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VOORWOORD

Het Noorderlicht is een apart fenomeen dat niet
alleen aan onze planeet is voorbehouden. Jupiter
en drie van haar manen: Io, Europa en Ganymedes vertonen ook een Aurora evenals Saturnus,

de nog geen minuut indien je de diepvriezer niet
meetelt, een koude die alleen iemand zich kan
voorstellen die er leeft of die er is geweest...

ken dan is dat ‘best te doen’...

Dit verhaal vertelt niet alleen wat ik in die zeven
dagen heb beleeft maar, naar ik hoop, vooral
hoe ik die zeven dagen heb beleefd. Zoals ik in
het reisverslag naar de Spacecoast al aangaf
kon ook deze reis daar niet aan tippen maar dat
is weer een oneerlijke vergelijking.

Deze reis vergt heel veel van degene die hem
onderneemt. Maar voor aparte foto's doe ik veel,
heel veel...
De kans van slagen is sterk wisselend maar op
de top van de 11-jarige cyclus is het risico in ieder geval redelijk beperkt Als geen eerdere reis
vergt deze een minutieuze voorbereiding waarbij
heuse gevaren op de loer liggen. Een koude die
ik mij niet kan voorstellen, mijn record voor vertrek naar Finland is -15 graden celcius geduren-

De Aurora Borealis is een fenomeen van werkelijk bizarre afmetingen onder bizarre omstandigheden. Onwerkelijke temperaturen, sneeuw dat
zich gedraagt als zand en een taal die op enkele
woorden na minstens zo onnavolgbaar is als Japans. Ben je in staat hier doorheen te kijken dan
staat je een lichtshow te wachten die zijns gelijke
op aarde alleen kent in de Aurora Australis op de
zuidelijke poolcirkel. Maar die is minder makke-

Uranus, Neptunus. Dat is wat ver weg maar ben
je bereidt om op aarde de poolstreken op te zoe-
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lijk te pakken te krijgen al is het maar omdat je
naar de andere kant van de wereld moet.
De nuances van kleuren en helderheden liggen
bij niet veel maar wel een aantal foto’s nogal kritisch. Heb je alleen een electronische versie van
dit boek dan kan het zijn dat je soms moet zoeken of domweg niets ziet omdat dit erg afhankelijk is van de kwaliteit van je scherm ook al heb ik
alle foto’s geconverteerd naar de kleine algemene kleurruimte sRGB.
Ik dank weer mijn vriendin Dimphy die mij meteen weer twee vragen stelde: heb je de tijd en
heb je het geld? Dat viel te verwachten want inmiddels i tussen ons duidelijk geworden dat dit
soort reizen mijn ding zijn en daar de ruimte voor
krijgen is in een relatie heel belangrijk.
Ik dank ook weer mijn ouders voor de liefde en
fascinatie voor de fotografie.
Ook deze is weer voor mijn vader. Je werd maar
44 jaar oud. Ik mis je nog steeds...
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INLEIDING

Al vrij snel nadat ik uit Tokyo terugkeerde zoemde er iets in
mijn hoofd rond voor een volgende reis. Het Noorderlicht... Ik
had op de heenweg al wat van dit verschijnsel gezien vanuit de
747 even voorbij Nova Zembla maar heb er verder niet bewust
bij stilgestaan, ik had op dat moment ook wel even iets anders
aan mijn hoofd. Maar zoals gezegd, na terugkeer en vooral bij
de vraag wat mijn volgende reis zou worden, spookte de Aurora
Borealis steeds meer door mijn hoofd. Ik wist dat daar een elfjarige cyclus in school maar wanneer die weer op zijn top zou zijn
wist ik niet heel precies. Enig zoekwerk leverde al snel op dat
dit in 2013 weer het geval zou zijn en dat de verwachtte top er
een is die een 150-jarige cyclus kent en dat deze keer dus erg
zware uitbarstingen van de zon worden verwacht. Zo'n 150 jaar
geleden zijn daarbij in het toenmalige wilde westen telegraaflijnen spontaan verbrand.
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Even een korte les over de Aurora, de omgeving en dergelijke om
te begrijpen waar je mee worstelt in je keuzes om een goede
kans te maken het licht ook echt te zien te krijgen en niet voor
niets te gaan. Dit is echt niet zomaar een technisch praatje, dit is
noodzaak:
De zon vertoont vlekken, deze vlekken kennen een cyclus van 11
jaar waarin ze groeien in aantal en grootte en activiteit. Het zijn
een soort gaten in de oppervlakte van de zon die een tegengestelde polariteit vertonen. Het mag voor zich spreken dat de energie in zo'n gat of vlek enorme proporties aanneemt en wanneer
dat te hoog oploopt barst dat gat uit als een soort vulkaan met dit
verschil dat er een vlam uitkomt die enige honderdduizenden kilometers ver de ruimte inschiet. Daarbij slingert er een CME ofwel
Coronale Massa Ejectie ofwel stroom van zonnedeeltjes de ruimte
in met een snelheid tussen de 350 en 1300 kilometer per seconde. Wanneer dit de bovenste lagen van de atmosfeer van een planeet tegenkomt en dit binnen de magnetische polen van die planeet is dan botsen die deeltjes met de atomen van de ijle atmosfeer. Hierbij worden electronen uit hun vaste banen om de atoomkern geslingerd in een hogere baan. Dit kan geen stand houden
en het electron zal direct terugvallen in zijn eigen lagere baan. Bij
dit terugvallen treedt een energieverlies op, energie die uit de
electronenwolk ontsnapt in de vorm van licht. Het soort atoom bepaalt hierbij de kleur en dat is bijvoorbeeld bij zuurstof groen en
bij stikstof blauw. Welnu... dit kennen wij dus als de Aurora Borealis op het noordelijk halfrond en de Aurora Australis op het zuidelijk halfrond. Van belang is vooral hoe sterk het aardmagnetisch
veld wordt verstoord en dat soort waarnemingen kun je goed volgen op www.poollicht.nl. Hier zie je bijvoorbeeld de meter die die
verstoring in de gaten houd. Komt dit boven de 7, liefst 8, dan is
het zelfs in Nederland te zien.
Wolken.
Nu is het echter wel zo dat dit licht niet zo helder is als dag- of
maanlicht en dat het ook niet altijd even sterk is. Enkele van de
simpeler voorwaarden voor een grotere kans op poollicht zijn dat
je om te beginnen een wolkenloze hemel moet hebben want de
onderkant van dit feest speelt zich af op de hoogte waar de ruimte begint ofwel 100 kilometer boven het aardoppervlak. Ter verge-
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lijking: een verkeersvliegtuig vliegt doorgaans op een hoogte tussen 7 en 13 kilometer en militaire straaljagers en de oude Concorde komen tot ongeveer 17 kilometer hoogte. Felix Baumgartner
maakte zijn record parachutesprong uit een ballon op 37 kilometer hoogte.
Stand van de aard-as.
De volgende voorwaarde is dat de aardas zo haaks mogelijk op
de as naar de zon staat dus dat is bij de overgang van winter
naar lente en zomer naar herfst wanneer de zon recht boven de
evenaar staat oftewel tijdens de equinox. Liefst iets ervoor was
mijn eerste gedachte omdat dan de duistere periode enige uren
langer is. De Aurora dient zich doorgaans echter pas vanaf een
uur of tien aan dus dit maakte niet heel veel uit tenzij je voorbij 21
maart gaat want dan lengt het daglicht in rap tempo. Nu ik dit
schrijf is het 10 april en in Rovaniemi stond de zon om 22.30 uur
op het punt om onder te gaan. Voor het bekijken van de Aurora
wordt het dan echt nachtwerk.
Maanlicht.
De derde belangrijke voorwaarde is een maanloze nacht om zo
min mogelijk licht aan de hemel te hebben die het zwakke Noorderlicht verstoort. Het is dan ook raadzaam om een plek op te
zoeken die een goeie 50 kilometer van een stad ligt om de lichtvervuiling door de stad kwijt te zijn.
Dan zijn er nog allerhande parameters die je in de gaten kunt
houden op de site van www.poollicht.nl maar dat is eigenlijk vooral van belang wanneer je het vanuit Nederland wilt kunnen zien.
Kracht en polariteit.
Is de magnetische polariteit van de plasmastroom van de CME
noordelijk... dan is het over. Einde verhaal.
En dan is er nog het niet te onderschatten effect van een sterke
zonneuitbarsting. De energie kan het radioverkeer platleggen en
dat gebeurt dan ook nogal eens en wanneer het een goeie uitbarsting betreft kan het de electriciteits voorzieningen verstoren of
zelfs die platleggen. Allemaal overkomelijk behalve wanneer je
vliegt... en bij erg zware uitbarstingen worden dan ook alle vluch-
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ten die in de buurt van het poolgebied komen aan de grond gehouden. En dat was dus een serieus ding om rekening mee te
houden vooral omdat ik maar een week zou gaan waarvan ik
twee keer een volle dag op reis ben en twee van de vier vluchten
naar en van het poolgebied nodig heb.
Tot zover het Noorderlicht.
Maar er kwam meer kijken bij deze reis. Kleding. Serieuze kleding. Temperaturen van -30 graden celcius zijn eerder regel dan
uitzondering en als het even meezit is -35 ook nog mogelijk. Laat
je dus niet foppen met thermokleding van de Action of de Lidl
want daarmee ga je het gewoon niet redden. Niet dat ik reclame
wil maken maar ik geef hieronder in een lijstje weer wat ik heb
aangeschaft. Het is voornamelijk gemaakt van Merinowol (merk
Icebreaker) van een Nieuw-Zeelands schaap dat vocht heel
goed doorlaat en droogblijven is het allerhoogste goed!
Van boven naar onder:
Een shirt van Icebreaker, 260 gram/m2
Een willekeurig t-shirt van losse structuur met lange mouwen
Een Reelfleece vest met capuchon van Icebreaker, 360 gram/m2
Een Nike vest met capuchon
Een jas van Altitude 8848 met 80% dons, 20% veren, dubbele
overslag op de rits en waterdichte ritsen
Een legging van Icebreaker, 260 gram/m2
Een Nike joggingbroek
Een skibroek van Altitude 8848 met manchetten in de pijpen en
ingenaaide bretels, winddicht
Sokken van Icebreaker, geen gewicht maar platliggend rond de
anderhalve centimeter dik
Dikke kniehoge wollen sokken
Schoenen van The North Face waterdicht met 200 gram
Heatseeker isolatie en Icepick zolen.
Hoofd/gezichtsbescherming van LowePro, bivakmuts met volledige mond en neusbedekking.
Binnenhandschoenen van Icebraker
Buitenwanten met heatpack-pocket.
Bovenstaande niet langer dan 4 minuten binnenshuis dragen
want dan ben je gaar als een op hol geslagen kernreactor in de
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zomerzon. Dit setje is bewezen bestand tegen 2 uur bij -35 celcius.
Als verwarming heb ik 12 eenmalige heatpacks en 4 herbruikbare bij mij. Ze zijn goedkoop en handig en voor je buitenwanten
ONMISBAAR!!!
De apparatuur.
Ik gebruikte voor het Noorderlicht de volgende apparatuur. Het
kan natuurlijk ook met minder maar wat je op zijn minst moet hebben is een camera met een forse groothoeklens (liefst 24mm
beeldhoek op 35mm of full frame) die op een driepootstatief
staat, een selftimer of afstandsbediening heeft en die belichtingstijden tot 30 seconden aankan. En een flink aantal reserve batterijen kan zeker geen kwaad (lees: moet je hebben, geen discussie
over)
Sony Alpha 99 met 40GB geheugenruimte
Zeiss 24/2.0 SSM ZA
Lithium Ion accu's 5 stuks
Manfrotto 058B driepootstatief met de Manfrotto 222 Joystickhead.
Naast al deze zaken heb ik mijn laptop al helemaal voorbereid en
van de laatste nieuwe updates van mijn geliefde software voorzien. Ook de nieuwe software die mijn website genereert is geïnstalleerd. Ging naar Tokyo nog de enorme 17” Acer mee, nu is
dat een ultradunne en -snelle MacBook Air. Twee kilo lichter en
tien kilo beter.
Locatie.
En je moet een safari boeken die het stadslicht een kilometer of
50 achter je laat. Ze weten daar de hoofdprijs voor te rekenen
maar dat het wel effe de moeite en de centen waard is! In en vlak
buiten Rovaniemi is het mij wel gelukt de Aurora te fotograferen
maar daar is alles ook meteen mee gezegd. Voor het echte
mooie werk? De stad uit! En VER!
Ik had het al bijna opgegeven. De kosten zijn enorm en de onzekerheid is groot omdat je eigenlijk maar weinig weet behalve wat
je er van hebt gelezen. Maar ik ken mijzelf als geen ander en na
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de twee eerdere reizen met hun eigen logistieke uitdagingen voel
ik mij genoeg gegroeid om dit derde solo-avontuur aan te gaan.
Voorbereid tot in alle vooraf te bedenken details en ‘tot de tanden
gewapend’ met 45 kg bagage gaat dan eindelijk op 8 februari
2013 om 05.30 mijn wekker. Het is zover...
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DAG EEN, REIS DRIE. FINNEN EN SAAMI EN
NOORDERLICHT, HEII!

