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REDACTIONEEL
Nu de zomer zo’n beetje aan z’n einde is gekomen is het weer tijd voor het derde Noorderlicht van het jaar. Zoals u weet gebruik ik het
redactioneel bijna altijd voornamelijk om u als
lezer er toe op te roepen ook eens iets te schrijven. Dit keer is geen uitzondering.
In elk Noorderlicht vindt u de deadline voor
kopij voor het volgende nummer op de laatste
pagina. In de praktijk besluit de redactie meestal deze deadline naar achteren te schuiven. Het
is eerder regel dan uitzondering dat er rond de
aangekondigde deadline nog te weinig kopij is,
en daarbij komt dat de agenda’s van de redactieleden er dan ook vaak anders uit zien dan van
te voren voorspeld. De uiteindelijke deadline
wordt in overleg met het bestuur gekozen zo
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dat aankomende evenementen van de vereniging op tijd worden aangekondigd. Voor deze
editie gaat het dan om de ALV en het Leidens
Ontzet.
Die kopij die tussen de aangekondigde
deadline en de werkelijke deadline wordt aangeleverd komt door redactieleden die zelf nog
wat extra schrijven, of doordat we contact opnemen met mensen waarvan we verwachten
dat ze dit zouden willen doen. Het nadeel daarvan is dat de groep schrijvers voor het Noorderlicht klein blijft. We zien graag kopij van alle
leden, ook die leden die misschien nog nooit bij
een evenement van de vereniging zijn geweest
en ook helemaal niet van plan zijn daar verandering in te brengen.
Ook dit keer kwam de kopij uiteindelijk toch
weer met een eindspurtje in voldoende mate
binnen. En een recensie van een Fins hardrock
evenement heeft u nog niet eerder gezien in
het Noorderlicht. U heeft niets met hardrock?
Ik ook niet, maar het enthousiasme van hen die
over hun eigen passies schrijven maakt plezierige artikelen. En dat kunt u ook. Dus kijk eens
naar die kopij deadline op de laatste pagina en
neem het in overweging.
Ik wens u een goede herfst.

Siert Wieringa

H O O F D S P O N S O R S
Rijnlanderweg 774
2132 NM Hoofddorp
Nederland
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v an de v oor z itter
donker en jassen, mutsen en laarzen gaan weer
uit de kast. En... onze vereniging organiseert
weer haar traditionele bijeenkomsten.
Helaas is ook de NViF geconfronteerd
met het probleem van deze tijd: de huur van
de meeste localiteiten is dramatisch gestegen
en slechts enkele localiteiten zijn beschikbaar
zonder verplichte catering. Ook moet het bestuur zich houden aan de door de najaars-ALV
goedgekeurde begroting. Dit is mogelijk, mits
de leden er aan denken om hun contributie op
tijd te betalen.

Vacantie vieren zonder paraplu en regenjas,
dat lukte deze zomer in Finland!
Het jubileumfeest van de zaterdagschool
had het niet mooier kunnen treffen. Een boeiend programma, vrolijke kinderen, tevreden
ouders in een prachtige zonnige omgeving. In
25 jaar is het “schooltje” uitgegroeid tot een
zaterdagschool met een groot aantal bevoegde
juffen en meesters die het grote leerlingenaantal op moderne manier onderwijzen. Dit is een
felicitatie waard!
De ervaring heeft ons geleerd dat wij ons
weer moeten voorbereiden op andere weersomstandigheden. ‘s Avonds wordt het weer
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In juni organiseerde de NViF een filmmiddag voor senioren. De feedback was zodanig
positief dat de NViF is gevraagd om nog twee
filmmiddagen te organiseren. (dinsdag 20.9. en
dinsdag 11.10).
Op zaterdag 1 october vieren wij weer Leidens Ontzet op traditionele wijze met haring,
hutspot en wittebrood.
In Jyväskylä heeft de NViF een actieve kern,
om deze redenen is de regio Jyväskylä aan de
beurt voor de najaars-ALV op 29 october.
Namens het bestuur wens ik U allen een
goede herfst.

Henriette van der Woude-Rantalaiho,
voorzitter

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Jyväskylä, zaterdag 29 october 2011
13.00 – 16.00 uur
Zoals al in de vorige uitgave van Noorderlicht
was aangekondigd kon iedereen die niet naar
Jyväskylä wilde komen reageren vóór 1 augustus.
Tot onze vreugde heeft niemand afgezegd, dus
hebben we de grootst mogelijke zaal gehuurd in
het Semenaarigebouw van het universiteitsterrein in die stad voor deze herfst-ALV.
Jyväskylä was gekozen omdat we wat aandacht wilden besteden aan de architectuur
van Alvar Aalto. Jyväskylä heeft een brochure
uitgegeven waarin de diverse gebouwen staan
vermeld zoals
CASA LAURÉN
Vapaudenkatu 12
nr 8
VIITATORNI
Viitaniemenkatu 16 nr 18
VILLA KARPIO
Oksalankuja 1
nr 1
NOURAN TALO Taulumäentie 1
nr 2
AIRA-TALO
Tapionkatu 2
nr 6
TYÖNVÄENTALO
Väinönkatu 7
nr 5
SUOJELUSKUNTATALO
Kilpisenkatu 8
nr 11
HALLINTO ja KULTUURIKESKUS
Vapaudenkatu/
kilpisenkatu
nr 19
UNIVERSITEITSGEBOUWEN
Seminaarinkatu 15 nr 15

Route: Hannikaisenkatu (nr 19) , Kilpisenkatu (nr 11), Vapaudenkatu (nr 8), Vaasankatu,
Seminaarinkatu (nr 15). Het seminaarigebouw
staat op het heuveltje naast het hoofdgebouw.
Op de terugweg kun je via de Kauppakatu,
met een omweggetje via de Tapionkatu (nr 6)
en de Väinönkatu (nr 5) naar het station lopen
(1,7 km).
Als je met de auto komt, kun je de auto parkeren op de parkeerplaats van het universiteitsterrein aan de voet van het seminaarigebouw,
of op het parkeerterrein van het Alvar Aaltomuseum (nr 20), daar het museum bezoeken en na
een wandeling van 300 meter via het universiteitsterrein kom je bij het seminaarigebouw uit.
(zie kaartje)
Een uitgebreide routebeschrijving met kaart
kun je downloaden: http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/
embeds/6938_arkkitehtuurikartta.pdf

Natuurlijk is er een ALVAR
AALTO MUSEUM op de Alvar
Aaltokatu 7, welk gebouw door
hemzelf is ontworpen! Nr 20
Als je met de trein naar
Jyväskylä komt (aankomst uiterlijk 11.00 uur) kun je van het
station via enkele gebouwen in
de stad naar het universiteitsterrein lopen (1,3 km - zie kaartje)
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H erman D ietrich S p ö ring J r .
D e eerste F in die v oet aan w al
z ette in N ieu w - Zeeland
Een gedenkteken in Turku
In het oude centrum van Turku, in een muur
van het voormalige Rettigpaleis, waarin tegenwoordig de musea Aboa Vetus en Ars Nova
zijn ondergebracht, bevindt zich achter een

lid van het wetenschappelijk team dat op zijn
schip meevoer. Hij was afkomstig uit Turku.
Later heeft de regering van Nieuw-Zeeland de
naam van het eiland veranderd in Pourewa, wat
de oorspronkelijke Maori-naam is. In 1990 is de
steen die het gedenkteken in Turku opsiert, van
Pourewa naar Finland overgebracht.

Wie was Herman Dietrich Spöring Jr.?
Een korte beschrijving van zijn familieachtergrond

Het Spöring gedenkteken in Turku.

raam het zogenoemde Spöring gedenkteken
(zie foto). Het is een soort etalage, waarin een
grote steen ligt die afkomstig is van Pourewa,
een klein eiland dat dichtbij de kust ligt van
Nieuw Zeeland (zie foto). In 1779 is dit eiland

Landschap aan de zuidkant van de Tolaga Baai in
Nieuw-Zeeland met op de achtergrond Pourewa
(Spöring) eiland, links de Mitre rotsen en op de voorgrond de ingang van Cook’s Cove.

ontdekt door kapitein James Cook en zijn bemanning, tijdens de reis met het zeilschip Endeavour. Kapitein Cook gaf het eiland de naam
‘Spöring’, naar Herman Dietrich Spöring Jr., een
8

Aangenomen wordt dat Herman Dietrich
Spöring Jr. in 1733 in Turku is geboren, maar
zijn doop is niet geregistreerd in de Finse kerkboeken, in tegenstelling tot een broer en twee
zusters, die tussen 1736 en 1741 zijn geboren.
Zijn ouders waren Dr. Herman Dietrich Spöring
Sr., die van 1728 tot 1747 (het jaar waarin hij
is overleden) als professor in de geneeskunde
was verbonden aan de Universiteit van Turku,
en Hedvig Ulrica Meurman. Beide ouders zijn
geboren in Stockholm, respectievelijk op 19
oktober 1701 en op 13 september 1711. Hierbij
kan worden opgemerkt dat Finland in die tijd
een deel was van Zweden en dat veel hoogleraren aan de Universiteit van Turku (die in de
negentiende eeuw naar Helsinki is verplaatst),
afkomstig waren uit het Zweedse moederland.
Hoewel Herman Dietrich Jr. dus in Finland
is opgegroeid (en er vermoedelijk ook is geboren), lagen zijn ‘roots’ in Zweden. Maar zo heel
Zweeds was de Spöring familie nu ook weer
niet. Wat is namelijk het geval? De grootouders
van Herman Dietrich Jr. van vaderskant, met
name Eberhard Christian Spöring, die adjunctdirecteur was van de Duitse school in Stockholm, en Elisabeth Benedicta Burmeister, zijn
aan het eind van de zeventiende eeuw vanuit

