
NOORDERLICHT
Nederlandse Vereniging in Finland

jaargang 15, nummer 1, maart 2009



2

Bestuur Vereniging
Voorzitter
Henriette van der Woude  (050-5828116)
voorzitter@nederlandsevereniging.fi
Penningmeester
Adriaan Perrels (050-5838575)
penningmeester@nederlandsevereniging.fi
Secretaris
Johan Plomp  (040-7187684)
PL 1300
FI-33101 Tampere
secretariaat@nederlandsevereniging.fi
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij het 
secretariaat.

Noorderlicht
Hoofdredacteur 
Jos Helmich
Stuur kopij naar
Rastaantie 4
FI-30100 Forssa
+358 44 33 177 66
noorderlicht@nederlandsevereniging.fi
Grafici
Wierd Folkersma
Arno Enzerink
Vaste schrijvers
Adriaan Perrels
Peter Starmans
Arnold Pieterse
Laura Smolenears

Advertenties en sponsors
Jos Helmich (algemeen en inhoudelijk)
Siert Wieringa (inhoudelijk)
Adriaan Perrels (financieel)

Contributie per jaar
10 € proeflidmaatschap voor jongeren
22 € per persoon 
34 € per familie 

Bank
Nordea - Senaatintori 
Rekeningnummer: 200138-476383
IBAN: FI 8320 0138 0047 6383
SWIFT: NDEAFIHH

Internetredactie
Stephan Vermeulen - Hoofdredacteur
Peter Starmans - Schrijver
Jos Helmich - Technisch assistent
Siert Wierenga - Beheerder

Hulp: admin@nederlandsevereniging.fi

Internet
Website: nederlandsevereniging.fi 
Forum: forum.nederlandsevereniging.fi 
Blog: blog.nederlandsevereniging.fi 
Foto’s: photos.nederlandsevereniging.fi 
Hyves: nvif.hyves.nl/
Facebook: facebook.com/group.php?gid= 
9884747412&ref=mf
LinkedIn:
linkedin.com/e/gis/50369/73B80F4A7AA1
Librarything: librarything.com/groups/ 
nederlandseverenigin

C O L O F O N
Nederlandse Vereniging in Finland

jaargang 15, nummer 1, maart 2009



3

R E D A C T I O N E E L

Geachte lezers,
U zag het al toen u ons blad uit de bus 

haalde. Formaat veranderd, layout veranderd, 
een nieuwe hoofdredacteur. Een nieuw tijdperk 
is aangebroken. Zoals ik al eerder heb aange-
kondigd, neem ik in dit nummer afscheid als 
hoofdredacteur. Ik vind het na vijf jaar gewoon 
tijd om het vaandel aan een jonger iemand over 
te dragen. Natuurlijk blijf ik wel in de redactie 
en ik zal zo nu en dan eens een stukje schrijven, 
maar het vullen van het Noorderlicht zal niet 
meer mijn hoofdtaak binnen de vereniging zijn. 
Paradoxaal gewoon zou het best wel eens kun-

nen zijn, dat er meer stukjes van mijn hand gaan 
verschijnen dan tot nu toe. Als hoofdredacteur 
heb ik altijd geprobeerd het blad voornamelijk 
door anderen dan mijzelf te laten vullen. Ge-
woon omdat ik vind dat je je best moet doen, 
anderen bij het blad te betrekken. Als het echt 
een noodgeval is, kun je zelf eens inspringen, 
maar in principe vind ik dat dit niet nodig moet 
zijn. Het is een lijn die mijn opvolger - naar ik 
begrijp – ook voorstaat. Toch zal ik me niet met 
zijn beleid bemoeien. Ik heb geen behoefte om 
over mijn graf heen te gaan regeren, als u be-
grijpt wat ik bedoel.

Er zijn andere dingen die ik wil gaan doen. 
Een ervan is het internet. De website, het fo-
rum en het advertentieprogramma zijn aan 
een grondige upgrade toe. Die gaan we in de 
zomer doorvoeren want dan wordt de website 
het minst bezocht. Een ander punt van zorg 
zijn de web2.0 applicaties waar we mee be-
zig zijn. Daaronder vallen Hyves, LibraryThing, 
Facebook en LinkedIn. Voor veel van deze ac-
tiviteiten geldt, dat ze een sterke groeiperiode 
doorgemaakt hebben en dat deze groei nu aan 
het afvlakken is (meer hierover elders in dit 
nummer). Ik hoop het webgebeuren nieuwe 
impulsen te geven door meer voor de inhoud 
te gaan zorgen. Meer artikelen, meer foto’s en 
meer filmpjes. Mocht je denken, ‘daar wil ik ook 
bij zijn’,  dan moet je gewoon even contact op-
nemen. 

Rest mij nog u allen veel leesplezier toe te 
wensen

 Jos Helmich
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Beste leden 
Voor we de blik weer voorwaarts wenden 

naar de rest van 2009, kijk ik graag nog even 
terug op 2008 in het kader van de verantwoor-
ding die elk bestuur jaarlijks aan de leden moet 
afleggen. Na het lustrumjaar 2007 was er zoge-
zegd weer een gewoon verenigingsjaar in 2008. 
Het merendeel van de bestuursleden uit 2007 
beliefde door te gaan in 2008 en voor ons als 
bestuur was dat te merken. Het samenspel gaat 
allengs soepeler en ik ga ervan uit dat deze lijn 
zich voortzet in 2009.

Bij de 1e activiteit van 2008, de nieuwjaars-
receptie, nam ambassadeur Robert Engels al 
min of meer afscheid, ofschoon we als bestuur 
later in mei nog een keer de gelegenheid kregen 
hem persoonlijk te bedanken en succes te wen-
sen in Ierland. De nieuwe ambassadeur Nico 
Beets kreeg op het Leids Ontzet op 3 oktober 
de gelegenheid zich voor te stellen. Maar voor 
het zover was werd in verschillende plaatsen in 
Finland het nodige georganiseerd, niet alleen 
door het bestuur, maar zeker ook door leden 
buiten Groot-Helsinki en omstreken, zoals in 
Tampere – waar ook de Vlamingen gezellig 
meedoen, en in Oulu, Jyväskylä en West-Uusi-
maa. In Helsinki, Oulu, Tampere en ook Turku 
komen Nederlanders, resp. nederlandstaligen 
met enige regelmaat bij elkaar in een café. 
Op de activiteitenkalender van de webiste van 
NViF kunt u zowel de bijzondere activiteiten als 
de regelmatige café-bijeenkomsten checken 
w.b. tijdstip en locatie.

Zoals gebruikelijk waren er ook in 2008 
weer 2 ALV’s, op 15 maart in Helsinki met het 
Tennispalatsi als voorafje en een echte Indo-
nesische dis als uitsmijter. De najaars-ALV was 
in Hämeenlinna, waar de leden eerst op een 
rondleiding door het kasteel van Häme werden 
getracteerd. Helaas kwam dat Noorderlicht 
redacteur Jos op een verstuikte enkel te staan, 

want het plaveisel in en rond het kasteel was 
van authentiek middeleeuwse kwaliteit. 

Naast de gebruikelijke agendapunten op die 
ALV’s heeft met name het bijwerken van de sta-
tuten en het huishoudelijk reglement het be-
stuur en een aantal leden danig beziggehouden. 
Wij willen de leden van de ondertussen reeds 
gedechargeerde statuten-commissie, en met 
name de voorzitter Guido Nuijten, danken voor 
de inzet en het doorzettingsvermogen waarmee 
de statuten en het huishoudelijk reglement ver-
nieuwd zijn. De statuten zijn ondertussen niet 
alleen goedgekeurd door de ALV, maar ook door 
de Patentti- & rekisterihallitus (PRH), alwaar de 
nieuwe statuten gedeponeerd zijn.

