbeeld Jos of 
ondergetekende. De onderwerpen waarover 
op het forum zoal gediscussieerd wordt zijn zo 
mogelijk nog gevarieerder als de inhoud van dit 
blad, en er is altijd ruimte voor meer!

Ik hoop dat u dit Noorderlicht met veel ple-
zier zult lezen. En misschien inspireert dit Noor-
derlicht u er toe om ook iets over uw interes-
ses te schrijven. Ik zie uw inbreng met plezier 
tegemoet!

 Siert Wieringa
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Beste vrienden,

Handen weer uit de mouwen
Binnenkort is de zomer weer voorbij en 

moeten de warme kleren weer uit de kast. 
Voor mij persoonlijk betekent nazomer een 
periode van bessenplukken, appelmoes maken 
en  paddestoelen zoeken. In de nazomer wordt 
het kleurenpalet van de bossen ook steeds 
mooier en gelukkig wordt het aantal muggen 
ook steeds kleiner. Ook is het weer nodig om 
de viool dagelijks uit de kist te pakken want de 
zomervakantie is voorbij. Herfst betekent voor 
mij “een nieuw begin”.

Hobbies
Zomervakantie geeft gelegenheid om din-

gen te doen die door gebrek aan vrije tijd buiten 
de vakanties niet lukken. Uit ervaring weet ik dat 
enthousiaste verhalen van anderen de leukste 
ideeën kunnen opleveren. Zo zag ik een bericht-
je in onze plaatselijke krant over een particulier 
harmoniummuseum. Ik werd nieuwsgierig en 
ging kijken en ontdekte dat de eigenaar een 
prachtige collectie had verzameld.

Zonder een enthousiast verhaal was ik waar-

schijnlijk nooit op het idee gekomen om naar 
de Tall Ships Race te gaan kijken. Daarentegen 
heb ik nooit zelf vulpennen verzameld, maar ik 
neem wel vulpennen mee voor een collega die 
zijn collectie graag wil uitbreiden.

Het zou interessant zijn om via Noorder-
licht of via ons discussieforum te horen over de 
hobbies van leden van de NViF.

Verenigingsactiviteiten
Het bestuur van de NViF is alweer actief 

bezig om de evenementen voor het najaar te 
plannen en organiseren.  

Leidens Ontzet vieren wij op vrijdag 2 ok-
tober van 17.30-20.30. Dit jaar heeft Ambas-
sadeur Nicolaas Beets ons uitgenodigd deze 
traditie te vieren in de residentie, Villa Kleineh. 

Onze najaars-ALV wordt gehouden op za-
terdag 7 november in Tampere.

Noteer de data in je agenda. Zodra alle fi-
nesses bekend zijn, worden deze vermeld op de 
www-site van de vereniging. Leden die prefere-
ren om informatie te ontvangen per post kun-
nen contact opnemen met het bestuur.

Tot ziens,
 Henriette van der Woude-Rantalaiho

v A N  D E  v O O R z I T T E R
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Van 12 tot 24 mei dit voorjaar was er in het 
cultuurhuis KÄSSÄ in Virkkala een tentoonstel-
ling met werk van de weefster Marjatta Pie-
terse en de fotograaf Arno Enzerink, ons beiden 
welbekend. Het was een spel met kleuren, in 
geweven en gefotografeerde vorm, wonderwel 
samenvallend en samenpassend. 

Marjatta kennen we wel, ze woont de laat-
ste tijd met Arnold de helft van het jaar in Fin-
land en ze zijn de laatste tijd trouwe bezoekers 
van onze bijeenkomsten geweest. Arno kennen 
we ook wel, hij verzorgt nu op voortreffelijke 
manier de layout van het Noorderlicht en legt 
ons bij gelegenheid ook wel eens vast ‘op de 
gevoelige plaat’, al klopt deze uitdrukking bij de 
moderne fotografische techniek waarschijnlijk 
niet meer.

Marjatta’s korte cv heb ik van haar gekre-
gen: “Marjatta Pieterse is in Helsinki geboren, 
maar heeft 40 jaar in Nederland gewoond, waar-
van de laatste zes jaar half in Finland en half in 
Nederland. Zij heeft natuurkunde en wiskunde 
gestudeerd aan de Universiteit van Helsinki en in 
Nederland als lerares wiskunde lessen gegeven 
op middelbare scholen. Ongeveer 20 jaar gele-
den volgde zij in Nederland een weefcursus en 
raakte zo geïnspireerd dat zij een verwoed weef-
ster werd. Zij heeft meer dan 30 cursussen over 
weeftechnieken en kleurenleer gevolgd. Haar 
interesse gaat vooral uit naar kleur en de creatie 
van verschillende vlakken. Zij probeert met haar 
abstracte werk stemmingen te creëren waarin 
vaak de natuur een hoofdrol speelt.”

Arno’s cv is mooi gelayout te vinden op zijn 
fraaie internetsite, die ik eenieder kan aanbeve-
len. Daar vinden we ook veel voorbeelden van 
zijn fotografisch werk, inspirerend in kleur of 
zwart wit. Zie verder http://www.arnoenzerink.
com. Arno is nog jong, zijn leeftijd zweeft tus-
sen de dertig en veertig, jong dus ? :-). Hij is van 
opleiding grafisch technicus, heeft een eigen 

firma en werkt wat zijn kunstzinnige ambities 
betreft met camera en pc. 

Fotografische producten en geweven wer-
ken hingen daar fraai verdeeld in de mooie, 
ruime, houten villa Kässä door elkaar heen en 
vulden elkaar zonder meer perfect aan. Het 
was een genot om er naar te kijken en je af te 
vragen, wat de kunstenaars ons daarmee wil-
den zeggen: allerhand!

v Ä R I L E I K K I  -  S P E L E N  M E T  K L E U R E N
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Het was een spel met kleuren, abstrac-
ties, weglatingen, vervagingen, suggesties, en 
dat  via landschappen, steden of mensen wat 
de foto’s betreft en via materiaal, suggestieve 
benaming maar abstracte uitwerking, wat de 
weefsels betreft. 

Bij Arno vielen me de natuurlijke details op, 
die via pc of hoe dan ook – Arno heeft me het 
een en ander uitgelegd, maar ik heb niet alles 
begrepen en dat hoeft ook helemaal niet :-) - 
in kleur en vorm kunstzinnig gemanipuleerd, 
gestileerd en uitvergroot waren. Bij Marjatta 
viel me haar ontwikkeling op. Van traditionele 
maar erg mooie wandweefsels naar steeds 
meer ander werk, met vaak wollig, fluimig, plui-
zerig (jaja, druk dit maar eens goed uit :-) en 
voller of ruimer materiaal en vooral met meer 
en meer kleur. De laatste tijd werkt Marjatta 
duidelijk met een derde dimensie door pijpen, 
buizen, vazen of wat voor ruimtelijks dan ook 
ermee (met het geweven materiaal) te creëren. 
Heerlijk.