Duitsland naar Zweden geëmigreerd. Eberhard
Christian Spöring was in 1678 in Jena geboren.
De ouders van Hedvig Ulrica Meurman,
de Zweedse moeder van Herman Dietrich Jr.,
waren bankdirecteur Johan Meurman en Anna
Rozelia. De naam Meurman komt later ook in
Finland voor en volgens een van de bronnen op
het internet zou de familie oorspronkelijk, via
Zweden, uit Nederland komen. Maar het is ook
mogelijk dat de naam Meurman van Muerman
of Mörman is afgeleid, wat een Duitse afkomst
niet uitsluit.
Herman Dietrich Spöring Sr. is in 1718 geneeskunde gaan studeren aan de Universiteit
van Uppsala. Hierna heeft hij nog gestudeerd
in Stockholm, Leiden en Parijs. In Leiden was hij
een leerling van professor Herman Boerhaave.
In 1725 werkte hij in de Harz in Duitsland,
waarna hij op 18 mei 1726 promoveerde aan de
Universiteit van Harderwijk (deze Nederlandse
universiteit is in 1811 opgeheven). In die tijd kon
er in Zweden nog geen doctortitel worden behaald en veel Zweedse academici, waaronder
Linnaeus, promoveerden in Nederland. In 1728
werd Herman Dietrich Spöring Sr. benoemd
tot hoogleraar in de geneeskunde aan de Universiteit van Turku, waar hij ook nog twee keer
rector magnificus is geweest (in 1737-1738 en
in 1746-1747). Het huwelijk met Hedvig Ulrica
Meurman was in 1732. Na het overlijden van
haar man, in 1747, hertrouwde Hedvig Ulrica
Meurman in 1749 met Martin Friberg, die predikant was in Jomala op de Ålandseilanden.

Herman Dietrich Spöring Jr. en zijn reis
met de Endeavour
Herman Dietrich Spöring Jr. heeft geneeskunde gestudeerd in Turku en Stockholm.
In 1755 is hij gaan varen, waarschijnlijk als
scheepsarts. Uiteindelijk is hij in Londen terecht
gekomen, waar hij onder andere werkte als horlogemaker. Op de een of andere manier is hij

daar in contact gekomen met de Zweedse botanicus Daniel Carl Solander (1733-1782), die
oorspronkelijk ook geneeskunde (in Uppsala)
had gestudeerd, maar onder invloed van Linnaeus geïnteresseerd was geraakt in de plantkunde. Via Solander leerde Herman Dietrich
in Londen ook de beroemde botanicus Joseph
Banks (1743-1820) kennen.
In 1768 werd Joseph Banks uitgenodigd om
deel te nemen aan een reis rond de wereld met
het zeilschip de Endeavour onder bevel van kapitein James Cook. Officieel was de bedoeling
van deze reis om de Venusovergang op 3 juni
1769 vanuit de Stille Oceaan waar te nemen.
Wanneer de Venusovergang (het passeren van
de planeet Venus voor de zon langs) op verschillende plaatsen op de aarde zou worden vergeleken, kon dat een idee geven van de afstand
tussen de aarde en de zon en de grootte van
het zonnestelsel. Maar een andere reden, die
geheim werd gehouden en waarschijnlijk het
belangrijkst was voor de Engelsen, was het zoeken naar Terra Australis, een continent waarvan
gedacht werd dat het zich in de zuidelijke Grote
Oceaan uitstrekte vanaf Nieuw Zeeland.
Joseph Banks mocht voor wetenschappelijk onderzoek een groep specialisten inhuren
en hij koos onder andere voor Daniel Solander
en Herman Spöring. Hierbij kon Spöring voor
verschillende taken worden ingezet, zoals secretarieel werk, het verzamelen van planten en
dieren, het maken van tekeningen, en zo nodig
ook voor het onderhoud en de reparatie van instrumenten.
Zowel James Cook als Joseph Banks hebben
van deze reis een journaal gemaakt dat tegenwoordig volledig beschikbaar is op het internet.
Joseph Banks en zijn wetenschappelijke staf
van in totaal negen man, gingen tussen 13 en
17 augustus 1768 aan boord van de Endeavour
in Plymouth. Vervolgens verliep de reis via Kaap
Hoorn voorspoedig en op 9 april 1769 bereikten
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zij het Polynesische eiland Tahiti. Zij verbleven
daar ruim drie maanden. Op 2 mei was er een
spannende gebeurtenis. Een zware koperen
quadrant die nodig was voor de plaatsbepaling
en het observeren van de Venusovergang, werd
door inboorlingen gestolen. Manschappen van
Cook, waaronder Joseph Banks, moesten zo
een twaalf kilometer in de tropische hitte de
binnenlanden intrekken om verschillende onderdelen van de quadrant op te sporen. Later
meldde Cook in zijn journaal dat de quadrant
gerepareerd was door Herman Spöring en dat
op 3 juni op een naburig eiland de Venusovergang op een effectieve manier kon worden gevolgd. De observatie zou in belangrijke mate
hebben bijgedragen tot een nieuwe berekening
van de afstand tussen de zon en de aarde, die,
zoals later zou blijken, weinig afweek van de
werkelijkheid.
Op 13 juli is de Endeavour uit Tahiti vertrokken om verder te varen in westelijke richting.
Het Terra Australis werd niet gevonden, maar
uiteindelijk, op 8 oktober 1769, kwam de oostkust van het Noord-eiland van Nieuw-Zeeland
in zicht. Sinds 13 december 1642, toen NieuwZeeland werd ontdekt door twee Nederlandse
schepen, de Heemskeck en de Zeehaen, onder
het commando van Abel Tasman, was dit de
tweede keer na bijna 127 jaar, dat een Europees
schip Nieuw-Zeeland aandeed. Maar Abel Tasman was niet aan land gegaan. Hij was, nadat
er een schermutseling had plaatsgevonden met
Maori’s, waarbij vier Nederlandse zeelieden
werden gedood en een onbekend aantal inlanders, langs de westkust van het Noord-eiland
gevaren. Wel heeft hij voor altijd een Nederlands stempel achtergelaten. Hij noemde het
nieuw ontdekte land eerst Staten Landt, naar
de Nederlandse Staten-Generaal, maar Nederlandse cartografen veranderden de naam later
in Nieuw-Zeeland, naar de Nederlandse provincie Zeeland.
10

Een aantal manschappen van de Endeavour
ging op de avond van 8 oktober 1769 aan land,
maar ook deze tweede ontmoeting tussen Maori’s en Europeanen verliep niet zonder bloedvergieten. De inlanders probeerden op het strand
de sloep van de Endeaver, waar vier jonge zeelieden in waren achtergebleven, aan te vallen.
Hierbij werd een Maori gedood door een kogel
uit een Engels geweer. Ook de volgende dag,
ondanks het feit dat contact was gemaakt door
middel van een uit Tahiti meegekomen tolk, is
er op agressieve inboorlingen geschoten, waarbij doden en gewonden zijn gevallen. De plaats
werd door Cook Poverty Bay genoemd en ligt
aan de oostkust van het Noord-eiland, niet zo
ver van de tegenwoordige stad Gisborne.
Gedurende de volgende dagen is de Endeavour verder naar het noorden gezeild en op 29
oktober 1769 werd het eiland ontdekt waaraan
Cook de naam Spöring zou geven, vlakbij de Tolaga Baai. De baai werd door Cook beschreven

Kaart met de Tolaga Baai, Cook’s Cove en Pourewa
(Spöring) eiland.

als “betrekkelijk groot, met een schone zandbodem op een diepte van 8 tot 13 vadem (een vadem is 1,8 meter), waar een schip goed kan worden verankerd. Het is van alle kanten beschut,
behalve vanuit het noordoosten. Aan de zuidelijke punt ligt een klein, maar hoog eiland, dat zo

Tegenover het eiland is de zogenoemde
Cook’s Cove, wat tegenwoordig een toeristische attractie is, verbonden met de nabijgelegen kustweg door middel van een wandelpad.
Cook’s Cove ligt ongeveer 52 kilometer ten
noorden van Gisborne en is een plaats waar
Cook indertijd water heeft ingenomen (zie foto
en tekening van Spöring).