Van de door het bestuur georganiseerde ac-
tiviteiten is de reis naar Tallin op 17 mei zeker 
vermeldenswaard. Martin Schuurman (archi-
tect, en reeds lang woonachtig en werkzaam 
in Finland; zie ook het boek Nederlanders in 
Finland) toonde hoe het hotel de ‘Drie Gezus-
ters’ onder zijn leiding was gerestaureerd en 
verbouwd tot hotel. Natuurlijk was er ook het 
Leids Ontzet op 3 oktober met een heel be-
hoorlijke opkomst en met echte hutspot van 
kok Willem Miske en onversmadelijke haringen, 
betaald door de ambassade, en geregeld door 
Arie Oudman.

Via Arie komen we meteen ook bij de ar-
chiefcommissie, die gaandeweg orde op zaken 
brengt in het archief en en passant allerlei leuke 
wetenswaardigen uit de oude en iets minder 
oude doos weet op te diepen. Waarvoor onze 
dank en aanmoediging om door te gaan. De 
voorzitter zit q.q. in deze commissie, die naast 
Arie ook Peter Starmans als lid telt. Enkele fo-
to’s uit het archief of van archiefstukken zijn te 
zien via internetsite.

Van de wervings- en sponsorcommissie 
heeft u in 2008 weinig gehoord. De bedoeling 
is dat dit anders wordt in 2009.

H E T  V E R E N I G I N G S J A A R  2 0 0 8
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Tenslotte, maar uiteraard niet in het minst 
zijn we heel veel dank verschuldigd aan allen die 
zich hebben ingezet voor het Noorderlicht en de 
internetsite. Voor de argeloze lezer lijkt het al-
lemaal de gewoonste zaak van de wereld, maar 
het kost echt de nodige inzet om 4x per jaar 
een Noorderlicht te maken en met voldoende 
diverse, onderhoudende en informatieve kopij 
te vullen. Dank hiervoor aan hoofdredacteur Jos 
Helmich, en ook aan Arno Enzerink en Wierd Fol-
kersma voor lay-out en logistiek, alsmede aan de 
meest actieve schrijvers Peter Starmans en Ar-
nold Pieterse. Iets soortgelijks mag gezegd wor-

den van de zeer populaire NViF website, waar-
voor we naast Jos, vooral Stephan Vermeulen en 
Siert Wieringa mogen bedanken voor aantrekke-
lijke en goed werkende website en forum.

Rest mij nog alle leden te bedanken die 
hebben meegewerkt dan wel meegedaan aan 
activiteiten in 2008. We hopen dat zoveel mo-
gelijk leden dat ook weer doen in 2009. En ..... u 
hoeft niet te wachten tot er iets georganiseerd 
of gefabriceerd wordt. U bent met initiatieven 
altijd welkom bij het bestuur. Kortom, weg met 
de crisis en we maken er wat van in 2009!

 Henriette van der Woude-Rantalaiho

Stroopwafels
Een heerlijk Hollands koekje, om zelf te maken.

Ingredienten voor de wafels:
500 gram bloem, 250 gram gesmolten boter, 
150 gram witte basterdsuiker, 50 gram gist, een 
beetje lauwe melk, 1 ei.
Ingredienten voor de vulling:
500 gram stroop, 300 gram donkere basterdsui-
ker, 75 gram boter, 1 theelepel kaneelpoeder. 

Bereiding:
1. Het geheim van de stroopwafel valt in twee 

delen uiteen. De ene helft van het geheim is, 
dat u de wafels alleen warm kunt verwerken; 
anders breken ze. De andere helft is dat door 
de stroop boter en suiker moeten worden 
gewerkt, waardoor de stroop nog stijver en 
nog kleveriger wordt. Ook de bereiding be-
staat uit twee delen: het bakken van de wa-
fels en het maken van de vulling. 

2. Maak van de wafelingredienten een beslag. 
Laat u daarbij niet misleiden door het woord 
‘beslag`, want het wordt een vrij stevige 
massa die u met de handen door elkaar zult 
moeten kneden. 

3. Laat het deeg 3 kwartier rijzen, liefst op een 
vochtig-warme plek. 

4. Kneed het dan opnieuw en verdeel het ver-
volgens in balletjes ter grootte van een ste-
vige knikker. 

5. Bereid dan de vulling: Verwarm de stroop en 
meng er de andere ingrediënten door. 

6. Leg een balletje deeg in een wafelijzer en bak 
het aan beide kanten gaar. 

7. Til de wafel met een mes uit het ijzer en 
snijd hem open als hij nog warm is (wacht u 
te lang, dan zal de wafel breken). 

8. Besmeer de ene wafelhelft met de vulling en 
druk de andere helft erop. Om te voorkomen 
dat u niet snel genoeg bent om de wafels 
open te snijden, kunt u het bakken en open-
snijden het beste met z’n tweetjes doen.

R E C E P T E N

afbeelding van http://w
w

w
.aciddesign.nl/external/oranda-oyatsu/
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De opbouw van een financieel jaarverslag 
bestaat uit (1) een beginplaatje van de financi-
ele en materiële bezittingen en verplichtingen, 
(2) een samenvatting van de in- en uitstroom 
gedurende het jaar, en (3) een eindplaatje. 
Het beginplaatje ofwel beginbalans, geeft de 
situatie weer op 1 januari van het boekjaar. 
Daarna volgt een overzicht van de ontvangsten 
en uitgaven gedurende het boekjaar, met an-
dere woorden toevoegingen en afnamen van  

financiële en materiële bezittingen resp. ver-
plichtingen gedurende het boekjaar (in casu 
2008). Hierbij dient een onderscheid gemaakt 
te worden tussen de kennelijke ontvangsten en 
uitgaven in het kalenderjaar 2008 en de baten 
en lasten voor het boekjaar 2008. Dit wordt 
verderop nader verklaard. Tenslotte is er een 
eindbalans, d.w.z. een beeld  van de financiële 
en materiële bezittingen resp. verplichtingen 
op 31 december van het boekjaar.

Zoals hierboven al opgemerkt zijn baten en 
lasten over een boekjaar, niet noodzakelijker-
wijs hetzelfde als de ontvangsten en uitgaven 
van een kalenderjaar. Baten en lasten wil zeg-
gen ontvangsten (baten) respectievelijk uitga-
ven (lasten) die verband houden met activitei-
ten in het boekjaar (nu dus 2008). Bijvoorbeeld, 
als sommige rekeningen betreffende activitei-
ten van het boekjaar pas in het volgende jaar 
betaald worden, dan zijn de uitgaven in 2008 
en de lasten voor het boekjaar 2008 niet meer 
hetzelfde. In dat geval zijn de uitgaven lager 
dan de lasten. Op de eindbalans verschijnt dan 
een post crediteuren, welke de nog onbetaalde 
rekeningen vertegenwoordigt. Anderszijds er 
kunnen ook vooruitbetaalde activiteiten zijn, 
zoals de huur van de ruimte voor de nieuw-
jaarsreceptie. In dat geval zijn de uitgaven juist 
groter dan de lasten. In dit financieel verslag 
komen beide fenomenen voor. 

Een derde reden, waarom het belangrijk is 
te onderscheiden tussen ontvangsten en uit-

gaven enerzijds en baten en lasten anderszijds, 
houdt verband met de contributies. De baten 
vertegenwoordigen in dat geval het totaal aan 
contributiebetalingen dat men redelijkerwijs 
had mogen verwachten op basis van het aantal 
(geldige) indviduele en gezinsleden. Het ver-
schil tussen de contributie-ontvangsten en de 
contributiebaten in een jaar wordt vooral ge-
vormd door niet-betaalde contributie. Die con-
tributie wordt niet betaald omdat men opzegt 
danwel omdat het gewoonweg vergeten wordt. 
Van die laatste groep wordt getracht de con-
tributie alsnog te innen, behalve als de juiste 
contact- en adresgegevens niet meer achter-
haalbaar zijn. De aldus vastgestelde achterstal-
lige inbaar geachte contributie wordt dan on-
der een post debiteuren op de balans gezet. In 
het volgende boekjaar kan die post debiteuren 
verkleinen, hetzij omdat alsnog betaald wordt, 
hetzij omdat sommige debiteuren alsnog als 
‘oninbaar’ worden afgeschreven. In dat laatste 
geval vervalt uiteraard ook het lidmaatschap. 

