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en nieuwe lente, een nieuw
RNW wereldkrant elke morgen morgen in uw emailbox.
gelu id . A f gelopen
h�p://www.wereldomroep.nl/wereldkrant
ALV in Tampere is
er een praktisch genieuwe tips voor de kookhoek. Niet dat traditioneel Holheel nieuw bestuur aangetreden. De ALV werd in Tamlandse wat u van mij gewend bent, maar nieuwe frisse
pere gehouden om juist de mensen uit de regio meer bij
ideeen voor gewoon lekkere dingen. Dan besteden we
de vereniging te betrekken, maar de opkomst ter plekke
nog aandacht aan een expositie met een Fins-Nederlandse
was helaas niet al te hoog. Daarentegen waren er wel een
insteek die in Virkkala gehouden wordt. Adriaan komt
ﬂink aantal leden uit Helsinki afgereisd die ook wel eens
nog met een verslag over een echte Hollandse snertavond
wat van Tampere wilden zien. Zodoende werd het toch
en besteed gelijk wat aandacht aan de mogelijkheid om
nog een uitgebreide vergadering.
voor 11 euro per retourtje Amsterdam-Helsinki je broeikasgasuitstoot te compenseren. Een link hiervoor kunt
We hopen dat volgend jaar, in Turku, meer mensen
u vinden op de website onder het kopje transport (waar
komen opdagen. We hopen dan ook op meer feedback
ook bijv. ook onze sponsor cargo connexion staat). Pevanuit de regio. Onze nieuwe voorzitter, Henriette, zegt
ter Starmans neemt ons mee op een speurtocht naar de
daarover “Als nieuwe voorzitter van de vereniging wil ik
afkomst van de Mannerheim familie. Men heeft nu bemijn dank uitspreken voor het vertrouwen door de leden
wezen dat deze familie niet uit Nederland komt. Dat is
gegeven aan het nieuwe bestuur . Wij zullen onze best doen
jammer voor ons Nederlanders omdat we graag mogen
om dit vertrouwen waard te zijn. Neem contact met ons
denken dat echte helden alleen in Nederland voorkomen,
op voor wensen, ideeen enzovoorts. Dit contact gaat het
maar waarheidsvinding is belangrijker dan het in stand
meest soepel via e-mail (colofon, forum)”. Henriette is al
houden van een mythe.
in Turku geweest om mensen ter plekke te polsen over
wat men precies wil. Het ligt voor de hand dat in de
Leena Kivivalli stelt zich voor. Ze was een van de menloop van dit jaar de gesprekken voorgezet worden zodat
sen die op de ALV in Tampere aanwezig was. Leena is
er daadwerkelijk spijkers met koppen geslagen kunnen
een van die leden die geen familiebanden heeft in Neworden. Het nieuwe bestuur wil graag benadrukken
derland, maar wel degelijk interesse in de Nederlandse
dat men zich open-minded openstelt ten aanzien van
taal en cultuur. Vandaar dat het ons een goed idee leek
mogelijkheden tot vernieuwing. Dat betekent niet dat
om haar eens te vragen. Guido Nuijten geeft ons een veralles gelijk zomaar kan, maar wel dat men bereid is na
slag van koninginnedag op de Ambassade. We brengen
te denken hoe het een en ander in te passen in de verdaarnaast een hele reeks fotos. De meeste zijn door Arno
enigingstructuur. De statuten willen we graag aanpassen
Enzerink gemaakt, al zitten er ook een paar fotos van
dit jaar zodat nieuwe accenten voor toekomstig beleid
Arie Oudman bij. De foto’s staan op de fotogalerij van de
makkelijker geimplementeerd kunnen worden.
website. U kunt ze op ware grootte downloaden wanneer
u op de fotogalerij inlogd (anders maximaal 640x640).
In dit nummer allereerst de notulen van de ALV. Dat
Marina is er even niet, maar ze heeft beloofd in de herfst
is niet altijd boeiende lectuur, en dat is gelijk de reden
weer terug te zijn. In plaats daarvan een stuk van Arnold
dat het ook niet altijd in Noorderlicht komt. De notulen
Pieterse. Hij wijst ons de weg naar een lieﬂijk meertje
zijn echter altijd verkrijgbaar op de website van de verin de nabijheid van Helsinki. En daarmee sluiten we het
eniging (of horen dat in ieder geval te zijn). Johan Plomp
Noorderlicht af. We wensen u veel leesplezier.
schreef een verslag van het uitje naar het Leninmuseum
en de nabijgelegen Alexanderkerk. Laura geeft ons wat
Jos Helmich

Ned./Fins gezin met 2 meisjes (1 en 3 jaar), zoekt vanaf medio September
een Nederlandse au-pair in Espoo. Tĳdsduur in overleg, in eerste instantie tot kerst 2007, langer in overleg mogelĳk. Reacties graag per email :
jasper.postma@nokia.com of per telefoon +358-(0)40-57 95 193
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otulen van de algemene ledenvergadering van de
Nederlandse vereniging in Finland in Tampere. Notulist: Stephan Vermeulen, 24 maart 2007. Tijd: 15.08 –
17.40
Aanwezigen: 18 verenigingsleden. Jos Helmich, Arie Oudman, Marina Nijhuis, Ramon Dibbets, Stephan Rook,
Arnold Pieters, Stephan Vermeulen, Kaija Hakala, Henriette Rantalaiho-van der Woude, Leena Kivivalli, Wille
Oudman, Johan Scholliers, Mark van Gils, Johan Plomp,
Jean Blankert, Adriaan Perrels, Peter Starmans, Guido
Nuijten

Agenda
1. Opening vergadering
2. Verkiezing voorzitter en notulist van de vergadering
3. Vaststellen van de agenda
4. Verkiezing notulen controleurs en vaststellen kiescommissie
5. Notulen van de vorige ALV’s in oktober en maart
2006
6. Presentatie jaarverslag 2006
7. Financieel jaarverslag 2006
8. Verslag kascommissie
9. Ontheﬃng verantwoordelijkheid van het zittende bestuur
10. Verkiezing van de nieuwe voorzitter
11. Verkiezing van het nieuwe bestuur en installatie van
het nieuwe bestuur
12. Verkiezing kascommissie
13. Voorstel activiteiten voor 2007
14. Goedkeuring begroting 2007
15. Rondvraag
16. Sluiting van de vergadering

4. Controle notulen en kiescommissie
De ALV benoemt Ramon en Jean tot controleurs van de
notulen. De kiescommissie voor de volgende vergadering
bestaat uit: Guido en Peter.

5. Notulen voorgaande ALV's
De notulen van de vorige twee ALV’s zijn vooralsnog gepubliceerd in het Noorderlicht. Guido licht toe, dat die
goedgekeurde en gecontroleerde notulen niet eerder schriftelijk aan de leden voorgelegd waren (blz. 12, Noorderlicht,
maart 2007)

6. Jaarverslag
Arie leest het jaarverslag voor, waarna het door de ALV
wordt goedgekeurd (zie blz. 16 Noorderlicht).

7. Toelichting financieel jaarverslag
Ramon licht het ﬁnanciële jaarverslag toe. Het positieve
saldo over 2006 bedraagt +438 euro (zie blz. 17/18 van
Noorderlicht, maart 2007)

8. Kascommissie
De kascommissie (bestaande uit Stephan R. en Adriaan)
rapporteert over het ﬁnanciële verslag en bedankt de penningmeester, Ramon, voor het verzorgen van de boekhouding.
Een verenigingslid had een schriftelijke vraag gesteld over de 1200
euro voor de studie van Mannerheim. Ten onrechte ging dit lid ervan uit dat die 1200 euro uit de
contributie en verenigingsgelden
kwamen. Het rekeningnummer van
de vereniging is gebruikt om een
subsidie voor de studie over Mannerheim tijdelijk te parkeren. Op de begroting en op het jaarverslag wordt dat
zowel bij de baten als bij de lasten vermeld. Sommige instituten en organisaties mogen geen subsidie voor onderzoek geven aan privépersonen, maar zij mogen dat wel aan
geregistreerde verenigingen geven en die verenigingen kunnen dat geld doorgeven aan de privépersonen. Op de vergadering werd geconstateerd dat er niets mis was met deze
constructie; het is zelfs een handige manier om subsidiegelden te claimen. Het heeft duidelijk tekort geschoten
aan de voorlichting over deze zaak, waardoor niet tijdig
het misverstand uit de wereld geholpen werd, dat de 1200
euro niet ten laste van de verenigingskas kwam

Het geld voor het Mannerheim onderzoek komt niet
uit de verenigingskas!

1. Opening
De voorzitter van de vereniging, Arie Oudman, opent de
vergadering om 15.08.

2. Voorzitter vergadering
Tot voorzitter van de vergadering wordt gekozen Guido
Nuijten en tot notulist Stephan Vermeulen

3. Vaststelling Agenda
De agenda wordt in de hierboven vermelde volgorde vastgesteld.

9. Ontheffing van de
verantwoordelijkheden
va n het zittende bestuur.

Henrie�e Rantalaiho - van
der Woude word de eerste
vrouwelĳke voorzi�er van
de Nederlandse Vereniging
in Finland!