Kaart van het Noord-eiland van Nieuw-Zeeland met
door ballon aangegeven de locatie van de Tolaga
baai.

dicht bij het vasteland ligt dat het er niet van kan
worden onderscheiden. Dicht bij de noordpunt
van dit eiland, bij de ingang van de baai, zijn twee
hoge rotsen. De ene is hoog en rond, zoals een
hooiberg, maar de andere is lang, met openingen, zoals de bogen van een brug.”
Dit is dus het eiland dat de naam Spöring
kreeg, en tegenwoordig Pourewa heet, en de
rotsen bij de ingang van de Tolega Baai, de
Mitre rotsen (zie foto). Het eiland is ongeveer

Cook’s Cove met op de achtergrond de Mitre rotsen.

Tekening die Herman Spöring in 1769 maakte van
Cook’s Cove, met op de achtergrond de Mitre rotsen.

The Mitre rotsen bij Pourewa (Spöring) eiland.

een kilometer lang en 150 tot 300 meter breed
(zie kaart). Joseph Banks vertelt in zijn journaal: “Terwijl de heer Spöring op het eiland zat
te tekenen vloog er een heel vreemde vogel over
hem heen. Deze zag er uit als een vlieger met een
staart die zo groot was dat hij het eerst aanzag
voos een groep kleine vogels.” Zou Cook het
eiland naar Spöring hebben genoemd vanwege
deze gebeurtenis?

De Endeavour is rond heel Nieuw-Zeeland
om gevaren en de bemanning heeft de kust
nauwkeurig in kaart kunnen brengen. Hierbij
werd ook aangetoond dat het land bestond
uit twee grote eilanden, gescheiden door een
zeestraat, die Cook Strait werd genoemd. Vervolgens is de reis voortgezet naar Australïë. Op
19 april 1770 kwam dit continent in zicht, ongeveer ter hoogte van waar nu Sydney ligt, en
hierna is gedurende de volgende vier maanden
de oostkust van Australië in noordelijke richting zo veel mogelijk in kaart gebracht. Kapitein
Cook duidde in zijn journaal de groep weten11

schappers (waaronder dus Herman Spöring)
altijd aan als de ‘gentlemen’, om ze te onderscheiden van de gewone zeelui. Op 17 juli 1770
schreef hij dat de ‘gentlemen’ een neergeschoten kangoeroe hadden onderzocht (dit was de
eerste keer in de geschiedenis dat Europeanen
een kangoeroe nauwkeurig konden bekijken).
Op 11 juni 1770 is het schip vastgelopen op
het Great Barrier Rif, maar uiteindelijk kon door
pompen en het overboord gooien van overtollige ballast, het schip loskomen. Een groot lek kon
worden gedicht op het strand bij de monding
van de rivier die de naam Endeavour zou krijgen
(hier ligt tegenwoordig de stad Cooktown).

aan op 9 graden en 44 minuten zuiderbreedte
en op 256 graden en 44 minuten ten westen
van Greenwich. Op 12 juli 1771 arriveerde de
Endeavour in de haven van Dover met onder de
overlevenden kapitein Cook, Joseph Banks en
Daniel Solander.
Veel tekeningen die Herman Spöring tijdens
zijn reis met de Endeaver heeft gemaakt (zie
o.a. de tekening die hij maakte van de Tolago
Baai en van Maori’s), zijn bewaard door Joseph
Banks en uiteindelijk in het bezit gekomen van
het Natural History Museum in Londen.

Tekening van Maori’s gemaakt door Herman Spöring

Kaart van de noordkust van Australië met door ballon
aangegeven de locatie van Cooktown bij de monding
van de Endeavour rivier.

Hoewel de bemanning tot dan aan toe niet
ernstig ziek was geweest, behalve een uitbraak
van scheurbuik tijdens de tocht langs de oostkust van Australië, is het op de terugreis misgegaan in Batavia. Bijna de hele bemanning heeft
daar malaria en dysenterie opgelopen. Uiteindelijk zijn 26 leden van de bemanning van de
Endeavour aan deze ziektes bezweken. Herman
Spöring was hier ook bij. Op 25 januari 1771
kreeg hij een zeemansgraf in de Indische Oce12

Behalve in Turku wordt de herinnering aan
Herman Spöring ook levendig gehouden in de
stad Cooktown in Australië, waar vlak bij de
oever van de Endeavour-rivier een straat naar
hem is genoemd: ‘Spöringstreet’.

Arnold Pieterse
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Beste lezer/es,
Henri Reuchlin, die je in het vorige Noorderlicht via mij hebt leren kennen, stuurde me
onlangs een samenvatting over de Finse drank
SAHTI.
Ik heb hem gevraagd, of ik zijn tekst over
mocht nemen in het Noorderlicht, dat vond hij
goed, dus hierbij wens ik je een prettige leeser-

varing rond ‘sahti’, hopelijk ook af en toe in het
echt :-). Met groet,

Petrus
(voor belangstellenden verwijs ik naar:
http://www.bierburo.nl/Bierburo/Welkom.
html.)

SAHTI
Sahti is bier in zijn oervorm, het bier waarvan het me niet zou verbazen als de Noormannen het al dronken. Tegenwoordig wordt het
bier alleen nog maar gebrouwen in een paar
dorpjes in een klein gebied boven Helsinki in
Finland. Ieder dorp heeft zijn eigen recept, en er
bestaan eeuwige twisten wie er nu eigenlijk de
beste sahti brouwt. Inmiddels worden die twisten niet meer uitgevochten met wapens, maar
is er een heus ‘wereld’kampioenschap, waar ieder jaar een Fin wint.
In uiterlijk doet sahti aan niets denken aan
het bier zoals wij dat kennen. Het heeft geen
koolzuur, is donkerrood en niet doorzichtbaar.
Het ruikt naar banaan, smaakt kruidig zoet en
heeft een alcoholpercentage van acht procent
of meer. Het is heerlijk, maar ligt als een baksteen op de maag. Van Finnen begrijp ik dat je
bij een overmaat aan sahti vrolijk, maar wel
helder blijft. Het enige probleem: benen weigeren dienst na het drinken van een paar glazen. Het is niet prettig om met zwabberbenen
de ijskoude, glibberige nacht van Finland in te
gaan.
Wereldkampioen sahtibrouwen Kaisa legt
uit dat het proces eigenlijk heel simpel is, zoals
je bij zulk oerbier zou verwachten. Je gebruikt
gemoute gerst en gemoute rogge. De hoeveelheid rogge is afhankelijk van het recept. Voor
het mouten van het graan kun je eventueel die
andere Finse traditie, de sauna, gebruiken. De

vochtige en warme omstandigheden zijn daarvoor ideaal. Vervolgens meng je de rogge- en
gerstemout met water van 40 °C een laat het
beslag een uurtje rusten. Ondertussen drink
je ‘sahti making sahti’ legt Kaisa me uit, want
sahti brouwen zonder sahti drinken is er niet
bij. Met extra water wordt de temperatuur op
zestig graden gebracht en volgt weer een rusten drinkpauze. Tenslotte gaat de temperatuur
naar tachtig graden voor een laatste rust. Daarna wordt het beslag gefilterd op een bed van
jeneverbestakken. Dat gebeurt heel langzaam,
want de sahti moet de smaak van jeneverbes in
zich opnemen. Bovendien is er zo meer tijd om
‘sahti making sahti’ te drinken. Op het bed van
jeneverbestakken liggen eventueel wat hopbellen, maar echt nodig is dat niet. Is alle sahti
eenmaal doorgelopen, dan koelt ze af en wordt
verse bakkersgist toegevoegd. Bakkersgist zorgt
voor het karakteristieke banaanaroma van sahti. Na een paar dagen is het bier klaar.
Hoe eenvoudig het proces ook is, soms gaat
het natuurlijk wel eens mis. Bij de laatste keer
die Kaisa zich kan herinneren was de ‘sahti making sahti’ te sterk uitgevallen. De brouwers
hadden te weinig oog voor het brouwen van
nieuw bier en het brouwsel mislukte.
Je kunt sahti natuurlijk uit een glas drinken, maar traditioneel is een houten kom met
twee lange handvaten. De kom is gemaakt van
jeneverbessenhout en voegt echt wat toe aan
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de smaakbeleving. Het verschil is smaak tussen sahti uit een houten of een roestvrijstalen
drinkbeker is groot. Het drinken van sahti is een
gemeenschappelijke gebeurtenis. De kom gaat

rond, van hand tot hand, en ieder neemt een
flinke teug.

Henri Reuchlin

NVIF bestaat 75 jaar in 2012

Volgend jaar is het weer eens een feestjaar want de Nederlandse vereniging in Finland is dan
alweer 75 jaar oud. We willen dat vieren door enkele bijzondere activiteiten.
De eerste gelegenheid is bij het Finland Ice Marathon te Kuopio feb 22 – 25, 2012 om het feestjaar in te luiden met een oer-Nederlandse sport: het schaatsen.
Ieder jaar doen er Nederlanders aan dit evenement mee en vanzelfsprekend ook die in Finland wonen. Om dit evenement wat extra luister te geven dachten we eraan om met twee
bussen schaatssupporters langs de routes Helsinki-Lahti-Mikkeli-Kuopio en Tampere-JämsäJyväskylä-Kuopio mee te nemen voor een dagevenement in Kuopio op 25 Februari 2012. Reserveer die dag in je agenda en kom mee. De retour reiskosten per persoon zal maximaal Eur
30.- zijn bij voldoende deelnemers.
We hopen op toestemming voor een eigen tent, waar warme drankjes, erwtensoep en worstjes
worden geserveerd of als alternatief een Nederlandse tafel op het eindfeest. Het belangrijkste
voorlopig is te weten hoeveel mensen naar Kuopio willen komen!
We horen dit graag van jullie. Stuur een mail naar: verasdonck@yahoo.com liefst voor eind
oktober 2011.
ADVERTENTIE
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Zoals het thuis smaakt,
smaakt het nergens!
Holland at Home is dé online supermarkt voor Nederlanders
in het buitenland. Waarom?
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.
Bezoek ons op www.holland-at-home.nl of mail ons via info@holland-at-home.nl

LEIDENS ONTZET
Leidens Ontzet wordt gevierd op zaterdag 1 october van 18.00-20.30 in
Maikki Friberg-koti, Bulevardi 11 A 1, Helsinki.
Helpende handen zijn altijd welkom! Wie kan /wil helpen om het feest zo
leuk mogelijk te maken kan zich aanmelden bij Arie Oudman.