Marjatta vertelde me, dat weefkunst in 
Nederland eigenlijk wat ondergewaardeerd is, 
meer een leuke hobby en een vorm van vrije-
tijdsbesteding. In Finland weten we, dat dit ze-
ker niet zo is, hier is de weefkunst tot een fraaie 
kunstvorm geworden met schitterende wand-
tapijten, vloerkleden etc. Daarom is Marjatta zo 
blij, dat ze in Virkkala de kans voor een tentoon-
stelling gekregen heeft en is zeer gelukkig en te-
vreden met de fijne samenwerking met Arno.  

Arno vertelde me, dat hij al vaker tentoon-
gesteld heeft en ondanks de keiharde concur-
rentie op zijn (foto)grafisch gebied al heel wat 
vrienden in Finland heeft gemaakt, dus vol 
optimisme de toekomst van zijn fotografische 
kunst ziet. Een voorbeeld van deze ‘strijd om 
het bestaan’ gaf me een langer artikel in Länsi-
Uusimaa, waarin de journaliste de weefkunst 
van Marjatta erg prijst (en terecht, daar niet 
van), maar de foto’s van Arno wel enigszins en 
zeer voorzichtig positief waardeert maar er ook 
nogal kritisch over is. Als we weten, dat de jour-
naliste ook fotografe is, is dit wellicht binnen 
het vakgebied te begrijpen, het echt spontaan 
waarderen en prijzen van vakgenoten is soms 
een moeilijke eigenschap, die niet iedereen 
aankan of practizeert.

Marjatta en Arno, dank voor jullie mooie 
werk en ik hoop dat we er later nog meer van 
zullen mogen genieten, waar dan ook.

 Peter Starmans, lehtori
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Ongeveer gelijktijdig met het verschijnen 
van dit nummer van Noorderlicht wordt er in 
Jyväskylä een internationaal symposium ge-
houden over waterplanten (24 - 28 augustus 
2009). Officieel is het een symposium over wa-
teronkruiden, in het Engels heet het ‘The 12th 
International Symposium on Aquatic Weeds’, 
maar deze naam is een traditie en in de praktijk 
gaat het over allerlei aspecten die met water-
planten te maken hebben. Er is wel één beper-
king, het gaat alleen om planten die met het 
blote oog zichtbaar zijn. Microscopisch kleine 
algen horen er dus niet bij. 

Voor wat betreft waterplanten die proble-
men veroorzaken, en dan onder de term water-
onkruiden vallen, gaat het op het symposium 
vrijwel uitsluitend over het beheer, zoals het 
verwijderen van dichte, hinderlijke vegetaties, 
of het nemen van preventieve maatregelen om 
een agressieve groei af te remmen en het ont-

staan van dichte plantenmassa’s te voorkomen.
In Finland, het land van de duizend meren, 

zijn er legio groeiplaatsen voor waterplanten. 
De in werkelijkheid 187.888 meren, waarbij al-
leen meren die groter zijn dan een halve hec-
tare worden meegerekend, en de 98.050 eilan-
den in deze meren, hebben een oeverlengte van 
215.000 km. Bovendien zijn er veel rivieren in 
Finland en de totale lengte van de rivieroevers 
is 53.000 km.

Behalve dat deze zoetwatermeren en ri-
vieren een areaal vormen voor verschillende 
soorten waterplanten, komen ook in Finland 
zoetwaterplanten voor in de brakke Oostzee en 
Finse Golf. De totale lengte van de Finse kust-
lijn is ongeveer 46.000 km en in een gebied 
langs de kust waar de zee relatief ondiep is, zijn 
er ook nog eens 80.000 eilanden. 

Het hoofdthema van het symposium is 
‘Aquatic invasions and their relation to envi-

H E T  1 2 E  I N T E R N A T I O N A L E  S y M P O S I U M 
O v E R  w A T E R P L A N T E N  I N  J y v Ä S K y L Ä

Op uitnodging van ambassadeur Nicolaas 
Beets vindt de traditionele viering van het Lei-
dens Ontzet in Finland dit jaar plaats in ‘Vil-
la Kleineh’ op vrijdag 2 oktober van 17.30 tot 
20.30.

‘Villa Kleineh’
Itäinen Puistotie 7
Helsinki

Verdere details worden bekend gemaakt via 
de website van onze vereniging. Wanneer u per 
post geïnformeerd wenst te worden verzoeken 
wij u vriendelijk het secretariaat daar van op de 
hoogte te stellen.

De najaars-ALV zal plaats vinden op zater-
dag 7 november in Tampere. De exacte locatie 
en het tijdstip zijn helaas nog niet bekend.

Verdere details worden bekend gemaakt via 
de website van onze vereniging. Wanneer u per 
post geïnformeerd wenst te worden verzoeken 
wij u vriendelijk het secretariaat daar van op de 
hoogte te stellen.

v O O R A A N K O N D I g I N g  L E I D S  O N T z E T 
E N  A L v
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ronmental changes’ (vrij vertaald: ‘Invasies van 
agressieve waterplanten en het effect hiervan 
op het milieu’). Dit aspect speelt in de hele 
wereld een steeds grotere rol, waarbij het dus 
gaat om de verspreiding van planten uit het na-
tuurlijke verspreidingsgebied die in hun nieuwe 
omgeving, o.a. door een gebrek aan natuurlijke 
vijanden, problemen kunnen veroorzaken. De 
klimaatsverandering kan hierbij ook een rol 
spelen. In Finland is er bijvoorbeeld een invasie 
van een ondergedoken waterplant, ‘waterpest’ 
genaamd, een van oorsprong Amerikaanse 
plant. ‘Waterpest’ veroorzaakt in toenemende 
mate problemen voor de recreatie in een aantal 
Finse meren in het zuiden van het land, omdat 
de dichte plantenslierten hinderlijk zijn voor 
zwemmers, vissers en kleine boten. 

Een ander onderwerp dat tijdens het sym-
posium ter sprake komt, is het gebruik van wa-
terplantenvegetaties om verstoringen in het 
milieu te meten. In Finland is dat het geval om 
een inzicht te krijgen in de effecten van de re-
gulatie van het waterniveau van meren. In on-
geveer een derde van het Finse meeroppervlak, 
het gaat hierbij vooral om de grotere meren in 
het noorden van het land, wordt het waterni-
veau in de zomer kunstmatig verhoogd en in 
de winter verlaagd. Redenen hiervoor zijn het 
genereren van electriciteit en het voorkomen 
van overstromingen, wat vooral gunstig is voor 
eigenaars van zomerhuizen langs de oevers. 
Wanneer deze veranderingen in de fluctuatie 
van het waterniveau relatief groot zijn, veroor-
zaakt dit een verstoring in de waterplantensa-
menstelling.