Stephan V. somt op, dat de
notulen van de vergadering
in oktober 2006 vermelden
dat de begroting voor het
lustrum niet is goedgekeurd,
dat het bestuur toen binnen korte tijd met een nieuwe begroting had moeten komen en dat die begroting voor het
lustrum niet tijdig is opgesteld. De vergadering in Tampere is in feite georganiseerd door een aantal verenigingsleden buiten het bestuur om en ook een nieuwe begroting
is opgesteld buiten het bestuur om. Guido zegt dat het
bestuur sinds januari in feite onder curatele was gesteld.
Peter betreurt het, dat in een jubileumjaar de lustrumactiviteiten in het water zijn gevallen en het bestuur geen
enkele activiteit heeft getoond om iets te organiseren en
ook niet de vragen van leden hierover beantwoord heeft.
Het nieuwe bestuur krijgt de opdracht van de vergadering
om te bepalen hoe er gehandeld moet worden, indien bijna de helft van het bestuur niet functioneert.
Daarna wordt het oude bestuur ontheven van haar verantwoordelijkheden

10. Kiezen van de voorzitter van de vereniging
Henriette Rantalaiho-van der Woude wordt gekozen tot
nieuwe voorzitter van de vereniging. Er waren 30 stemmen
uitgebracht, waarvan 1 ongeldig, 2 blanco, 10 voor Adriaan Perrels en 17 voor Henriette Rantalaiho-van der Woude. Van de 30 stemmen werden er 14 op de vergadering
uitgebracht, 15 per internet en 1 per volmacht.

11. Kandidaten nieuw bestuur
De kandidaten voor het nieuwe bestuur (Henriette, Adriaan, Jos, Marina, Stephan R. Stephan V en Johan) worden
unaniem gekozen.

12. Leden kascommissie
De vergadering kiest Arie Oudman en Leena Kivivalli tot
de nieuwe leden van de kascommissie, met Guido Nuijten
als reservelid.

13. Activiteiten voor 2007
De lijst van activiteiten in het Noorderlicht blz. 16 wordt
goedgekeurd, met uitzondering van het woord lustrumactiviteiten dat veranderd wordt in regionale activiteiten.
Het organiseren van regionale activiteiten wordt bijzonder
belangrijk gevonden. Het ledental daalt (vooral leden bui-

ten Helsinki zeggen op),
en het werven van nieuwe
leden wordt een van de
kernactiviteiten voor het
nieuwe bestuur.

14. Begroting voor
2007

Adriaan licht de begroting
toe (zie Noorderlicht, blz. 19). De begroting vermeldt
een bedrag van 600 euro voor het maken van een boek
en een studie over de geschiedenis van de vereniging.
Adriaan licht toe dat de kosten van dat boek veel hoger zijn dan 600 euro, maar er kunnen ook potentiële
afnemers en sponsors gevonden worden die het resterende deel willen ﬁnancieren. De resultaten van de
enquête (zie ook Noorderlicht van maart 2007, blz.
15) wordt gepresenteerd. Van de 13 respondenten geven 11 aan serieus aanschaf te overwegen. In een afzonderlijke stemming accordeert de ALV een uitgave
in boekvorm (i.p.v. via het Noorderlicht of geheel geen
uitgave), onder gelding van de voorwaarden geformuleerd voor de begroting 2007. Stephan R. vermeldt dat
het geld van derden eerst binnen moet zijn, voordat
de vereniging het deel van 600 euro ﬁnanciert, waarna de vergadering de begroting goedkeurt.

15. Rondvraag
a. Jos presenteert de resultaten van de enquête over
het kiezen via het internet en de voorzitter constateert
met genoegen dat via de website meer dan de helft van
de stemmen zijn binnengekomen en bedankt Jos voor
het ontwerpen van de verkiezingsformulieren.
b. Johan S. Verzoekt om de krachten te bundelen voor
alle Nederlandstaligen in de omgeving van Tampere
(Vlamingen en Nederlanders). De vereniging kan en
zal alle aankondigen uit Tampere op haar website
plaatsen.
c. Er is onduidelijkheid over de uitleg van de statuten.
Zo is er onduidelijk over de volgorde van het verkiezen
van de voorzitter en het bestuur. Zijn er altijd een oneven aantal bestuursleden? Er zijn kleine verschillen
tussen de Finse statuten, de Nederlandse en het huishoudelijke reglement. Het nieuwe bestuur krijgt van
de ledenvergadering de opdracht die onduidelijkheden
op te zoeken, aan te passen en te verbeteren. De statuten zijn goedgekeurd door het PRH en de vereniging
als zodanig is oﬃcieel geregistreerd.
d. De huisvesting begin mei van een ﬂuitensemble
wordt besproken en Arie stuurt de gegevens aan het
nieuwe bestuur.
e. Arnold P. stelt de naamgeving van mensen op het
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forum aan de orde. Stephan V. antwoordt dat niema nd a noniem op het
forum zit, allen zijn lid
van de vereniging, maar
dat je niet aan de nickname altijd kunt zien wie het is. Het is een oplossing om
een tabel op het forum te zetten met nickname en echte
naam.
f. Peter is een kleine studie aan het schrijven over de geschiedenis van de vereniging en vraagt bij wie en waar het
archief van de vereniging is, want dat blijkt over meerdere plaatsen verstrooid te zijn. Een gedeelte is bij Arie,
bij Peter en een gedeelte is bij anderen. Ook het Sinterklaaspak is al jaren geleden zoekgeraakt.
g. Guido stelt aan de orde dat de vereniging geen goed en
systematisch sponsorbeleid heeft. Het bestuur krijgt de
opdracht om dat uit te werken.
h. Guido oppert het idee om de oud-bestuursleden actiever
bij het verenigingsactiviteiten te betrekken.

Een systematisch sponsorbeleid is belangrĳk!

Banaansoep met kokosmelk
4 pers. bereid.tijd: 30min. per portie:
140kcal 5,4gr eiwit, 8,5gr vet, 10gr koolhydraten
Benodigheden:
4 bananen
400ml kokosmelk
200ml magere melk
400ml kippenbouillon
evt. 2 rode + groene pepers
1 ui
1 bosje koriander
20gr gedroogde bananeschijfjes
Sap van 1 limoen
2 teentjes knoﬂook

i. Guido verzoekt om de goede
relaties met de ambassadeur en
het ambassadepersoneel voort
te zetten en hen persoonlijk op
de hoogte te stellen van de bestuurswisseling.

16. De voorzitter besluit de vergadering om
17.40
Stephan Vermeulen
Notulist, 26 maart 2007
Guido Nuijten
Voorzitter van de vergadering
Jean Blankert
Controleur van de notulen
Ramon Dibbets
Controleur van de notulen

2 theelepels olijfolie
Beetje zout
Pel de bananen, ui, en knoﬂook en snij
deze in stukjes. Snij de chilipepers in kleine
stukjes. Verhit de olijfolie in een braadpan.
Fruit bananen, uien, knoﬂook en chilipeper boven een matig vuur onder regelmatig
roeren gedurende ong.2 á 3 minuten. Voeg
kokosmelk, melk en kippenbouillon toe en
breng het aan de kook. Draai het vuur laag en
laat het mengsel ongeveer 15min. doorkoken.
Voeg limoensap en zout toe. Heet serveren
met plakjes banaan, gesnipperde rode chilipeper, ﬁjngehakte koriander en gedroogde
bananenschijfjes.
Laura Smolenaers

De beste cake ter wereld
Benodigdheden:
125 gr margarine/bakboter/roomboter
200 gr (witte basterd)suiker
1 of 2 eitjes
180-250 gr gewone biscuitjes(bv Marietjes)
5 eetlepels cacaopoeder
Een cakevorm
Vetvrij papier/folie
Een kom
Breek de biskwietjes in stukjes en laat de boter langzaam
smelten in een pannetje. Klop eitjes+suiker in een kom en
voeg dan de cacao er langzaam bij en dan de gesmolten
boter. Voeg de koekjes nu toe en pak de cakevorm in met
het papier. Schep het hele mengsel er in en laat het een

nachtje of dagje in de koelkast staan opstijven. Snij de cake
in plakjes en GENIET!
Laura Smolenaers

ls enig
N e derlands
gezin uit
de plaats
k om e n w e
n a t u u r l ij k
a l s l a at s t e
aan. Na een
week lang
lobbyen heb
ik eindelijk
mijn drie
kinderen en
v rouw weten overtuigen mee te
komen. Het
is interessant hoe diep geworteld de
aversie jegens de oude leiders van
de Sovjet Unie nog is bij de Finnen, mijn vrouw moest toch een
drempel over.
De anderen hadden zich verzameld op het station en zijn te voet
al naar het museum gelopen. Wij
haasten ons ook naar binnen, na
eindelijk de juiste ingang gevonden te hebben, en openen de deur
naar het museum. De nationaliteit
van de eerste die we tegen komen
laat niets te raden over. Tot zover
zijn de meeste verenigingsleden alleen namen in E-mails geweest, nu
komen ze tot leven. Dat kan niet
gezegd worden van Lenin, wiens
dodenmasker het eerste is dat we
in de vitrine zien liggen.