Vrijdag 8 februari 2013, om 05:30 uur gaat dus de wekker en de
originele jaren-60 tune van The Thunderbirds gaat halfzacht
door de slaapkamer om mij op weg te helpen naar Schiphol
voor twee vluchten die mij via Helsinki Vantaa naar Rovaniemi
Santa Claus moeten brengen. Zo zachtjes als ik kan om de kinderen niet wakker te maken raap ik de laatste nog in te pakken
spullen bij elkaar en sluip naar beneden nadat ik Dimphy ook
uit de dromen heb geholpen. De kinderen weten al dat ze even
alleen zijn maar hebben er achteraf niets van gemerkt dat
Dimphy mij met mijn auto op station Helmond ‘t Hout heeft afgezet. De trein van 06.33 om lekker vroeg op Schiphol te zijn.
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Dat halen van die trein op zich lukt wel maar hij komt alvast tien
minuten later waardoor ik de directe aansluiting naar Schiphol
mis en dus alvast een kwartier later daar aankom met een extra
overstap met alle zooigezeul van dien. De start van mijn derde
grote reis zal een memorabele worden vol met warme tradities
van de Nederlandse Spoorwegen.
Hieronder volgt een transcript van wat er zich afspeelde op Facebook onderweg naar Schiphol:
Donald: The yourney has begun... With a delay that makes me miss the first train
to Schiphol Airport. Dutch railways can be trusted to fuck things up :(
Donald: NS must be standing for Notoriuos System
Marcel: Als het om NS kwesties gaat is het makkelijk om waarzeggert te
spelen....good luck dude...
Donald: tnx Marcel
Brian: Veel plezier daar en hopelijk is het licht goed!!!
Donald: Voor het licht ben ik niet zo ongerust maar de wolken... Maar de verwachtingen voor het weekend zijn hoopvol. Tnx Brian.
Donald: Sorry for the typo.
Donald: Volgende trein naar schiphol dus ook niet. Kwam er net een van 87 met
z'n rollator de trein voorbij rennen
Marcel: Je wordt gek van die bejaarde snelheidsduivels.
Donald: Toch maar even aan de conducteur vragen straks of mijn kaartje 2 dagen
geldig is en hij Finnair daar over kan informeren
Marcel: You better...
Brian: Benidorm Bastards weer begonnen ja?
Donald: ?
Brian: Kerels van 87 met rollator die de trein inhalen,....
Donald: Ha! Nieuw batterijtje in de locomotuftuf!
Donald: Nou... Tisbepaaldgeenduracell
Donald: Natuuuuuuuurlijk. De trein naar Schiphol rijdt voor mijn neus weg en de
volgende heeft vertraging. Tja... Onverdampte waterdruppeltjes op de rails...
Hebbie dat he? Anders komen er kuiltjes in de rails...
Brian: Hoe laat gaat dat vliegding?
Donald: 11.40 dus dat haal ik maar net want ik krijg net te horen dat we buiten
Utrecht stilstaan vanwege een file...
Brian: Damn wat een prutsers
Donald: We rijden en... Hee... Daar hebbie die rollatorridder weer!
Brian: Je kan merken dat je op vakantie bent :P
Donald: Ik heb net maar wat van mijn druppeltjes naast die op de rails gelegd,
hebben ze warm gezelschap. Ah seinstoring... Nog meer vertraging dus. Ik krijg
wel waar voor mijn geld want ik mag zonder bijbetalen langer van het treinmaterieel genieten... Die NS toch!
Donald: Ha gaspedaal gevonden! Kolere offie door een grindbak raast... Lekke
band?
Donald: Bijlmer/Arena. Ruik ik nu al de kerosine? Neuh toch niet. Tis de deo van
de vent tegenover mij XD
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Eenmaal op Schiphol loop ik nog even voor een Finnair bagagetag naar het winkeltje met allerhande luchtvaartzooi maar ze hebben hem daar niet. Ik was er al bang voor want Finnair is maar
een kleine maatschappij dus dat wordt na terugkomst maar eens
snuffelen bij de luchtvaarthobbyshop. De balie van Finnair is in
vertrekhal 2 en ik gooi mijn handeltje daar neer en mag mijn lange smalle statieftas bij de speciale maten verwerking afgeven.
Vervolgens moet ik in het Schengendeel van de luchthaven zijn
en de toegang daartoe is in vertrekhal 1. Handig. Je verzint het
niet. Maar goed... niet gezeurd want je vindt Schiphol het mooiste plekje van Nederland dus met volle teugen genietend op
naar hal 1 en door de scanner en ik ben blij dat ik aan de goede
kant van luchthaven sta. De kant met de vliegtuigen, de kant van
vertrek!
Het eerste wat ik doe is een karretje arresteren zodat ik van mijn
rugzak en mijn jas af ben. Misschien ligt het aan mij maar ik vind
het hier een stuk minder interessant dan in het normale deel van
de luchthaven. Het Schengendeel lijkt in ieder geval een stuk minder assortiment te hebben dan de winkels in het internationale
deel. De winkeltjes zijn op die manier snel bekeken en aangezien
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ik mijzelf doorgaans beter vind ruiken dan het weeïge mengselluchtje van de parfumerie zet ik koers naar een landingsplek bij
het grotere restaurant en help aldaar twee broodjes en wat drank
om zeep.
Tegen half elf met nog een ruim half uur voor de gate opent loop
ik nog even naar het einde van de B-pier, altijd leuk om op korte
afstand de vliegtuigen voorbij te zien komen op weg naar de startbaan.
Het loopt tegen kwart over elf en ik ga naar mijn gate waar de rij
al korter wordt en ik kan na nog 5 minuten wachten aansluiten en
zo doorlopen. Stoel 10D, nooduitgang stuurboord ofwel rechterkant aan het gangpad. Ik nam die stoel voor de extra ruimte maar
heel erg nodig is dat niet. Finnen zijn geen kleine mensen en de
stoelafstand is behoorlijk groot met als gevolg dat ik een riante
ruimte voor mij heb. Bij het raam zit een Fin die zo blond is dat
zijn korte kuif in het donker zelf waarschijnlijk voor Noorderlicht
word aangezien en in de middelste stoel zit... niemand. Geen Nederlander, geen Fin, geen Saami en zelfs geen Trol, hoewel er
daarvan verder naar achteren genoeg blijken te zijn. voor de verduidelijking, een Saami is een bewoner van Lapland. Je mag ze
geen Lappen noemen want dat wordt zo’n beetje hetzelfde ervaren als ‘nigger’ tegen een Afrikaanse Amerikaan.
Mooi, alle ruimte van de wereld om mijn rugzak te kunnen pakken
zonder iemand te storen en om hem op de stoel naast mij te zetten tijdens de vlucht. Mr. Highlight heeft die tweede stoel niet nodig want hij slaapt zo veel dat hij nog geen hap neemt van zijn
sandwiches.
Met een kleine vertraging van 10-15 minuten krijgen we de pushback en taxiën naar de Polderbaan waarbij de gezagvoerder zo
vriendelijk is om onderweg de neuscamera in te schakelen. Hierdoor kunnen we via de kleine monitoren die om de zoveel stoelen
aan het plafond hangen het taxiën en de aanloop met het eerste
deel van de vlucht volgen. Heel cool om die versnelling op de monitoren te zien en hoe de grond wegzakt wanneer de rotatie en
take-off plaatsvinden. Zeker tot voorbij Enkhuizen schat ik zo ongeveer, konden we een en ander goed herkenbaar volgen en
toen ging de camera uit.
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Onderweg maak ik net als naar Japan foto's van de vluchtvordering op de kleine monitoren, vind ik gewoon leuk.
Het enige waar ik zo onderhand wel klaar mee ben is de herrie
van de motoren en de langs de romp snellende lucht.
De koffie is sterk maar goed, het personeel zeer vriendelijk en de
maatschappij gierig en duur. Christusenzielen een dubbele sandwich kost €6,60! en daar krijgen we er wel 1 hele van. Wel met
kip en honingmosterddressing maar dan nog... dat vult geen hollandse maag. Maar goed... volhouden tot Helsinki en op de luchthaven dan maar even wat fatsoenlijks eten.
Bijna traditioneel is het langs de hele route bewolkt dus valt er
weinig te zien en wanneer we de daling voor Vantaa inzetten duiken we dan ook al redelijk snel in de wolken. De gezagvoerder
meld sneeuw op Helsinki en ik vraag mij af wat hij daarmee dan
wel bedoeld. Sneeuwt het nu? Heel Finland is in de winter bedolven onder de sneeuw en met Helsinki kan dat niet anders zijn
dus hoezo het sneeuwt in Helsinki? Regen vormt voor de jets
geen enkel probleem maar sneeuw is een ander verhaal en ik vermoed dus dat hij alleen maar bedoeld dat het er net heeft gesneeuwd en het er dus een puinhoop is. Terwijl we door de bodem van het wattenpak heenzakken krijg ik de eerste stukken Finland te zien. Wit, wit en wit. Hebben wij in Holland ook wel eens
dus dat is matig indrukwekkend en zeker van een hoogte van
nog een kleine 1000 meter. Het is tijd alles definitief voor de landing klaar te maken en alle rotzooi wordt opgehaald. Met de bespaarstand nog in de actieve modus door de debiele prijsstelling
van het eten vraag ik mr. Highlight of hij het goed vind dat ik zijn
broodje red van de vuilniszak en ik mag mijn culinair fortuin met
een zeer vriendelijke “sure! enjoy!” uitgebreid zien met dit kostbare kleinood van deeg en pluimveeresten. De vleugelkleppen hoor
ik gestaag verder uitschuiven en onder mij hoor ik de wieldeuren
openen en het landingsgestel strekt de poten en zoekt de vrijheid
op. Meteen reageert de kist met een vertraging en de motoren
met wat extra gas. Prachtig hoe dat hele mechanisme het evenwicht bewaard om netjes op het glijpad te blijven. Vroeger had ik
wel eens (en wel meer dan eens) het gevoel dat je een trap afliep, gas in, gas bij, gas in, gas bij... maar dat is niet meer want
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praktisch alle landingen gaan uit brandstofbesparende overwegingen op de automatische piloot, zuinig en strak. Uitrollend van
de landing kijk ik naar buiten en zie ik sneeuwhopen die ik alleen
maar van films en tv ken. Er rijden sneeuwschuivers die het meeste weghebben van de apparaten die de gemeentelijke plantsoenendiensten in Nederland hebben om bomen te hakselen en die
haksels op vrachtwagens 'spuiten'. Enorm hoge dunne sneeuwfonteinen achter de schuivers maken op de ruimtes tussen de
taxibanen enorme sneeuwhopen en mijn interpretatie van het bericht van de captain was dus juist. Wat mij nu en de komende
week onbewust opvalt is dat de sneeuw een hele licht grijze ondertoon lijkt te hebben, alsof het een beetje vuil is. Mogelijk is dat
gewoon vuil omdat de sneeuw hier domweg niet smelt en dus
‘verouderd’.
We meren af aan gate 23 en we lopen net als op Schiphol gewoon tussen de passagiers die nog op een vlucht wachten en
worden dus niet via een aparte gang weggeleid.