Niet alleen in Finland, maar ook elders, 
worden waterplantenvegetaties ook gebruikt 
om een indruk te krijgen van de ‘ecologische 
status’ van het water. Aan het soort waterplan-
ten kan afgeleid worden of het water vervuild is 
en in welke mate. De Europese Unie heeft hier 
een zogenaamd  ‘Water Framework Directive’ 

voor opgesteld, om de kwaliteit van het water 
te kunnen bepalen.

Andere onderwerpen die in Jyväskylä aan de 
orde komen zijn de biologie, verspreiding, eco-
logie en nuttig gebruik van waterplanten.

Het symposium is de twaalfde van een serie 
die sinds het begin, in 1964, wordt georgani-
seerd door de EWRS (European Weed Research 
Society), in samenwerking met een lokale part-
ner. De voorafgaande symposia zijn gehouden 
in Frankrijk (2x), Duitsland, Engeland (2x), 
Oostenrijk, Nederland, Joegoslavië, Zweden, 
Ierland en Portugal. De Finse organisatie die 
het symposium in Jyväskylä organiseert is SYKE 
(Suomen Ympäristökeskus), in samenwerking 
met de Universiteit van Jyväskylä. 

Deze symposia zijn in het verleden uitge-
groeid tot de meest prestigieuze internationale 
symposia over waterplanten in de wereld. Voor 
het symposium in Jyväskylä zijn meer dan 100 
deelnemers uit 32 verschillende landen geregis-
treerd. Er zijn in het verleden ook veel deelne-
mers geweest uit andere continenten dan Eu-
ropa en deze lijn wordt voortgezet in Jyväskylä 
met deelnemers uit Nieuw Zeeland, Australië, 
Japan, Sri Lanka, India, Egypte, de Verenigde 
Staten en Canada. De volgende Europese lan-
den zijn in Jyväskylä vertegenwoordigd: Oos-
tenrijk, België, Croatië, Tsjechië, Denemarken, 
Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Grieken-
land, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Neder-
land, Polen, Portugal, Rusland, Servië, Slowenië, 
Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd 
Koninkrijk. Als belangrijkste gastheer zal in Fin-
land (voorzitter van het Organising Commit-
tee) Dr. Seppo Hellsten optreden, medewerker 
van het SYKE in Oulu. Ik ben de coördinator en 
secretaris van het symposium. Nooit eerder is 
er in Finland zo een groot internationaal sym-
posium over waterplanten gehouden.

Nevenstaande foto is van de voorkant van 
de kaft van de proceedings van het symposium.
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Op onze site heb ik al op 9 juni voor de op-
lettende bezoeker ervan een kort in memoriam 
geschreven bij het overlijden van Josefien Eke-
ring. Het bericht erover stond er tot eind juni en 
luidde als volgt: 

“Beste lezer/es, tot mijn spijt kreeg ik van-
morgen van Caroline en Robert Ekering het be-
richt door, dat hun moeder op maandag 8 juni in 
Helsinki is overleden. Ze was al jaren slecht ter 
been, werd kortgeleden ernstig ziek en is op bijna 
honderdjarige leeftijd in vrede gestorven. We 

wensen Caroline en Robert sterkte, want al was 
hun moeder reeds zo oud, een moeder verliezen 
is altijd een moeder verliezen en dat doet pijn. 

Josefien Ekering was lange tijd in de vereni-
ging iemand die graag op Nieuwjaar, met Ko-
ninginnedag en bij het Leidens Ontzet kwam 
meevieren. Ze was een geliefde gast, die gezellig 
meedeed en lachend plezier om zich heen strooi-
de. Nu zullen we dat moeten missen, jammer. Via 
Robert kreeg ik de karakteristieke foto, die moe-
ke Ekering weergeeft, zoals ze was: vriendelijk, 
hartelijk, guitig en persoonlijk.”

De problemen met wateronkruiden zijn 
over het algemeen veel groter in gebieden waar 
geen winterseizoen voorkomt en de planten 
dus het hele jaar door kunnen groeien.

Hiernaast foto’s uit projecten waar ik vroe-
ger bij betrokken ben geweest.

Een foto van een dichte vegetatie drijven-
de wateronkruiden in de Senegal rivier, die de 
grens vormt tussen Senegal en Mauretanië in 
Afrika, en een foto van ondergedoken wateron-
kruiden in een meer op Java in Indonesië.

 Arnold Pieterse

J O S E F I E N  E K E R I N g ,  H E T  O U D S T E  L I D 
v A N  D E  N E D E R L A N D S E  v E R E N I g I N g 
I N  F I N L A N D ,  I S  g E S T O R v E N
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Omdat mevrouw Ekering zo’n karakteristie-
ke persoonlijkheid was binnen onze kring en zij 
al zo lang meedeed, wil ik er hier nog wat alge-
mene verenigingsherinneringen aan toevoegen.

Toen ik in 1976 voor het eerst in het nieuwe 
bestuur werd gekozen, was een van de andere 
bestuursleden Carry Ekering en zo werden we 
al gauw goed bekend met Carry en Robert – die 
beide voor Finnair werkten – en hun moeder, 
die met de kinderen mee naar Finland was ge-
komen, geen kleinigheid vanwege de nieuwe 
taal en de andere cultuur lijkt me. Moeder 
Ekering was toen immers al ver boven de zes-
tig. Met de taal is het misschien nooit zo goed 
gelukt, maar gelukkig bleven de banden met 
het moederland hecht, omdat zowel Carry als 
Robert via hun werk de mogelijkheid hadden, 
zulke relaties te koesteren. Heel fijn zo. 

De leuke nieuwjaarsontvangsten op het 
kantoor van de KLM aan de Mannerheimintie 
waren met het gezin Ekering en de vele ande-
re Nederlanders van toen in Finland een waar 
feest. In de jaren zeventig en tachtig van de 
afgelopen eeuw waren er hier nog niet zoveel 
landgenoten definitief aanwezig en daarom 
hingen we wellicht wat meer aan elkaar dan nu 
en waren zulke Nederlandse bijeenkomsten van 
groot belang voor de onderlinge banden - met 
elkaar en met het vaderland, waar ieder van 
ons wel af en toe wat heimwee naar had. De af-
stand naar en met Nederland was ook stukken 
groter en de frequentie van het bezoeken eraan 
stukken lager, maar zowel de KLM als Finnair 
hielpen ons via aanbiedingen en dergelijke con-
creet en welgemeend, om ons heimwee wat te 
bevredigen.