F I N A N C I E E L  V E R S L A G  B O E K J A A R  2 0 0 8

Beginbalans 1.1.2008
Activa  Passiva  
Nordea bank 6 974,91 debiteuren 2007  774,96
Kas 105,00 besteedbaar saldo 1.1.2007 5014,19
  toename saldo 1 290,76
  besteedbaar saldo 31.12.2007  6 304,95
Totaal 7 079,91   7 079,91
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Een laatste reden om een onderscheid te 
maken houdt verband met uitgaven die een in-
vesterings-karakter dragen, d.w.z. de vereniging 
koopt iets met de bedoeling dat een aantal jaren 
te kunnen gebruiken (bijv. een Sinterklaaspak of 
in eigen beheer vervaardigde publicaties). In de 
regel doet de vereniging geen grote investerin-
gen en dus zou de aankoop om praktische rede-
nen in 1 jaar afgeschreven kunnen worden. Dan 
staat er echter niets over materiële bezittingen 
op de balans en de ervaring leert dat voor zorg-

vuldig beheer van de verengingsspullen maar 
beter wel een post op de balans opgenomen 
kan worden. Dat is voor het boekjaar 2008 dan 
ook gedaan. Dat betekent dat de uitgave (in 
2008 voor resp. Sinterklaas- en Pietenpak) wel-
iswaar in 2008 is gedaan, maar de lasten over 
vier of vijf jaar worden uitgesmeerd. Het herin-
nert de leden aldus aan het materieel bezit van 
de vereniging en ook dat die spullen slijten en 
over X jaar aan vervanging toe zijn.

ONTVANGSTEN kalenderjaar 2008
Contributies lidmaatschap  4 383,00
 individueel (97) 2 112,00
  gezin (59) 2 007,00
  fout contr. 264,00
Sponsors en adverteerders  600,00
 jaarsponsors 600,00
 advertenties 0,00
Overige inkomsten  1 177,93
 boek 184,00
 eigen bijdragen 899,50
 debiteuren voorgaand jaar * 22,00
 creditrente 72,43
Omboeking voorziening inhuldiging  2 000,00
 voorziening inhuldiging 2 000,00

TOTAAL INKOMSTEN kalenderjaar    8 160,93

Nagekomen inkomsten  400,00
 jaarsponsor 400,00

TOTAAL INKOMSTEN boekjaar    8 296,93

*) er waren geen debiteuren vermeld op de balans 31-12-2007, derhalve is debiteur 2007 als ‘bijzondere bate’ meegeteld 
in de staat van baten en lasten
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In 2008 ontvingen verscheidene leden een 
contributiebrief met een fout bedrag. Het be-
stuur heeft besloten de leden, die voor een te 
laag bedrag werden aangeslagen, dat voordeel 
te laten houden en anderszijds leden die teveel 
betaald hebben dit te verrekenen met de contri-
butie in 2009. De post foute contributies (264,-

) gaat derhalve naar de balans. De post eigen 
bijdragen (van leden aan activiteiten) is zo hoog 
in 2008 als gevolg van de reis naar Tallinn.

De post voorziening inhuldiging verschijnt 
ook bij de inkomsten en uitgaven aan beide zij-
den om de omboeking op de balans netjes te 
regelen.

UITGAVEN
Bestuurskosten  -718,99
 bankkosten -113,44
 secretariaat -469,53
 reiskosten -80,80
 bestuursvergaderingen -55,22
Activiteiten  -4 125,68
 nieuwjaar -477,44
 ALV+ -1 154,85
 Leids Ontzet -814,07
 uitstapjes -1 154,25
 regio-act. -200,00
 Sinterklaas ** -325,07
Informatie & publicaties  -1 633,99
 Noorderlicht -1 558,99
 Internet -75,00
Overigen  -1 070,76
 crediteuren voorgaand jaar -886,76
 contributiecorrectie -24,00
 vooruitbetaald 2009 -160,00
Omboeking voorziening inhuldiging  -2 000,00
 voorziening inhuldiging -2 000,00

TOTAAL UITGAVEN kalenderjaar  -9 549,42

Nagekomen declaraties  -976,21
 Noorderlicht -259,96
 Sinterklaas -235,50
 Leids Ontzet -52,10
 Secretariaat -29,55
 Bestuursvergadering (diner boekcie.) -399,10

TOTAAL UITGAVEN boekjaar  -9 228,87
**) hiervan gaat 250 euro naar de balans
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Onder secretariaatskosten vallen ook admi-
nistratiekosten voor de penningmeester en de 
verzendkosten voor de boeken.

Op de staat van baten en lasten voor het 
boekjaar 2008 zijn ook posten meegeteld die 
pas in 2009 zijn afgerekend, maar betrekking 
hebben op 2008. Anderszijds zijn alle declara-

ties van 2007 die betaald zijn in 2008 juist weer 
niet meegenomen. We hebben een negatief 
exploitatiesaldo van 931 euro op de activitei-
ten en verplichtingen in 2009. We hebben een 
negatief kasstroomsaldo van 1 388 euro. Het 
tekort van 931 euro geeft het best aan in welke 
mate baten en lasten uit balans zijn. 

Samenvatting
 kasbasis transactiebasis
totaal inkomsten 8 160,93 8 296,93
totaal uitgaven -9 549,42 -9 228,87
toename saldo -1 388,49 -931,94

Baten boekjaar 2008   Lasten boekjaar 2008
Contributies  4 131,00 Bestuurskosten 1 147,64
Sponsors  1 000,00 Activiteiten 4 163,28
Overigen  1 177,93 Informatie 1 893,95

w.v. Boek 184,00  Overigen 24,00
w.v. eigen bijdragen act. 899,50  Voorziening inhuldiging 2 000,00

Voorziening inhuldiging  2 000,00  
Totaal baten  8 308,93 Totale lasten 9 228,87
   Exploitatiesaldo 2008 -919,94

Eindbalans 1.1.2008
Activa  Passiva  
Bankrekening 5 586,42 Crediteuren foutieve contributie  264,00
Kas 105,00 Crediteuren declaraties  976,21
Duurzame gebruiksgoederen 250,00 Voorzienining inhuldiging  2 000,00
Debiteuren 994,00 Herwaarderingsreserve  322,20
Vooruitbetaald voor volgend  Vrij besteedbare reserves
     boekjaar 160,00      op 1.1.2008 6 304,95
  mutatie vrij besteedbare
       reserves -2 931,94
  Vrij besteedbare reserves
       op 31.12.2008  3 373,01
 6 935,42   6 935,42
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Beste vrienden,
Het liep tijdens de voorbereidingen voor de 

nieuwjaarsontvangst dit jaar wat anders dan 
anders. Adriaan, wat heb jij je dit keer moeten 
uitsloven, ik heb er alleen maar veel bewon-
dering voor kunnen opbrengen. En je bleef er 
gelukkig rustig bij en regelde de zaken zo, dat 
ze verder liepen, zoals ze moesten lopen. Want 
pech had je dit keer eerlijk gezegd wel.