Het museum geeft een volledig
overzicht van de persoon Lenin en
de belangrijkste politieke gebeurtenissen. Hoewel ieder zich een voorstelling kan maken van de vurige

spreker en
a a nvo e rder van de
Ok tob errevolutie,
weten waarsch ijn lijk
weinigen
wat zich
da a r voor
a f sp e e lde
e n w a a rom het
enige vaste
Lenin museum in
Ta m p e r e
ge ve st igd
is. Lenin werd geboren in Simbirsk
(tegenwoordig Uljanovsk) als Vladimir Iljitsh Uljanov. Vanwege zijn
revolutionaire ideeën als meester in
de rechten wordt hij eerst verbannen
naar Siberië, en houdt zich later in
het buitenland schuil. In de jaren
voor de revolutie verblijft hij lange
perioden in Finland, waar hij zich
met andere revolutionairen voorbereidt. Zo heeft ook Stalin Lenin
voor het eerst in Tampere ontmoet,
waarbij de kleine Lenin weinig indruk op hem gemaakt schijnt te
hebben. De band van Lenin met
Finland heeft er uiteindelijk toe geleid, dat de nieuwe door hem voorgezeten Sovjet regering als eerste de
Finse onaf hankelijkheid erkende
op 31 December 1917. Als Stalin de
regering later overneemt, wordt de
theoreticus Lenin
op non-actief gesteld.
Na het bezoek
aan het Lenin museu m z et ten we
koers naar een ander gebouw met
een ver w ijzing
naar een Russische leider: de
A lexa nder kerk.
Deze kerk uit 1881
is vernoemd naar
keizer Alexander
II, die het 25 jarig
jubileum van zijn
troonsbestijging
vierde toen de eerste steen voor de
kerk gelegd werd
( 2 . 3 .18 8 0 ) . D e
kerk is mooi gelegen aan het einde
van “Hämeenkatu”, de hoofdstraat
van Tampere. Ons

bezoek werd opgeluisterd door
orgelspel van een plaatselijke organist.
Na de bezoekjes aan deze door
de Oosterburen geïnspireerde culturele attracties was het gezelschap
wel hongerig geworden en zijn we
met een groot deel de plaatselijke
Subway ingestapt voor een zo Nederlands mogelijke lunch: belegde
broodjes. In het restaurant kon
kennis gemaakt worden en werden de laatste nieuwtjes uitgewisseld. Voor onze kinderen was dit
waarschijnlijk het hoogtepunt. Ik
heb hen echter niet willen verplichten om naar de ledenvergadering
te komen, en ze zijn daarna maar
naar huis terug gekeerd. Hopenlijk

zullen ze hun volgend proefwerk
geschiedenis nu een beetje beter
maken.
Johan Plomp

Bezoek aan Leninmuseum en Alexanderkerkin Tampere
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H

et leven van het gezin van
Hilja en Heikki Juutilainen
op het eiland Sulawesi in Indonesië.
Tentoonstelling van 29 mei tot 20
juni in het huis KÄSSÄ Tynninharjuntie 21, 08700 Lohja, (Virkkala).
Het is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 12 tot 18 uur; op zaterdag en
zondag van 12 tot 16 uur; op maandag gesloten.

Thema
Hilja en Heikki Juutilainen, pas
getrouwd en beide zendelingen van
het Leger des Heils, kregen in 1935
de opdracht om op het eiland Celebes (nu Sulawesi) te gaan werken.
Zij moesten hun opdracht ten uitvoer brengen in het zeer moeizaam
te bereizen gebied Kulawi, waarvan
de verbindingen met de buitenwereld
heel schaars waren. Om met het leven van iedere dag klaar te komen,
moesten ze zich de plaatselijke taal
en gebruiken eigenmaken. Alle drie
kinderen van het gezin werden op het
eiland Celebes geboren.
De politieke wereldsituatie van
toen had veel invloed op het lot van
het gezin Juutilainen. Tot aan 1948
was Celebes nog deel van het Nederlandse koloniale rijk. In 1942 hadden
de Japanners Nederlands Indië
(nu Indonesië) bezet en vrijwel
alle buitenlanders kwamen in
een Japans concentratiekamp
terecht onder zeer benarde omstandigheden. Omdat Japan
niet met Finland in oorlog was,
werd het gezin Juutilainen niet
geïnterneerd, maar de Japanners lieten hen samenwonen
met een in hetzelfde gebied
als zendingswerkers levend
Deens gezin en een Zwitserse
verpleegster. De Juutilaiset
leefden tot 1945 in een dorp
op Sulawesi en verbouwden
er zelf voor een groot gedeelte
hun voedsel.
Toen de Tweede Wereldoorlog in Europa afgelopen was,
begon in Indonesië de strijd om
de onaf hankelijkheid. Nadat
de Japanse concentratiekampen gesloten waren, probeerden duizenden Nederlanders
in slechte conditie terug naar
Nederland te mogen reizen.
Pas in 1947 werd de Juutalaiset toestemming tot vertrek
verleend. Toen ze per schip

in Amsterdam arriveerden, was
de ontvangst geweldig. De ‘Prins
Bernhard-kapel’, het muziekkorps
van de Koninklijke Marine, ontving de reizigers in de haven. Het
gezin Juutalainen verbleef het jaar
1948 verder in Nederland, pas
daarna mochten ze veilig en wel
naar Finland terugkeren. Hilja en
Heikki Juutalainen deden als oﬃcieren in het Finse Leger des Heils
tot het eind van hun leven dienst.
Heikki Juutalainen ging in de jaren 60 en 70 ijverig scholen en andere
bijeenkomsten langs en vertelde daar
over de lotgevallen van hun gezin.
De tentoonstelling bestaat uit vier
delen:
1) Celebes (nu Sulawesi) met foto’s
van landschap en mensen;
2) Het leven op het eiland Celebes: stoﬀen, kleding, allerdaagse
gebruiksvoorwerpen en foto’s van
plaatselijke verkeersmiddelen;
3) Het gezin Juutalainen. In 1933
kwam Heikki Juutalainen in Bandung op Java aan. Allereerst leerde
hij de Nederlandse en Maleise taal.
In mei 1935 kwam ook Hilja Oikkunen naar Surabaja, waar het paar
in de echt verbonden werd. De tentoongestelde voorwerpen en foto’s
vertellen over hun leven in een moeilijk begaanbare bergachtige streek op

het eiland Celebes;
4) Het Leger des Heils.
De Juutalaiset, Hilja (af komstig
van Suojärvi) en Heikki (afkomstig
uit Käkisalmi), hadden zich 1935 bij
het Leger des Heils voor zendingswerk aangemeld. Het hoofdkantoor
in Londen besloot dat ze in Nederlands Indië zouden gaan werken.
Naast hun zendingswerk streefden de
heilsoldaten ernaar, de levenssituatie
van de mensen uit de regio te verbeteren, door scholen en ziekenhuizen op
te richten en door de boeren in raad
en daad bij te staan. De plaatselijke
bevolking waardeerde de eenvoudige
levensstijl van de heilsoldaten en hun
streven minderbemiddelden te ondersteunen in hoge mate.
Aan het totstandkomen van deze
tentoonstel l i ng hebben meegewerkt:
•Mevrouw Sirkka Sihvonen
(geb. Juutalainen) en Olavi
Juutalainen, die de verzameling van voorwerpen en de grote
foto-voorraad van hun ouders
in hun beheer hebben;
•Docente Henriette van der
Woude, de coördinatrice van
deze tentoonstelling;
•Dr. Eija-Maija Kotilainen,
directrice van het Museum voor
Culturen, vakvrouw op het gebied van de cultuur van Midden-Sulawesi;
•Het Leger des Heils;
•De Indonesische ambassade,
die het beschermheerschap over
de tentoonstelling op zich genomen heeft; de Indonesische
ambassadeur heeft beloofd, de
tentoonstelling te openen.
Voor meer informatie kunt
u zich wenden tot Henriette
van der Woude-Rantalaiho,
tel. 050-5828116, henriette.
rantalaiho@siba.ﬁ

O

p het Forum van de Nederlandse Vereniging is onder
andere een rubriek met tips over
goedkoop vliegen, met name naar
Nederland, want daar willen we
allemaal nog wel eens heen. (zie
Forum, Goedkoop Reizen, klimaatneutraal vliegen - compenseer je
CO2) Finland ligt toch ook wel wat
verder weg en er ligt een ﬁkse plas
water tussen Finland en Nederland,
waardoor alternatieven voor vliegen allemaal veel meer tijd vergen.
Kortom velen van ons zitten nog wel
eens in een vliegtuig.
Ondertussen mag het ook wel
voor zeker aangenomen worden
dat de huidige klimaatverandering
in hoofdzaak door mensen veroorzaakt wordt. Daarbij gaat het
met name om gebruik van fossiele
brandstoﬀen (kolen, olieproducten,
aardgas, turf ). Als je het bekijkt
vanuit huishoudensperspectief gaat
het vooral om ruimteverwarming,
vervoer (auto en vliegtuig), overig
elektriciteitgebruik en voedingsmiddelen. Dit stukje is zeker niet
bedoeld om leden te vertellen wat
men beter wel en niet kan doen. Dat
moet iedereen zelf beslissen. Desalniettemin leek het me aardig iets
te vertellen over zg. CO2-compensatie, dat wat betreft huishoudens
vooral wordt toegepast bij vliegen,
ofschoon men het in principle ook
breder kan inzetten. Omdat we als
immigranten vermoedelijk meer
dan gemiddeld vliegen en één re-

personen: Henriëtte, Laura, Nosje,
Päivi, Eero, Stephan V. en Adriaan). Dit was wellicht in de hand
gewerkt door een opeenvolging
van Verenigingsactiviteiten in een
kort tijdsbestek. Bovendien was na
een vooraankondiging met voorbehoud de datum van de snertavond
twee weken opgeschoven. Kortom
er was volop snert, maar de groep
moest ’t vooral van de kwaliteit
(duidelijk meer dames dan heren) en niet van de kwantiteit.
Niettemin ging de snert vlot
en vrijwel schoon op, vandaar
dat een foto van de snert ontbreekt (een blokje bevroren
snert spreekt niet zo aan). In
plaats daarvan hebben we de
hand weten te leggen op een
geheim plaatje waarop de kok
bezig is met de voorbereidingen. Het recept blijft vooralsnog geheim, we willen alleen
verklappen dat een Fenno-holtourvlucht naar Nederland
het jaarlijks CO2 beslag van
een doorsnee huishouden
met 10% tot 30% kan verhogen, zijn sommigen misschien geïnteresseerd om te
weten dat de emissies van
het vliegen gecompenseerd
kunnen worden, door een
aankoop van compensatiecertiﬁcaten.

lands brouwsel is compleet met varkenspoten en wat dies meer zij.
Hoewel sjoelbak en DVD speler (met Koot & Bie) in de aanslag stonden hielden de snert en de
wijn de tongen goed gaande. Er is
dus vooral ongelooﬂijk veel geklessebest. Máár ... het was gezellig en
niemand hield de tijd in de gaten. Er
kwamen ook ideeën naar bovendrijven voor een Nederlandse cultuur &
architectuurreis naar Estland (op ’t
moment dat ik dit schrijf is het misschien beter bij geen standbeelden
en gedenktekens in de route op te
nemen). Hoe en wanneer dit gerealiseerd zou kunnen worden komt
pas later aan de orde en daarvoor
verdienen anderen de eer om dit
nader aan te kondigen. U ziet maar
weer de ervaring leert: ‘Komt snert,
komt raad’.
Adriaan Perrels

7WS05599
Dhr. Adriaan Perrels
Heeft zijn stoel ‘groen’ gemaakt met GreenSeat.