Het parochiezaaltje van de katholieke kerk 
bij de Henrikinkirkko – die nu vanwege bouw-
valligheid regelmatig in de krant staat – was 
ook zo’n centrum van samenkomen voor de 
vereniging in de jaren zeventig en tachtig. Ook 
daar schaarden we ons rond de gezellige moe-

der Ekering en haar gulle lach, om samen laten 
we zeggen in oktober het Ontzet van Leiden 
te vieren (toen nog echt vanuit de stad Leiden 
door de burgemeester en zijn staf via de Ne-
derlandse ambassade met een heerlijke borrel 
en smeuïge haring en met de gezellige Leide-
ner stadskrant van 3 oktober ondersteund) of 
om bijvoorbeeld films te bekijken, waarbij er 
altijd wel recente afleveringen van het Poly-
goon-nieuws vertoond werden met actuele 
beelden uit Nederland. Moeder Ekering was 
er met zoon en/of dochter vrijwel altijd bij en 
genoot van ganser harte met een biertje van 
Heineken of een borrel Corenwijn en het sma-
kelijke eten in de hand – hutspot of wat anders 
typisch Nederlands - , klaargemaakt door onze 
onafscheidelijke zusters Virgo en Immolata, om 
maar niet te spreken van broeder Versteegh, 
die er wat van kon hoor! En later dan door ons 
aller Gerben Zeilstra, vooral in de oergezellige 
ski-blokhut van Herttoniemi, waar ook moeder 
Ekering (voorzover haar gezondheid dit toeliet) 
regelmatig mee van de partij was en met haar 
diepe sonore stem haar vrolijke partij dapper, 
geestig, krachtig en charmant meeblies.  
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Uiteraard werd ieder jaar Koninginnedag 
gevierd, en dat natuurlijk op de ambassade aan 
de Raatimiehenkatu en in 1995 meen ik een-
maal echt in het gerenomeerde restaurant Kai-
vopuisto (de ambassade en residentie vlakbij 
werden toen van nieuwe waterleidingspijpen 
voorzien): Dat was me een feest hoor en het 
bestuur weet nog steeds (wat de Koningin en 
het Oranjehuis betreft) goed, dat er ieder jaar 
in de herfst heel wat Oranjekalenders verkocht 
werden, waarvan er altijd zeker en gewis een 
paar naar de Ekerings gingen, want moeder en 
dochter Ekering – en misschien Rob ook wel, 
maar hier ben ik niet zeker :-) - waren echte 
Oranjeklanten en zijn het hun leven lang ge-
bleven. Via Henk – ook zo’n oudgediende van 
de Nederlandse Vereniging - krijg ik voor mijn 
vrouw en verder nog steeds regelmatig het tijd-
schrift Vorsten doorgegeven, nadat het bij de 
Ekerings en de Vinks al uitgebreid gelezen en 
bewonderd is. 

O ja, nu schiet me een heerlijke herinnering 
te binnen uit de jaren negentig, toen ambassa-
deur Bart de Bruijn Ouboter ‘gedwongen’ was 
– vanwege de al genoemde renovering -  om de 
ontvangst op Koninginnedag in de magnifieke 
en enorm grote zaal van het restaurant Kaivo-
puisto te houden. De ambassadeur stak in de 
loop van de receptie zijn speech af om de Ko-
ningin te huldigen, we zongen allemaal uit volle 
borst het Wilhelmus mee en toen verzuchtte 
de heer Ouboter in kleinere kring, dat hij nu wel 
een stevige borrel verdiend had en ik herinner 
me levendig, dat Henk met Kaisu en Carry en 
Robert en moeder Ekering uiteraard (en ik aar-
zel niet de naam van Peter en Kaisa er ook bij 
te noemen) het grondig met de ambassadeur 
eens waren, een stevige borrel pakten en een 

heerlijk hapje erbij en op die oud-Hollandse 
manier gezellig verder gingen met feestvieren. 
Ik zie nog moeke Ekering aan de grote ramen 
in het volle licht in haar wagentje zitten – al 
toen had ze grote problemen met haar heupen 
– glunderend en proostend en babbelend met 
de omstaanders, waarvan ze er vele met name 
kende. Heerlijk zo.

De laatste jaren is het wat stiller rond moe-
der Ekering geworden. De tijden zijn veranderd, 
ook de vereniging veranderde, ze werd groter en 
qua gemiddelde leeftijd letterlijk stukken jon-
ger. Dat kwam natuurlijk ook doordat er sedert 
begin jaren negentig opeens via de EU of wat 
dan ook zoveel meer Nederlanders naar Finland 
kwamen, voor kortere of langere tijd. Daardoor 
werd de vereniging wat minder zoals tot dan 
toe een grote familie, wat overigens helemaal 
te begrijpen is en zeker niet als kritiek bedoeld 
is. Maar hiermee wilde ik op een misschien wat 
nostalgische manier de diepste reden vertellen, 
waarom ik hier in het Noorderlicht wat dieper 
en uitgebreider op het sterven van Josefien Eke-
ring ben ingegaan. Met haar is als het ware een 
lange en geslaagde periode van de Nederlandse 
Vereniging in Finland definitief afgesloten. Het 
zij zo :-)

 Ik dank moeder Ekering en haar gezin voor 
de vriendschappelijkheid en gezelligheid die 
we vele jaren lang tijdens onze bijeenkomsten 
ook via hen genoten hebben. Nu is het anders 
geworden, niet beter of slechter, maar anders. 
Waarom ook niet, want dit andere steunt voor 
een groot deel op de historische fundamenten, 
die ervoor of eronder liggen. Zo is het nu een-
maal in het leven.
 Peter Starmans,
 oud-bestuurslid en voorzitter
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In mei dit jaar las ik op de website van de 
Finse Citroënclub een advertentie. Citroën 
GS te koop uit 1978, goede conditie, slechts 
51.000 km gelopen. Wat “anoppi” betekende 
wist ik niet maar na het raadplegen van het 
woordenboek bleek het hier dus te gaan om de 
oude auto van schoonmoeder.

Dat ik ooit een Citroën GS, of de latere ver-
sie die GSA genoemd werd, zou hebben stond 
voor mij al vast sinds ik een aantal jaren gele-
den in Nederland regelmatig met de Citroën 
GSA van een vriend rondreed. 

De omschrijving was natuurlijk wel erg 
summier, maar dat er eentje te koop stond was 
al bijzonder genoeg. In de jaren ’70 en ’80 wa-
ren het ook in Finland redelijk veel voorkomen-
de auto’s maar ze waren erg roestgevoelig en 
veel mensen zijn (naar mijn mening onterecht) 
angstig voor de ietwat onconventionele tech-
niek. Ik weet via Finse websites van het bestaan 
van andere enthousiasten die er eentje hebben 
maar ik schat dat er in Finland hooguit enkele 
tientallen rijdende zijn.

Dus ik bedacht me niet, greep opnieuw naar 
het woordenboek, en schreef in mijn beste Fins 
een e-mail aan de adverteerder. Ik schreef er 
ook bij het te kunnen waarderen als hij in het 
Engels zou kunnen antwoorden. De volgende 
dag kreeg ik in keurig Engels een e-mail met 
een vraagprijs die mij even deed slikken en de 
opmerking dat hij slechts wat meer ruimte voor 
tuingereedschap wilde creëren maar dat hij de 
auto eigenlijk liever niet wilde verkopen en dat 
hij geld genoeg had. Met andere woorden hij 
was niet van plan ver te zakken met zijn prijs. 
Als ik nog steeds interesse had kon hij me foto’s 
sturen.