Ik wil nu echter eerst maar twee dingen: een bagagekarretje en
wat te eten en drinken. Dat eerste lukt niet en dat tweede krijgt
dus voorrang. Nu weet ik niet of er een Finse anti-monopolieclub
bestaat zoals in Nederland het geval is maar die kunnen daar
nog wel even vooruit. De astronomische prijzen in het vliegtuig
voor eten en drinken worden naadloos voortgezet in de terminal.
En niet alleen voedsel... Met de bedragen die de diverse zaken
hier op hun prijskaartje hebben staan mag je zo onderhand verwachten dat ze je de verkochten producten op een gouden dienblad en blote knieën op de grond komen aanbieden.
Na de terminal te hebben verkend ben ik met een broodje en een
koffie aan de rand van een soort van eetcafe gaan zitten met uit14

zicht op de voorbijkomende menigte. Dan is het ineens even
schrikken wanneer ik uit de luidsprekers Japanse klanken hoor!
En nog geen halve minuut later trekt een kudde Japanners, aangevoerd door een ernstig kijkende opperjapanner met een vlaggetje voorop, aan mij voorbij. Helsinki is kennelijk een tussenstop
op weg naar Tokyo of men heeft een vage reden om dit gat tot bestemming te promoveren. Herder Vlagjap heeft de kudde op de
bekende georganiseerde wijze inmiddels in de grote hal geloodst
en moet daar doodsangsten uitstaan want hoe houd je de kudde
bij elkaar? Ik ben het zat en breek op om nog maar een keertje
de terminal op en neer te slenteren en zoek een wc op met voldoende ruimte om mijn zooi mee naar binnen te nemen. Als je alleen reist is dat een van de lastige zaken en mijn rugzak of jas
achterlaten buiten een ondoorzichtige deur is niet mijn eerste keuze. Ik vind er een aan het einde van de terminal met voldoende
ruimte om een feestje te bouwen en voorzie de Finse ratten van
een fijn warm golfslagbad.
De tijd gaat traag. Ik vind het rondhangen op een luchthaven
nooit erg maar ik praat dan wel over luchthavens en niet over een
keet als deze. Op Narita kun je bijna verdwalen maar als je dat
hier lukt wordt het toch tijd om een geriater te gaan raadplegen.
Maar... zonder geluk vaart, eh pardon... loopt niemand wel en wie
schetst mijn niet geringe verbazing wanneer ik aan een van de
gates een 737 van Norwegian zie staan met een wel heel bijzondere boodschap op het kielvlak (verticale staartdeel). Het blijkt
de 6000e Boeing 737 te zijn!
Ik kijk nog wat rond bij het ballet van het de-icen van een A330
en probeer mij voor te stellen hoeveel liters er letterlijk tegenaan
gaan. Behoedzaam en toch behoorlijk snel bewegen de lange
kranen zich in een niets ontziende choreografie om het kwetsbare oppervlak van de vliegtuighuid. En broodnodig want de
sneeuw en de kou zijn intens en het laatste dat je wilt is dat er
zich ijs op de vleugels afzet en/of dat de slats en flaps vastgevroren raken. IJs op de vleugels is hetzelfde als geen vleugels hebben en bevroren kleppen betekent dat je niet eens van de grond
komt.
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Maar dan komt toch de tijd van vlucht 2 en ik moet daarvoor bij
gate 26 zijn. Ik ben absoluut niet bang voor vliegen maar in deze
bizarre omstandigheden loer ik toch met een scheef oog naar buiten waar ik de de-icer in haar dans over de vleugels en de romp
vlak bij mij langs zie komen. De glycol druipt over de patrijspoort
en maakt elk zicht naar buiten onmogelijk, het lijkt haast wel of
het spul zelf bevroren raakt. Maar aangezien ze dit hier vaker
doen en er geen stapels wrakken langs de banen liggen zal het
allemaal wel goed zijn. De A320 rent over de baan en de glycol
stroomt als een wildwaterbaan langs de romp. En toch hou ik
wanneer ze omhoog springt op de monitor vlak boven mij nauwlettend de klimsnelheid in de gaten wanneer we uitklimmen voor
onze luchtweg naar het noorden. IJs en vliegtuigen zijn nou eenmaal geen vriendjes en da’s geen theorie maar helaas al meermaals een bittere realiteit gebleken.
Een minuut of 80 later hangen we in
de remmen nadat de captain heeft
aangegeven niet te schrikken van de
lange remweg omdat we zwaar beladen zijn, frappant... we stegen anders op alsof we werden gelanceerd... Maar goed, de remweg is inderdaad wat aan de lange kant voor
zo’n relatief klein vliegtuig. Rovaniemi
Santa Claus International Airport.
Een hele mond vol, drie stappen over
de poolcirkel. Aan de aviobruggen
hangen ijspegels als Franse stokbroden (het ronde raam is een cm of 60
in doorsnede en de pegels een hele
ruime herenpols) en onder een van de aviobruggen staat Santa
ons breedgrijnzend te begroeten. Zijn evenbeeld dan want echte
Santa zit in zijn warme dorp even verderop. Serieus... hij woont
hier echt. Stuur hem een brief en hij komt hier aan!
Ik loer schuin naar boven om te kijken of ik het licht al zie. No way
natuurlijk maar ja... totaal geen ervaring mee behalve in die 747
op 11km hoogte vlak onder Nova Zembla maar een leek doet zijn
vermetele best...
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Dan maar wachten op de koffer en de het statief en een taxi opzoeken want het hotel had gezegd dat een taxi de beste optie
was. Not. Er blijkt wel degelijk een airportbus te zijn en die kost
wel 7 hele euro’s! Da’s bijna een dubbele kip/mosterd sandwich!
We zigzaggen over de gebogen wegen die tussen de zwaarbesneeuwde bossen liggen en gaan natuurlijk eerst alle andere hotels af. Onderweg herken ik punten van de webcams die ik al zo
vaak heb bekeken en krijg daardoor een vreemd soort van thuisachtig gevoel. Het is een manier van wat ik mijn pre-orientatie
noem om van te voren mijn tijdelijke leefomgeving te verkennen.
Ik steek daar echt tijd in en het heeft me al vaker op weg geholpen. Dan rond 11 uur plaatselijke tijd sta ik voor de deur van Hotelli Aakenus. De heenreis is volbracht, de jacht is geopend!
Nadat ik ben ingecheckt en ik mijn zooi naar de eerste verdieping heb gezeuld sta ik in mijn kamer. Meer is het niet en dat
hoeft ook niet maar een kast op wat spullen op te bergen was
geen gek idee geweest. Geen nood. Bed 2 heb ik niet nodig en
mijn opengeklapte koffer vormt uit zichzelf al 2 afdelingen. Een
piepklein bureautje maar groot genoeg voor mijn 13” Macbook
Air en een regiment stopcontacten van mijn verlengkabel zodat al
mijn acculaders een plekje hebben completeert de inrichting.
Over de badkamer ga ik het niet hebben want dat is die naam
niet waard.
Ik kleed mij meteen om want ik wil naar buiten. Ik brand van
nieuwsgierigheid en tegelijk van realisme dus in eerste instantie
laat ik mijn camera thuis. Buiten is beter. Met die enorme lading
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kleding is het binnen niet te harden maar eenmaal buiten is
het helemaal toppie en dat zegt dus wat over de buitentemperatuur.
Ik dacht meteen raak te hebben maar wat ik zie is iets bijzonders op zich. Er zijn skispringschansen op de hoek van de
stad en die spuiten regelmatig verse sneeuw om optimale eigenschappen op de banen te houden. Die stuifsneeuw waait
weg en over Rovaniemi heen waardoor je allemaal glinstertjes
in de lucht om je heen ziet hangen die doen denken aan het
elfenstof van Peter Pan. Mensen hebben vervolgens (althans
dat denk ik op dat moment) in hun tuinen spots naar de hemel
gericht en dit geeft een prachtig lichtspel in de dunne sneeuwdeeltjes in de lucht. Toch haal ik mijn camera en maak er foto’s
van. Wat pas heel veel later aan het licht komt bij het secuur
verwerken van deze beelden is dat er op dat moment wel degelijk een Aurora recht boven Rovaniemi moet hebben gehangen want ik zie kleuren die later aan mij zijn uitgelegd als de
reflectie van de Aurora. Dit vermoeden is sterk want door de
kleuren groen en rood heen zie je duidelijk de sterren al zal
dat op het kleine formaat in dit verslag niet helemaal tot zijn
recht komen. En nog weer later, pas in mei, kom ik er achter
dat de verticale lichtstrepen helemaal geen tuinspots zijn. Het
blijkt een fenomeen te zijn dat bekend is als “lichtpilaren”. Dit
treedt op wanneer minime zeskantige ijskristalletjes het licht
van de omgevingsverlichting tot een soort TL-buizen vervormt
terug naar de grond spiegelt. Bovendien kan dit alleen maar
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Foto hierboven: De vermeende tuinverlichtingen wat dus lichtpilaren blijken te zijn. De diagonale streep licht is een vliegtuig op
de nadering van de luchthaven van Rovaniemi. Had ik geweten
dat het om een natuurverschijnsel ging dan had ik het vliegtuig
er niet bijgenomen, Sterker nog... dan had ik wel weer plaatjes
geschoten!

bij extreem lage temperaturen, liefst onder de -20.
En de temperatuur is op dat moment -23 graden.
Het is inmiddels 2 uur en ik hou het voor gezien, de
receptionist is iedere keer weer zo vriendelijk de
deur open te doen van het nachtslot en ik pak een
bak koffie en verdwijn naar mijn kamer.
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DAG TWEE, LAPLAND WELCOME SAFARIS.
KÄTKÄVAARA BIJ -27°C

Er moet gepland, geregeld en georganiseerd worden. Ik weet inmiddels dat de aurora bepaald geen tl-buis is wanneer de zon
voor luie vakantieganger speelt in plaats van het op zijn 11-jarige cyclusheupen te hebben dus ik struin wat safariteams af pik
er twee uit en boek twee busexcursies naar plekken grofweg
50km buiten het licht van de steden en de eerste is meteen deze
avond al dus ik ben alvast onder pannen... ehhh... sterren. De
trip van vanavond boek ik bij een jong blond ding met een eigenwijze bril op haar neusje. ‘s-avonds zit ik naast haar in de
bus en later wisselen we wat contacten uit en zo en word ze een
‘vriend’ op Facebook. Parkeer dit meisje even ergens achter in je
hoofd, ik kom er later op verrassende wijze achter wie, of zo je
wilt, wat, zij is.
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Rovaniemi en dan vooral het centrum is wel wat anders dan Tokyo en voor je het weet ben je wel over een van de stadsgrenzen
heengelopen. Nou ja... stad... Beek en Donk Plus. Onderweg
pleeg ik wat straatfotografie en kom een ouder Japans stel tegen,
schiet een plaatje, trek een glimlach en mompel ‘arigato gozaimasu’ tegen ze wat Japans is voor ‘dank u zeer’. Dat werkte als een
toverspreuk want de vrouw klampt mij aan met de vraag waar ik
dat vandaan heb. Gelukkig in het engels want het klinkt allemaal
heel stoer en zo maar in het Japans komt ik toch niet veel verder
dan een woordje of 10-15. Maar het maakte enorme indruk en het
warme contact dat meteen opbloeit geeft me even het gevoel
weer in Japan te zijn. Ze vinden mijn verhaal van Tokyo helemaal
geweldig en ik zal en moet met de vrouw op de foto. Gewoon geweldig... Overigens links achter de berg sneeuw de noordelijkste
McDonalds van de wereld. Intussen heb ik de locaties van de
webcams gevonden en sta op de plek waar ik via de laptop al zo
vaak naar heb gekeken. Ik bel mijn zoon Justin met de boodschap dat ik op het Lordiplein sta en op de webcam te zien moet