Door het compenseren van
een totaal van 1,33 ton CO2
als gevolg van zijn vliegreis.

Ik vlieg begin Mei naar
Nederland en heb voor mij
en mijn vrouw die certiﬁcaten gekocht á raison van 22
euro (en 34 cent). Ook de
hoofdredacteur heeft al eerder certiﬁcaten gekocht ter
compensatie van vliegreizen. Als je dat al wil doen,
en iedereen moet dat zelf
weten, dan is het natuurlijk
wel zaak zoiets bij een bonaﬁde bemiddelaar te doen. Een betrouwbare dienst is Greenseat (zie:
http://w w w.greenseat.com). De
compensatie-aankoop kan geheel
via internet plaatsvinden. Er zijn
zowel engelstalige als nederlandstalige pagina’s. De pagina’s bieden
ook uitleg hoe het werkt. Er zijn
meer van dit soort diensten. Het is
van groot belang om een bonaﬁde
dienst uit te zoeken, die met gecertiﬁceerde projecten werken. Dan is er
een veel betere garantie dat het geld
eﬀectief wordt ingezet. Er zijn nog
geen Finse bemiddellingsdiensten
voor dit soort aankopen. In ieder

't was weer snert

p zaterdag 31 Maart was
het weer zover na twee jaar
wachten. Er werd weer eens onvervalste snert geserveerd in Huize
Perrels-Sihvola. Positieve feedback
op het vorige snertgedoe en regelmatige navraag van potentiële klanten had ons doen besluiten dat de
tijd weer rijp was. Uiteindelijk was
de opkomst enigszins bescheiden (7

Gebaseerd op een retour reis met 2 personen
van Helsinki (Vantaa - HEL)
naar Amsterdam (Schiphol - AMS)
met een afstand van 6048 kilometer.
Een totaal van 67 bomen moeten een jaar groeien
om deze uitstoot te compenseren.

Niels Korthals Altes
GreenSeat
Rotterdam, 21/04/2007

Met de inkomsten van dit certificaat worden bossen aangeplant en beschermd door Stichting Face
met als doel het verminderen van broeikasgassen en het bevorderen van biodiversiteit.

geval niet vindbaar via internet.
Iedereen zal het hare of zijne denken van deze dienst. De ene gaat
meteen op de website kijken, de
ander haalt misschien de schouders
op. We presenteren dit als vrijblijvende tip. Op het forum van de
Nederlandse Vereniging woedt ondertussen een levendige discussie
over voors en tegens van dit soort
opties (zie Forum, NVIF Club,
Diversen).
Adriaan Perrels

Vliegen en compensatie van broeiskasgasemissies
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I

n het januarinummer van het Noorderlicht 03/1 en
parallel in Aviisi 03/1 (28vv) – op te roepen via internet – staat een artikel van mijn vriend Arnold Pieterse
(toen hoofdredacteur van Aviisi en in welwillend contact staand met Noorderlicht) een artikel over 'Nieuwe
aanwijzingen voor een Nederlandse afkomst van Mannerheim'. Dat verhaal schreef Arnold een tijdje na de toespraak van ambassadeur Pekka Säilä, die hij in Den Haag
bij het Finse onafhankelijkheidsfeest voor de Vereniging
Nederland Finland in 2001 hield. Daarin refereerde de
ambassadeur aan het alom 'bekende' feit, dat de familie
van Mannerheim uit Holland zou stammen. Daarmee
begon voor Arnold het zoeken naar de juistheid van dit
feit, of beter naar de bewijzen ervan.
In de literatuur over Mannerheim is de herkomst van
Henrik Marhein, vader van de eerste Zweedse ridder
Augustin Mannerheim – de voorvader van de Finse
maarschalk dus – altijd wat in het vage gebleven. Toen
Augustin Marhein in 1693 geadeld werd door de Zweedse
koning, nam hij de naam van baron Mannerheim aan. De
meeste biografen laten Henrik Marhein, vader van de eerste baron, uit Holland laten komen, volgens sommigen is
hij dan later in de loop van zijn leven via (Noord-)Duitsland naar Zweden getrokken. Marhein had vele zakelijke
kontakten met Amsterdam, maar ook wel met Hamburg,
en ... contact is niet noodzakelijkerwijs een link naar de
plaats waar je ook vandaan komt. Echt bewezen was de
Nederlandse herkomst eigenlijk nooit. Bruno Lesch – een
bekende geschiedenisprofessor aan de Handelshogeschool
van Helsinki – had naar zijn mening in 1924 als vrijwel
zeker bewezen, dat de Nederlandse herkomst een goede
en zelfs hoogstwaarschijnlijke mogelijkheid was. De na
hem komende Mannerheim-biografen hebben dit eigenlijk niet meer
in twijfel willen trekken en
hebben het dus
maar verder niet
degelijk meer
onderzocht,
ze hebben gewoon a a ngenomen dat het
wel zo zou zijn,
a ls L e sch geschreven had.
L esch ba seerde zijn bewijs
op d r ie br ie ven van Marhein, gevonden
in een archief
te Stock holm
en geschreven
als brieven in
een voor die
tijd volkomen
correct Nederlands. Zakelijke brieven weliswaar, dus over persoonlijke
zaken vernemen we er jammergenoeg niets, maar toch
... het betrof hier drie in goed Nederlands geschreven
brieven met de ondertekening van Henrik Marhein, dat
is nogal wat. Omdat echter een doopbewijs en andere
persoonlijke aanwijzingen noch in Amsterdam, noch in
Holland of daar in de regio gevonden konden worden,
betrof het hier wetenschappelijk gezien nog steeds slechts

een hypothese, want echt harde bewijzen voor een zuiver
Nederlandse afkomst had Lesch niet gevonden.
Na de toespraak van ambassadeur Säilä was Arnold
geïnteresseerd geraakt en daarom ging hij wat op eigen
houtje en met goede hulp snuﬀelen in oude archieven van
de Waalse kerk en het Amsterdamse gemeentearchief. En
jawel hoor, daar vond hij een naam als Marijn, maar zonder verdere duidelijke aanknopingspunten met de Henrik Marhein uit Stockholm. Omdat echter in die tijd het
schrijven van namen nog niet zo vastlag, zou Marhein ook
wel als Marein of Marijn of Marin geschreven kunnen zijn.
De laatste naam Marin zou dan weer kunnen verwijzen
naar een zuidelijke, Franstalige achtergrond in de vroegere
uitgebreidere Nederlanden, in Nijvel bijvoorbeeld (Nivelles). Vast staat dus, dat die naam af en toe wel in archieven
voorkomt, Marijn in Amsterdams/Hollandse en Marin in
zuidelijke archieven, maar meer is
er niet te vinden.
A rnold deed zijn
uiterste best iets
naders te vinden,
maar gaf het op en
schreef afsluitend
het bovenvernoemde artikel in Aviisi
( Noorderl icht).
Waarschijnlijk zou
de hypothese van
Lesch geaccepteerd kunnen blijven, maar het echte
harde bewijs van
doop en zo was en
is in A msterda m
niet te vinden. Heel
vreemd eigenlijk in
een tijd, dat nauwkeurig archiveren
toch wel a l een
normale zaak was.
Klopte het dus wel, die veronderstelling van een Hollandse
herkomst? Goede vraag!
De nieuwe Nederlandse ambassadeur in Helsinki, Robert Engels, vroeg Arnold en mij begin 2005 eens bij hem
langs te komen over de kwestie Mannerheim. Tijdens ons
gesprek kwam naar voren, dat hij Arnolds laatste artikel
in het Noorderlicht of Aviisi met groot interesse gelezen