F I L M A V O N D E N ( N ederlandse films )
20 september om 14 uur in Malmin Virkistuskeskus (Latokartanontie 9, 00700 Helsinki):

Snuf de Hond
Snuf de Hond is een speelfilm die in de zomer van 2008 in de bioscoop in première is
gegaan. Het verhaal is gebaseerd op het eerste
boek van de serie Snuf de hond van Piet Prins
(pseudoniem van Piet Jongeling) uit 1953.

In 1954 kwam het boek Snuf de Hond van
auteur Piet Prins uit bij uitgeverij De Vuurbaak.
Iedereen wilde het boek lezen zodat al snel
meerdere delen met nieuwe avonturen volgden. Zo ontstond een geliefde boekenreeks,
met inmiddels meer dan 3 miljoen verkochte
exemplaren. Met veel succes zijn de afgelopen
jaren twee van deze boeken verfilmd: Snuf de
Hond in Oorlogstijd en Snuf de Hond en de
15

jacht op de Vliegende Volckert. Voor de EO alle
reden om nieuwe spannende Snuf de Hondavonturen tot leven te wekken. In het weekend
van 5 juni starten de opnamen van de film Snuf
en het Spookslot. Direct gevolgd door de opnamen van Snuf en de IJsvogel In 1953 (inmiddels
12e druk) kwam bij Uitgeverij De Vuurbaak in
Groningen het boek Snuf de Hond van auteur
Piet Prins uit. Het boek werd zo’n groot succes
dat al snel nieuwe avonturen volgden.
11 october om 14 uur in Malmin Virkistuskeskus
(Latokartanontie 9, 00700 Helsinki):

De barre winter 1963
Avontuurlijk drama over vier jonge deelnemers aan de meest legendarische Elfstedentocht uit de geschiedenis, tijdens de barre winter van 1963

Ondanks het barre weer besluit het bestuur
van het Friese Elfstedencomité, onder druk van
de media, met de kleinst mogelijke meerderheid van stemmen, dat de Elfstedentocht doorgaat. Tussen de duizenden die een startbewijs
veroveren bevinden zich soldaat Henk Buma
(Cas Jansen), boerenzoon Sjoerd Lelkama (Lourens van den Akker), arbeider Kees Ferwerda
(Chris Zegers) en verpleegkundige Annemiek
(Chava voor in ‘t Holt). Alle vier hebben zo
hun reden om deze tocht der tochten te rijden.
Door de dramatische en heroïsche gebeurtenissen zal deze Elfstedentocht, ook voor Henk,
Sjoerd, Kees en Annemiek, als een van de meest
legendarische de geschiedenis ingaan.
Dit avontuurlijk drama met Cas Jansen en
Chris Zegers in de hoofdrollen speelt zich af in
1963, toen de Twaalfde Elfstedentocht onder
barre omstandigheden gereden werd.

TUSKA
Toen Siert een paar dagen geleden voorstelde om een stukje voor het Noorderlicht te
schrijven over mijn reizen vond ik dat een heel
leuk idee. Alhoewel ik momenteel in Montreal
op een connectie naar Vancouver zit te wachten, zal toch het overgrote deel van deze reis
plaatsvinden na de kopij datum, dus daarover
vertel ik in een ander Noorderlicht wat meer
over.
Degenen onder ons die een gedegen kennis
van de Finse taal hebben, zullen al vraagtekens
hebben gezet bij de titel van dit stukje. Vrij vertaald betekent tuska ‘pijn’ en ik kan met 95%
zekerheid zeggen dat dit stukje niet geschikt zal
zijn voor de teerhartigen.
De Nederlanders die op en rond Helsinki
wonen, zullen misschien al nattigheid voelen
met betrekking tot de zomerfestivals die weer
in onze regio hebben plaatsgevonden. Eén van
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deze festivals is genaamd Tuska en is het grootste metal festival van Finland. Ikzelf ben een
beruchte luisteraar van metal muziek en dit
festival paste precies in mijn straatje om te bezoeken. Het vond plaats van 22 juli t/m 24 juli
dit jaar (één van de warmste weekenden) en ik
dacht dat het wel eens een verfrissend idee zou
zijn om een metal festival review te geven in
ons clubblad.
Het eerste optreden waar ik heen ben geweest op de vrijdag (wat nog een werkdag was
voor mij) was Arch Enemy, een Zweedse band.
Arch Enemy is een zogenaamde melodic death
metal band; waar melodie gecombineerd word
met grunt vocals. Het bijzondere is dat de zanger een vrouw is, daar de meeste vrouwen niet
de vocal range hebben om te kunnen grunten.
Maar zij kan het en goed ook, zowel op de albums als wel live. Al met al was het een stevig

optreden waar we na afloop even van moesten
bijkomen. We besloten de biertent op te zoeken, om daar even op adem te komen. Helaas
had het nieuws over de bomaanslag uit Noorwegen ons inmiddels ook bereikt, wat toch wel
een domper op de rest van de dag legde. Vanuit
de biertent hebben we Moonsorrow bekeken,
een Finse band die echt goed is, maar niet heel
goed uit de verf komt op festivals helaas. De
avond werd afgesloten door twee old school
death metal; At The Gates en Morbid Angel.
Niet echt ons ding en gezien het hete weer
hebben we ons rustig gehouden in de (andere)
biertent, die uitkeek over de podia waar de
bands speelden.
Op zaterdag was het tijd voor Epica, de enige Nederlandse band op het festival. Alhoewel
ik niet een hele grote fan ben, wilde ik ze, voor
het Nederlands zijn, toch graag zien. Verder
was zaterdag een beetje een afstruindag. Een
kwartier bij dit optreden, een kwartier bij dat
optreden en tussendoor veel water en (gratis!)
coca cola zero drinken en gezellig met elkaar
samen zijn. De headliner voor de zaterdag was
Devin Townsend, progressieve metal. Ikzelf ben
geen grote fan van Townsend, maar hij had een
Nederlandse gastzangeres meegenomen (Anneke van Giersbergen; leg maar eens uit aan
een Fin hoe je haar achternaam uitspreekt!) en
de show zelf zat heel goed in elkaar. Ook Townsend’s creatie Ziltoid is het meest schattige wezentje (naast E.T.) dat ik ooit gezien heb!
Zondag was de laatste dag, maar ook de
drukste dag qua wat iedereen wilde zien. We
begonnen met Kvelertak, de tweede Noorse band op het festival (de eerste, Enslaved,
speelde op zaterdag) die rouwbanden om hun
armen droegen. Kvelertak heeft invloeden uit
de punk, rock en metal en heeft daardoor een
uniek geluid. Wat er tijdens het optreden gebeurde is voor mij het meest gedenkwaardige
moment van het hele festival en daar zal ik

zelfs mijn kleinkinderen tot vervelens toe mee
vervelen. Ik wilde graag mijn support laten zien
voor Noorwegen en had met eyeliner(!) en uitgeknipte letters Norway op mijn borst geverfd.
Mijn vriendin haalde mij over om vooraan te
gaan staan bij Kvelertak, tja al dat werk wil je
niet voor niks doen natuurlijk; dat moet gezien
worden. Aan het eind van het optreden ging de
zanger, duidelijk dronken, helemaal uit zijn dak
en besloot het publiek in te springen; bovenop
mij en mijn vriendin. Ik kon hem net ontwijken
en snel mijn camera pakken, maar de neus van
mijn vriendin heeft een niet zo-permanente
afdruk achtergelaten in de buik van de zanger.
Het woord dat ik, meerdere keren, gebruikte
om mijn vriend te smsen: AWESOME!
Mijn dag kon niet meer beter, maar we
moesten verder. Het volgende ijzersterke optreden was Meshuggah, een Zweedse band die
extreme metal spelen, waarna we even pauze
hadden om te eten en op adem te komen. Het
volgende optreden waar we echt bij wilden zijn
was Turisas, wederom een Finse metal band
en één van de beste festival bands. Zij verven
altijd heel veel ‘warpaint’ op, wat duidelijk aan
het wegsmelten was in de hete zon, maar dat
hield ze niet tegen om een enorm goede show
neer te zetten. Helaas misten we wel het liedje
‘Rasputin’, toch wel een festival klassieker,
maar Turisas beloofde een Finse clubtoer te
gaan doen komende herfst. Wij kijken er alvast
naar uit!
Gelijk na Turisas was het tijd voor de laatste
band, tevens headliner: Amon Amarth; Zweedse viking metal. Helaas waren wij zo uitgeput
dat we het grootste gedeelte van de show letterlijk op de grond hebben gelegen. Om mijn
vriendin te citeren: ‘Ik kan niet geloven dat wij
hier uitgeteld liggen, terwijl Amon Amarth aan
het spelen zijn.’ Met onze laatste krachten hebben we nog alles gegeven tijdens de laatste
twee liedjes. Al in al had ik het gevoel dat de
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zondag over was na een vingerknip. Binnen 10
minuten werden we ook letterlijk van het terrein afgeveegd (heerlijk die Finse efficiëntie).
Tja als we het dan over de festivalgeest hebben,
hoe zit het dan met de alcohol. Ikzelf ben geen
grote fan van alcohol en als ik € 120 betaal voor

een kaartje, dan ga ik voor de muziek en niet
om nog meer geld uit te geven aan schandalig
duur alcohol. Want op zijn zachtst gezegd word
je toch altijd flink genaaid op festivals. Maar de
Finnen schijnen het nooit te leren...