zijn. Hij plukt zijn laptop ergens vandaan en maakt een screenshot (heldere vlek rechtsonderin). DAT is nog een een telelens! De
temperatuur staat overigens linksbovenin op -20.
Verder gebeurt er vandaag niet indrukwekkend veel. Een van de
indrukwekkendste dingen die ik in het daglicht uitvreet is een forse baguette van de Subway scoren en ik zet weer koers naar
huis. Onderweg schiet ik een dozijn plaatjes waar nog wat leuks
tussenzit ook en ik hou het voor gezien. Eenmaal terug in mijn hotel zorg ik dat ik wat extra slaap inhaal want het was afgelopen
nacht laat en dat gaat het weer worden als de opnamen komende avond inderdaad wat worden.
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Het restaurant van het hotel gaat om 6 uur open en om mijn ingewanden rustig de tijd te geven ben ik de eerste. En de enige en
dat mag ik graag, geen behoefte aan gezelschap, mijn telefoon
en ik zijn een uitgelezen duo en we weten wat we aan elkaar hebben. Het eten is eenvoudig maar stevig en goed, rendiervlees is
prima, aardappelpuree lekker en de groentemix uit de diepvrieszak van de Makro is smakelijk beetgaar. Niks mis met diepvriesgroente (gele wortelen!) en het past in de langzaam doordringende winststrategie (lees: 'onaardse gierigheid) van de Finse horeca. Ik focus volledig op de komende avond, onbekend met het
land, het terrein, de temperaturen, het fenomeen waarvoor ik ben
gekomen en waarvan ik totaal geen idee heb hoe het zich gedraagt. Door alleen te zijn kan ik mij langzaamaan afsluiten van
alles om mij heen, mijn hoofd leegmaken en een onstuitbare energie opbouwen zodat ik straks volledig kan concentreren op maar
1 doel, het doel waarvoor ik heel veel, meer dan alles, uit de kast
getrokken heb. Dit MOET lukken...
De planning is dat ik om 20.05 uur word opgehaald bij mijn hotel
dus om even voor acht uur sta ik in de lobby waar ik drie Japanse vrouwen zie staan die ook ergens op lijken te wachten. Ik
spreek er een aan met de vraag of zij misschien worden opgehaald voor een excursie en dat blijkt het geval. Ik kijk eens naar
hun kleding en die is leuk voor een dagje sneeuw in Tokyo maar
niet voor deze woestenij. Het bedrijf dat de excursie organiseert
heeft echter een arsenaal aan speciale thermo-overalls en daarom gaan we eerst naar hun winkel om iedereen van de juiste kleding te laten voorzien. Behalve ik dan want wat ik al vermoedde
en wat later ook zou blijken is dat mijn kleding nog beter is dan
wat je daar kunt lenen. Overmoedig? Hmmm... ik had al 2 uur in
de vroege nacht buiten gestaan en een paar uur over straat gezworven bij -20 graden dus ik classificeerde dit als een goed gecalculeerd risico. Bovendien is er een blokhut en een schuilhut in
de buurt voor als het echt gevaarlijk wordt.
Na wat voor mij een eeuwigheid van wachten lijkt en waarbij ik bijna explodeer van ongeduld gaan we dan eindelijk richting de bergen. Bergen. Gewoon heuvels dus want uiteindelijk is het hoogste punt dat we bereiken nog net geen 120 meter boven Nieuw
Helsinki's Peil. We zitten tenslotte in Finland nietwaar?
De man op de bok weet het gaspedaal goed te vinden en heeft
kennelijk een tamelijke zware rechtervoet met zwakke spieren
want ondanks de sneeuw rijdt hij op een manier die niet onder
doet voor die van zijn illustere landgenoot Raikkonen. De sneeuw
is hier echter zo intens gekoeld dat ze niet smelt van wat spijkerbandengeweld maar gewoon tot gruis en poeder verpulvert en
wegwaait door de rijwind. Spijkerbanden die hier verplicht zijn en
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wegen die dat kunnen hebben. Bij ons zouden dat roestbanden
en zandpaden worden. De wegen zijn dan ook min of meer
schoon en ik krijg in de gaten dat dat gewoon alleen maar komt
door die lage temperaturen. Bij ons smelt die troep wanneer je er
naar kijkt en dat veroorzaakt dus problemen die ze hier waarschijnlijk alleen in het voorjaar kennen want goeie God... als deze
immense bergen sneeuw eenmaal gaat smelten...
Onderweg zie ik in het licht van de koplampen de bomen langs
de weg met zeker zomaar 30 cm en meer sneeuw op hun takken
die met hun punten bijna de weg raken en daarmee een buiging
lijken te maken voor het hooggeëerde bezoek. De sneeuwlaag
op de takken is echt immens dik en geeft een heel surrealistisch
beeld. Foto's maken vanuit de bus is niet mogelijk. Ten eerste omdat je geen bewegingsruimte hebt omdat we allemaal Michelinmannetjes zijn, ten tweede omdat de ramen tijdens de rit bevriezen... aan de binnenzijde... en ten derde is het wel handig als je
camera niet in je tas maar in je handen zou zitten. Dufkop... dan
maar met de iPhone wat niet echt een succes is. Zoals eerder al
gezegd zat dus die blondine naast mij maar ze was zo druk met
haar smartphone dat ik haar maar niet aansprak. Had ik dat nou
maar wel gedaan...
Na een goed uur zijn we bij de grote blokhut waar we met z’n allen beginnen de wc te overbelasten want vooral het laatste deel
van de weg was nogal hobbelig en de bus had gelukkig betonnen vering dus met alle blaasvullende gevolgen van dien klotst
het bij menigeen dan ook achter de ogen.
Iedereen wordt verzocht zijn kleding te controleren en zorgvuldig
dicht te maken. De bontkraag om mijn capuchon zag ik als een
grappige gadget toen ik hem kocht. Effe niet dus. Dat spul sluit
wel degelijk koude lucht buiten mits op de juiste manier aangebracht. De bivakmuts van LowePro (zelfde merk als van mijn fototassen) heeft gaten voor de mond en en een soort afdak over
de neus zodat je toch vrij door je neus kunt ademen, heel fijn dat
je bril daar toch heel anders over denkt en die beslaat acuut. Het
is dus even de juiste plek voor de diverse gaten vinden om te
voorkomen dat je ofwel niets meer ziet ofwel vacuumverpakt in
de lente onder de sneeuw vandaan komt. Vervolgens horen we
dat het weliswaar maar een 2-300 meter lopen is maar wel bergop. Niet naast de paden gaan lopen omdat je dan kunt wegzakken en terugglijden. Iedereen krijgt een zaklampje mee om bij te
lichten want het is echt zo donker dat je de sneeuw onder je voeten nauwelijks kunt zien.
We lopen de heuvel op en klimmen zeker 35 en hier en daar 45%
over een aangestampt sneeuwpad. In ganzenmars want het pad
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is niet te breed en ernaast is de
sneeuw weliswaar praktisch even
hoog maar heel los. Dat ondervindt
een van de Japanse dames die er in
wegzakt voorover valt en de sneeuw
van wel zeer dichtbij mag bekijken.
Bij het opstaan heeft ze kennelijk
geen grip op de ondergrond en als
een duikelende dolfijn kiept ze meteen met een duik weer voorover de
sneeuw in. Ik wil er om lachen en
doe dat dan ook inwendig want ik
kan mij de energie daarvoor niet veroorloven. Het is praktisch niet uit te
leggen hoe het is om met volle bepakking die ijsberg op te klimmen.
Drie broeken, 2 shirts, 2 vesten, een
thermische gezichtsbeschermer en
een jas die een Michelinmannetje
van je maakt moeten je warm houden. Maar als je met een rugzak van
Bescherming, geen luxe maar noodzaak. Mijn bril bleek op deze manier
een kleine 10 kilo en een statief van 7
een goede bescherming van mijn ogen dus de sneeuwbril was niet nokilo als een dwarsgedragen aanvalsdig. Zorg wel voor bescherming als je niet brildragend bent. De lucht is
geweer aan het klimmen bent dan
droog en koud en dat is geen feest want je ogen hebben weinig bloedvahoudt die kleding je echt niet warm.
ten en dus nagenoeg geen verwarming!
Het is een godvergeten persoonlijke
thermonucleaire sauna waarin de
temperatuur zo hoog oploopt dat ik zelf een soort Aurora uitstraal. Vraag me niet hoe maar op een of andere manier leg ik de
link naar honden die alleen maar kunnen afkoelen door hun voetzolen en longen. Mijn voetzolen, hoewel kurkdroog, zijn dermate
geïsoleerd dat mijn sokken ervan zouden kunnen smelten dus
da's geen optie en mij dat realiserend neem ik een drastisch besluit. Ik gooi mijn capuchon af (er resteren dan nog drie lagen!)
en trek mijn gezichtsbescherming naar beneden om mijn hele
aangezicht als radiator te gebruiken en zuig bij iedere stap mijn
longen extra diep vol met lucht van -27 graden. Na een meter of
dertig merk ik het resultaat. Het bloed in mijn longen schrikt als
een gekookt ei onder een winterse kraan en stroomt koeler terug
mijn lichaam in. Bovenop de berg is mijn snor veranderd in een
grillige spoiler die wel wat weg heeft van de meteoriet uit de film
Armageddon. Slagroom er op en ik win het van Hertog met zijn
designijs.
Bovenop de berg is een soort van kleine houten hut met een vuurtje en warme dranken en zo. Heel fijn maar als ik dat zoek dan
weet ik betere plekken dichter bij huis zonder als een karrepaard
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De melkweg gekleurd door de opkomende
Aurora. Circa 100 miljard sterren alleen al in die
wolk welke ongeveer een kwart van onze
melkweg vormt.

tegen een sneeuwheuvel op te ploeteren. Onze gids duikt na te
hebben gewezen op de reflectie van de Aurora en dat ze in aantocht is die hut in en dat is dan ook het laatste wat ik van hem zie
in de daarop volgende twee uren. Ik vroeg me al af hoe hij dat
met zijn piercings ging oplossen want uit literatuur wist ik al dat
die dingen geen feest zijn in deze bar koude omstandigheden,
sterker nog, gewoon gevaarlijk. En aangezien hij erbij loopt als
Jantje Optilon... Gemiste kans... Ik ben verre van een astronoom
maar weet wel wat te vertellen als het daar over gaat en gedurende de tijd daar vertel ik een en ander aan diverse mensen die dat
leuk vinden en dat zijn er toch wel aardig wat. De melkweg, het
stelsel waar onze zon deel van uitmaakt is met het blote oog te
zien maar de camera registreert erg veel van de Aurora en maakt
dat de melkweg er nogal rood uit komt te zien. Op de foto is het
de lichte gevlekte band van rechtsonder naar iets links van het
midden boven. Alleen al in onze melkweg bevinden zich miljarden sterren. En veel puntjes die wij als sterren ervaren... zijn complete melkwegstelsels... Op sommige van mijn foto’s zie je ze als
sterren met een eliptisch vlekje er omheen.
Jupiter is goed te zien en van de Pleiaden kan ik 5 van de 7 grootsten met het blote oog onderscheiden en ik neem zelfs het licht
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van de andere 500 sterren waar die tot de pleiaden behoren. Orion, de grote beer en de poolster zijn niet moeilijk te vinden maar
door de hoge breedtegraad moet je je nek af en toe wel breken
om loodrecht omhoog te kunnen kijken. Ik erger me aan die
knaap van een gids die hier zoveel meer van had kunnen maken
want hij verdient hier wel heel leuk aan met een minimale inspanning. Fin finito...