had, voorts had hij tijdens een uitgebreid bezoek aan het
Mannerheimmuseum ongeveer hetzelfde gehoord en hij
stelde voor, dat die onzekerheid nu maar eens voor al weggenomen zou moeten worden. Hij vroeg daarom Arnold
en mij, of we hem bij dat ophelderen van de herkomstzaak van maarschalk baron G.E.Mannerheim zouden
willen helpen. OK, als er wat geld beschikbaar zou zijn,
zouden we een archiefdeskundige kunnen raadplegen,
die ons in Zweden vooral verder zou kunnen helpen. We
hebben wat sponsors gevonden (een subsidie van 2.500
euro tezamen, niet zo veel, maar beter iets dan niets!) en
konden toen in een van de gesprekken met Georg Haggrén – deskundig op het terrein van Mannerheim en van
archieven – hem voor een paar reizen naar Stockholm
en Gävle – waar de heer Henrik Marhein gewerkt had
– aan ons project binden. Georg heeft in Zweden heel
wat materiaal rondom Marhein samengebracht, zodat
we niet meer op de bewijskracht van drie brieven alleen
– waarvan we er aanvankelijk maar één terugvonden –
hoefden af te gaan. Er waren brieven bij in het Zweeds,
Duits en Nederlands, en vooral vonden we vaak de handtekening erbij en ook soms het stempel met een interessant wapen. De handschriften van menige brief waren
sprekend en het was ons als leken van zulke zaken -met
deskundige begeleiding - ook wel duidelijk, dat niet alles door dezelfde mens geschreven was. De Nederlandse
brieven bleven natuurlijk ons belangrijkste onderzoeksmateriaal. Toen de gevonden documenten gekopieerd
en in een dikke map bijeen zaten, zijn de belangrijkste
teksten ervan getranscribeerd en zo konden we eventueel verder komen.
Arnold kende in Leiden de historicus Bas Schot, ook
lange tijd actief lid van de Vereniging Nederland Finland,
en die hielp samen met zijn vrouw Päivi Schot-Saikku
(gewezen lector voor Fins aan de UvA) ons verder wat het
juiste lezen en interpreteren van de brieven betrof. Maar
toch, Arnold kwam maar niet verder. Toen bracht Bas
Schot hem met een echte archiefkenner van Leiden, Dr.
Hans Jacobs, in contact. Hij is genealoog en een man,
die vooral 17e eeuwse handschriften in het Duits en in
het Nederlands goed kan lezen en ze met elkaar kan vergelijken. Hij was hoogst geïnteresseerd en analyseerde de
brieven - waarop Lesch zijn argumentatie baseerde - heel
nauwkeurig. Hij kwam tot de conclusie dat er sprake was
van twee handschriften – een Nederlands en een Duits en dat die van elkaar afgegrensd moesten worden. Vooral
in een brief aan een zekere Momma stond er opvallend
een lange en zakelijke Nederlandse tekst met eronder een
paar woorden Duits en de handtekening. En toen werd
het via één en hetzelfde document voor de vakman klaar:
die Nederlandse tekst is door een Nederlandse persoon
die een oorspronkelijk Nederlandse handschrift hanteert,
geschreven en die Duitse woordjes zijn – te oordelen naar
het handschrift - door een andere persoon, met name de
ondergetekende, Henrik of Heinrich Marhein, geschreven. En het betreft hier een Noordduitse persoon, die
met een Duits handschrift schrijft. Dat was een sterk
bewijs van Hans Jacobs, waardoor de foute conclusie
van Bruno Lesch in 1924 al duidelijk werd: deze brief
– waarop Lesch zich o.a. baseert – is niet door één, maar
door twee personen geschreven. De Nederlandse tekst
is vermoedelijk door een Nederlandse klerk ter plekke
(Gävle of Stockholm) en de Duitse toevoeging plus ondertekening ervan is door een Duitse persoon, wonend
in Gävle en later Stockholm, geschreven. En die persoon
kon niemand anders dan Henrik Marhein zijn! Een citaat

nu uit een mail van Arnold aan mij van 22.11.06:
Hallo Peter,
Gisteravond waren we dus bij Bas en Päivi
Schot, waar ook Hans Jacobs was, een vroegere collega van Bas. Deze Hans Jacobs is
een heel ervaren genealoog, die bovendien
ook veel ervaring heeft met Duitse archieven en oude handschriften.
Hij is begonnen de brief van Marhein aan
Momma uit 1663 nog een keer door te nemen.
Dit is dus de eerste brief, die we indertijd
kregen via de ambassadeur. ... Wat heel
interessant is, de hele tekst lijkt door
een Nederlander te zijn geschreven, maar
onderaan staat "Des Herrn, Dienstwilliger
H. Marhein". De handschriften lijken wel
op elkaar en zijn misschien met de zelfde
pen geschreven, maar er zijn verschillen
in het schrijven van de 'e'. Bij de Duitse
woorden is de 'e' op een volgens Hans Jacobs Duitse zeventiende-eeuwse manier geschreven, de 'e' lijkt op een 'r'. Maar in
de Nederlandse tekst is de 'e' geschreven
op de Nederlandse manier zoals een 'e' in
de zeventiende eeuw werd geschreven.
Hans Jacobs is er stellig van overtuigd
dat de Nederlandse tekst door een ander
geschreven is en dat Marhein alleen de
Duitse woorden heeft geschreven die onderaan de brief staan.
...
Het is wel duidelijk dat Marhein er de
voorkeur aan gaf om aan Nederlanders in het
Nederlands te schrijven (door een klerk?)
en niet in het Duits. Het is ook duidelijk
dat hij veel zaken deed met Nederlanders,
zoals van der Voort in Amsterdam.
...
Alles bij elkaar kunnen we, denk ik, concluderen dat Marhein een Duitser is. Het
probleem nu is, hoe verder.
Het Duits dat Marhein schrijft is Noordduits (uit het gebied van de noordkust
tot ongeveer de Main). Maar we kunnen ook
niet uitsluiten dat Marhein een Duitser
is uit de Baltische landen, net als Palmstruch van de Palmstruch bank, die uit
Riga kwam.
Groeten, Arnold

Dit alles mooi en goed! Dit was een geweldige stap
voorwaarts en dit verklaarde ook waarom Arnold o.a. in
Amsterdam bij het zoeken naar Marhein/Marijn/Marin
niet verder kwam. Het betreft hier immers een Duitse,
nauwkeuriger een Noordduitse persoon en die is uiteraard niet te vinden in de geboorte-archieven van Nederland of België (is nagecheckt!), maar die moet gevonden
worden in Noordduitse archieven. Het betreft hier iemand uit een van de Duitstalige steden aan de zuidkust
van de Oostzee, om het nog ruimer te formuleren. Ga
daar maar aan staan, ga dat maar uitpluizen, een speld in
een hooiberg. We wilden het al opgeven, maar Arnold had
ook bij zijn bezoek aan ambassadeur Jokela in Den Haag
een adres van een vakman in Lübeck, Dr.Schweitzer, die
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wellicht verder kon helpen, gekregen. Dus ... een paar mails
naar Dr. Schweitzer gestuurd: eerst geen antwoord en uiteindelijk wel een vriendelijk en deskundig, maar negatief
antwoord. In Lübeck was er niets te vinden.
Sent:Friday, December 01, 2006
Subject:bezoek aan ambassadeur
Hallo Peter,
Vanmorgen was ik bij de Finse ambassadeur, Mikko Jokela. ... De ambassadeur was
erg geïnteresseerd in het Mannerheim-onderzoek. Hij kent in Duitsland iemand goed,
die onderdirecteur of zoiets is van het archief in Lübeck. Deze man schijnt veel studies gedaan te hebben over de Fins-Duitse
geschiedenis en zou ons heel goed op weg
kunnen helpen waar in Duitsland te zoeken.
Hij heeft ook een zomerhuis in Finland en
is dus nogal Fins georiënteerd.
Groeten, Arnold

Na enige keren vergeefs gemaild te hebben, neemt Arnold
telefonisch contact op. Dat helpt, zodat er enige dagen later een antwoord komt.
Sent:Wednesday, January 17, 2007
Subject:Mannerheim
Hallo Peter,
Vanmorgen heb ik besloten om de specialist
in Duitsland, Robert Schweitzer, te bellen.
Hij was niet aanwezig, maar ik sprak een
collega van hem aan wie ik de zaak heb uitgelegd. Het e-mail adres dat ik had gebruikt
was wel in orde. Ik heb nu een nieuwe mail
gestuurd, naar zowel Schweitzer als de collega, en zij heeft mij beloofd te checken
of Schweitzer de mail leest. Hij kan dan
advies geven over een mogelijk kort bezoek
aan Duitse archieven en kunnen we een deﬁnitief besluit nemen of een bezoek aan Duitse
archieven in dit stadium zin heeft.
Groeten, Arnold
Sent:Friday, January 19, 2007
Hallo Peter,
Net kwam een antwoord binnen van Robert
Schweitzer in Luebeck. Hij heeft het stadsarchief gevraagd in het kaartsysteem te
kijken en daar komt geen Henrich Marhein
voor. Ik zal zijn mail plus mijn antwoord
aan je doorsturen.
Groeten, Arnold
From:Schweitzer, Dr.Robert
To:'Arnold Pieterse'
Sent:Thursday, January 18, 2007
Subject:Search for Mannerheim ancestry

Dear Mr. Pieterse,
thank you for your interesting letter
and the greetings of ambassador Jokela.
I contacted our City Archive in Lübeck,
which has very good card ﬁles evaluating
church and city records. They could not
ﬁnd any Marhein(e), but they had a Valentin Marein in 1645 and several Marihns in
the later 17th century. But the name Marheine ("Big Henry") seems so very authentic
that I fear you will have to look somewhere
else - closer to Lower Saxony / Westphalia.
Marihn could of course be a low German
adaptation of Marein, but Marein itself is
so much southern German ("St. Marein" for
"St. Marien") that this would lead to a completely different track. However, in the 30
years' war everybody could have happened
to get everywhere...
Yours sincerely
Robert Schweitzer