Gezien de lage waardering van deze auto’s is 
een restauratie van een slecht exemplaar echt 
niet financieel te verantwoorden, dus als je er 
dan toch beslist één wilt, is een “duur” goed 

exemplaar kopen helemaal geen slecht idee. 
“Duur” is in deze context ongeveer wat er in 
Finland ook gevraagd wordt voor een simpele 
Toyota Corolla uit 1996 met 2 ton op de tel-
ler. Dat kon ik net zo’n beetje op hoesten dus 
natuurlijk had ik nog interesse en vroeg ik om 
de foto’s. En die waren boven verwachting. Het 
ging hier duidelijk om een auto die heel weinig 
buiten de garage was geweest!

Ik maakte een afspraak om de auto die in 
Hämeenkyrö, bij Tampere, stond te gaan be-
kijken. Toen ik bij Teekkarien Autokerho begon 
rond te vragen wie er op zaterdag met mij mee 
wilde rijden richting Tampere bleef het niet ge-
heel onverwacht nogal stil. Gelukkig herinnerde 
ik mij dat een andere autokerho-kennis mij had 
verteld dat hij dat weekend in Tampere zou zijn. 
Hij bleek bereid te zijn om mee te gaan en stel-
de voor dat ik met de trein naar Tampere zou 
komen om samen met hem in zijn auto naar 
Hämeenkyrö te gaan. Ik zou dan eventueel de 
Citroën direct naar huis zou kunnen rijden. Dit 
leek een goed idee, al helemaal omdat de ver-
koper ook speciaal uit Hämeenlinna naar zijn 
kesämokki in Hämeenkyrö moest rijden om mij 
de auto te laten zien.

In 1978 kochten een invalide veteraan en 
zijn vrouw “mijn” Citroën nieuw bij een dealer 
in Tampere. De veteraan is vermeld als de eer-
ste eigenaar op het originele kentekenbewijs, 

E E N  A A N S C H A F  M E T  F I N S E  H I S T O R I E
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waarop ook te lezen is dat de aankoopbelasting 
aan hem werd terugbetaald vanwege zijn inva-
liditeit. Dit moet ook de enige reden waarom 
hij als eigenaar werd vermeld, want de man kon 
vanwege zijn invaliditeit niet autorijden. Na en-
kele jaren overleed de man en werd de auto dus 
overgeschreven op naam van zijn vrouw. Het 
moet rond diezelfde tijd geweest zijn, begin ja-
ren ’80 dus, dat de vrouw met de auto parkeer-
schade opliep waarna de hele linkerzijde van 
de auto is overgespoten met een redelijk groot 
kleurverschil tot gevolg. De vrouw reed nooit in 
de winter, en de auto bleef altijd in diezelfde 
garage in Hämeenkyrö. Dik tien jaar geleden 
kon de vrouw niet langer rijden en zij heeft toen 
de sleutel aan haar dochter en schoonzoon ge-
geven. Die lieten de auto bij hun ouderlijk huis, 
ondertussen kesämokki geworden, en gebruik-

ten de auto zelden. Ze gingen wel trouw ieder 
jaar naar de katsastus en legden volgens de 
certificaten in ieder geval sinds 2005 nauwe-
lijks meer kilometers af als de afstand naar het 
keuringsstation en terug.

Het echtpaar was zichtbaar blij met mijn 
enthousiasme voor de auto van hun moeder. 
Dus de koop werd gesloten en nadat er uitge-
breid ijs was gegeten en koffie was gedronken 
werd mij veel goeds met de auto toegewenst. 
“We’ll have to tell mummi” riep de vrouw mij 
nog na, verwijzend naar haar nog levende moe-
der, de enige echte eerdere gebruikster van de 
auto.

De auto legde de rit van 220 kilometer naar 
huis zonder problemen af. Ondertussen heb ik 
het achterstallige onderhoud ingehaald en kan 
ik er dus met een gerust hart in rondrijden. Voor 
mij is het werkelijk een droomauto. Daarom 
ook staat de auto binnen gestald en ben ik niet 
van plan er in de winter mee te gaan rijden. Het 
is een heerlijk comfortabele auto, en in plaats 
van de grote technische operaties staan hier 
slechts een trekhaak en een fietsenrek in de 
planning. Mijn plan met deze auto is dan ook 
vooral wat meer van Finland, en liefst ook meer 
van Europa te gaan zien.

 Siert Wieringa
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Een aantal jaren geleden zag ik voor de eer-
ste maal de Tall Ships Race van dichtbij. Een 
week lang had ik in tropische hitte deelgeno-
men aan een intensieve zomercursus in de om-
geving van Boston. Het was de bedoeling om 
daarna nog een week rond te reizen in New En-
gland, om o.a. in Stockbridge(MA) Tanglewood, 
het “zomerhuis” van het Boston Symphony 
Orkest te bezoeken. Dit prachtige muziekcen-
trum voor openluchtconcerten is ontworpen 
door de Fins-Amerikaanse architect Eero Saa-
rinen (1910-1961). Ook wilden wij nog een en 
een tochtje maken naar Stowe (Vermont) om 
naar de Trapp Family Lodge te gaan. Daar heeft 
de wereldberoemde familie Trapp van de film 
“Sound of Music” gewoond sinds zij waren ge-
emigreerd naar de VS.

Onze gastvrouw in Boston was echter van 
mening dat wij per se de Tall Ships Race van 
dichtbij moesten zien. Zij organiseerde vervoer 

naar een prachtig strand. Daar waren al duizen-
den mensen aanwezig om tijdens hun  picknick  
de indrukwekkende schepen te zien.

Dit was het begin van onze “vakantiehob-
by”: grote zeilschepen bekijken.

Dit jaar volgden wij de “Tall Ships Race in de 
Oostzee” vanaf een eiland in de archipel dicht 
bij Turku. 

Een Tall Ship onder vol tuig is een indruk-
wekkende verschijning. Als de natuurkrachten 
zich uitleven op al die vierkante meters zeil 
roept dat enerzijds eerbied op voor de groots-
heid van het schip en wordt anderzijds de nie-
tigheid van een mens bijna tastbaar.

Het is dan ook geen wonder dat de sage van 
de Vliegende Hollander is ontstaan. 

Meermalen heb ik gedacht aan onze voor-
vaderen van eeuwen geleden. Met soortgelijke 
schepen hebben zij op de grote oceanen geva-
ren om handel te drijven met verre landen. 

Ruim vijftig jaar geleden organiseerde een 
kleine groep Tall Ships-enthousiastelingen 
(die zichzelf de Sail Training International Race 
Committee noemden) de eerste Tall Ship Ra-
ces. Doel van dit initiatief was jongeren te la-
ten kennismaken met het ontstaan en de ge-
schiedenis van de zeilvaart. Vanaf dat jaar zou 
de Tall Ship Races een terugkerend evenement 
worden. 