Arnold en Nico

De voorzitster moest zich verontschuldi-
gen door een beenontsteking, die haar veel el-
lende heeft bezorgd, al gedurende langere tijd. 
Nu schijnt het de betere kant uit te gaan. Fijn 
zo. Door een misverstand was verder de uitno-
diging in het Noorderlicht min of meer weg-
gevallen, zodat in aller ijl mensen her en der 
persoonlijk uitgenodigd moesten worden. Veel 
werk! Ook de uitnodiging op de site klopte niet 
helemaal. Tot overmaat van ramp belde op de 
dag zelf ‘keukenchef’ Willem op, dat hij door 
ziekte verhinderd was, naar Helsinki en het 
feest te komen, om materieel voor de avond te 
kunnen zorgen, zoals hij dat beloofd had. Het 
was me wat ...

Maar ja, Adriaan, je hebt het toch maar des-
kundig klaargespeeld, je hebt de gasten - door 
de misverstanden en de haast waren het er 

jammergenoeg wel wat weinig, uiteindelijk een 
dertigtal - goed ontvangen, je hebt ze hartelijk 
toegesproken, je hebt ambassadeur Nicolaas 
Beets correct verwelkomd, en hij heeft ons al-
len daarna een voorspoedig jaar 2009 toege-
wenst, ondanks de moeilijkheden die overal in 
de wereld om ons heen aan het opduiken zijn. 
Dit willen we dan graag ter harte nemen en we 
zullen ervan maken wat ervan te maken valt :-) 

Wim en Adriaan Anneli

Gelukkig kwam vrouwelijke assistentie ter 
plekke (in de keuken en bij het klaarzetten van 
het benodigde) snel en effectief improviserend 
in actie. We mogen hierbij van harte Anneli van 
onze Joop, Camilla van onze Bert en Kaisa van 
onze Peter van harte bedanken voor het bijstaan 
van Adriaan in zijn moeilijke taak, waar hij een 
ogenblikje min of meer alleen voor stond. Het 
genoemde drietal heeft samen met Adriaan tot 
het eind de zaak stevig in handen gehouden, 
onze complimenten en dank!

Anna, Arno en Teun

N I E U W J A A R S O N T V A N G S T
op VRIJDAG 9 JANUARI 2009, TYÖVÄENTALOSSA, TAPANILA
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Het was dus alles bij elkaar een geslaagde 
avond, met wat nieuwe gezichten, die we hope-
lijk ook op latere bijeenkomsten zullen weerzien. 
In levendig gesprek over politiek, over Finland, 
over Nederland, over persoonlijke zaken. Geani-
meerd en opgewekt, en dat heus niet alleen door 
een smakelijk glas wijn of een fris biertje met  

Peter en Kaisa de toekomst van NViF

een exquis hapje. We zagen Arno, onze nieuwe 
Noorderlicht layouter, met Anna, zijn promove-
rende en heerlijk Nederlands sprekende, actieve 
jonge vrouw. We spraken Arnold, onze trouwe 
historicus, Petronella-kenner en journalistieke 
vriend, met Marjatta, druk in gesprek ook met 
haar vriendinnen over kinderen, wandkleden, 
komende tentoonstellingen en wat dan ook. We 
hoorden Adriaan en Wim, samen in geanimeerd 
gesprek over voetballen - Wim weet er alles van, 
ook wel, dat heel Turku tegenwoordig enthousi-
ast is over een Nederlandse trainer en een paar 
spelers, zo heb ik dat in ieder geval (ook van Jo-

han) begrepen - en uiteraard over economie en 
maatschappij, waar Adriaan dan weer erg veel 
vanaf weet. Fijn zo en ... er waren er nog veel 
meer, Wierd en Siert en Henk en noem ze maar 
op, maar ik heb niet de bedoeling, ieder met 
voor- en toenaam te noemen, want dan zou het 
verhaal te lang worden :-)

Een paar opmerkingen voor een volgend 
keer. Hopelijk loopt het dan met de uitno-
dingingen wat beter. We hebben voorts heus 
heimwee naar de sfeervollere blokhut in Hert-
toniemi, al is die wat verder weg en moeilijker 
te bereiken. Wat zou een ontvangst of een 
etentje daar weer eens fijn zijn. Tenslotte hopen 
we, dat er bij komende bijeenkomsten meer 
nieuwe gezichten en nieuwe leden te zien en 
te spreken zullen zijn. Hoe meer zielen, des te 
meer vreugd, ieder is oprecht welkom en een-
ieder draagt een interessant verhaal met zich 
mee. Zeg dat voort :-) .

Met hartelijke groet van

Arie, de oude man achter de grote camera 
(foto’s)

en Petrus, de stevige klip uit ver vervlogen 
tijden (tekst)

B O E K B E S P R E K I N G :  N I C K  L A N E
Oxygen: The Molecule that Made the World 
(2002)
Power, Sex, Suicide: Mitochondria and the Me-
aning of Life (2005)

Twee van de belangrijkste boeken die ik de 
afgelopen tijd gelezen heb, zijn van dezelfde 
schrijver. Nick Lane, een moleculair bioloog. Je 
bent een beetje laat met een boekenbespre-
king zult u zeggen. De boeken zijn immers al in 
resp. 2002 en 2005 gepubliceerd. Toch denk ik 

dat het best kan, omdat zowel u als ik tot voor 
kort niet van het boek hadden gehoord. Mo-
leculaire biologie behoort meestal niet tot die 
main-stream-onderwerpen die je even met ge-
mak ter hand neemt. Niettemin kan ik iedereen 
aanraden de moeite te nemen.

In het boek ‘Oxygen’ wordt het belang van 
zuurstof uitgelegd. Vanzelfsprekend, zult u zeg-
gen, maar moet daar een heel boek aan gewijd 
worden? Dat ligt toch even anders. Zuurstof is 
niet alleen maar goed voor je. In hoge concen-
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traties of onder hoge druk is het zelfs een gif. 
Zo natuurlijk als de aanwezigheid van zuur-

stof voor ons is, zo wonderlijk is het, dat we bij 
de aanwezigheid ervan amper stil staan. Vrije 
zuurstofmoleculen (O2) waren namelijk niet al-
tijd aanwezig in onze atmosfeer. In het begin 
van de aarde was zuurstof gebonden aan iets 
anders (zwavel, koolstof, ijzer, waterstof etc.), 
maar toen gebeurde er iets wat de zaken op zijn 
kop zette. ‘Een schitterend ongeluk’, zou Wim 
Kayzer zeggen. Anderen kunnen er wat mij be-
treft ‘de hand van God’ in zien, maar zelf denk 
ik dat het een ‘accident waiting to happen’ was. 
Het duurde namelijk 4 miljard jaar, voordat de 
Cambrische explosie kwam. Deze explosie, die 
500 miljoen geleden plaatsvond, is een explosie 
van meercellig leven. Hoe uniek deze gebeur-
tenis was (het is daarna nooit meer gebeurd), 
wordt tijdens het lezen van het boek duidelijk. 
Tevens wordt duidelijk wat de rol van de stij-
gende zuurstofconcentraties in de atmos feer is 
geweest en hoe zeer dat van belang was voor 
de opkomende vormen van meercellig leven. 
Het boek gaat in op de rol die blauwgroene 
algen speelden. Deze blauwgroene algen (ook 
bekend als cyanobacteriën) waren de eerste 
organismen op aarde die zuurstof konden pro-
duceren en zo de ontwikkeling van hogere or-
ganismen mogelijk hebben gemaakt! Zo krijg je 
gelijk een andere kijk op die vervelende algjes 
die het zwemmen in de zomer onmogelijk ma-
ken. Zonder hen stond je hier niet!