Op de voorgrond de infrarode focuszoekers van
andere camera’s

Intussen maak ik echter de ene foto na de andere en dat doen er
meer tot men in de gaten krijgt dat die van mij er toch wel erg gelikt uitzien. Utsukushī!!! klinkt het uit de Japanse monden en dat
zijn er nogal wat: ‘mooi’ en tja al heb ik ze zelf gemaakt, ik kan ze
geen ongelijk geven want ik sta zelf toch ook wel versteld van
wat er op dat kleine schermpje verschijnt.
Ik heb echter wel een probleem met al die prutcameraatjes die
iedereen bij zich heeft. Ze geven infraroodsignalen als vuurtorens
en die komen in volle rode glorie op mijn platen terecht en natuurlijk... ze flitsen... kansloos dus. Ik heb niet alles op haren en snaren gezet om met prutplaten huiswaarts te keren en grijp zonder
verder nadenken subiet in: “Everybody please hold your camera
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for a moment as i get all your infrared signals in my shots!” Dat
werkt!
En dan komt er een gochemerd om de hoek met de vraag of ik
hem samen met nog iemand kan fotograferen met de Aurora als
achtergrond... Nou liep ik eerlijk gezegd met een vaag idee in die
richting in mijn hoofd en heb er extra spullen voor bij mij maar die
waren in de praktijk minder realistisch te gebruiken om de doodsimpele reden dat overal uitgeademde vochtwalmen neersloegen
op de camera's en dergelijke artikelen. Zo was mijn zonnekap
binnen een half uur wit terwijl ik er toch niet continue bij in de
buurt was. Dusssss... wat ging ik doen? Eigenlijk redelijk simpel,
het was alleen even experimenteren. Bij de blokhut onder aan de
heuvel hadden we die LEDlampjes gekregen en die geven een
heel mooi daglicht benaderend licht, en veel ook! Dus... mensen
een meter of 6 van mij af en mijn diafragma van 2.0 naar 3.5 en
30 seconden belichten waarbinnen ik met behulp van een van de
andere mensen de slachtoffers een seconde lang (zeer wilde
schatting) met het lampje liet beschijnen waarmee je ze er als het
ware inschildert. Het werd even hilarisch toen ik voor een belichtingsexperiment om een model vroeg en het nog dringen werd
ook. Als ongeleid projectiel riep ik er dan maar achteraan of de
dame in het gezelschap dat in de schootslijn treedt ook een bikini
bij zich heeft. Het wisselende resultaat was niets anders dan
spectaculair en het hek was van de dam!
Dan word ik er op gewezen dat we terug gaan naar de blokhut
om de bus weer op te zoeken dus pak ik de hele handel weer in
waarbij voor de tweede keer mijn statief dat ene voetje verliest
wat gelukkig door een van de aanwezigen word opgemerkt en
gered. Mijn mooie waterdichte rugzak Lowepro Dryzone 200 blijkt
te zijn bevroren en de zware buitentas met zijn dito zware waterdichte rits zijn zeer stug en werken in het geheel niet mee, de rits
wil niet eens meer sluiten. Geweldige rugzak maar bij deze extreem lage temperaturen heb je er dus niet veel aan. Eenmaal op
weg naar beneden gloeit de Aurora ineens flink op en een groot
zachtgroen gordijn met een enorme verticale uitloper rijst ‘vlak’
voor ons op alsof het doek
valt na een indrukwekkende
voorstelling. Een van de mensen stopt de afdaling resoluut
en haalt zijn statief en camera
tevoorschijn en ik volg hem.
Maar tegen de tijd dat we de
foto kunnen maken is het licht
al weer behoorlijk op zijn retour, zo snel kan het gaan.
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Toch is het een van de mooiste foto's van die avond geworden.
Op de foto zie je ongeveer de helft van wat we zagen toen hij ineens opgloeide.
Onderaan de heuvel in de grote blokhut bestormd iedereen mij
met de vraag om webadressen en laat ik iedereen pen en papier
of smartfoon gereed houden zodat ik het maar een keer hoef 'om
te roepen'. Wat een gekkenhuis. Maar ja er moet mij dan ook wel
1 ding van het hart. De kans dat je het noorderlicht ziet met het
blote oog is niet groot en dan bedoel ik zoals je het op foto's ziet.
Wat we op gegeven moment zagen was niet meer dan een soort
zachtgroenwitte ‘mist’ maar dan met dit verschil dat je de sterren
er glashelder doorheen ziet.
Dan terug de bus in. Op dit moment is de opzet van deze reis omgezet in concreet resultaat. Nu zien of dit kan worden verbeterd.
Daar is in principe alle tijd voor want ik had dus even niet verwacht dat ik binnen 24 uur na aankomst al de eerste serieuze resultaten zou binnenhengelen.
Rond een uur of half twee ben ik weer in het hotel maar van slapen komt de eerste twee uur niet veel. Ik zeul de zooi naar mijn
kamer en haal een sloot antieke koffie uit het restaurant die zo
oud is dat het museum geen interesse meer heeft maar het is
vloeibaar, zwart en warm dus het classificeert voor bruikbaar. De
camera gaat aan het infuus en mijn MacBook Air loopt vol met alle beelden die ik vervolgens eerst door Lightroom haal om uit de
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krochten van de enorme rawbestanden alle beetjes beeldinformatie die er maar inzitten op te boren. Uiteindelijk heb ik een keuze
voor een eerste resultaat gemaakt en wil ik die dus uploaden
naar mijn Finlandpagina. Finito dus. De software laat het afweten.
Na twee pogingen zie ik dat dit niet direct een aanwijsbare oorzaak heeft en hak de knoop door en bouw van de grond af aan
een andere gallerie op om die er vervolgens in te lassen. Opgelost en weer wat om over na te denken.
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DAG DRIE, ZONDAG, TIJDVERLIES, BIJNA
NUTTELOOS

Na tot half tien te hebben geslapen tref ik in de ontbijtzaal de
Japanse dames en kom het een en ander aan de weet wat voor
mij van belang is bij het plannen van mijn volgende reis naar
Japan. Na een snelle hap naar binnen te hebben gewerkt werk
ik op mijn kamer mijn weg door facebookpostings en de gisteren geschoten platen. Daar zit leuk spul tussen en als de rest
van de week niets meer wordt dan kan de reis in ieder geval nu
al als geslaagd worden beschouwd.
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Omdat ik verwacht dat ik 's-avonds weer op pad ga slaap ik 'smiddags nog een paar uur en om zes uur sta ik voor het restaurant dat een desolate indruk maakt. Nu is dat natuurlijk wel het
laatste waar ik over zal inzitten maar er ontbreekt iets wat belangrijker is... voeier! De eigenaar, kalend met een baardje, komt naar
me toe en maakt in helder engels duidelijk dat het hier een zondagavond betreft en dat de keuken dus is gesloten. Ehhh... hotel... gasten... verzorgen... centjuhs verdienuh? Er gebeuren dan
drie onvermijdelijke dingen:
1. ik ga dit niet geloven
2. ik geloof dit niet
3. ik moet er aan geloven.
“Er zit een goede pizzeria hier 5 minuten verderop” zegt Kaalbaard zonder blikken of blozen. Ik slik een uitbarsting in en ga via
mijn kamer om kleding te pakken de straat op, op zoek naar voer.
En dan valt het volgende kwartje duidelijk als in een lege oliedrum. Het is zondag. Dus geen trip vanavond. Grrrr... zondag
klotedag. Wat heb ik daar nou aan? Kost alleen maar tijd en de
Aurora heeft geen zondag hoor. Kleine troost is dat het redelijk
bewolkt is (lees: net niet potdicht)en dat is zowiezo niet best. Ik
loop het halve centrum in de rondte peinzend wat ik zal eten
waarbij Subway en de meest noordelijk gelegen MacDonalds serieuze opties aan het worden zijn.
Uiteindelijk dan toch maar naar Trocadero de pizzatent. Ik bestel
een pizza en krijg er drie althans, je zou er drie van kunnen maken. Genoeg voor een compleet weeshuis. Met een bak salade
erbij die er wezen mag en die op zeker op gaat. Halve liter bier
erbij die ik haalde bij een zogenaamde “Kiosk”, wie doet je wat?
Nou niemand dus want de helft van de pizza blijft over terwijl de
laatste hap de weg naar binnen met een lantarentje moet zoeken.
Nokkieplof...
Dan kan ik twee dingen doen, naar mijn laptop of de tv gaan zitten staren of alsnog naar het meer lopen om te kijken of er toch
nog een gaatje in de bewolking komt. Ik kies voor het laatste wat
gewoon nergens op slaat want het noorderlicht is iets groter dan
een sleutelgaatje in de bewolking. Met wat vage hoop die eigenlijk reeds in de schoenen is gezonken loop ik naar het meer en
weer valt me op dat de sneeuw op de heuvel die ik moet afdalen
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stroef is als mul zand. Maar inderdaad zit de hemel gewoon op
slot. Gooi het maar op de onervarenheid. Ik schiet wat skylineplaatjes en keer daarmee huiswaarts. Duffe avond, afgekeurd. Later thuis blijkt dat bij minutieuze bestudering van deze opnamen
er toch een band en een vage reflectie van de Aurora op staan!
Het zal niet op elk soort scherm even goed zichtbaar zijn maar
boven de horizon en tussen de wolken door hangt onmiskenbaar
een, zij het zwakke, groene band.
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DAG VIER, LAPLAND SAFARIS, AURORA OP DE
RIVIER BIJ -35°C

Aan het ontbijt tref ik weer het Nagasaki-trio die al een plekje
hebben vrijgehouden en mij begroeten met een vrolijk Ohayo!
Ik grijns en zeg ook ohayo en verzamel vervolgens het een en
ander aan ontbijtwaren waarvan ik me opnieuw min of meer afvraag of een en ander nou wel zo verstandig is als ontbijt zoals
stukjes appeltaart en tulbandcake. Voor mijn gemoedsrust ligt
er haring in een vage maar niet onsmakelijke zoetige saus naast
en een nest van de bekende minivisjes. Een schaaltje met een
Makrodiepvriesfruitcocktail completeert het geheel van dit palet aan explosies voor de smaakpapillen.
De dames trekken verder naar het noorden vandaag en zetten
vanaf daar via Zweden de terugreis naar Japan in. We laten de
hoteleigenaar een foto maken van ons vieren en ik verdwijn
naar mijn kamer om mij te wapenen tegen de buitenlucht van
-20 graden om een poging straatfotografie uit te voeren.
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Ik loop richting de rivier en maak een paar foto’s. Aan de overkant van de rivier ligt tussen de autobrug en de spoorbrug een
camping. Niet dat je dat nu zo duidelijk kunt zien maar ik weet
dat omdat mijn moeder daar ooit is geweest toen ze samen met
haar toenmalige vriend enkele zomers door Finland trok. Typisch
hoe beide paden elkaar kunnen kruisen want ik kwam hier pas
achter toen de reis al helemaal geboekt was en ik mij herinnerde
dat zij in een plaats was geweest waar de kerstman woont en dat
blijkt Rovaniemi te zijn. Stuur een kaart naar de kerstman en hij
komt hier terecht.
Ik zwalk wat over de straten rond de Rovakatu en de Koskikatu
en het plein dat naar de Finse band Lordi is genoemd die ook al
uit Rovaniemi blijken te komen en zet rond 16.40 weer koers naar
mijn hotel waar ik al vlakbij ben omdat ik de schemering wil zien
invallen aan het meer. De schemering neemt er de tijd voor en
heel traag verkleurd de hemel via vele adembenemende kleuren
van framboos tot diep marineblauw.
Ik ga nog een uurtje proberen wat bij te slapen want vanavond is
het dus wel feest en ik wil fit zijn om de kou en het stilstaan te trotseren. Om 6 uur sta ik ook vandaag dus als eerste in de eetzaal
en eet prima, glas rode wijn of wat daar in ieder geval voor moet
doorgaan, afgemeten tot op de gierige milliliter erbij en de maaltijd is compleet.

Mijn polarisatiefilter doet iets vreemds met de
lucht, hij vormt een soort parabool in plaats van
dat hij de hele lucht verzadigd. Ik weet het niet
exact maar ik wijt het aan de zeer lage zonnestand en de hoge breedtegraad en daar kan ik
niet ver naast zitten.