Voor de echte zeilliefhebber is deelname 
aan een Tall Ships Race zeer aantrekkelijk . De 
handen worden hier flink uit de mouwen te ge-
stoken. Er wordt fanatiek gezeild, dag en nacht, 
om er zoveel mogelijk de vaart in te houden. 
Zowel jong als oud kunnen deelnemen aan dit 
fantastisch spektakel. Men neemt het op tegen 
imposante Tall Ships die vanuit de hele wereld 
zijn overgevaren om deel te nemen.

Voor wie geen zeemanswerk wil doen is 
het ook mogelijk om tegen betaling een traject 
mee te reizen en op deze manier kennis te ma-
ken met deze grote zeilschepen.

Deelnemers aan de Tall Ships Race van de 
Oostzee waren o.a.:

2-mast logger Gallant

D E  v L I E g E N D E  H O L L A N D E R

H O E  O N T S T O N D  T H E  T A L L  S H I P S  R A C E ?
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De 3-mast barkentijn ‘Thalassa’ is een sterk en bui-
tengewoon zeewaardig schip. Met haar 14 zeilen 
met een totaal oppervlak van maar liefst 800 m2 is 
de Thalassa een imposante verschijning. Het hoofd-
vaargebied van de Thalassa is de Oostzee maar kan 
iedere denkbare zee bevaren.

4 mast bark Sedov
Lengte: 122,3 m
Hoogte: 52,05 m
Breedte: 14,2 m
Thuishaven: Moermansk
Bemanning: 196
Bouwjaar: 1920
Eigenaar:  militaire academie in Moermansk

 Henriette van der Woude-Rantalaiho

A D V E R T E N T I E
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“Hebbes!!!!!’” Dat was het eerste wat door 
bondscoach Vera Pauw heenging, toen Neder-
land zich vorig jaar oktober in Volendam plaats-
te voor het Europees kampioenschap 2009 in 
Finland. Dankzij twee fantastische overwinnin-
gen op Spanje in de play-offs, kwalificeerden 
de meiden zich - voor het eerst in de bijna der-
tigjarige geschiedenis van het vrouwenvoetbal 
- voor de Europese eindronde. 

Drie groepen
Onze meiden - ofwel de OranjeLeeuwinnen 

zoals zij sinds kort door het leven gaan - zijn op 
het EK ingedeeld in groep A, samen met Oekra-
ine, Denemarken en Finland, dat als gastland 
automatisch is geplaatst. En dat had veel slech-
ter gekund als je kijkt naar de samenstelling 
van de andere twee groepen. In groep B zitten 
Duitsland (met maar liefst zes Europese titels), 
IJsland (net als Nederland ook debutant), Noor-
wegen en Frankrijk In groep C komen Zweden, 
Engeland, Rusland en Italië uit.

Programma Nederland
Het toernooi begint op 23 augustus en de 

finale is op 10 september. Oranje speelt op de 
volgende dagen:

zondag 23 augustus 14:45 uur
Oekraine - Nederland, Turku-Stadion

woensdag 26 augustus 20:00 uur
Nederland - Finland, Olympisch Stadion,
Helsinki

zaterdag 29 augustus 17:30 uur
Denemarken - Nederland, Lahti-Stadion

De nummers 1 en 2 van de drie groepen 
en de twee beste nummers 3 gaan door naar 
de kwartfinales, die donderdag 3 en vrijdag 4 

september op het programma staan. De halve 
finales zijn op 6 en 7 september.

Finland - Winland?
Natuurlijk gaan de OranjeLeeuwinnen naar 

Finland om te winnen. En daarbij kunnen ze de 
steun van de twaalfde man/vrouw niet missen. 
Uiteraard zullen de uit Nederland meegereisde 
supporters zich in de stadions laten gelden, 
maar we hopen op méér. Het zou prachtig zijn 
als alle Finse Nederlanders of Nederlandse Fin-
nen - alleen de Nederlandse vereniging heeft 
al 250 leden - naar het stadion komen om de 
ploeg aan te moedigen. En wat is er nu leuker 
dan met z’n allen in het oranje naar Oranje? 

Kinderen tot zes jaar gratis toegang
De prijzen van de entreekaarten voor vol-

wassenen variëren van vijftien tot dertig euro. 
Ook zijn er speciale familiepassen. Kinderen tot 
zes jaar hebben tijdens het Europees kampioen-
schap gratis toegang tot de wedstrijden. 

Voor meer informatie, of het bestellen van 
kaarten, kunt u terecht op: www.weurotickets.
com.

De kaarten voor het tweede duel van Ne-
derland - met Finland - op woensdag 26 au-
gustus in het Olympisch Stadion van Helsinki, 
vinden al gretig aftrek…..

F I N L A N D  K L E U R T  O R A N J E
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Ik werd gevraagd een artikel te schrijven 
over hondensport. Overigens terecht, want ik 
had zelf aangeboden om wel eens wat meer te 
zullen schrijven voor de vereniging. Nu is ‘hon-
densport’ te veelomvattend om er een klein ar-
tikel over te schrijven, dus kies ik er voor om het 
over slechts één vorm van hondensport te gaan 
hebben en dat is behendigheid, in Finland en de 
rest van de wereld “agility” genoemd. De reden 
is, dat dat de sport is waar ik nu 16 jaar actief in 
ben. Dit verhaaltje zal veel persoonlijke ervarin-
gen beschrijven, daar is geen ontkomen aan. 

Agility is een sport waar een hond met be-
hulp van z’n begeleider een parcours met veel 
verschillende hindernissen aflegt. En dat zo snel 
mogelijk en zonder fouten. Hoogte- en breed-
tesprongen, tunnels, zigzaggen tussen paaltjes, 
over een schutting en een soort verhoogde 
evenwichtsplank zien we allemaal in het par-
cours terug en de handler moet middels stem 
en lichaamstaal de juiste weg zien te communi-
ceren aan de hond, want het gebeurt niet in een 
rechte lijn. Er wordt lichamelijk gezien net zo-
veel van de handler gevraagd als van de hond. 
Deze sport is naar mijn mening de enige vorm 
van hondensport die ook voor een toeschou-
wende leek meteen aansprekend is, want het 
is erg spectaculair om te zien wat er, in pakweg 
35 seconden dat een combinatie in het par-
cours bezig is, gebeurt.

Na deze introductie ga ik even terug in de 
tijd. Bijna 2 decennia terug. Het begon voor mij 
allemaal met de komst van mijn eerste hondje. 
Dat was geheel mijn keus en dat werd een Shet-
land Sheepdog (“Sheltie” en ook wel tenen-
krommend “mini-Lassie” genoemd...) Ik was 
altijd een kattenmens en had geen enkele erva-
ring in het houden van honden. Nu is er in die 
twintig jaar een heleboel gebeurd in de ontwik-
keling van alle activiteiten met honden, inclu-
sief het aanleren van noodzakelijke dingen als 

gehoorzaamheid. Ik begon natuurlijk met het 
aanleren van dat. En alhoewel gehoorzaamheid 
nu dankzij bijvoorbeeld operante conditione-
ring een stuk leuker is geworden bleek het dat 
agility een grote aantrekkingskracht had door 
de grotere fun factor. En dat bleek wel toen we 
dat eenmaal gingen trainen. Alleen al het ple-
zier dat de hond beleeft tijdens de trainingen is 
genoeg om hier mee door te gaan. 