Dat was nog eens interessante informatie. Lübeck stond
dus nu wel min of meer buiten spel. De opmerking van
meneer Schweitzer dat tijdens de Dertigjarige Oorlog
iedereen overal terecht is kunnen komen en dat het een
tijd van grote chaos was, vind ik kostelijk en zonder meer
waar. Een bewogen en chaotische tijd was het zeker wel.
En diplomatieke contacten tussen Svea (het kerngebied van
Zweden) en Stockholm met havensteden in het noorden
van het Duitsland aan de Oostzee (als Kiel, Lübeck, Wismar, Strahlsund ...) zullen er legio zijn geweest. Wat betreft
handelscontacten zouden ook Westfalen (rond Münster
of Hannover/Osnabrück) en Hamburg en misschien ook
Bremen een mogelijkheid kunnen bieden meer te vinden.
Die laatstgenoemde steden waren direct weliswaar meer
georiënteerd op de Noordzee, maar toch ook vaak indirect op de Oostzee.
Zou er in Hamburg bijvoorbeeld meer informatie te vinden zijn? Jacob Gammal – de zwager van Henrik Marhein
– had bewezen handelscontacten met deze oude Hanzestad onderhouden, dus daar lag een mogelijkheid, op verdervoerende zaken te stoten. We besloten, dat Arnold een
dag of twee naar Hamburg zou gaan om zijn geluk daar
te beproeven. Op 18 januari schrijft Arnold me: “Net heb
ik een mail naar het staatsarchief in Hamburg gestuurd
en gevraagd of zij kunnen kijken naar een koopman met
de naam Heinrich Marhein.”
Een dag later heeft hij al een antwoord gekregen en
schrijft hij me: “Beste Peter. Vandaag is het 19 januari 2007. We zullen deze dag moeten herinneren als een
heel belangrijke. Namelijk de dag dat de afkomst van de
Mannerheim familie is opgehelderd. Ik ontving vanmorgen namelijk de volgende mail uit het staatsarchief van
Hamburg:
"Sehr geehrter Herr Pieterse, auf Ihre Anfrage vom
18.01.07 teile ich Ihnen mit, dass hier ein Kaufmann namens Henning Marhein am 8. Juli 1607 gegen Zahlung
von 50 Rth. das Hamburgische Bürgerrecht erwarb. Am
10.10.1648 wurde ein David Marhein Bürger in Hamburg.
Weitere Spuren von Namennsträgern Marhein konnten in
der 1. Hälfte des 17. Jh. nicht ermittelt werden."

We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Daarom ging
Arnold zelf naar Hamburg, om het doopbewijs in handen
te krijgen. Als dat gevonden was, zou de zaak rond zijn
en zouden we een waarschijnlijkheid rond de herkomst
van Mannerheim kunnen corrigeren en er een zekerheid
voor in de plaats stellen.

burg. De zaak is opgelost. Ik heb de doop
gevonden van Hinrich Marhein (28-12-1618)
en van vijf broers in de St. Jacobi kerk.
Een van de broers heette Augustin, dus
de zelfde voornaam als de zoon van Marhein die later zijn naam heeft veranderd
in Mannerheim. Er is ook nog een zuster
Elisabeth geweest (heb ik geen doop van
gevonden) en de moeder van Hinrich Marhein heette ook Elisabeth (achternaam
wordt niet genoemd). Dit is ook interessant omdat Hinrich Marhein in Zweden zijn
tweede dochter Elisabeth heeft genoemd

Goed dat we nu wisten waar Henrik Marhein vandaan
zou kunnen komen, uit de Noordduitse rijksstad Hamburg. De herkomst van zijn vader Henning Marhein is
dan weer een volgende vraag en een zaak van later.
Sent:Saturday, January 20, 2007 11:33
PM
Hallo Peter,
Natuurlijk wil ik proberen uit te zoeken
wat de achtergrond is van Henning Marhein.
Maar het doel van ons onderzoek is geweest
uit te zoeken waar Henrik (Heinrich) Marhein vandaan is gekomen. Ik ben er van
overtuigd dat we op het goede spoor zijn.
Wanneer er op de een of andere manier een
doop van Heinrich Marhein is te vinden in
Hamburg, lijkt mij de zaak rond. De kans
dat er een doop gevonden kan worden is
toch vrij groot, omdat Henning Marhein een
burger was van Hamburg.
De puzzelstukjes passen nu in elkaar.
Henning Marhein was een koopman die vermoedelijk zaken deed met Olof Gammal in
Gavle. De zoons Heinrich Marhein en Johan Gammal reisden vermoedelijk heen en
weer, tot Heinrich Marhein zich permanent
is gaan vestigen in Gävle, nadat hij getrouwd was met de dochter van Olof Gammal, Margareta Gammal. Zijn oudste zoon
is naar Johan Gammal genoemd (die getuige
was bij de doop) en naar zijn vader Henning Marhein.
Groeten, Arnold

Eind januari gaat Arnold naar Hamburg, hij wordt er
zeer vriendelijk ontvangen door Dr. Gabrielsson en wordt
door hem vakkundig begeleid en geholpen en uiteindelijk
zelfs naar de oplossing van de maandenlange zoektocht
gebracht. Fantastisch!
Sent:Thursday, February 01, 2007 7:52
PM, Subject: Mannerheim afkomst opgelost
Hallo Peter,
Vanmiddag zijn we teruggekomen uit Ham-

(de oudste dochter heette Helena naar zijn
Zweedse schoonmoeder). De vader, Henning
Marhein, heeft op 11-9-1607 een huis gekocht in de Steinstrasze. Op 4-9 -1646 is
dit na de dood van Henning Marhein in het
bezit gekomen van zijn weduwe Elisabeth,
zijn zoons David en Henning, zijn afwezige
zoon Hindrich (!) en zijn dochter Elisabeth. Op 9-9-1653 is het huis verkocht.
Het is erg waarschijnlijk dat Henning
Marhein oorspronkelijk niet uit Hamburg
komt omdat hij een hoog bedrag heeft betaald om burger van de stad te worden.
Het blijft onduidelijk waarvandaan hij dan
wel gekomen is.
Ik heb erg veel geluk gehad omdat de
meeste kerken in die tijd nog geen archief
hadden. In het begin zag het er slecht uit,
bijna iedere kerk viel af, maar toen vond
ik de familie in het dooparchief van de

Mannerhiem - Marhein

Arnold gaat verder: “De naam van de oudste zoon van
Henrik Marhein was Johan Henning. De voornamen van
de schoonbroer en van de vader van Henrik Marhein!
Bovendien was de Henning Marhein die genoemd werd
een koopman. “Ik denk dat we in ieder geval de vader
van Henrik Marhein hebben gevonden. Ik ben van plan
volgende week naar Hamburg te gaan om de zaak verder
uit te zoeken. Groeten, Arnold”
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St. Jacobikerk.Ik heb ook veel hulp gehad
van de heer Gabrielsson, ik was er alleen
nooit uitgekomen.”

Nawoord
We weten dus nu, dat de vader van de eerste baron Augustin Mannerheim in Hamburg geboren is, we hebben
de namen van zijn ouders en ook wat gegevens van zijn
broers en zussen en van het hoe en wat in Hamburg. We
weten ook, dat Henning Marhein, de vader van Heinrich,
koopman was en van buiten kwam. Waarvandaan weten
we echter nog niet. Dat kunnen anderen dan verder gaan
onderzoeken.
Is dit alles nu belangrijk? Ja en nee!
Wat het NEE betreft, is het wel duidelijk, dat de Finse
historische wetenschap niet staat of valt met dit nieuwe
feit. Ook de reputatie van Bruno Lesch is niet aangetast,
want uiteindelijk was zijn bewijsvoering degelijk en heeft
zijn hypothese maar liefst 80 jaar standgehouden.

Resultaten stemenquete

Wat het JA betreft: omdat het hier niet gaat om een
willekeurig persoon, maar om een van de belangrijkste
mensen uit de moderne Finse geschiedenis, is de juiststelling van zijn herkomst een goede zaak. Vandaar dat op het
eerste STT-bericht van 1 maart over onze vondst er heel
wat kranten op vrijdag 2 maart min of meer uitvoerig dit
bericht hebben gebracht, met of zonder foto van Mannerheim zelf. Ikzelf heb in de bibliotheek van Kerava toen al
15 artikelen uit Finse kranten verzameld en er waren er
zeker nog meer. Belangrijke mensen als de Mannerheimbiografen Paavo Suoninen en John Screen, voorts directrice Vera von Fersen van het Mannerheimmuseum en
graaf Mannerheim en zijn dochter hebben spontaan en
heel positief waarderend gereageerd en ons gefeliciteerd.
Voor hen was dit iets heel belangrijks!

V

an de veertien internetstemmers hebben zeven de enquête
ingevuld. De helft hiervan was al geregistreerd op de website. De andere
helft vond het registreren makkelijk.
Het inloggen kostte men weinig tot
geen moeite. Hieruit blijkt dat de
toegang van leden tot de website geen
probleem is geweest. Aangetekend
moet worden alle mensen die de enquête invulden al in voldoende mate
internetervaring hadden.
1 lid had moeite met de beveiligingscode van het formulier. Deze
code zit er op om random mails van
robots aan de kiescommissie te voorkomen. Toch kon hij na aantal malen
proberen ook zijn stem uitbrengen.
Een ander lid vond het vreemd dat
persoongegevens ingevuld moesten
worden. Deze waren echter noodzakelijk omdat ook op de ALV een stem
uitgebracht kon worden. De persoonsgegevens waren dus nodig om
dubbele stemming te voorkomen.