Verder wordt het ontstaan van de eerste eu-
karyotische cellen (cellen die de basis vormen 
voor alle planten- en dierenleven) beschreven. 
Het blijkt dat deze cellen ontstaan uit een zo-
genaamde Archea-cel en een bacterie. Lane 
laat een aantal kandidaten de revue passeren 
en komt uiteindelijk uit op een zogenaamde 
Methanogencel (Archea) en  Rickettsia-achtige 
bacterieën, die uiteindelijk de mitochondria 
van de eukaryotische cel worden. Een succes-

volle combinatie! Zoveel is wel duidelijk.
Ondertussen krijg je een lesje over vrije 

radicalen voor de kiezen. Waarom ze schade 
aanrichten en waarom ze van essentieel belang 
zijn voor ons functioneren. Ook worden enige 
mythes over vitamine C en over anti-veroude-
ringscrèmes opgeblazen. Na lezing weet je het. 
Die crèmes helpen niet. Eén glas sinaasappel-
sap per dag wel. Maar meer dan 1 groot glas per 
dag drinken is onzin, als je het niet lekker vindt. 
Vitamine C helpt namelijk tot op zekere hoogte 
vrije radicalen binnen de perken te houden. 
Echter indien het vitamine C-niveau bepaalde 
waarden overschrijdt, kan het schade aanrich-
ten. Je lichaam voert daarom een teveel aan 
vitamine C automatisch af.

Zuurstof en vrije radicalen komen ook weer 
terug in het tweede boek van Nick Lane. Redox-
reacties zijn immers van essentieel belang voor 
de mithochondria, de energiefabriekjes van de 
cel. Het wordt nu in volle omvang duidelijk dat 
‘life as we know it’ niet zonder mitochondria kan 
bestaan. Mitochondria geven eukaryotische cel-
len een onafhankelijkheid die bacterieën nooit 
kunnen bereiken. Worden bacterieën klein ge-
houden door de noodzaak van efficiëntie, euka-
ryotische cellen hebben dat probleem niet. Zij 
hebben juist schaalvoordelen, doordat de ener-
gieproduktie volledig binnen de cel plaatsvindt. 
Dit verschil is essentieel. Het verklaart meteen 
waarom bacterieën altijd bacterieën zullen blij-
ven en nooit een hogere graad van complexiteit 
zullen bereiken dan ze nu hebben. 

Of dat alles is? Nee! Nick Lane gaat nog even 
door. Zo komt de vraag aan de orde, waarom er 
twee seksen zijn (ondanks de hoge biologische 
prijs die daarvoor betaald moet worden). En 
verder, waarom wij ouder worden. Waarom er 
een limiet is voor het hoe-oud-je-kunt-worden. 
Waarom vogels en zoogdieren niet in gelijke 
mate verouderen. Dat alles hangt samen met 
- u raadt het al - de mithochondria. 
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Bij het bestuderen van de maximale leeftijd, 
moet je onderscheid maken tussen dood door 
ouderdom en dood door aan ouderdom gerela-
teerde ziekten. De laatste categorie beinvloedt 
de gemiddelde levensverwachting wel, maar de 
maximale levensduur niet. Lane laat veel theo-
rieën over veroudering de revue passeren. Ook 
de theorie waarop anti-verouderingscrèmes 
hun bestaan baseren. Maar elke theorie heeft 
zo zijn zwakte en vele belanden na een gron-
dige bespreking op de schroothoop totdat er 
eindelijk één overeind blijft staan.

Wat blijkt? Mithochondria gebruiken vrije 
radicalen onder andere om mee te communi-
ceren. Dit is een essentieel deel van het leven. 
Zonder die communicatie kun je niet bestaan. 
Vrije radicalen zijn echter ook gevaarlijk. Ze 
richten nogal wat schade aan de cel aan. De 
cellen hebben een groot incasseringsvermogen, 
maar op een gegeven moment kan de schade te 
groot worden. Indien een cel aangeeft dat het 
seks wil, stemmen de mithochondria in de cel 
over het lot van de cel. Als de cel teveel bescha-
digd is, wordt de cel tot zelfmoord gedreven 
(Dit heet apoptosis). Wanneer de cel ok is, mag 
het zichzelf vermenigvuldigen. De ratio hier-

achter is, dat - als mithochondria zich op een 
zinkend schip bevinden - ze liever overboord 
springen dan blijven zitten. 

De mate waarin cellen beschadigd worden, 
hangt enerzijds samen met de snelheid van de 
stofwisseling en anderzijds met de mate waarin 
mithochondria vrije radicalen lekken. Vogels 
lekken minder dan zoogdieren. Hun maximale 
levensduur is dus bij een gelijke snelheid van de 
stofwisseling langer. Helaas hebben wij, zoog-
dieren, het gen dat daarvoor zorgt, niet. Onze 
enige mogelijkheid om de maximale levens-
duur te verhogen is het verlagen van de stof-
wisselingssnelheid. Dat kan door jezelf lichtelijk 
uit te hongeren. Of je daarbij gebaat bent? Als 
je geen verkeersongeluk krijgt, geen ziekte die 
je weerstand ondermijnt, geen kanker, niet van 
de trap valt. Ja dan misschien wel. Of je kwali-
teit van leven erop vooruit gaat, waag ik echter 
te betwijfelen (zelfs als je geen anorexie-ver-
schijnselen krijgt). De prijs voor een paar jaar-
tjes meer is - denk ik - veel te hoog. Dus ... pluk 
de dag en geniet van het leven! Je tijd op deze 
planeet is al beperkt genoeg.

 Jos Helmich

Afbeeldingen copyright
Nick Lane
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Door de lidstaten van de Europese Unie is 
afgesproken dat uiterlijk 28 juni 2009 bij een 
reisdocumentaanvraag vingerafdrukken van de 
houder worden afgenomen. Sinds 26 augustus 
2006 is het Nederlandse paspoort al voorzien 
van een elektronische chip waarin naast de 
persoonsgegevens ook een digitale gezichtsop-
name (gescande pasfoto) is opgenomen. Vanaf 
juni 2009 zullen ook vingerafdrukken aan de 
chip worden toegevoegd.

De digitale gezichtsopname en de vinger-
afdrukken maken deel uit van het streven de 
reisdocumenten van de EU-lidstaten beter te 
beveiligen tegen vervalsing en fraude. De chip 
maakt het mogelijk de gegevens elektronisch 
te vergelijken met de kenmerken van de houder 
van het reisdocument en met de gedrukte ge-
gevens in het reisdocument. Zo is het moeilijker 
het document te vervalsen en kunnen mensen 
zich moeilijker identificeren met andermans 
reisdocument.

Nederlanders in het buitenland 
Wanneer u woonachtig bent in het buiten-

land en de geldigheid van uw reisdocument ver-
loopt, kunt u een nieuw paspoort aanvragen bij 
de Nederlandse ambassade of het consulaat. 
De Nederlandse overheid streeft ernaar vanaf 
juni 2009 de vingerafdrukken op te nemen in 
de nieuwe reisdocumenten.

De invoering van de biometrische kenmer-
ken in de reisdocumenten betekent dat er aan-
passingen zijn vereist bij de Nederlandse am-
bassades, de consulaten generaal (CG’s) en de 
honoraire consulaten (HC’s). Het is echter niet 
haalbaar deze aanpassingen bij alle honoraire 

consulaten door te voeren. Met als gevolg dat 
het vanaf 22 juni 2009 niet meer mogelijk zal 
zijn om op Nederlandse honoraire consulaten in 
Finland een reisdocument aan te vragen.

Bent u woonachtig in het buitenland maar 
verblijft u tijdelijk in Nederland, bijvoorbeeld in 
verband met vakantie? Vraag dan, in het geval 
de geldigheid van uw paspoort binnenkort ver-
loopt, in Nederland alvast een nieuw paspoort 
aan. Voor in het buitenland woonachtige Ne-
derlanders bestaat namelijk de mogelijkheid 
een paspoort aan te vragen bij de Afdeling 
Landelijke Taken van de gemeente Den Haag 
(Stadsdeelkantoor Centrum; www.denhaag.nl).