En doorgaan deed ik. Net als met zoveel 
andere sporten kun je er voor kiezen serieus 
te gaan trainen met wereldkampioenschappen 
als hoogste doel of je blijft het recreatief doen. 
Voor de hond maakt het niet zoveel uit, want 
die beleeft er net zoveel plezier aan. Voor de 
handler is het echter een wereld van verschil. Je 
moet enorm veel tijd investeren in de training 
en je bent eigenlijk nooit klaar. Je moet daar-
naast werken aan je eigen fysieke conditie en 
die van je hond. Warming-up en cooling-down 
en regelmatige massages voor je viervoeter zijn 
absoluut noodzakelijk voor zelfs de kortste trai-
ning als je dat doet op hoog niveau. Als je een-
maal serieus bezig bent, dan reis je minimaal 
het hele land af voor wedstrijden, trainingen 
en seminars. Het is ook sociaal gezien wel een 
leuke sport want je komt met meer mensen in 
gesprek dan bijvoorbeeld bij voetbal, waar ik 
ook aan heb gedaan en waar je eigenlijk geen 
reden ziet om later in gesprek te gaan met bij-

H O N D E N S P O R T
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voorbeeld de middenvelder van OFC...
Met de juiste instelling en blijkbaar een ge-

schikt hondenras kreeg ik het voor elkaar om 
het Nederlands kampioenschap op mijn naam 
te zetten in de klasse kleine honden. Tot twee 
keer toe ook nog een tweede plaats en helaas 
mocht ik slechts eenmaal Nederland vertegen-
woordigen op de wereldkampioenschappen. En 
toen verhuisde ik naar Finland met 2 shelties. 
Hier is de sport nog groter dan het in Nederland 
was. Het is niet voor niks dat Finland wereld-
wijd tot de top behoort in deze (maar ook an-
dere vormen van) hondensport. In Finland kun 
je bij 129 clubs agility beoefenen. Er deden vorig 
jaar 170 verschillende rassen mee aan wedstrij-
den. 4418 combinaties doen het als sport in 1 
van de drie hoogteklassen en 1 van de drie wed-
strijdklassen. Zij legden in 2008 bijna 60.000 
parcoursen af tijdens ongeveer 550 georgani-
seerde, officiële wedstrijden. Als je die getallen 
vergelijkt met andere sporten, waar de mens 
niet een hond op sleeptouw neemt (alhoewel 

meestal andersom...), dan blijkt het een van de 
grootste sporten in Finland te zijn. Maar vaak 
ziet men agility niet als volwaardig vanwege het 
feit dat er ook een hond meedoet. Met paarden 
heeft men blijkbaar geen moeite. Ach ja...

Inmiddels is mijn kampioen overleden en 
heb ik nog maar 1 sheltie. In ons fijne huis op 
het Finse platteland leven ook nog een border 
terrier en een Australische kelpie en die deden 
of doen uiteraard ook aan agility, want guess 
what, mijn Finse vriendin heb ik via deze sport 
leren kennen... Ik moet er niet aan denken om 
mijn honden als blaffend tuinornament hun le-
ven te laten slijten. Ik zie het vaak in Finland en 
ik vraag me af voor wie dat nou leuk kan zijn? 
Niet ieder ras is fysiek geschikt om agility te 
doen, maar er zijn genoeg andere sporten en 
disciplines waar de hond en de handler enorm 
veel plezier aan kunnen beleven. 

Meer info in Fins: http://www.agilityliitto.fi
 Roberto

Zoals het thuis smaakt,
                             smaakt het nergens!

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

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

Holland at Home biedt een keuze uit meer dan 1000
typisch Nederlandse producten en 180 bekende merken

Veilig en vertrouwd betalen via Ideal, creditcard of Paypal

Geen gesleep meer met levensmiddelen vanuit Nederland
door uzelf, vrienden of familie

               Alle pakketten worden verstuurd via TNT Post en zijn
                      daardoor altijd te volgen via track & trace

                      Als lezer van het Noorderlicht ontvangt u € 5,00
                           korting bij uw eerste bestelling. Vul hiervoor de
                               kortingscode NL5 in tijdens het afrekenen.

A D V E R T E N T I E
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De titel A Midsummer Night’s Dream zal 
bij velen bekend zijn, maar hoe zit het met de 
inhoud van deze romantische komedie van Wil-
liam Shakespeare? We zouden eigenlijk eens 
moeten onderzoeken wie al wist dat het een 
romantische komedie is, maar ook wie het ge-
lezen heeft, wie het in het kort kan navertellen 
enz... Alles moet immers onderzocht worden 
in onze huidige maatschappij? Wie geen on-
derzoek doet is dom bezig. Nou, ik ben de eer-
ste die het toegeeft: Ik kwam niet verder dan 
slechts bekend te zijn met de titel. Een gemis 
in de opvoeding? Verkeerde opleiding genoten? 
Geen interesse in literatuur? Wie zal het zeg-
gen? Tegenwoordig kunnen we veel onwetend-
heid verbloemen door snel even op internet 
te goochelen (googlen) en hups, we lijken he-
lemaal op de hoogte te zijn. Wikipedia ‘leert’: 
“Shakespeare schreef 38 tragedies, historische 
stukken en komedies. Daarnaast schreef hij 154 
sonnetten en een aantal langere gedichten.”

Om in korte tijd  zo’n werk totaal te lezen 
en te doorgronden is wat lastig, maar je kunt 
altijd een uittreksel lezen... Zo deden we dat tij-
dens de middelbare schooltijd immers ook? Er 
werd zelfs in/met uittreksels gehandeld! Echte 
handelaren bundelden die uittreksels tot een 
boekwerk... en het frappante was dat dát soort 
(uittreksel)boeken wél gretig werden gelezen.

Terug naar het onderwerp.
Zou  Shakepeare de midzomernacht ooit in 

Lapland beleefd hebben? Waarschijnlijk niet, 
getuige het feit dat de vier geliefden heel de 
nacht ruzie met elkaar maken en ze elkaar bijna 
kwijtraken in het donker.

Ik heb inmiddels maar liefst tien midzomer-
nachten in Lapland beleefd! Voor er misvattin-
gen ontstaan: Die waren van een geheel andere 
orde dan die in William Shakespeare’s creatie!