Om 20.40 word ik opgehaald voor tour 2 en dat geeft mij ruim de
tijd om mijn spullen weer bij elkaar te rapen en de checklist in
mijn hoofd twee keer af te lopen en de rust en energie toe te laten voor die 2 uur toppresteren.
Aangekleed en wel vlucht ik naar de buitenlucht want ik lijk wel
een wandelende kerncentrale. Er komt dit keer een enorme touringcar voorrijden en ik heb twee stoelen voor mijzelf. Gelukkig
maar want in de bus gooi ik mijn jas uit en de beide vesten open
om, serieus!, wat koelte te krijgen.
We gaan eerst weer kleding halen maar voor mij is dat niet nodig.
Men raadt het mij toch aan om hun thermo-overall te nemen maar
na afgelopen zaterdagavond weet ik dat ik mijn kleding kan vertrouwen en tot verbijstering van de Finnen sla ik het aanbod beleefd maar resoluut af. Wat dit bedrijf aan spullen heeft liggen is
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bijna niet te beschrijven... letterlijk kamers en hallen vol overalls,
laarzen, wanten, sokken noem-het-maar-op. Dit is een paar maatjes groter dan Lapland Welcome van afgelopen zaterdag, *Fin*omenaal zullen we maar zeggen. Het duurt mij allemaal veel te
lang en veel te laat naar mijn zin draait de bus dan eindelijk de
weg naar het noorden op.
Om even over tien uur komen we aan op de rendierboerderij en
ik stap uit de bus en ben blij toe ook. In de bus heb ik mijn kleding in orde gemaakt terwijl iedereen uitstapte, met twee stoelen
voor mijzelf geen enkel probleem. Maar zodra ik die kleding dicht
heb zitten begint de warmte zich weer op te hopen en voel ik mij
weer die wandelende kerncentrale. We staan op het noordelijkste
punt dat ik heb bereikt, een behoorlijk eind boven de poolcirkel,
tussen de gebouwen van een reindeerfarm maar de dieren zijn
niet te bekennen. Wanneer iedereen gepakt en gezakt klaarstaat
en is gewezen op de warme wc dalen we af naar de rivier. De
breedte is moeilijk schatten in het donker maar Finse rivieren zijn
niet van de categorie mestslootje en de overkant is nauwelijks te
vinden. Ik hou de schatting op 100-150 meter breed. Ze ligt in
een soort dal waardoor de koude zich daar fijn verzamelt met als
resultaat dat we op een ijslaag staan die een meter dik is. Toch
worden we wel gewaarschuwd dat er water op kan staan. Hoe ze
dat willen verklaren bij een temperatuur van circa minus 35 graden weet ik niet. Normaal is dan mijn nieuwsgierigheid wel gewekt maar nu kom ik voor de Aurora en daarvan kan ik geen se-
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Links Jupiter en rechts de 500 sterren van De Pleiaden. De zes helderste sterren vormen de begrenzing. De afstand van de meest linkse naar de

conde missen! Krakende sneeuw onder mijn Icepicks van The
Northface geven mij rillingen terwijl ik het afleg van de hitte en ik
pas opnieuw de truc toe van het diepe inademen van de bizar
koude lucht om mijn lichaamstemperatuur te reguleren. Na de ervaring op de heuvel afgelopen zaterdagavond weet ik nu een
beetje waar ik op moet letten en al snel zie ik de Aurora hangen.
Weer Raak!!! Maar een ding moet mij van het hart. De prachtige
foto’s die je overal ziet zijn zelden wat je in werkelijkheid te zien
krijgt. Op de eerste foto in deze reeks zie je hoe ik het in de duisternis van de nacht echt heb gezien. Door op de juiste manier het
contrast te beïnvloeden haal je er details uit die de camera wel
ziet maar het blote oog bijna niet. Hoe je dat contrast moet beïnvloeden hang af van het effect dat je wilt bereiken. Om de melkweg zichtbaar te maken zul je alle contrast eruit moeten gooien
want de nuances in de melkweg zijn uitermate subtiel. De weergave van individuele sterren zal dan moeten worden opgeofferd.

meeste rechtse ster van De Pleiaden is 12 lichtjaar.
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Iedereen pakt zijn spullen uit wat wederom varieert van een binnenzak met een kruidvatcamera tot heftig professioneel spul en
mensen die niet gewend zijn om in donkere omstandigheden te
werken zwaaien als mobiele beschonken vuurtorens met hun zaklantarens en mobieltjes naar alle windstreken. Heel fijn... zo wennen je ogen echt aan de duisternis.
Ik schiet de ene na de andere plaat want langzaamaan trekt de
lucht vol met wolken en dan is het over! In mijn enthousiasme en
gedrevenheid denk ik er niet meer aan dat ik in elke want een heatpack moet schuiven en zo koelen mijn handen na verloop van
tijd toch fors af omdat ik die continue tevoorschijn moet halen om
mijn camera te bedienen. Op de grote foto hierboven staan drie
vallende sterren, onze melkweg en in ieder geval helemaal linksboven een andere melkweg
Na een krap uur is het volk op de rivier gedecimeerd doordat de
koude door hun toch niet lullige kleding begint te komen en heb
ik de ruimte en geen last meer van zaklantarentjes en zo. Het is
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flink kouder dan op de heuvel van zaterdagavond maar dat is te
verwachten. Of je nou op een heuveltop staat waar de koude
lucht vanaf stroomt of dat je op een meter ijs op een in het landschap verzonken liggende rivier staat waar de koude lucht zich
verzamelt. Na anderhalf uur beginnen mijn voeten dan ook langzaamaan de koude te registreren en mijn benen worden wat koeler. Voor de goede orde het begint aan te voelen als een paar
gympen, een spijkerbroek en een jacky bij een graad of 10 en
weinig wind in Nederland terwijl ik in werkelijkheid bij 10 graden
zwaar zou oververhitten in deze kleding. Dat ik dus wel effe HEEL
blij was met deze investering!
Rond middernacht breken we op en keren we weer huiswaarts.
Het halve volk zit met diverse gradaties van kou tot verkleuming
in de bus maar mijn kleding heeft haar werk weer feilloos gedaan
en ik zit topfit door mijn beelden te bladeren. Rond een uur of een
ben ik de laatste die door de bus word afgeleverd bij het hotel.
Weer een succesvolle avond afgesloten!.
38

Soms nam de Aurora de halve hemel over
en leek het wel egaal. Op mijn telefoon
komt een bericht uit een noordwestelijker
deel van Lapland binnen waar de hele hemel groen is. Dat klopt dus wel want op
deze foto kijk je naar het noord-noordwesten.
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DAG VIJF, STRAATFOTOGRAFIE, F-18’S EN HET
SNEEUWHOTEL

Een wat rustiger dag is aangebroken. Het doel van de reis is
ruimschoots bereikt en dat betekent dat er wat druk van de ketel af is. Maar omdat je nu eenmaal niet dagelijks bovenop de
poolcirkel zit en omdat straatfotografie een steeds belangrijker
deel van mijn fotografie uitmaakt heb ik dus nu ruim de tijd om
ook dit subdoel van de reis te realiseren. Ik heb via iemand die
ik zaterdagavond op de heuvel ontmoette gehoord van een nabij liggend sneeuwhotel. Bij Lapland Safaris is een excursie te
regelen om daar heen te gaan dus mijn eerste gang is naar de safaritent om dit te boeken. Wanneer dat geregeld is heb ik tijd
voor de straatfotografie.

40

Ik loop nog even naar de bevroren rivier en zie de zon een handbreedte boven de horizon staan. Misschien op het eerste gezicht
niet zo bijzonder ware het niet dat het 12 uur is en de zon dus gewoon niet hoger zal komen. Dan realiseer je je dat je behoorlijk
hoog op het bolletje staat.
Op het Lordiplein is een glijbaan gebouwd. Leuk. Maar deze is
geheel gemaakt van ijs- en sneeuwblokken zoals ze ook het
sneeuwhotel maken. Grappig dat ik dat nu pas zie nu ik net die
trip naar het sneeuwhotel heb geboekt terwijl ik inmiddels al aardig wat keren over dit plein heb gelopen.
Dan ineens is er een hoop vliegtuiggeluid boven mij maar dit is
geen commerciele jetliner. Straaljagers! Ik speur de hemel af wat
tussen de gebouwen van de Koskikatu vlakbij het Lordiplein nog
niet meevalt en dan ineens rechtboven mij op een goeie 500 meter hoogte 2 F-18 Hornets van de Finse luchtmacht gevolgd door
nog twee. Niet zo heel vreemd bedenk ik mij dan want Rovaniemi
Airport is ook een militair veld en de Russische grens ligt hier een
krappe 130 km vandaan.
Op het plein is een heel nest schoolkinderen neergestreken dat
onder de bezielende leiding van een dame staat te zingen. Bij
-15 graden. Ieder zijn hobby denk ik en om thuis de Finse taal te
laten horen film ik dit tafereeltje. Het Fins was, is en blijft een raadselachtige taal waar werkelijk geen touw aan valt vast te knopen
en veel verder dan heii (hallo) odota (wachten) kiitos (dank je) en
hissi (lift) kom ik deze dagen niet. Oh ja... punaviini (rode wijn).
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Ik ga terug richting het hotel waar ik om kwart voor vijf opgehaald
word voor het sneeuwhotel en in de tussentijd zijn Facebook en
skypen met het thuisfront het tijdverdrijf.
Het sneeuwhotel ligt op ongeveer 20 kilometer rijden en aangezien ik de laatste ben die opstapt zet de bus direct koers naar dit
diepvriesavontuur. Aan boord van de bijzonder brede bus blijken
mensen te zijn die er daadwerkelijk gaan overnachten. Bij aankomst splitst de groep dan ook in de decadenten en het gepeupel waarbij het gepeupel blij is met de decadenten want zonder
hen zowiezo geen sneeuwhotel dus goed beschouwd genieten
wij van hun duurbestede centen en dat is dus lol dubbelop.
Goed geregeld!
De locatie waar het hotel staat is aan een meer waar in de vroege
winter sneeuwmachines als ketters uit lurken om vervolgens een
bult van 25.000 kuub aan sneeuw uit te spugen. Dit pers je in mallen en met die diepvrieslego bouw je het hotel, da's alles... Maar
wat ooit met een paar ruimtes begon is nu een heus complex geworden met 35 kamers en suites, 3 restaurants, een kerk met altaar, een kroeg, twee saunacomplexen en een openluchtjacuzzi.
In de kamers valt niet veel te beleven maar de suites zijn ware
beeldhouwwerken. Ik wacht iedere keer geduldig tot een ruimte
leeg is om er een mooie plaat van te schieten maar het is druk en
er zijn meerdere groepen die elkaar in rap tempo opvolgen omdat op gegeven moment de ruimten vrij moeten zijn voor de 'bewoners'. Mijn geduld en niet gebruiken van flitslicht valt op en ik
krijg een duits sprekend meisje mee, of zij eigenlijk mij, als persoonlijke gids met de opdracht overal tussendoor te laveren en
mij de kans te geven die platen te schieten. Ik sta even met mijn
ogen te knipperen bij wat hier gebeurt en schrijf een stukje karma
af voor zoveel mazzel. En Linda is een enthousiaste gids die van
alles en nog wat over het hotel verteld en die mij feilloos tussen
de groepen door loodst met slechts hier en daar een klein oponthoud. Een perfecte symbiose waarbij andere bezoekers en ik totaal geen last van elkaar ondervinden en krijgen wat we willen.
De sauna's zijn een verhaal apart. Ze zijn 100 keer te gebruiken
omdat ze natuurlijk smelten onder de hoge temperatuur van 70
graden. Maar na die 100 keer zullen ze niet instorten, het is dom-
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weg dat de ruimte dermate groot is geworden door het smelten
van de wanden dan ze de ruimte niet meer op 70 graden krijgen.
Te groot voor de kachel die er staat. De verlichting in het hotel is
fleurig te noemen en komt zwaar verzadigd op de plaat te staan.
De enige manier om dit te lijf te gaan is schieten in RAW en uit
allemacht aan de sliders trekken om alle tinten en helderheden
binnen de kleurprofielen te hijsen zodat je uiteindelijk te zien
krijgt wat ik in werkelijkheid kon zien. Schiet dit in jpg en kunt het
vergeten. Dat ik dit uiteindelijk in jpg aflever komt door een nauwgezet volgen van de colourmanagementregels. Schieten in RAW
en na bewerken en fatsoeneren de conversie naar jpg.
Na een glas warme bessensap die best lekker is moeten we het
terrein verlaten en kan club decadent haar gang gaan.
En dan... nog twee avonden te gaan en twee keer met succes de
Aurora gezien. In beide gevallen ver van de stad om het stadslicht te mijden. Een goed plan maar foto's van de Aurora boven
verlichte gebieden en de kracht van zelfs de zwakke Aurora zoals ik die heb gezien maken het eigenwijze weer in mij los. Tegen
10 uur maak ik mijn spullen weer klaar voor een volgende poging
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die ik aan de oever van de rivier (want dat blijkt die enorme oppervlakte te zijn) van Rovaniemi ga wagen. Uit ervaring en verhalen weet ik inmiddels dat tussen 22.30 en 02.30 de kans op de
Aurora het grootste is en uit de weerberichten maak ik op dat er
vanaf 22.30 een gat in de bewolking komt. Hoe lang dat gaat duren is iets waar de diverse meteorologische orakels het niet over
eens zijn dus niet getreuzeld en gaan met die handel. Terwijl ik
mijn kleding weer zorgvuldig aantrek voel ik de temperatuur alweer oplopen en eenmaal in mijn nog open hangende jas sjouw
ik met het zware statief en de camera puffend van de warmte de
gang en de trap af naar de voordeur. Naar buiten! En snel! De
lucht van rond de -20 graden is zeer welkom en ik steek de weg
over om via het parkje en wat sluip-door-kruip-door-routes bij de
tunnel te komen die naar de oever van de rivier leidt.
En dan... eerst maar kijken waar het noorden is en dat is het
minst moeilijke want Orion en Jupiter staan te schitteren aan het
firmament en die moeten respectievelijk op 7 en 9 uur staan en
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dan kijk je om deze tijd pal naar het noorden. Het noorden waar
tot mijn niet geringe genoegen een groot zwart gat gaapt tussen
het licht van Rovaniemi en een dorpje en de luchthaven aan de
overkant van de ijsvlakte. De sterren prikken door het vele omgevingslicht toch nog een miljoen gaatjes in het zwarte plafond en
wanneer mijn ogen wat gewend zijn zie ik een witte wolk die
geen wolk kan zijn... No way! Ik zet mijn camera neer, schakel
hem in de masturbatiestand en de zelfontspanner telt 2 seconden af om de camera de kans te geven om volledig stil te staan.
Dit is zelfs bij een 24mm op fullframe en een camera zonder stuiterende spiegel nog nodig dus hou je daaraan, zo niet? Dan
gaan alle sterren vegen van de bewegingen die nog in de camera zitten. 'Klik'... en het verwerken van de 30 seconden belichtingstijd laat de camera licht zoemend de perfecte stilte verstoren. 'Verwerken' verdwijnt geluidloos van het LCD-schermpje en
het rode lampje dat het wegschrijven van de gegevens op het
kaartje aangeeft gloeit enige seconden op. Wanneer dat is gedoofd en het LCD-scherm weer de configuratie van de camera
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vertoond druk ik op het weergaveknopje... even een zwart
scherm en dan... De Aurora! Ik had gelijk! Voor de derde keer op
rij is het raak! Ik maak een aantal shots achter elkaar en zie op
gegeven moment de witte wolk een stuk helderder worden en
maak direct een opname die er mag zijn! Laat mij maar eigenwijs
zijn, laat mij maar mijn eigen spoor volgen. Dat is dus een van de
redenen waarom ik alleen ga op zo een reis, je hebt gewoon
niets aan mij als gezelschap en ik heb niets aan mensen die me
alleen maar belemmeren in mijn eigenwijze redenaties, het enige
wat mij bezighoud is mijn reisdoel. Obsessief? Misschien wel
maar ik bereik doelen die anderen laten schieten alleen maar omdat er anderen bij zijn. Egocentrisch? Zelfzuchtig? Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wel maar ik geef niet een klein
vermogen uit om vervolgens met magere resultaten thuis te komen. Dat is het verschil tussen iets meepikken en er volledig voor
gaan en dan kies ik voor dat laatste, voor mijn methode.
Zo'n moment van overwinnende eigenwijsheid geeft me het gevoel dat ik heb gerealiseerd wat binnen mijn bereik lag en ik ga
zeer tevreden terug naar het hotel omdat de wolken weer terugkomen en het schouwspel er nu echt op zit.
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DAG ZES, CULTUREEL MUSEUM ARKTIKUM