Recente eisen pasfoto voor het reisdo-
cument 

Op basis van EU-verordening 2252/2004 
zijn alle lidstaten verplicht sinds 28 augustus 
2006 in het reisdocument een digitale gezichts-
opname van de houder op te nemen. Wanneer 
u een nieuw paspoort aanvraagt, wordt dit 
voorzien van een elektronische chip waarin 
naast de persoonsgegevens ook een digitale 
gezichtsopname is opgenomen. De digitale 
gezichtsopname wordt gemaakt door het scan-
nen van uw pasfoto. In verband met de opname 
van de gezichtsopname in de chip worden aan 
de pasfoto andere eisen gesteld, zie www.pas-
poortinformatie.nl.

In het buitenland kan het lastiger zijn om 
pasfoto’s te laten maken die aan de juiste eisen 
voldoen. Een ondeugdelijke pasfoto kan de af-
gifte van het nieuwe reisdocument vertragen. 
Als u van plan bent een nieuw paspoort aan te 
vragen is het raadzaam om in Nederland alvast 

B I O m E T R I E  I N  H E T  P A S P O O R T
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pasfoto’s te laten maken die aan de huidige fo-
toeisen voldoen.

Meer informatie kunt u vinden op de web-
site van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
te Den Haag www.minbuza.nl onder reizen en 
landen, welkom in Nederland, Nederlanders 

in het buitenland, paspoort en identiteitskaart 
en ook op de website van de Nederlandse Am-
bassade te Helsinki www.netherlands.fi onder 
Consular Affairs, information for the Dutch, 
paspoort. 

Deelname aan EP-verkiezingen voor in 
Finland woonachtige Nederlanders

Op donderdag 4 juni 2009 zullen in Neder-
land de verkiezingen voor het Europees Parle-
ment worden gehouden. 

Teneinde deel te nemen aan de verkiezingen 
voor het Europees Parlement moet U op de dag 
van de verkiezingen 18 jaar of ouder zijn en niet 
zijn uitgesloten van het kiesrecht.

Als Nederlander woonachtig in een ander 
EU-land kunt U kiezen op welke kandidatenlijst 
U stemt: de Nederlandse of de Finse. Het is niet 
toegestaan om zowel in Nederland als in Fin-
land te stemmen.

Stemmen op een Finse kandidaat
Indien U Uw stem wilt uitbrengen op de 

Finse kandidatenlijst, dan dient U zich te regis-
treren bij de gemeente waar U woont. 

Stemmen op een Nederlandse kandi-
daat

Indien U zich wilt registreren als kiezer voor 
de Nederlandse leden van het Europees Par-
lement, dan dient U gebruik te maken van het 
kiesregistratieformulier.  

Nederlanders die in het buitenland wonen 
en die zich als kiezer voor de verkiezing voor 
het Europees Parlement in 2004 of voor de 

Tweede Kamerverkiezing in 2006 hebben gere-
gistreerd zijn reeds opgenomen in het register 
‘Kiezers buiten Nederland’ van de gemeente 
Den Haag. Deze kiezers hebben eind decem-
ber 2008 het registratieformulier rechtstreeks 
van het Bureau Verkiezingen toegezonden ge-
kregen.  Indien U nog niet bent opgenomen in 
het register van de Gemeente Den Haag, dan 
kunt U het registratieformulier downloaden op  
www.uheefthetvoorhetzeggen.nl. U kunt het 
ingevulde formulier met een kopie van uw Ne-
derlandse paspoort of identeitskaart sturen 
naar:

Bureau Verkiezingen 
Dienst Burgerzaken, Gemeente Den Haag
Postbus 12620 
2500 DL Den Haag, Netherlands

of naar de Nederlandse ambassade in Helsinki.

Het ingevulde kiesregistratieformulier moet 
uiterlijk op 22 april 2009 in het bezit zijn van het 
Bureau Verkiezingen of de Ambassade Helsinki.

Meer informatie over de Europese Ver-
kiezingen kunt u vinden op de website  
www.uheefthetvoorhetzeggen.nl. 

m E D E D E L I N G  V A N  D E  N E D E R L A N D S E 
A m B A S S A D E  T E  H E L S I N K I
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Bericht aan alle Nederlanders en hun partners

verblijvend in Finland

Ter gelegenheid van de viering 

Koninginnedag 2009

nodigen Ambassadeur Nicolaas Beets 
en 

Mw. Heide Ehlert-Jürgensen
U uit voor een receptie 

op woensdag 29 april van 19.00 tot 21.00 uur
 in ‘Villa Kleineh’, Itäinen Puistotie 7, Helsinki

Indien u prijsstelt op een schriftelijke uitnodiging
wil ik u verzoeken telefonisch contact op te nemen met 

 mw. Ingrit Felkers tel. 09 – 228 92 204
of per email: hel@minbuza.nl

Zoals het thuis smaakt,
                             smaakt het nergens!

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

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

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

Veilig en vertrouwd betalen via Ideal, creditcard of Paypal

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

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

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

A D V E R T E N T I E
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 - in de Finse natuur en in de vereniging

Op zaterdag 21 Maart a.s. organiseert het 
bestuur een museumbezoek annex algemene 
ledenvergadering in Helsinki. Na afloop van 
de vergadering is er gelegenheid tot het sme-
ren van de keel in een van de nabijgelegen uit-
spanningen. Het bestuur hoopt op een ruime 
opkomst.

Voorafgaand aan de vergadering wordt 
er om 12 uur een rondleiding aangeboden in 
het Natuurhistorisch musem (veelal nog be-
kend als Eläinmueseo), adres Pohjoinen Rau-
tiekatu 13. Na afloop van de rondleiding start 
de vergadering om 13.30 in hetzelfde gebouw. 
I.v.m. de rondleiding en de catering voor de 
vergadering wordt u verzocht deelname vóór 
17 Maart op te geven bij de penningmeester 
(e-mail: ariepaivi@yahoo.co.uk of telefonisch  
050-5838575). In verband met de rondleiding 
en de catering wordt een eigen bijdrage ge - 

vraagd van 4 € per persoon. U kunt dat contant 
voldoen aan de penningmeester voorafgaand 
aan de rondleiding. 

Op de algemene ledenvergadering wordt 
verslag gedaan over het jaar 2008 en wordt 
een nieuw bestuur gekozen. 

NB! Het adres van het museum leidt mak-
kelijk tot verwarring, want men zou even goed 
kunnen denken dat het adres Arkadiankatu 
XX is. Voor het museum staat een standbeeld 
van een eland. Het museum ligt op ongeveer 
10 minuten lopen van het centraal station van 
Helsinki. Tramlijn 3 en bus 24 stoppen voor de 
deur. Metrostation/winkelcentrum Kamppi is 
amper 10 minuten lopen. Op de website staat 
een kaart en een link naar een Google Earth 
bestand.

L E E R  m E E R  O V E R  J A A R G E T I J D E N

A D V E R T E N T I E

BB&L Autoverhuur BV - Rijnlanderweg 774, 2132 NM Hoofddorp - Nederland
T +31 (0)20 6557900 F +31 (0)20 6557909 info@bblcarrental.nl www.bblcarrental.nl

Huurperiode/dagen
        1-5     6-13   14-27    28+

www.bblcarrental.nl

Handgeschakeld / standard shift  
A Renault Twingo, 2009, 3 drs, powersteering, airco 32 28 25 22
B Renault Clio, 2007, 3 drs, pst, airco 34 30 28 25
BC Mitsubishi Colt, 2006, 5 drs, pst, airco 36 32 30 27
M Ford Focus, 2007, 5 drs, pst, airco 40 36 34 31
O Ford Focus Wagon, 2007, 5 drs station, pst, airco 43 39 36 33
R Ford Mondeo, 2006, 4 drs sedan, pst, airco 47 43 40 37
T Opel Zafi ra, 2008, minivan 5/7-seater, pst, airco 49 45 42 39
W Ford Galaxy, 2007, 7-seater, pst, airco-ECC 66 61 57 54  
Automatische transmissie / automatic 
LA Hyundai Getz, 2008, 5 drs, pst, airco 40 36 34 31
DA Ford Focus, 2007, 5 drs, pst, airco 44 40 38 35
NA Ford C-Max, 2008, 5 drs, pst, airco, navigatie 49 45 42 39
XA  Volvo S60 2.4 ECC, 2008/09, 4 drs, pst, airco ECC 73 67 64 59
 ✈ Schiphol / Hoofddorp handlingcharges 38 38 38 38

Snelste Schiphol service • 24 uur per dag • Geen extra verzekeringen bij aankomst • Laagste eigen risico

Voordeligste          tarieven                    vanaf € 22,- per dag!