Astrid de Haan

Van de P enningmeester
Een nieuw seizoen 2011/2012 voor de vereniging? Eigenlijk niet, want officieel is het
“seizoen” van januari tot en met december. De
begroting is daar op gebaseerd en ook het jaarverslag gaat over die periode. Gevoelsmatig ligt
het soms wat anders. De zomer is lang en vele
leden – zoals ook de Finnen dat doen - gaan
naar hun mökki of op vakantie naar Nederland
of elders. We kennen dus een zekere vorm van
zomerreces in de activiteiten van de vereniging.
Zo moest het zomerkamp dit jaar afgelast worden vanwege een lage inschrijving. Toch vinden
her en der wel wat kleine activiteiten gedurende de zomer plaats, om een paar te noemen:
een barbecue en een filmvertoning.
Nu het droge en warme zomerweer is vervangen door korte plensbuien en koeler weer is
de tijd weer aangebroken voor meerdere activiteiten van de vereniging. In september hebben
we een filmvertoning in Malmi, en het Leidens
Ontzet, gevierd met hutspot en haring, is dit
jaar op zaterdag 1 oktober gepland. De algemene ledenvergadering wordt eind oktober
gehouden in Jyväskylä. In
november staat een saunaavond gepland en in december is de traditionele kerstviering. Ook regionaal wordt
het een en ander georganiseerd bijvoorbeeld de borrelavonden. Ik verwijs naar de
agenda op de website van de
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vereniging en elders in het Noorderlicht.
Het organiseren van verschillende activiteiten vraagt om een financiële ondersteuning
door middel van contributiebetaling en soms
een eigen bijdrage aan een activiteit. Niet iedereen heeft de contributie voor dit jaar betaald. Bij het publiceren van het Noorderlicht
zal iedereen die nog niet heeft betaald al een
persoonlijke herinnering hebben ontvangen.
Het is niet de bedoeling u jaren te achtervolgen met achterstallige contributies. Zowel de
penningmeester als u zal dat als onprettig ondervinden. We verzoeken u bij de betaling het
referentienummer (viitenumero) te gebruiken
die in de brief staat. Zonder referentienummer
verdient de bank meer aan ons, terwijl we dat
bedrag liever willen gebruiken voor eigen activiteiten.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben
neem gerust contact op met de penningmeester: penningmeester@nederlandsevereniging.fi
of telefonisch 050-5903706.

Arie Oudman, penningmeester

E n q uete
Op de website van de Nederlandse Vereniging staat sinds eind Februari een enquête,
waarmee we de mening van de leden (en niet
leden) over de huidige en mogelijke toekomstige diensten willen verzamelen. Het doel hiervan is de leden nog beter van dienst te kunnen
zijn door activiteiten en media aan te bieden
die aansluiten bij de behoeften. In dit artikel
geven we een overzicht van de bevindingen tot
nu toe. U kunt de enquête nog steeds invullen
als U uw mening ook wilt geven.

ondervraagden wonen in de hoofdstadregio,
het overgrote merendeel in of nabij een kleine
(44%) of grote (44%) stad terwijl 11% op het
platteland woont. 11% woont alleen, 56% samen, maar zonder kinderen, en 33% in een gezinssituatie met kinderen.

Achtergrond van de ondervraagden
In totaal hebben 18 mensen de enquête ingevuld, 13 mannen en 5 vrouwen. Allen waren
lid van de vereniging, de helft individueel lid en
de andere helft gezinslid. Alleen de leeftijdsgroepen van 31 jaar en ouder waren vertegenwoordigd, zie Fig. 1. Meer dan de helft van de

Fig. 3: Nederlanders in de omgeving

Nederlands is de moedertaal van 83% van
de ondervraagden, terwijl de overigen de taal
vloeiend tot goed beheersen (Fig. 3). 61% geeft

Fig. 4: Taalbeheersing

Fig. 1 (boven): Leeftijdsgroepen van de ondervraagden
Fig. 2 (onder): Regio waarin de ondervraagden woonachtig zijn

Fig. 5: Eerste taal die thuis gesproken wordt
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aan (ook) de Finse taal vloeiend tot goed te beheersen. Zweeds wordt door een persoon als
moedertaal gesproken en een verbazingwekkend hoog percentage (44%) heeft ten minste
enige kennis van het zweeds. Thuis is de voertaal voornamelijk Fins (50% 1e taal + 28% 2e
taal), gevolgd door Engels (33% + 17%) en Nederlands (17% + 17%). Ook op het werk wordt
het meest Fins gesproken (67% + 22%) met
Engels als tweede (22% + 44%) en Zweeds
als derde (17% + 0%). Nederlands wordt door
maar 1 persoon aangegeven als de voornamelijke voertaal op het werk.
De ondervraagden zijn gemiddeld gezien
goed in de Finse samenleving geintegreerd.
78% geeft aan naast de Nederlandse vereniging ook lid te zijn van een Finse vereniging.
Ook kent iedereen wel ten minste enkele Nederlanders in de omgeving.
De achtergrond van de ondervraagden lijkt
redelijk overeen te komen met het profiel van
de vereniging. Het aantal antwoorden is echter
zo klein, dat statistisch verantwoorde conclusies niet gemakkelijk getrokken kunnen worden.
Daarom moeten de hierin verwerkte gegevens
als richtingaangevend beschouwd worden en
met de nodige voorzichtigheid worden bejegend.

Fig. 6: Lidmaatschap Finse verenigingen

Fig. 7: Contacten met Finnen

Verenigingsactiviteiten
Bijna drie kwart van de ondervraagden
neemt regelmatig deel aan verenigingsactiviteiten. Er is wel een groot verschil tussen de
hoofdstadregio en daarbuiten. In de hoofdstadregio neemt maar 10% nooit deel aan activiteiten, buiten de hoofdstad is dat 80%! Bovendien gaven alle ondervraagden van 50 jaar en
jonger aan nog nooit aan verenigingsactiviteiten te hebben deelgenomen (zij wonen bijna
allemaal buiten de hoofdstadregio). Een overgrote meerderheid (73%) begrijpt dat hun inzet
bij de organisatie van activiteiten belangrijk is
en wil meehelpen, 17% doet dat zelfs graag.
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Fig. 8: Deelname verenigingsactiviteiten

De plaatselijk georganiseerde activiteiten
zijn het meest interessant voor de ondervraagden, gevolgd door de Koninginnedagviering
georganiseerd door de ambassade, het Leidens
ontzet, de nieuwjaarsborrel en Sinterklaas. Het
zomerkamp is maar voor weinigen interessant,
terwijl ook de ALV maar matige interesse kan

wekken. Ook hier is weer een duidelijk verschil
te zien tussen de hoofdstadregio, waar Koninginnedag en Leidens ontzet de publiekstrekkers
zijn, en de rest van Finland, waar plaatselijke
activiteiten en Sinterklaas duidelijk de meeste
aandacht heeft.
Volgens de ondervraagden is het belangrijk activiteiten te organiseren tijdens de Nederlandse feestdagen, voor gezinnen of waar
sociale contacten gelegd kunnen worden. Het
minst van belang is de organisatie van sportieve activiteiten, waarschijnlijk omdat ook Finse
verenigingen in die behoeften voorzien kunnen.
Als suggesties voor nieuwe activiteiten werden
carnaval, interculturele activiteiten met andere
immigranten verenigingen, uitstapjes naar andere regios, filmavonden en bedrijfsbezoeken
aangegeven. De enkele opmerkingen over de
prijs gaven aan, dat de activiteiten best iets
meer mogen kosten.