Functioneel gezien zit het er weer op maar ik heb nog een volle
dag te gaan en neem het er van door eens lekker uit te slapen,
nou ja uitslapen... herrie op de gehorige gang voorkomt dat dus
ik sta maar op en ga in de eetzaal mijn relatieve kamerprijs proberen te verlagen. Na dat ontbijt zoek ik op hoe laat het museum open gaat en aangezien ik daar alle tijd voor heb puzzel ik
eerst maar eens mijn koffer en statieftas weer in elkaar. Ondanks de kadootjes lukt dat redelijk snel en ik maak vast een
begin met het typen van dit verhaal.
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Nog even het inchecken op mijn vluchten regelen en om tien over
half twee sta ik voor de ingang van het museum waar ze ook al
met mallen met sneeuw aan het bouwen zijn geslagen. Het lijkt er
op dat het een amphitheater gaat worden. Later hoorde ik van Katariina, de knappe blondine, dat het een catwalk werd voor een
modeshow.
In het museum tref ik van alles en nog wat aan wat met het poolgebied en de Lappen te maken heeft. Fleurige traditionele kledij,
gebruiksvoorwerpen, een heuse rondtrekkende fotostudio en maquettes en voorwerpen met betrekking tot de tweede wereldoorlog. Ze hebben hier hun portie wel gehad met de moffen en het
hele niet-aanvalsverdrag met de Russen dat uiteindelijk niets
waard bleek te zijn.
In verscheidene delen van het museum mag niet worden gefotografeerd. Dat kan twee redenen hebben. Als eerste omdat ze
graag zelf de plaatjes op anzichtkaarten of in een boek verkopen
maar dat kan ik niet vinden in de uitgebreide museumwinkel dus
moet het zijn vanwege het UV-licht dat de flitsers uitzenden en
waarvan is gebleken dat spullen ervan kunnen verbleken. No problem. Mijn camera is dermate lichtgevoelig dat ik niet hoef te flitsen dus ik schiet er gewoon lustig op los. Ik betaal niet voor niets
entree zeg. Er zijn talloze leuke dingen te zien en het Evoluongehalte is behoorlijk hoog maar dat ga ik niet allemaal beschrijven.
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Wat wel erg leuk had kunnen zijn is een Auroramachine. Dit apparaat in een kooi van gaas vanwege de enorme electrische spanningen bootst een heuse Aurora na! Alleen istie kaputtowitz...
Damn... Ik koop nog een boek met Aurorafoto's en sla meteen
mijn slag voor de verjaardag van mijn vriendin Dimphy en poets
dan den spreekwoordelijke plaat.

Op straat kom ik bulldozers tegen die de enorme sneeuwhopen
wegscheppen in vrachtauto's waarschijnlijk omdat er weer een
lading sneeuw wordt verwacht en anders om te voorkomen dat
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de stad verzuipt wanneer de temperatuur ineens gaat oplopen.
Met een omweg loop ik naar mijn hotel. De kleur van de lucht is
te mooi om te laten schieten en deze zonsondergang wordt dus
vereeuwigd, in ieder geval voor mijzelf. Dan vind ik het welletjes
en brei er een eind aan. Het diner is als altijd eenvoudig en goed
en de wijn is nog steeds een soort van mislukte cassisazijn maar
ik reken dat maar tot het avontuurlijke deel van de reis waardoor
het een geheel eigen charme krijgt. Als ik deze onzin niet uitkraam word ik chagrijnig en dat heb ik er nu even niet voor over.
De avond staat verder in het teken van niks. Niks is soms een uitstekend teken omdat het aangeeft dat je door alles heen bent ofwel omdat alles is bereikt ofwel omdat er verder niets te bereiken
valt en ik prijs mij gelukkig in het eerste kamp. Dus de relatieve
kamerhuur nog even wat schrammen geven door lang te douchen (on the road ben ik omgekeerd evenredig milieubewust) en
verder schrijven aan dit verhaal en wat skypen met de thuisfronten. Een van de aurorafoto's heb ik ingezonden op de facebookpagina van Zeiss en zij hebben hem intussen gepromoot op hun
pagina wat een leuke verrassing tussendoor is!
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DAG ZEVEN, HELSINKI VANTAA, SCHIPHOL,
THUIS

Ik ben natuurlijk veel eerder wakker dan de wekker met dank
aan het zachte geschuiffel op de gang wat natuurlijk weer genoeg zegt over de kwaliteit van de geluidsisolerende werking
van de deuren in het hotel. Meteen zegt dat iets ofwel over de
gasten ofwel over de kwaliteit van de bedden want met de evidente mogelijkheid tot spelen van het spel 'raad het geluid'
blijkt dat er kennelijk weinig tot geen nocturne activiteiten
plaatsvinden uit de meer opwindende categorie. Na wat gewoel
blijkt dat ik de slaap niet meer kan vatten en tenslotte is het met
een tijd van 05.50 gezien de donderdag al weer een luxe 25 minuten uitslapen geweest. Maandag om deze tijd zit ik al weer in de
auto vooropgesteld dat de treinen rijden.

51

De rest van de spullen die ik nog even nodig had schuif ik op de
uitgekiende plaatsen in mijn koffer en die lijkt nu als met een plamuurmes te zijn afgevuld. Ik loop zoals inmiddels gewend op
mijn sokken naar de eetzaal. Dit hotel heeft weinig etiquette en is
vooral functioneel iets wat mij meer dan bevalt en ik voel het dan
ook meer als een thuis dan een hotel wat eerlijk gezegd geen beroerde kwalificatie is als je het mij vraagt. Hotels met bedienden
die met een plastic glimlach als knipmessen dubbelklappen voor
je zijn aan mij niet besteed. Misschien wanneer ik 85 ben of zo.
De vruchtensalade van deze ochtend is nog niet goed ontdooit
dus stervenskoud en ijzig en ik laat dit dus schieten ten faveure
van stukken grapefruit en mandarijn die dan ook moeiteloos samen met de zoetere deegwaren hun smeuige duistere einde tegemoetgaan.
Het wordt tijd om op te breken en een voor een haal ik mijn zware
stukken bagage naar beneden. Een hissi (lift, klinkt als hijsertje)
hebben ze niet dus word het de trap op en neer banjeren maar
da's goed voor de beweging.
Uitchecken is een kwestie van sleutelkaartje inleveren want alles
was van te voren geboekt en betaald. De bus blijft gevaarlijk lang
weg en komt dan ook echt geen minuut vroeger dan nodig en
gaat vervolgens op zijn dooie akkertje een hele reutel hotels
langs. Maar het is een speciale luchthavenpendel dus het zal wel
goed zijn en inderdaad draaien we met voldoende tijd over de
luchthaven op. Nou ja... luchthaven... vertrek- en aankomsthal
met bagagebanden worden van elkaar gescheiden door lucht.
Kwestie van linker- en rechterdeel van de hal want zuidelijk en
noordelijk zou al te veel ruimtelijkheid suggereren. Mijn koffer en
statieftas krijgen een lekker warme sjaal met barcode om en
zwaaien mij niet eens gedag wanneer ze achter de balie uit het
zicht verdwijnen om pas in Amsterdam weer met mij te worden
herenigd. Gelukkig is er een redelijk strakke timing want Rovaniemi International Airport biedt minder vertier dan een gemiddelde
plee.
Nadat onze A320 een extra bad van glycol heeft gekregen en ze
haar vleugels weer soepel kan uitslaan volgt een saaie vlucht met
een heus gratis kopje koffie. Het kan er vanaf. Zal wel opge-
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warmd zijn uit de kantineketel van gisteren.
De winkel aan boord biedt niets nieuws ten opzichte van de heenvluchten en ik laat die folder verder dan maar met rust.
In Helsinki meren we af aan gate 23 net als op de heenweg. Het
is dus bekend terrein en alsof ik er al jaren kom loop ik de terminal in. De winkels heb ik wel gezien maar toch ga ik er opnieuw
doorheen want ik mis nog wat kadootjes. Er liggen rendierhuiden,
heel apart spul. Het leer is heel dun, een krappe millimeter schat
ik maar de vacht is bizar dik met 4-5 cm waarin twee vingerkootjes moeiteloos verdwijnen. Na het nodige gesnuffel vind ik wat ik
niet zocht, reken af en zet koers naar een tafel met stopcontacten
en zicht op het voorbijtrekkende vliegvolk. Voorzien van onder andere een donker broodje met rendierpastei en een baguette en
een cola light installeer ik mijzelf en breng de eerstkomende bijna
3 uren hier door met eten, drinken, schrijven, facebook en men-