Bij ons geen verrassingen achteraf,

2009 prijzen zijn all-in:

• 19% BTW
• WA verzekering West Europa

• Casco verzekering West Europa

• Eigen risico slechts €50,- of €125,- 

• Inzittenden ongevallenverzekering

• Diefstal verzekering

• Alle kilometers vrij

Optimaal verzekerd met minimaal eigen risico!

Casco verzekering West Europa

Eigen risico slechts €50,- of €125,- 

all-in

Voordeligste          tarieven                    vanaf all-in

Geen extra verzekeringen bij aankomst 

Voordeligste          tarieven                    vanaf 

bb&l_2009_ad_190x128.indd   2 12/17/08   10:00:42 AM
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Naast de traditonele webactiviteiten (web 
1.0) zoals de website, fotogalerij en forum zijn 
er tegenwoordig ook sociale netwerken die 
gratis worden aangeboden op het internet. Dit 
heet web 2.0 in vakjargon. Deze term geeft aan 
dat het om een nieuwe generatie van internet-
speeltjes gaat. Onder web 2.0 vallen netwerk-
sites als Myspace, Facebook, Twitter, Plaxo, 
Hyves, LinkedIn. IRC-gallery en LibraryThing. 
De Nederlandse Vereniging in Finland (NViF)  
heeft op een aantal van deze netwerken een 
groep aangemaakt waaraan leden en belang-
stellenden kunnen deelnemen. In zo’n groep 
kun je vaak teksten, foto’s of filmpjes plaatsen 
en met elkaar discussiëren.

Afgelopen jaar heeft bij onze vereniging 
in het teken gestaan van een uitbreiding in de 
activiteiten op hyves. Om meer mensen bij de 
vereniging te betrekken hebben we het netwerk 
van steden fijnmaziger gemaakt. De hyves-ste-
den in Finland vormen nu een netwerk dat zich 
over het hele land uitspreidt. De nvif hyve is het 
centrum van dit netwerk en weer gelieerd aan 
andere hyves zoals die van de Finse taal, Finse 
schaatsers, Finse hardrock, Suomi-Finland. In 
deze laatste hyve, die verreweg de grootste 
is, zitten voornamelijk toeristen. Vakantiegan-
gers die een mooie tijd in Finland hebben ge-
had. Een andere groep wordt gevormd door de 
studenten van Finse scholen en universiteiten. 
Veel van die uitwisselingen leiden tot blijvende 
contacten. Daarnaast zijn er nog Finnen die 
in Nederland wonen, danwel jongeren uit een 
gemengd Fins-Nederlands gezin in Nederland. 
Zij hebben veel banden met familie die nog in 
Finland woont. Voor ons het interessantst zijn 
natuurlijk degenen die op een of andere wijze 
aan het land blijven plakken. 

Om de regionale functie van de lokale hyves 
meer te benadrukken wil ik dit graag duidelij-
ker aan het contactpersonennetwerk koppelen. 

Contactpersonen kunnen de hyves gebruiken 
voor verschillende doeleinden. Bijv. medede-
lingen over activiteiten, leuke foto’s of filmpjes 
van bezienswaardigeheden in de buurt, danwel 
voor eigen persoonlijke invulling. Dit zal zowel 
Nederlanders trekken die zich ergens in de buurt 
willen vestigen als Finnen die belangstelling 
voor de Nederlandse taal en cultuur hebben.

Een geografisch opzet is één ding. Daar-
naast kun je bepaalde onderwerpen bij de kop 
nemen die met Finland te maken hebben. Bij-
zondere interesses voor bepaalde doelgroe-
pen. Wat zouden goede onderwerpen zijn? Een 
Finse keuken hyve ga ik zeker oprichten. Maar 
ook valt aan andere dingen te denken. Taal, 
hard rock en sport hebben we al. Paddestoe-
len zoeken, bessen plukken en Finse tango nog 
niet. Wat voor onderwerpen we ook nemen - de 
inhoud is bepalend - niet de vorm. De vorm is 
vloeibaar. Tekst, muziek, filmpjes, plaatjes kun-
nen allen een bepaald onderwerp ondersteu-
nen. Een goed gekozen onderwerp is dan van-
zelf een succes. 

Hyve Aant. leden
Suomi-finland 1098
Nederlandse Vereniging in Finland  113
Finse schaatsers 21
Finse Taal 125
Finse rock & metal 305

Drie jaar geleden ging nederlandsevereni-
ging.fi van start. Na een aanvankelijk spectacu-
laire alswel chaotische stijging van bezoekers-
aantallen hebben deze zich wat gestabiliseerd 
zodat we nu wel enige conclusies over het suc-
ces kunnen trekken. De website heeft nu een 
gemiddeld bezoekersaantal van ongeveer 2500 
unieke bezoekers per maand. Dat is een daling 
ten opzichte van vorig jaar toen er ongeveer 
3000 unieke bezoekers per maand kwamen. 

N E D E R L A N D S E V E R E N I G I N G . F I
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Regionale hyve Aant. leden
Forssa 3
Hameenlinna 1
Hamina 4
Iislami 1
Ilomantsi 1
Joensuu 3
Jyvaskyla 30
Kajaani 25
Kemi 1
Kemijarvi 1
Kotka 15

Regionale hyve Aant. leden
Kuhmo 1
Kuopio 10
Kuusamo 2
Lahti 3
Lappeenranta 5
Lieksa 1
Mikkeli 1
Oulu 8
Pori 9
Rovaniemi 8
Salla 4

Regionale hyve Aant. leden
Salo 1
Savonlinna 2
Seinajoki 2
Tammisaari 1
Tampere 25
Turku 11
Utsjoki 1
Vaasa 8
Varkaus 1
Ylivieska 3

De daling is te wijten aan het niet regelmatig 
verversen van informatie. Daardoor is de be-
langstelling van de bezoekers afgenomen. Het 
beleid voor de website is daarom nu dat we wat 
serieuzere informatie bieden en deze regelma-
tig verversen. De agenda is, ook vorig jaar, altijd 
up-to-date gehouden! We vinden het belang-
rijk dat de geplande activiteiten ten alle tijde 
daar te vinden zijn. De agenda wordt tevens op 
hyves en facebook verspreid. Daar proberen wij 
ook up-to-date te zijn.

Al die activiteit kost echter een hoop inspan-
ning. Een uitbreiding van de internetredactie is 

gewenst. Ik zou mensen die actief zijn op een 
sociaal netwerk waar wij nog geen groep heb-
ben willen vragen er een voor ons op te richten 
en te onderhouden. Verder kunnen mensen met 
een leuk idee altijd bij ons hun ei kwijt. Meld je 
daarom aan! Mocht u zich niet aanmelden dan 
hoop ik dat u de Nederlandse Vereniging in Fin-
land de komende tijd wilt blijven steunen. Het 
een en ander lijkt allemaal wel gratis maar uw 
steun is onontbeerlijk. Zonder dat  houdt het 
ook allemaal een keer op.