Voorts was dit onderzoek voor de drie (onder)zoekers
gewoon een spannend avontuur, met z'n ups en z'n downs,
stap voor stap verder, via logisch denken en ook geleid door
toeval (zoals alle serieus werk), met de hulp van bereidwillige mensen en in onderlinge saamhorigheid en communicatie, dat alles maakt zo'n zaak zonder meer de moeite
waard. Financieel niet hoor, want we waren al blij, dat
we de kosten van het uitvoerige rapport en de reizen van
Georg en Arnold naar Stockholm en Hamburg uit het
budget konden betalen. Maar ... dat de uitslag van het
onderzoek iets nieuws zou bieden en een feit naar voren
zou brengen, dat we niet hadden vermoed en dat sommigen misschien zelfs niet hadden gehoopt, dat alles maakt
zo'n avontuur boeiend en verfrissend. En maakt ook bescheiden en dankbaar!
Uitdrukkelijk zou ik willen stellen, dat Marhein niet uit
Duitsland kwam, zelfs niet zonder meer uit Noord-Duitsland, maar uit Hamburg, een vrije Rijksstad en een gerenommeerde Hanzestad. Dat nationale (van 'Duitsland!' of
'Nederland!') - soms zelfs een beetje nationalistisch - had
in de 17e eeuw helemaal geen betekenis in Europa. Amsterdam was Amsterdam en lag in de Republiek Holland
met zo vele andere zelfstandige steden en regio's. Hetzelfde
gold voor Hamburg!
Natuurlijk heeft na de negentiende eeuw - toen grotere
naties een rol gingen spelen - Duitsland of Nederland of
Belgiëbijvoorbeeld – het feit dat Mannerheim niet uit Amsterdam maar uit Hamburg komt, enigszins een PR-betekenis voor het betrokken land, maar ik denk dat we deze
kant van de zaak heel erg sterk moeten relativeren.
Drs. Peter Starmans
lehtori

Men vond over het algemeen de
vragen duidelijk genoeg. Wat eigenlijk betekent dat er toch iets aan
verbeterd kan worden. 6 van de 7
verklaarden op deze manier wel weer
te willen stemmen, 1 liet dat in het
midden.
Over het algemeen kan het internetstemmen als succesvol worden
gezien vanwege de hoge opkomst en
het kennelijke gemak waarmee gestemd kon worden. De hoge opkomst
laat zien dat het internetstemmen een
goed instrument is bij het verbeteren
van de democratie binnen de vereniging. Een verbetering van de stemprocedures is echter gewenst. Hierbij
spelen drie factoren een rol:
A)
Anoniem stemmen vereist dat
niemand weet wat de persoon in
kwestie gestemd heeft.
B)
Er moet een controlemechanisme zijn waarmee het dubbel uitbrengen van een stem kan worden

voorkomen. Daarbij geldt ook dat de
namen van hen die al gestemd hebben moeten bekend zijn op de ALV
zodat zij daar niet opnieuw kunnen
stemmen.
C) Een hertelling moet mogelijk
zijn.
Het zijn problemen waar niet alleen de vereniging mee worstelt, maar
ook in Nederland grote discussie over
gaande is. Al met al is het selecteren
van een kiescommissie bestaande uit
mensen die geen deel van het bestuur
zijn een goed tussenoplossing. De
kiescommissie, bestaande uit Guido
Nuijten en Peter Starmans, heeft alle
stemmen nauwgezet en vertrouwelijk
behandeld. Ik wil beiden daarvoor
bij deze bedanken. Door hun inzet
is deze internetstemming een succes
geworden.
Jos Helmich

k ben Leena Kivivalli, 37, vertaler en Nederland-liefhebber uit
Tampere. Ik kreeg 20 jaar geleden
een telefoontje van de organisatie
Youth For Understanding (YFU):
“Frankrijk is helaas niet mogelijk,
maar zou jij naar Nederland als uitwisselingsstudente willen gaan?” Ik
heb toen ja gezegd. Wat volgde was
een heel belangrijk jaar voor mij in
Enschede in een gezin met 20 Siberische husky's, een paar paarden en
een heel andere soort leven dan wat
ik thuis was gewend. Mijn “broertje” van 15 was altijd heel streng met
mij - ik moest Nederlands spreken,
anders begreep hij niets. En dat was
maar goed ook!
Een paar jaar later was ik al begonnen met mijn studie materiaalkunde bij de Technische universiteit
in Tampere. Ik wilde ook graag in
het buitenland studeren, en tijdens
mijn tweede jaar studie hoorde ik
dat er iemand voor Erasmus-uitwisseling werd gezocht - iemand
die metallurgie studeert en Nederlands spreekt. Hup, ik ging dus naar
Gent, Vlaanderen. Ik had verwacht
dat het heel veel op Nederland zou
lijken - en zo was het dus niet. Het
heeft mij weken lang geduurd om
gewoon simpel Vlaams te leren

gen van een Finse vertaalbureau.
Ik werd aangenomen als project
manager bij een groot vertaalbureau
waar ik meestal met Engels werkte.
Na een poging tot researchwerk bij
de universiteit (toch niets voor mij)
heb ik uiteindelijk in 1998 mijn
eigen bedrijf opgericht en werk nu
meestal van het Nederlands en het
Engels naar het Fins.

verstaan, en nog lang daarna was
ik blij dat ik toch een beetje Frans
kon en al die Franse woordjes tussen het Nederlands soms ook kon
verstaan.
Ik ben in 1996 afgestudeerd van
de Technische universiteit. Ik had
toen al interesse voor vertaling en
had onlangs al opdrachten gekre-

Ik woon nu in Tampere met mijn
man Antti en onze drie kinderen. Ik
reis naar Nederland ongeveer een
keer per jaar, vaak met mijn gezin.
Ik rij graag paard, lees en doe vrijwilligwerk bij de Finse adoptiebemiddelaar en projecthulpvereniging
Interpedia. Omdat onze kinderen
zijn allemaal geadopteerd, is ons
leven een mengsel van Finse, Colombiaanse en Chinese feestjes,
Indisch eten en nu af en toe ook
Nederlandse gewoontes – voor 1
mei bak ik oliebollen met krenten
en onze kinderen weten wat hagelslag is :)
Leena Kivivalli
leena@iki.ﬁ

Sponsor BB&L Car Rental

I

Ik ben...Leena Kivivalli
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Koninginnedag 2007

volle borst meegezongen..
Rond negenen was het hoog tijd
het feest voort te zetten in de stad.
Sinds de autovrije zone en winkelcentrum Kamppi geopend is, is er in
Helsinki de bar Rotterdam (Amsterdam is er ook, maar dat is te ver weg
van de residentie). Een enkeling toog
toch naar Belge, maar velen vonden
de weg naar Rotterdam, met Grolsch
van de tap. De gezelligheid duurde,
totdat het toch maar verstandig was
de laatste doordeweekse trein of bus
terug naar huis te nemen.

J

ongstleden donderdag 26 april,
een aantal dagen eerder dan normaal gebruikelijk is, waren de Nederlanders in het Finland wederom door
de ambassadeur Robert J.H. Engels
op de residentie uitgenodigd Koninginnedag te vieren.
Aan de traditionele uitnodiging
werd traditiegetrouw in ruime mate
gehoor gegeven, hoewel het deze keer
ietsje rustiger leek te zijn dan afgelopen jaren. Tussen alle Nederlanders
waren er nog enkele Finse genodigden van de oﬃciële deel van de viering achtergebleven. Zij verbaasden
zich en vermaakten zich dermate
goed in de Hollandse gezelligheid,
dat ze tot de laatste snik bleven. Rond
de klok van 7 heette de ambassadeur
en zijn vrouw ons allen welkom in
de entreehal, gelijk gevolgd door een
aangeboden hapje en wijntje of een

Dank aan de ambassadeur voor
de gastvrijheid! Hoewel het nog fris
is, alvast een goede en warme zomer
toegewenst,
koud pilsje van de tap met weer een
echte schuimkraag.
In de woonkamer was er ook live
muziek, verzorgd door het Leids ﬂuitensemble, een groep van jonge veelbelovende musici, die voor een aantal
dagen over waren uit Nederland. In
de kamer naast de keuken was het
veruit het drukst, mogelijk omdat
continu de hapjes, dit keer ook saté,
en natuurlijk de zalm, haring, paling
en niet te vergeten ook de bitterballen. De aftrek van de saté en de bitterballen was wederom weer zo groot,
dat de bediening niet vaak de andere
feestzalen bereikte. Het balkon bleef
dit keer nagenoeg leeg. Alleen de
meest verstokte roker ging de frisse
bries uit het noorden trotserend het
balkon op om snel weer binnen te
komen. Halverwege de feestavond
werd traditioneel het Wilhelmus uit

Guido Nuijten

Foto's: Arno Enzerink (en Arie
Oudman) zijn in kleur te bewonderen op de fotogalerij van de website
http://www.nederlandsevereniging.
ﬁ/galtwo/