Midzomer, middernachtzon, de nachteloze 

nachten: 24 uur achtereen en onafgebroken de 
zon kunnen zien, vaak zelfs langer. De onstuit-
bare groeiprocessen in de natuur. Hop die in 24 
uur maar liefst 28 cm groeit. En altijd maar dat 
licht! Bijna 4 maanden achtereen geen donker. 
Als toerist op zomervakantie in Lapland werd 
ik helemaal ontregeld in m’n bioritme. Tegen-
woordig heb ik er geen moeite meer mee. Zelfs 
de wekker is nodig om tijdig op het werk te 
kunnen verschijnen. Zijn het in de herfst en ’s 
winters de noorderlichten die menige nacht-
rust verstoren en in ieder geval voor spanning 
zorgen (is het er wel of is het er niet?), de mid-
dernachtzon is een vrij zekere factor, slechts ge-
hinderd door eventueel aanwezige bewolking. 
Maar het heeft natuurlijk wel iets om rond mid-
dernacht bovenop de tunturi met je zonnebril 
op naar een pseudo-zonsondergang te zitten 
kijken die naadloos overgaat in een zonsop-
gang! Heel vreemd om een dorp of stadje bij 
daglicht te doorkruisen terwijl “iedereen” van 
z’n nachtrust geniet. Tijdens de Midzomernacht 
is dat wel anders, hoewel de ‘droom’ bij velen 
is dat iedereen dan feestviert in de straten en 
op de pleinen, blijkt de realiteit te zijn dat ve-
len zich naar hun mökki begeven om zich daar 
in klein comité terug te trekken en een ‘eigen 
droom’ in vervulling te zien gaan. Het meest 
vreemde schouwspel heb ik het kokko (vreug-
devuur) gevonden. Zulke vuren horen in mijn 
eigen beleving in een donkere nacht thuis. In de 
lichte nachten van het zuiden heeft het dan nog 
wel wat, maar in het felle middernachtzonlicht 
in Lappi: drie keer niks......het spijt me dat ik de 
romantiek er niet van kan zien. Het zij zo.

En Shakespeare? Die schreef het stuk zo 
rond 1596, toen van Jacob v. Heemskerck en 
Willem Barents aan het overwinteren waren 
geweest op Nova Zembla, maar dat was weer 
tijdens de poolnacht...

 Bart Braafhart

M I D z O M E R N A C H T D R O O M
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Kopij inleveren voor 7 december 2009
Artikelen, tekeningen en foto’s dienen verzonden te worden naar de redactie. Teksten met zo min moge-
lijk lay-out aanleveren. Plaatjes in jpg- of pdf-formaat in een zo hoog mogelijke resolutie. Tabellen en foto’s 
graag apart inleveren (niet in pdf of een grafisch formaat, foto’s niet geïntegreerd in het textdocument)!  Alle 
Sun Open Office en Microsoft Office documenten worden geaccepteerd. Zend het geheel per email naar  
noorderlicht@nederlandsevereniging.fi.

Verhuisd? 
Geef tijdig uw adres door aan het secretariaat. Als u email 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. Noorderlicht 
doet haar best, maar helaas is de agenda niet altijd up-to-date! Geef daarom uw emailadres aan ons door. We houden u  
op de hoogte. Geef het ook door als u bepaalde emails niet wenst te ontvangen. 

Website
Maak gebruik van onze RSS-link om de op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen!! Maak ook gebruik van onze 
podcast en speel multi-media bestanden af die door de internetredactie en onze leden gemaakt zijn!  Alle actuele infor-
matie vind u daar! Wist u dat we een forum voor de leden op het internet hebben?  Leden jong en oud kunnen daar in het 
Nederlands van gedachten wisselen over van alles wat een mens maar bezig houdt. Veel verenigingsactiviteiten worden 
op dit forum geboren! U kunt zich aanmelden op  http://forum.nederlandsevereniging.fi. De Forum beheerders geven u 
vervolgens toegang.

Eens per maand

TURKU
Steakhouse & Bar Ribs (Porthaninpuisto)

OULU
In Oulu worden soms Kolonisten van Catan-avonden bij mensen thuis ge-
houden, stuur Sandra een mailtje voor plaats en tijd.

JYVÄSKYLÄ
In Jyväskyla hebben we een nieuwe contactpersoon gevonden die graag een 
maandelijkse borrelavond wil organiseren. Neem contact op!

HELSINKI
Elke tweede vrijdag van de maand is er een borrel.
•	 Rotterdam	Bar	(Kamppi	winkelcentrum,	2e	etage,	boven	de	busterminal)	
•	 Contactpersoon:	Siert	Wieringa
•	 Tel.	040	-	351	3480

Contactpersonen
Regio Contactpersoon Email Tel
FORSSA Jos Helmich forssa@nederlandsevereniging.fi 044 - 331 7766
HELSINKI Siert Wieringa helsinki@nederlandsevereniging.fi 040 - 351 3480
JOENSUU Contactpersoon Joensuu joensuu@nederlandsevereniging.fi
JYVÄSKYLÄ Joanneke Reudler Talsma jyvaskyla@nederlandsevereniging.fi 044 - 946 1655
LAPLAND Bart Braafhart lapland@nederlandsevereniging.fi 
LAPPEENRANTA Nellie Visscher-Jäkkö lappeenranta@nederlandsevereniging.fi 05 - 424 081
LÄNSI-UUSIMAA Henriette Rantalaiho lansiuusimaa@nederlandsevereniging.fi 050 - 582 8116
MIKKELI Contactpersoon Mikkeli mikkeli@nederlandsevereniging.fi
OULU Marina Nijhuis oulu@nederlandsevereniging.fi 040 - 759 0703
SALO Contactpersoon Salo salo@nederlandsevereniging.fi
TAMPERE Johan Scholliers tampere@nederlandsevereniging.fi 050 - 599 4359
TURKU Contactpersoon Turku turku@nederlandsevereniging.fi
VAASA Peter Zaagsma vaasa@nederlandsevereniging.fi 040 - 838 6408
YLIVIESKA Maaike Beenen ylivieska@nederlandsevereniging.fi 050 - 599 3116

Regiocoördinator is Johan Plomp: regionaal@nederlandsevereniging.fi
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Lähettäjä/Afzender/Sender

Secretariaat Nederlandse Vereniging in Finland
p/a Onno de Bruijn
Oulun Seudun Ammattikorkeakoulu
Albertinkuja 22 (3. krs)
FI-90101 Oulu
Finland

A D V E R T E N T I E

a a v e

Graphic Services

Gespecialiseerd in het ontwerp van:
º logo’s
º huisstijlen
º brochures
º folders en flyers
º posters
º boeken en jaarverslagen
º personeelsbladen
º websites

alsmede in:
º drukwerkbegeleiding
º advies op het gebied van drukwerkvervaardiging
º fotografie
º fotoprints (max A3+)
º op maat gemaakte passepartouts

Merivirta 6A 10
02320 Espoo
Finland
+358 40 577 3455
inform@aave.info
www.aave.info