De Oppervlagjapanner, herder van de kudde (ongeveer in het midden). Het is niet onsympathiek bedoeld maar de georganiseerdheid is bijna aandoenlijk.

sen fotograferen. En wie schetst mijn verbazing dat er weer (dezelfde? Ik weet het niet...) een kudde Japanners voorbij komt met
een Oppervlagjap voorop. Na een Skypebabbel met het thuisfront waarin het slechte weer in Nederland ter sprake komt dat ik
inmiddels al op internet in de gaten had gekregen, hebben we
besloten dat Dimphy mij maar niet komt halen van Schiphol en
dat ik veiligheidshalve de trein en de bus neem.
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Ik breek op omdat de meters aangeven dat de tank vol zit en geleegd wil worden en zoek de wc aan het eind van de terminal op
waar ik mijn spullen in kan meenemen. Je ziet het: kind aan huis!
Klinkt wel stoer hoor: “vlieg jij ook zo veel? ken je die wc aan het
eind van...”
De natuur heeft haar gang kunnen gaan en een stuk relaxter loop
ik naar de monitors die 'avgang' vermelden, zolang het geen 'afgang' wordt vind ik het allemaal wel prima en zie dat mijn vlucht
een andere gate heeft gekregen die veel dichterbij ligt. Beterrrrr.... Alsof verder lopen zo'n probleem zou zijn maar dat is
waarschijnlijk een typisch Hollands trekje net als parkeren naast
de ingang van het winkelcentrum want dat scheelt een eind lopen... om vervolgens 4 uur langs winkels te sjokken waarbij (kilo)meters worden gemaakt.
Bij gate 25 verschijnt het bekende letterspel dat 'Amsterdam'
vormt. Er is niets anders van te maken. Wij bouwen Praha om tot
Praag en Tokyu tot Tokio maar voorkomen wel dat anderen ons
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Amsterdam niet kunnen verbasteren.
Ik stuur een berichtje naar Facebook dat ik instap en de telefoon
gaat uit. Next stop Emsterdem Sjipol kraakt de captain uit de
speaker. Fijn, altijd goed om even bevestigd te krijgen dat je in
de goede kist zit, het is net de NS maar dan astronomisch veel
beter.
De A320 krijgt een schop onder z'n kont, neemt zijn aanloopt en
stormt de zon boven de wolken tegemoet. Omdat ik alleen maar
mijn expeditieschoenen heb en die nogal warm zijn doe ik ze uit,
een gebaar dat door de vaker vliegende medemens word voorgedaan en door de novice plus word gevolgd en realiseer mij daarbij met een niet gering genoegen dat ik mij inmiddels tot die populatie vind behoren. Kietel jezelf anders lach je nooit. Tenslotte
toch vlucht nummer 13 binnen drie jaar tijd.
We krijgen na ruim een uur eindelijk de voederbakken op de uitklaptafeltjes. Nou ja... De schraapsels van de pot van gisteren
want dit vult nog niet eens de gaten in je gebit. Sjezus wat zijn
die Finnen gierig zeg. Hap, slik en weg is de.... ja wat was het eigenlijk... 5 stukkies tortellini met een kwart blaadje sla en een
broodje uit Madurodam. Oh en drie stukkies kip. Het zal wel geen
plofkip zijn geweest gezien de positie van het restaurant.
Nog een half uur te gaan en terwijl ik in het wc'tje sta te waterdarten voel ik de grond onder mij wegzakken, ha! De daling is ingezet! Op naar de Burger King van Emsterdem Sjipol! En waar de
Space Shuttle van 12 kilometer hoogte in 7 minuten op de grond
z'n kleedjes staat uit te kloppen doen wij daar een half uur over
waarvan we zeker meer dan 20 minuten in de wolken zijn. De be-
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kende herrie recht onder mij geeft aan dat de wieldeuren zijn geopend en het gieren van de hydrolica vertelt dat het landingsgestel zich na zijn benarde positie in het ruim uitrekt om zich vervolgens schrap te zetten voor de landing. Pas wanneer we een
goeie honderd meter van de grond af zijn doemen ineens de lichten van een taxiway op en enkele seconden later dreunen de wielen op het beton. De Zwanenburgbaan, 18 center, dus in zuidelijke richting. Da's mooi, de kortste taxiweg over de A4 naar de Bgates. Welcome to Emsterdem Sjipol kraakt de captain weer. Tja
dat weet ik ook wel want er hangen monitors met de vliegroute
door de hele kist en het leek niet op Zaventem dusssss...
Voortglijdend over het roltrottoir hoor ik 'mind your step' en stap
op vaste grond waar ik nog even een plaatje schiet van de Finnairvogel. Niks moois, pure registratie voor mezelf. Mijn statieftas
zorgt in de gang achter de bagageruimte natuurlijk even voor oponthoud bij de uitgang die niet berekent is op dwarsliggende statieftassen (een van de topluchthavens van Europa en zelfs De
Wereld maar een dwarsliggende statieftas... ho maar!) en dan
ben ik weer aan de saaie kant van de securitydeuren. Back in Holland.
Wanneer je honger hebt kun je naief zijn. Wanneer je veel honger
hebt... enfin... je voelt hem al aankomen... een rij bij de Burger
King die ervoor zorgt dat je net zo goed bij iedere stap dichter bij
een burger als je pensioen komt en een trein die niet op je gaat
wachten. Eigenaardig ding van treinen waar auto's doorgaans
veel coulanter zijn.
Er zit dus niets anders op dan een treinkaartje scoren en af te dalen in de spelonken der Nederlandsche Spoorwegen. Op naar
Eindhoven en de bus. De allure van het vervoer neemt rechtevenredig af met de afgelegde afstand en om 21:40 pikt Dimphy mij
met de auto op in de buurt van de bushalte. 21:45, thuis...
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EPILOOG

Finland...

Spoedcursus Aurora Borealis fotograferen.

Met 3 topplaten van de Aurora en nog een aantal

Zorg dat je een echt duistere plek hebt, liefst een
km of 50 van de stadslichten maar bij sterke activiteit van de zon kan dat ook wel minder ver zijn.

van andere onderwerpen mag ik van mijzelf zeggen dat het resultaat niet slecht is, integendeel. Je
bent met dit fenomeen totaal afhankelijk van de
wolken als het gaat om het schieten van een topplaat. Het licht zelf is een ding maar als de gordijnen dicht zijn dan komt er geen straaltje door en
dat was mijn allergrootste vrees. In de dagen
voor mijn vertrek sloeg dat om in pure angst en
wanhoop maar de Finnen van de safaris hadden
mij al laten weten dat het weer vaak beter was
dan de voorspelling deed vermoeden en dat ze
plekken opzoeken waar al snel de wolken openbreken. Je moet het allemaal maar geloven.

Als je de poolster niet kunt vinden houd dan (in
februari tenminste) om ongeveer 22.30 uur Orion
op 7 uur en Jupiter op 3 uur of zoek alsnog de
poolster met behulp van de grote beer. Je hebt
nu het noorden gevonden. Dit is van belang zolang als dat je onder grofweg de 70e breedtegraad zit. Op de hoogte van de poolcirkel 66 graden en 32 minuten noorderbreedte zul je maar
sporadisch het lichtverschijnsel recht boven je
hebben. Als je een normale lage zonne-activiteit
hebt dan moet je zoeken naar een soort wittige
'wolk'. Je zult er echter de sterren doorheen kunnen zien en dan weet je dat je de aurora te pakken hebt want met een wolk lukt dit niet. Ook het
sierlijke bewegen en op- en afgloeien van de
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'wolk' kun je niet missen. Een statief is onontbeerlijk want je minimale sluitertijd zal toch al snel 5
seconden zijn en maximaal... wel, ik kwam op gegeven moment op 30 seconden uit. Dat hangt natuurlijk ook van je isowaarde af maar als je de
sterren niet wilt laten verzuipen in de programmatuur om de ruis uit je foto's te rekenen dan kun je
beter een wat lagere isowaarde kiezen, je hebt
immers toch een statief. Meestentijds zat ik op
1600 iso bij een diafragma van 2.0 wat mijn maximum was. Het eventuele kwaliteitsverlies aan de
randen zie je wel maar echt storend is het niet.
Toch kun je beter wel 2 stoppen diafragmeren
want dan komen de sterren in de hoeken van je
beeld makkelijker mee tenzij je heel bedreven
bent in contrastbeheersing in je software. Wel
heb je een forse groothoek nodig als je een foto
wilt maken die het verschijnsel zo leuk binnen de
kaders brengt dat er ook nog de sierlijke vormen
in terugziet. Dus nee, een telefooncamera of een
lekker handig kleine camera die gaat het al snel
niet redden ook omdat je batterijen met een fors
vermogen nodig hebt die zich niet meteen
'dood'schrikken bij extreem lage temperaturen.
Uiteindelijk was het mijn duurste reis maar dat is
geen reden om er spijt van te hebben. De kledingadviezen van de winkel waar ik ze kocht waren stuk voor stuk waardevol en de kleding heeft
zich absoluut bewezen. Twee tot twee en half uur
stilstaan met temperaturen om en bij de minus
30 - 35 graden celcius is gewoon serieus niet
zonder gevaar te noemen en als een van de
pootjes van mijn statief uit de buis komt vallen
puur door krimp dan besef je het eigenlijk nog
niet goed. Maar eenmaal terug in de warmte zie
je ineens dat je het voetje er dus echt niet meer
in krijgt! Gelukkig kon ik dinsdagavond bij de rivier het pootje er weer gedeeltelijk in krijgen. Minus 22 graden was toch net niet koud genoeg...

Maar wie was nu toch die knappe blondine...? Ik
kwam er pas weken later achter doordat ze ineens een zwaar professioneel shot op haar facebookpagina had gezet. Katariina Suuniitty is een
van de finalistes voor Miss Finland 2013... en
een serieuze kandidate ook want in de tussenstand tijdens het bezoek van de hele club aan
Turkije blijkt ze de favoriet te zijn!

Katariina Suuniitty by Luiza Lehtinen Photography and Fashion
Model Agency

Het fotograferen van de Aurora is geen makkelijke opgave. Je kunt natuurlijk naar een Scandinavisch land op vakantie gaan in de winter en denken: goh, laat ik eens een Auroraatje meepikken.
Doorgaans heb je dan al wat andere dan normalix

le kleding maar voor de meeste mensen viel ook
dat nogal tegen. Scandinavië en dan vooral het
noorden, Lapland is een een koele bedoening,
zeer koel. Zeg maar stervenskoud. Is voor een
soloreis een gedegen voorbereiding belangrijk
en op een soloreis van korte duur de voorbereiding nog complex ook... wanneer je letterlijk in
levensgevaarlijke omstandigheden komt wordt je
voorbereiding belangrijker dan je reis. Ik heb
mijn derde soloreis op rij met succes mogen afsluiten en ik kijk er met trots en plezier op terug.
Mijn volgende reis zal weer minstens zo mooi,
zelfs spectaculair worden en ook die reis zal
weer draaien om het maken van een speciale foto. Ik ga nog niet alle details onthullen, veel foto’s
zijn al eens gemaakt maar wat ik in mijn hoofd
heb, dat heb ik weliswaar gezien maar slechts 1
keer in een film en ik weet dat dat geen trucage
was maar echt. Tenzij er een extra reis naar Lapland in zit omdat de zon nog steeds op de top
van haar cyclus is en het achterste van haar tanden nog niet heeft laten zien. Ik heb immers nog
niet de Aurorafoto waar ik voor ben gegaan ik
moet dus nog een keer terug. Maar dat neemt
niet weg dat die nieuwe reis slechts opschuift. Ik
heb meerdere dingen in mijn hoofd want de
Space Shuttles in de musea van heel dichtbij in
Washington, Kennedy Space Center Visitors
Complex en Los Angeles staan evenals de Kersenbloesems en de Fujidiamond in Japan nog
op het programma. De reis die momenteel de boventoon voert in mijn gedachten kon mij wel
eens alsnog naar Tahiti gaan brengen maar het
fenomeen dat ik hierin najaag gebeurt over de
hele wereld en behelst het fosforescerende effect van zeewater. Ook dat gaat weer een complexe voorbereiding kosten. Hoe dan ook... tot
ziens bij mijn volgende reisverslag!
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