Fig. 9: Interesse verenigingsactiviteiten (schaal
0-4)

Media
Het Noorderlicht is de best gelezen informatiebron van de vereniging. Ook de inhoud
wordt gewaardeerd. Voor andere berichten lijkt
e-mail de meeste lezers te bereiken. De inhoud
van de website, het forum, de fotogalerij en
facebook wordt ook gewaardeerd, maar deze
worden duidelijk minder bezocht. Op facebook
na, lijken de andere sociale media kanalen vrijwel onbekend te zijn. Het belang van het forum
en de website komt vooral naar voren in de antwoorden van mensen die buiten de hoofdstadregio wonen, ook is een verband te zien tussen
de leeftijd en de interesse in digitale media.
De ondervraagden gaven aan vooral informatie over activiteiten en over de Nederlandse cultuur in Finland te verwachten. Ook
aan informatie voor immigranten en discussies
over actuele onderwerpen wordt enig belang
gehecht. Minder van balang is informatie verstrekking over gebeurtenissen in Nederland en
Finland, waarschijnlijk omdat hiervoor ook andere kanalen beschikbaar zijn.
Er kwamen verscheidene ideeen om vooral
de digitale media te verbeteren of uit te breiden. Het bijwerken van de website en specifiek
de linkverzameling werd genoemd, terwijl ook
uitbreiding op Youtube en het uitdunnen van
de fotogalerij werden aanbevolen.

Algemene feedback

Fig. 10: Belang verenigingsactiviteiten

In verschillende formulieren mochten we
bedankjes en aanmoedigingen lezen, onze dank
hiervoor. Als nieuwe ideeen werd een paar keer
(interculturele) samenwerking met andere
(Finse / immigranten) organisaties genoemd.
Ook een bejaardenclub, kaartclub, spelletjesclub, boekbesprekings club en koor werden
voorgesteld. Zelfs werkbemiddeling en een dating service vonden we tussen de ideeen.
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Fig. 11: Inhoud en gebruik van media (schaal 0-4)

Fig. 12: Belang van informatie

Conclusie
Het aantal antwoorden is niet voldoende
om betrouwbare conclusies te trekken. Als we
toch een poging doen op basis van deze gegevens richting te geven aan de activiteiten van
de gegevens, kunnen we enige trends zien.
De leeftijdsgroep die de enquete beantwoord heeft is uitsluitend boven de 30 jaar. De
jeugd en jongeren missen in deze enquete. Dit
heeft waarschijnlijk zijn weerslag op onder ander de waardering van de digitale media.
De taalkennis van de leden van de Finse (of
Zweedse) taal is gemiddeld gezien dermate
goed, dat er weinig integratie problemen zijn.

De meeste leden zijn dan ook lid van andere
(Finse) verenigingen, en de Nederlandse vereniging hoeft dus niet in alle behoeften te voorzien
(bijvoorbeeld sport).
Er is een duidelijk verschil in behoeften in
de hoofdstadregio en daarbuiten. In Helsinki
en omstreken zijn sociale typisch Nederlandse
gebeurtenissen zoals Koninginnedag en Leidens ontzet belangrijk voor de leden. Buiten de
hoofdstadregio zijn de plaatselijke activiteiten
en Sinterklaas meer in trek en wordt naar verhouding meer gebruik gemaakt van de digitale
media.
Het Noorderlicht is het best gelezen en
meest gewaardeerde orgaan van de vereniging.
De activiteiten in de digitale media worden ook
gebruikt, maar de sociale media zijn duidelijk
nog minder bekend. Het profiel van de ondervraagden kan hier ook op van invloed zijn.
Hierbij willen we alle leden bedanken die
de tijd hebben genomen om de enquete in
te vullen. We zullen deze gegevens in het bestuur bespreken en de conclusies (voorzichtig)
meenemen in ons beleid. We laten de enquete
voorlopig nog open op de website, zodat het
nog steeds mogelijk is om feedback te geven.
Ook staat het bestuur open voor suggesties per
e-mail.

Johan Plomp

N V i F 7 5 jaar
Volgend jaar bestaat de Nederlandse Vereniging in Finland 75 jaar. Om dat uitgebreid te
vieren heeft het bestuur twee commissies gevormd die aan dit lustrum vorm moeten geven.
De eerste commissie zal zich bezig houden met
een boek dat zal worden uitgebracht in november zodat belangstellenden hun bestelling nog
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voor de kerst kunnen doen. Het boek zal gepresenteerd worden tijdens het eindfeest (voorlopige datum: 11 november 2012). Hoe aan dit
eindfeest vorm zal worden gegeven staat nog
niet vast. In komende noorderlichten zullen we
u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Boekcommissie

Lustrumcommissie

Arie Oudman
Hans Verasdonck
Henriette van der Woude
Peter Starmans

Arie Oudman
Astrid de Haan
Hans Verasdonck
Jos Helmich
Machiel Bemers

Kuopio

Tampere

Ondertussen staan we niet stil. Het eerste
feest zal in Kuopio georganiseerd worden ten
tijde van de Finland Ice Marathon (ook wel bekend als de alternatieve elfstedentocht). We
willen er in eerste instantie een typische Nederlandse schaatsdag van maken. Gezellig samenzijn en koek en zopie. We hopen dat de actieve Nederlandse gemeenschappen in Oulu en
Jyväskylä elkaar in Kuopio kunnen ontmoeten
en dat het een en ander ook aantrekking heeft
op mensen van verder gelegen gebieden moeten komen. Van Helsinki tot Noord-Lapland
zullen we maar zeggen. Daartoe organiseren
we drie bussen, een vanuit Oulu, een vanuit
Tampere en een vanuit Helsinki. We zoeken
voor ieder van de bussen mensen die chauffeur
kunnen zijn om de kosten van de huur te drukken. Ook zoeken we sponsors die aan de reis
willen meebetalen.
We hopen het ook zo te organiseren dat de
schaatsfans hun idolen live kunnen ontmoeten. Daarvoor moeten nog in overleg met de
schaatsbond, dus echt beloven kunnen we nog
niets. Enfin, we hopen er ook zonder dat een
leuke dag van te kunnen maken.

Voor het feest in Tampere zit de lustrumcommissie aan een uitje naar Viikinsaari te
denken. Viikinsaari is een zomer recreatie eiland waar de hele famile terecht kan. De boottocht er naar toe duurt 20 minuten en vertrekt
elk uur vanaf de Laukontori haven. Het eiland
heeft strandjes, speeltuinen en sportvelden.
Ideaal voor een ontspannen dag met sport en
spel. Het eiland heeft ook een restaurant waar
je lekker kunt eten. Bij voldoende deelname
organiseren we dan ook een etentje. Het uitje
naar Viikinsaari zal net voor of net na de zomervakantie plaatsvinden. Wie belangstelling
heeft neemt contact op met Johan Plomp. Ons
bestuurslid in Tampere. Vertel dan vooral wanneer je kunt komen, dan kunnen zo snel mogelijk een defintieve datum prikken. Dat is van
belang omdat de toegang tot Viikinsaari zo het
jaar door beperkt is.
Omdat het feest in Helsinki waarschijnlijk
meer een volwassenenfeestje is, willen op 5
mei (bevrijdingsdag) graag ook iets voor de kinderen organiseren in samenwerking met de Nederlandse School in Finland. Hoe en wat hoort
terzijnertijd via diverse informatiekanalen
(Noorderlicht, website, facebook, twitter etc.)
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E en v acantiereisje naar Z w eden

Kasteel Strömsholm in Västmanland aan de Kolbäckså -Kolbäck-rivier

Het is ongelofelijk hoe je in ‘n dag of vijf
heel wat te weten kunt komen van relaties
tussen Nederland en Scandinavië (in dit geval
vooral Zweden). Terwijl we in die warme tijd in
juli ook nog op familiebezoek waren, dus tussendoor heel wat koffie, ‘bullar’, worstjes en
zo - gekruid met de laatste familieroddeltjes verorberd hebben, was de oogst aan relationele
gegevens toch rijkelijk. Nou ja, alles is relatief,
ik weet het ...
We waren eerst een paar daagjes in Surahammar in Västmanland, waar de streek van de
oude Zweedse ijzer- en kopermijnen en de daarbij behorende industrie begint. Rond die mijnen
en de betreffende metaalindustrie hebben Nederlanders al vroeg een grote rol gespeeld, als
financier of industrieel, bijvoorbeeld de naam
De Geer zal eenieder wel bekend zijn. In de
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buurt van de Kolbäck-rivier, vlak bij de monding
ervan in het Mälar-meer, ligt op een eiland een
koningsslot, Strömsholm genaamd. De eerste
burcht aldaar werd door Gustav I Vasa opgericht, maar al een eeuw later werd er een groter
en mooier kasteel gebouwd, ontworpen door
Nicodemus Tessin de Oudere, met als bouwmeester de Nederlandse meester-bouwer Krijn
Claeszn. Raimund (De juiste schrijfwijze van de
naam is moeilijk te achterhalen). Dat gebeurde
in de zeventiende eeuw, na de dood van Gustav
II Adolf in 1632, op initiatief van zijn weduwe,
koningin Maria Eleonora. Omdat de invloed
vanuit het toenmalige Duitsland in Strömsholm veel groter was dan die vanuit de toenmalige Nederlanden, is het enige wat ik hier
wil opmerken, dat er in de zestiende en zeventiende eeuw ook veel contacten waren tussen

het koninkrijk Zweden en de republiek Holland.
Denken we maar aan scheepsbouwers (van het
Vasaschip van 1628 bijvoorbeeld), aan schilders
en beeldhouwers (als Adriaen de Vries en Willem Boie), aan ondernemers, wetenschappers
en diplomaten (zoals Louis de Geer, Hugo de
Groot) en zelfs aan koks en bouwmeesters …

graf met die leeuw(en), die model hebben gestaan voor de Finse leeuw, die we van nu op
de officiële vlag en het officiële wapen van
Finland kennen (en niet alleen daar, want ook
de Nederlandse Leeuw is bijvoorbeeld eensgelijks verbeeld). De legendarische koning Erik
van Zweden heeft in de kathedraal tevens een
zilveren grafschrijn gekregen van de hand van
dezelfde Vlaams/Brabantse kunstenaar.