Koninginnedag 2007
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I

n Finland zijn er volgens oﬃciële
bronnen 187.888 meren, varierend van kleine vennetjes en rotspoeltjes, tot uitgestrekte watervlaktes. Ik
heb me er niet zo in verdiept wat bij
het tellen van de meren precies het
criterium voor een meer is geweest,
dus hoe groot een poeltje of vennetje
moet zijn, om bij de meren te worden
gerekend. Maar over mijn lievelingsmeer, het Meikojärvi, bestaat geen
twijfel, het is een echt Fins meer, niet
te groot en niet te klein.
Wat het Meikojärvi zo bijzonder
maakt, er zijn geen huizen omheen
gebouwd, je kan er met de auto niet
heel dicht bij komen, en toch ligt het
niet zo ver van Helsinki (de afstand
is ongeveer 40 km). Maar dat is nog
niet alles, het Meikojärvi heeft een
zandbodem, het water is heel helder
en er zijn langs de oever prachtige
rotspartijen, waar je heerlijk kan zonnebaden en genieten van een schitterende natuur.
Ik wil mijn verhaal niet te biologisch maken, maar het Meikojärvi
behoort tot de categorie van de lobelia-biesvaren meren. Dit zijn meren
waarvan het water bijna te vergelijken is met gedistilleerd water, er zijn
nauwelijks nutriënten (voedingsstoﬀen), zoals nitraten en fosfaten.
Dus kunnen er maar weinig planten
in groeien. De waterlobelia en het
biesvarentje vormen matten op de
bodem, zij hebben heel helder water
nodig, maar kunnen dan overleven
met weinig nutriënten. De biesvarentjes kan je zo maar niet zien. Je moet
naar de bodem duiken om ze op een
diepte van zo een vier tot vijf meter
op te kunnen hengelen. Maar de waterlobelia groeit in ondieper water en
de kleine paarse bloemen komen boven het wateroppervlak uit.
In Nederland zijn deze planten heel
zeldzaam. Alleen in een paar vennen
in Noord-Brabant kan je nog een
paar laatste waterlobelia’s en biesvarentjes vinden. In Finland zijn deze
planten heel algemeen, er zijn veel
meren met een zandbodem, zoals het
Meikojärvi, maar niet zo dicht bij
Helsinki. Al hebben watervervuiling
en verzuring van het milieu er voor
gezorgd, dat ook in Finland op veel
plaatsen deze oorspronkelijke vegetatie is verdwenen. Dit soort ‘gedestilleerd water’ meren zijn vooral erg
gevoelig voor verzuring..
Het Meikojärvi ligt in de gemeente
Kirkkonummi en is onderdeel van
het Meiko natuurreser vaat. Hoe

komt het dat dit meer niet ten prooi
is gevallen aan zomerhuizen en andere bebouwing? Dit komt door de
Russen. Het Meikojärvi ligt in het
Porkkala gebied dat van 1944 tot
1956 een Russische basis is geweest.
Over het algemeen wordt de Russische bezetting van Porkkala als een
ramp gezien voor Finland. De bewoners moesten in een heel korte tijd
worden geëvacueerd en de Russen
hebben zich er nogal misdragen. Veel
huizen zijn afgebroken, het interieur
van de oude kerk in Kirkkonummi,
die ze als bioscoop hadden gebruikt,
was volledig vernield, en zo kan ik
nog wel even door gaan. Maar het
Meikojärvi werd vergeten. Na het
vertrek van de Russen uit Porkkala
is het op de een of andere manier
gespaard gebleven en toen ik voor
het eerst aan de oever stond van dit
schitterende meer, in 1964, was het
al een natuurreservaat.
Hoe kwam ik bij het Meikojärvi
terecht? Ik was intertijd student biologie. Na het kandidaatsexamen
moesten biologie studenten in die tijd
nog voor vier verschillende vakken
een onderzoek doen (een stage). Ik
had het kunnen regelen om voor mijn
bijvak ‘Bijzondere Plantkunde’ een
onderzoek te doen over waterplanten
in Finland. Hoe was ik op dit idee
gekomen? Dit kwam door iets waar
meer leden van onze Vereniging over
kunnen meepraten. Ik had een Finse
vriendin. Dus was het voor mij aantrekkelijk om een stage in Finland
te doen en ik had het geluk dat mijn
begeleider in Amsterdam goede relaties had met een Finse professor. Dit
was de legendarische Hans Luther,
die een van de oprichters is geweest
van het proefstation in Tvärminne
aan de Finse zuidkust.
Indertijd heette het Meikojärvi
nog Meikoträsk, omdat de meerderheid van de bevolking van Kirkkonummi nog Zweedssprekend was.
Hierna kwam ik met mijn familie
bijna iedere zomer in Finland (in Espoo waar mijn schoonouders woonden) en het Meikojärvi was onze
favoriete plek om ’s zomers te gaan
zwemmen. Langzamerhand leerden
we alle uithoeken van het meer kennen. De ‘Apenrots’, waar we meestal
naar toe gingen, maar wanneer die
‘bezet’ was, gingen we naar een andere rotspartij of naar de vier eilanden, die we konden bereiken met een
rubberbootje. Tegenwoordig is het
verboden de eilanden te betreden
vanwege de vogels.

Het meer, dat een omtrek heeft
van zo een acht kilometer, heeft een
heel typische vorm. Er is een groot
schiereiland dat de vorm heeft van
een neus. Wanneer je van Helsinki
naar Amsterdam vliegt, is het vaak te
zien, kort nadat het vliegtuig is opgestegen, tenminste wanneer je aan de
linkerkant van het vliegtuig zit. De
vorm van het ‘neusschiereiland’ is
dan duidelijk te herkennen.
Wat natuurlijk niet kon uitblijven,
ook door de groei van Kirkkonummi die de laatste jaren grote vormen
heeft aangenomen, wordt het steeds
drukker bij het meer. Maar volgens
Nederlandse begrippen valt het nog
erg mee. Op een doordeweekse dag,
wanneer het weer niet al te mooi is,
kom je er nog steeds nauwelijks iemand tegen. Je moet dan aan het eind
van de zomer de bessenplukkers niet
meerekenen!
Door een toeval hoorden we in
2002 dat er een stukje grond te koop
was in Myllykylä, de wijk van Kirkkonummi die grenst aan het Meiko
natuurgebied. De ‘tontti’ was maar
een kilometer van het meer en er
stroomde ook nog een beekje doorheen. We hebben het een dag later
gekocht en er vervolgens een ‘zomerhuis’ gebouwd. We leiden nu een
’dubbelleven’ en brengen zo een vijf
maanden per jaar door in ons huis
in Kirkkonummi. Het Meikojärvi
is nu zo een beetje ons eigen meer.
Een droom die werkelijkheid is geworden. Natuurlijk willen we het
gebied zo rustig mogelijk houden,
maar zo veel Nederlanders zijn er nu
ook weer niet in Finland, dus durf ik
te zeggen, kom dit prachtige meer
eens bekijken. Je kan ook een heel
mooie wandeling maken rond het
meer. Er is een soort van pad, tussen
de moerasrozemarijn, wolfsklauwen
en mierenhopen, maar je moet wel
moerassen en steile rotswanden trotseren. Het uitzicht vanaf de hogere
delen, aan de zuidkant van het meer,
is adembenemend.
Arnold Pieterse

Kopij inleveren voor 24 augustus 2007
Artikelen, tekeningen en foto's dienen verzonden te worden naar de redactie. Teksten met zo min mogelijk lay-out
aanleveren. Plaatjes liefst in gif of jpg formaat. Vergeet niet dat noorderlicht in zwart-wit gedrukt wordt!! Bekijk de
plaatjes daarom eerst in grijsschaal voordat je ze opstuurt. Tabellen graag apart inleveren (niet in pdf of een graﬁsch
formaat)! 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 informatie 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)
•
Contactpersoon: Fred smit
OULU
In Oulu worden Kolonisten van Catan-avonden bij mensen thuis gehouden, stuur Sandra een mailtje voor plaats en tijd. Borrelavonden worden
normaal gesproken gehouden in:
•
•
•

Tervahovi (Hallituskatu 13-17)
Contactpersoon: Sandra van der Veen
Tel. 050 - 573 9762

HELSINKI
Elke tweede vrijdag van de maand is er een borrel.
•
•
•

Pullman Bar (centraal station, tweede etage)
Contactpersoon: Adriaan Perrels
Tel. 050 - 583 8575

Contactpersonen
Regio

FORSSA
HELSINKI
JOENSUU
JYVÄSKYLÄ
LAPLAND
LÄNSI-UUSIMAA
MIKKELI
OULU
SALO
TAMPERE
TURKU
VAASA
YLIVIESKA

Contactpersoon

Jos Helmich
Adriaan Perrels
Contactpersoon Joensuu
Maaike Beenen
Aty Gerasimoﬀ
Henriette Rantala
Marcel de Boer
Sandra van der Veen
Contactpersoon Salo
Johan Scholliers,
Contactpersoon Turku
Peter Zaagsma
Maaike Beenen

Email

forssa@nederlandsevereniging.ﬁ
helsinki@nederlandsevereniging.ﬁ
joensuu@nederlandsevereniging.ﬁ
jyvaskyla@nederlandsevereniging.ﬁ
lapland@nederlandsevereniging.ﬁ
lansiuusimaa@nederlandsevereniging.ﬁ
mikkeli@nederlandsevereniging.ﬁ
oulu@nederlandsevereniging.ﬁ
salo@nederlandsevereniging.ﬁ
tampere@nederlandsevereniging.ﬁ
turku@nederlandsevereniging.ﬁ
vaasa@nederlandsevereniging.ﬁ
ylivieska@nederlandsevereniging.ﬁ

Regiocoördinator is Marina Nijhuis: regiot@nederlandsevereniging.ﬁ

Tel

044 - 331 7766
050 - 583 8575

050 - 599 3116
040 - 822 4790
050 - 5828116
040 - 572 8084
050 - 573 9762
050 - 599 4359
040 - 838 6408
050 - 599 3116

Actuele Informatie
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