Het anatomisch theater in het Gustavianum, Uppsala

Engel op het monument voor Gustav I Vasa van Willem Boie in de Sint-Erikskathedraal te Uppsala

Laten we nu verdergaan naar Uppsala, die
oude stad, waar Gustav I Vasa en ook koningin
Katarina Jagellonica begraven liggen. Katarina
was de echtgenote van koning Juhana III, die in
de jaren zestig van de zestiende eeuw hertog
van Turku/Åbo was. In de kathedraal liggen deze
vorstelijke personen begraven, in die mooie
bakstenen kerk, waar Willem Boje uit Antwerpen vooral in de tweede helft van de zestiende
eeuw veel als beeldhouwer en schrijnwerker
voor het Zweedse koningshuis gewerkt heeft.
Hij heeft er o.a. het prachtige grafmonument
voor Gustav I Vasa met zijn twee koninginnen
ontworpen en uitgevoerd, dat monumentale

Tegenover de hoofdingang van de kathedraal ligt het (Museum) Gustavianum, een van
de eerste grote gebouwen van de beroemde
universiteit van Uppsala, genoemd naar haar
stichter, Gustav II Adolf. Het gebouw is nu ingericht tot museum van de universiteit – met
vooral de nadruk op natuurwetenschappen
– en tevens tot historisch museum van de Vikingentijd, interessant wel, maar … de grote
verrassing was toch het prachtige theatrum
anatomicum, het anatomisch theater, waar
lijken van dieren en mensen werden ontleed
en het te voorschijn getoverde lichaamsdeel
door de professor en medicus ter lering aan de
hem in het theater omringende studenten en
collega’s getoond, geanalyseerd en besproken
werd. We hoeven hier alleen maar te denken
aan het beroemde schilderij van Rembrandt
van de anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp
in Amsterdam, om te weten waar dit over gaat.
Ook Rembrandt had zijn ‘materiaal’ gehaald uit
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het anatomisch theater, waarschijnlijk dat in de
Waag van Amsterdam. En daar ligt nu indirect
de link met Nederland, Holland en Leiden. Niet
dat de Hollanders de uitvinders waren van zo’n
theater, maar wel is het anatomisch theater
van Leiden (al in 1596 gebouwd) na dat van Padua in Italië (van 1594) een van de eerste medische snij- en toonzalen geworden voor menig
student uit binnen- en buitenland, die naar Leiden en Holland kwamen, om hun kennis (zowel ‘tieto’ als ‘taito’, kennis en vaardigheid) op
allerhand gebied te verrijken. Zo ook medisch
student en docent Olaus Rudbeck (Olof Rudbeck de Oudere, 1630-1702) uit Västerås, student van Uppsala, die zoals vaker ook in Leiden
studeerde en vandaar het idee van het anatomisch theater mee terug naar Zweden en Uppsala bracht en daar in het Gustavianum een
heel fraai exemplaar van bouwde (in 1662), in
de tijd van de glorierijke Koningin Kristina van
Zweden. Een mooi geheel, dat theater, zoals de
lezer/es ook op de bijgevoegde foto kan con-

stateren.
De wandeling door het warme en zonovergoten oude universiteitsstadje Uppsala voerde
ons naar het woonhuis annex botanische tuin
van Carl Linaeus (1707-1778). Een klinkende
naam uit de botanie (plantkunde), leerling van
professor Olof Rudbeck de Jongere. Hier is het
goed om (in een vrije Nederlandse vertaling)
een alinea te citeren uit een uitvoerige en boeiende inleiding over Carl Linnaeus door Gunnar
Broberg. ”Linnaeus bereidde zich (aan de universiteiten van Lund en Uppsala) voor op zijn eerste professionele optreden, maar - om zich voor
een doctoraat in de medische wetenschap te
kwalificeren - moest hij naar het buitenland reizen. Sedert de tweede helft van de zeventiende
eeuw was het voor Zweedse studenten normaal
geworden voor hun doctorale disputaties naar
Holland te reizen. Deze republiek heeft op deze
manier een belangrijke invloed gehad op het intellectuele leven van het Zweden van toen (…).
De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

Het Linnaeushuis bij de Linaeustuin (links, zie andere foto)
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was daarom een veel geschiktere plaats geworden om wetenschappelijk werk uit te geven. (…)
Linnaeus bracht drie jaar op het Europese continent door, merendeels in de Nederlanden, maar
ook tussendoor met korte bezoeken aan Frankrijk en Engeland. Niet dat dit hem in de ware zin
van het woord tot kosmopoliet vormde – hij had
bijvoorbeeld grote moeite met het aanleren van
moderne talen - , maar toch … de academische
contacten en de vrienden die hij aldus verwierf
waren voor hem op den duur uiterst voordelig.
Het was via hen dat hij een wereldwijde reputatie
kreeg.” In Nederland werkte Linnaeus vooral in
Leiden, hij doctoreerde in Harderwijk (jaja, die
kleine plaats was van 1648-1811 universiteitsstad en … de beroemdse adepten ervan waren
juist Carl Linnaeus en Herman Boerhave (met
hem heeft Linnaeus in de laatste levensjaren
van professor Herman Boerhave – 1668-1738
- nog samengewerkt). Carl Linnaeus gaf de eerste versie van zijn wereldberoemde ‘Systema
naturae’ in Amsterdam uit (1635/37), en vooral
daarvoor was hij naar Nederland getrokken. Dit
voorlopig genoeg over mijn eerste bezoek aan
Uppsala.
Voordat we op de boot richting Helsinki
stapten, hadden we nog een paar uur in Stockholm te besteden. Aangezien het nu wat bewolkt was, besloten we maar naar het nationale museum te gaan. Daar was ik allang niet
geweest en daar was naast de eigen vaste expositie ook nog een aparte tentoonstelling te
bezoeken met de verlokkende titel ‘Lust & Vice’,
wellicht in het Nederlands te vertalen als ‘Wellust en Ontucht’. Nou ja, het viel alles bij elkaar
nog wel mee met die sensuele en sexuele prikkelingen, het was een aardige verzameling van
schilderijen, etsen en tekeningen (en zelfs nog
wat bee lden), waarbij me vooral als (voor mij)
nieuw en erg mooi de Zweedse beeldhouwer
en tekenaar Johan Tobias Sergel (1740-1814)
opviel, en voorts de mij altijd inspirerende

vriend van Akseli Gallen Kallela (en Albert
Edelfelt), Anders Zorn (1860-1920) , met zijn
Rubens-vrouwen in alle pracht en praal, maar
dan wel moderner, directer, aanspreekbaarder
en dat in Fins-Zweedse natuur met rotsen, bossen en meren, super :-). Wat Nederlandse kunst
betreft herinner ik me bij deze tentoonstelling
een Jordaens, een Aertsen, een Rubens en zeker
nog wel andere. We hadden nog net de tijd, de
Rembrandtzaal te bezoeken. Oh oh, wat mooi,
die Simeon, die Petrus, die Claudius Civilis, en
dan aan de overkant die heerlijke drie schilderijen van Peter Paul Rubens, zo vol naakte kracht,
kleur en pracht. Maar dat hoorde niet eens bij
de tentoonstelling ‘Lust & Vice’ en … als er iemand passie op het doek heeft laten spatten,
dan was het juist toch wel Pieter Pauwel Rubens. Zeker als je vlak erbij die uiterst sensuele
en schitterende Franse schilderijen van Boucher ziet. Heerlijk, die paar uur, een feest voor
het oog en het hart.

Psyche en de doos van Pandorra, door Adriaen de
Vries (op de achtergrond Rembrandt, Simeon en
Claudius Civilis)
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Midden in die Rembrandtzaal (deze benaming is van mij overigens, dus zeker niet officieel) stond in alle glorie een prachtig bronzen
standbeeld, Psyche en de doos van Pandora,
van Adriaen de Vries, 1556-1626, de grote Nederlandse beeldhouwer uit Den Haag, die aan
het Praagse keizerhof maar ook aan de koninklijke hoven in Denemarken en Zweden heeft
gewerkt, maar die - tot onze schande - in Nederland vrijwel volledig vergeten is. Een van de
rijkste verzamelingen is te vinden in het koninklijke Drottningholm-paleis vlak bij Stockholm.
Daar gaan we dan wel eens naar toe, als we er
tijd voor hebben. De paar beelden die ik van
Adriaen de Vries gezien heb, blijven me in kop
en herinnering hangen, zo mooi zijn ze. De
‘Hermes en Psyche’ in het Louvre, de ‘Hercules’
in Augsburg en de ‘Neptunus’ in Drottningholm
(maar die moet ik dan nog eens gaan bekijken).
Overigens – en daar wil ik dit verhaal dan
mee besluiten – is de inleiding in de Nederlandse Wikipedia bij Adriaen de Vries erg verrassend en duidelijk: ”Adriaen de Vries, in het
Italiaans ook wel Adriano Fiammingo (Adriaan
de Vlaming), (Den Haag, 1546? 1556? 1560?)
- Praag, 1626) was een Nederlands beeldhouwer. Voor de meeste Nederlanders is Adriaen de
Vries een volslagen onbekende. In het buitenland
daarentegen is hij een van de meest gevierde
beeldhouwers aller tijden, “de Rembrandt onder
de beeldhouwers”. Hij staat ook bekend als “de
buitenlandse Nederlander”. Grappig eigenlijk,
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dat het bij een echte Hollander nu eens in het
Italiaans omgekeerd is: voor hen is hij Adriaan
de Vlaming! Ja ja, Sommigen hebben het toch
ook wel eens over Rubens de Hollander. Hier nu
eens een broodje van eigen deeg, goed zo. Ik als
Nederlander schaam me voor deze benaming
‘Adriano Fiammingo’ in genen dele, al is het alleen maar, omdat het in het Italiaans zo mooi
klinkt!

Lelie in de botanisch tuin van Linnaeus
(alle foto’s van Peter Starmans)

Met groet,

Petrus, lehtori

K unstgras
”Helaas is de deadline van dit artikel echter
een sta in de weg om enig resultaat te melden.
Dat bewaren we dus maar voor de volgende uitgave van het Noorderlicht.”
Zo eindigde ik de column in de vorige uitgave van het Noorderlicht. Opnieuw een helaas: er is geen verandering in de situatie. De
hoop op een groen grasveldje bij de buren bleek
ook al ijdele hoop. Werkelijk ongelooflijk als je
de profielschets las en dan ziet wie er uiteindelijk wél met de buit vandoor ging. Zodoende
dus maar eens bekeken of er misschien, in navolging van enkele voetbalclubs, veldhockey
verenigingen en balkonnetjes op het gebied
van kunstgras iets te halen zou zijn. Heracles
schijnt door het voetballen op kunstgras in
het eigen stadion een groot voordeel te hebben. Daarnaast, kunstgras is altijd groen, in alle
seizoenen! Dus de cirkel, waarbinnen naar het
groene gras gezocht werd, op bepaald moment
vergroot en dan kom je dus ook op het terrein
van wat tot dan toe smalend “plastic toerisme”
werd genoemd. Tja, je bent oud(er) en moet
toch wát? Tot op de dag van vandaag blijken
echter ook die mogelijke ‘plastic’ alternatieven
geen soelaas te bieden.
Het “Tom Poes, verzin een list” heeft tot op
heden ook al geen resultaat opgeleverd. Menigeen zou misschien met de handen in het haar
zitten en in zak en as zitten. Die indruk heb ik
misschien ook weleens gewekt, gezien sommige reacties (voor de goede orde, mijn netwerk
is groter dan het groepje noorderlichtlezers
hoor ;-) Vaak kreeg ik de indruk dat er mensen
zijn die mijn ervaringen in eerste instantie op
zichzelf projecteren en vervolgens reflecteren
vanuit een fictieve eigen situatie. Denk nu niet
dat ik niet blij zou zijn met welke reactie dan
ook, maar de ‘gouden tip’ heb ik nog nergens

gehoord en/of gezien. Hier en daar lees of hoor
je wel mooie one liners die ik bij deze graag
doorgeef:
“Succes op de ene plek is niet automatisch
succesvol op een andere plek” of: “Als je je concentreert op het doel, vervagen de grenzen; als
je je concentreert op de grenzen, vervaagt het
doel.”
Tijdens zo’n zoektocht naar kunstgras kom
je naast andere personen natuurlijk ook heel
vaak jezelf tegen. Daar kun je negatief of positief mee omgaan. Ik kies dan voor de positieve
manier en dan blijken er toch weer leermomenten te zijn die je tijdens een reguliere werkinvulling nooit gehad zou hebben. Ik zoek het ook
vaker hogerop, zowel letterlijk als figuurlijk en
dan zijn er ook heel wijze lessen te verkrijgen
en maak je uitzonderlijke dingen mee. Bijvoorbeeld de middernachtzonsverduistering bezien
vanaf de top van de Sallatunturi in de ‘nacht’
van 1-2 juni 2011. Dát was me wat! Op het
moment suprême waren er nog twee stukjes
van de zon zichtbaar: een ter linker- en een ter
rechterzijde van de de zon bedekkende maan:
het Cat’s Eyes moment! Inmiddels zijn de foto’s
over de gehele wereld op ver over de honderd
websites te bewonderen. En er zijn ook heel
wat verschillende interpretaties te lezen. Is
toch wel apart om je eigen naam vermeld te
zien worden in Chinese , Japanse, Vietnamese,
Hebreeuwse, Russische teksten. En als je dan
op een haartje na het NOS-journaal misloopt,
dán.... tja, dán... nou, niets meer of niets minder
hoor. Relativeren is dan hét sleutelwoord. Voor
de nieuwsgierigen: Kijk maar eens op de NOSwebsite en vul als zoekopdracht ‘zonsverduistering’ in. Er staan ook 6 foto’s bij. Of ga naar
google.com, images en dan zoekterm ‘b.art
braafhart’ invullen.
Een week of zes later plots wéér een bij29

zonderheid. In de tuin hoorde ik vogelgeluiden
die de aandacht trokken. Een korte zoektocht
leverde een tweetal, lach niet, uilskuikens in
de bomen op. Kom je jezelf niet tegen, dan is
het wel een uilskuiken :o) Het bijzondere was
dat het ransuilskuikens bleken te zijn. Die waren nog niet eerder zo noordelijk waargenomen
en vastgelegd op
foto. Dus een heuse
scoop! Vogelboeken
en Wikipedia zullen dus herschreven
moeten worden. Inmiddels, tijdens de eerste Aurora Borealis waarnemingsnachten een
achttal soortgenoten waargenomen bovenop
de Sallatunturi. Ook dat was heel bijzonder om,
in de twilight met die mooie “Lapin Kulta kleuren” aan de noordelijke avondhemel, de geruisloos binnenvliegende ransuilen te zien.
Heel apart ook om die nieuwsgierige aagjes
zo’n 3 meter boven je hoofd recht in de ogen
aan te kijken.
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In de nacht van 15-16 augustus voor het
eerst dit seizoen weer noorderlicht waargenomen. Het was de vroegste waarneming in het
seizoen die ik hier de afgelopen 12 jaar heb gedaan. Het oude ‘record’ was 20 augustus. Op
spaceweather.com zijn deze foto’s in de August
2011 Aurora Gallery te bewonderen (pag.4
naam link onderaan de pagina).
Als je het allemaal op een rijtje zet, dan lijkt
de zoektocht naar kunstgras het dus niet te zijn...
We verlaten de grasgedachte dan ook en
gaan verder met vissen. En daarvan is bekend
dat als je lange tijd zonder resultaat gevist hebt
je het net soms, in tegenstelling tot de geldende gebruiken en wetten, aan de andere kant van
de boot moet uitwerpen. Er is een geschiedenis
bekend dat er toen een overvloed aan vis gevangen werd!
Iedereen een mooie ruska toegewenst! En
wie weet wat er nog te melden valt in de laatste Noorderlicht-uitgave van dit jaar!

B.Art

Kopij inleveren voor 7 december 2011
Artikelen, tekeningen en foto’s dienen verzonden te worden naar de redactie. Teksten met zo min mogelijk 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 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)
OULU
Neem contact op met onze secretaris als je iets leuks in Oulu wilt organiseren.
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.
• Pullman Bar (in het centraal station, 2e etage)
• Contactpersoon: Siert Wieringa
• Tel. 040 - 351 3480
Contactpersonen
Regio
FORSSA
HELSINKI
JOENSUU
JYVÄSKYLÄ
LAPLAND
LAPPEENRANTA
LÄNSI-UUSIMAA
MIKKELI
OULU
SALO
TAMPERE
VAASA
YLIVIESKA

Contactpersoon
Jos Helmich
Siert Wieringa
Contactpersoon Joensuu
Joanneke Reudler Talsma
Bart Braafhart
Nellie Visscher-Jäkkö
Henriette Rantalaiho
Marja de Jong
Contactpersoon Oulu
Contactpersoon Salo
Johan Scholliers
Peter Zaagsma
Maaike Beenen

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

Tel
044 - 331 7766
040 - 351 3480
044 - 946 1655
05 - 424 081
050 - 582 8116

050 - 599 4359
040 - 838 6408
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

ADVERTENTIE

Grafisch ontwerp, fotografie
–trouwreportages, portretfotografie,
commercieel en industrieel– en
fotoafdrukken op papier of canvas of
met op maat gemaakte passepartout.
Meer informatie:
www.arnoenzerink.com
www.stockphotography.nu
www.aave.info
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