 Jos Helmich
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P E T R O N E L L A  E N  D E  ’ S U P O ’ - A R C H I E V E N
Op 1 januari 2009 zijn de archieven van 

de Finse geheime politie ‘Supo’, die betrek-
king hebben op het jaar 1949, voor het publiek 
opengesteld. Dit heeft te maken met de open-
baarheidstermijn in Finland, die 60 jaar is voor 
dit soort archieven.                                                                                                     

De naam ‘Supo’ is een afkorting van Sue-
jelupoliisi, letterlijk vertaald ‘beschermpolitie’. 
Deze organisatie is opgericht in 1949 en ieder 
jaar zal een nieuwe ‘jaargang’ van ‘Supo’ open-
baar worden gemaakt, in 2010 zullen dit dus de 
archieven zijn van het jaar 1950, enz. 

De hoofdtaken van de Supo staan op in-
ternet omschreven als: contraspionage, terro-
rismebestrijding, het voorkomen van bedrei-
gingen die betrekking hebben op de nationale 
veiligheid, het voortijdig nemen van maatrege-
len in verband met de nationale veiligheid, be-
scherming in het algemeen, en deelname aan 
de bestrijding van de internationale misdaad.

Een dag na het openstellen van de Supo 
archieven uit 1949, op 2 januari van dit jaar, 
en ook op 3 januari, werd hier uitgebreid over 
geschreven in de Helsingin Sanomat door de 
journalist Tuomo Pietiläinen. Tot mijn verras-
sing werd in deze artikelen de zaak tegen de 
Nederlandse Petronella van der Moer, in okto-
ber 1949, als een van de meest merkwaardige 
gevallen genoemd, die ooit door de Supo zijn 
behandeld. Zelfs in het nationale YLE-radio-
nieuws op 2 januari werd, in verband met het 
publiek maken van de Supo-archieven, inge-
gaan op de oude Petronella zaak. De conclusie 
was dat Petronella een kleine oplichtster (huij-
ari) was geweest, maar geen spionne, zoals de 
Supo-agenten in eerste instantie hadden ge-
dacht. De hele zaak wordt nu algemeen als een 
blamage gezien voor de Supo, een storm in een 
glas water, die indertijd toch wel heel veel stof 
heeft doen opwaaien.

In het door mij in 2003 vertaalde boek over 

Petronella door Mauno Pyhtilä, ben ik in een 
toegevoegde inleiding en nawoord, uitgebreid 
ingegaan op de achtergronden van deze zaak. 
Het blijft mij nog steeds fascineren dat een 
jonge Nederlandse vrouw, na een verblijf van 
slechts vier maanden, een legende is geworden 
in Finland. Er zijn zelfs twee bergen in Lapland 
(Petronellan kukkulat), een weg in Inari (Petro-
nellantie), een restaurant in Saariselkä (Ravin-
tola Petronella), en de Lions club in Rovaniemi, 
naar haar genoemd. Bovendien is er een mu-
sical over haar gemaakt, die twee jaar geleden 
werd opgevoerd in Oulu.

Niet voor niets heeft de toenmalige Neder-
landse ambassadeur in Helsinki, de heer Theo 
van der Vlugt, eens verzucht dat Petronella in 
een paar maanden Nederland bekender had 
gemaakt in Finland, dan hij voor elkaar had ge-
kregen in een periode van jaren. Deze opmer-
king staat genoemd in het boek ‘Pyörteissä’ van 
Mielikki Ivalo, de vrouw van de toenmalige Finse 
ambassadeur in Den Haag, Asko Ivalo (hij was 
ambassadeur in Den Haag van 1947 tot 1951).

Omdat Mauno Pyhtilä voor zijn boek geen 
gebruik heeft kunnen maken van de Supo-ar-
chieven, die (toen dus) een staatsgeheim wa-
ren, werd ik toch wel erg nieuwsgierig om te 
zien of hier nieuwe informatie in stond. In ieder 
geval waren de foto’s van Petronella, die bij het 
artikel in de HS van 3 januari waren afgedrukt, 
nieuw voor mij.

Op maandag 5 januari ben ik naar het Nati-
onale Archief gegaan in Helsinki, waar volgens 
de krantenartikelen de Supo-stukken konden 
worden ingezien. Ik meldde mij bij de balie, 
waar wonderlijk vlug voor mij het archiefnum-
mer van de Supo-paperassen over Petronella 
werd opgezocht. Een aanvraagformulier met 
het nummer was snel ingevuld en nog geen 
tien minuten later werd mij een map gebracht 
met zo een honderdtal getypte formulieren, 
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een paar handgeschreven brieven, foto’s van 
Petronella die ik niet eerder had gezien, maar 
die ook op 3 januari in de HS stonden, en een 
envelop met de hotelrekeningen die Petronella 
niet had betaald. In deze envelop vond ik ook 
de kaart, in drie stukken, van het gebied in Lap-
land waar ze indertijd samen met de geoloog 
Klaus Säynäjärvi doorheen was getrokken. Zij 
had deze kaart van Klaus Säynäjärvi gekregen, 
toen zij afscheid van elkaar namen in Vuotso en 
hij terugging naar Helsinki, nadat ze meer dan 
vier weken samen in de Lapse wildernis hadden 
gebivakkeerd. De Supo had het indertijd heel 
verdacht gevonden dat Petronella zo een kaart 
in haar bezit had. 

Foto’s van Petronella uit het Supo archief

Ik heb de formulieren doorgenomen en het 
materiaal wat mij het meest interessant leek 
-  ongeveer 20 bladzijden - gecopiëerd. De rest 
leek geen nieuws te omvatten. Mauno Pyhtilä 
heeft voor zijn boek politierapporten en recht-
bankverslagen doorgenomen, die zoals het er 
nu naar uitziet, ook veel informatie  bevatten 
die van de Supo afkomstig was.

Alles bij elkaar leverden de Supo-archieven 
niet echt veel nieuwe feiten op. We wisten al 
van Petronella dat ze een kleine oplichtster 
was, maar het blijkt nu dat ze ook in andere 
landen haar hotel- en andere rekeningen re-
gelmatig niet had betaald. Maar wat haar dreef 
om, kort na de oorlog, toen toerisme nog nau-
welijks aan de orde was, zo een beetje heel Eu-
ropa door te reizen, blijft onduidelijk. Was ze 

alleen maar avontuurlijk ingesteld? Ook blijft 
het de vraag hoe zij een dermate grote indruk 
heeft kunnen maken op de Finse goudzoekers, 
dat ze in Lapland, en een beetje in heel Finland, 
nog steeds niet is vergeten. Dit moet toch wel 
te maken hebben met haar bijzondere eigen-
schap om mensen, of beter mannen, snel voor 
zich in te kunnen nemen. Verder blijft het een 
klein wonder hoe een ongetrainde stadsdame, 
zonder gepaste kleding en schoeisel, in staat is 
geweest een trektocht te maken van meer dan 
100 km door een onherbergzaam gebied in Lap-
land. Natuurlijk, zij maakte deze tocht, die meer 
dan vier weken duurde, niet alleen, maar in het 
gezelschap van een ervaren trekker, de geoloog 
Klaus Säynäjärvi. De verhouding tussen haar en 
deze geoloog, die ze in de lijnbus van Rovaniemi 
naar Ivalo had ontmoet, wordt misschien een 
beetje verduidelijkt door een handgeschreven 
brief die ik in de Supo-archieven vond. Dan 
blijft ook overeind dat Petronella naar alle 
waarschijnlijkheid veel verhalen uit haar duim 
heeft gezogen en ik denk dat Mauno Pyhtilä in 
zijn boek dit niet altijd goed heeft ingeschat.

De voor mij meest interessante nieuwe za-
ken over Petronella uit het ‘Supo-archief, geef 
ik hier, voorzien van mijn commentaar: 

In een verklaring geschreven in het Frans op 
14 oktober 1949 door een zekere P. Oom van 
het Ministerie van Justitie in Den Haag, Afdeling 
Politie, aan de Supo, worden een aantal dingen 
over Petronella verteld. Blijkbaar had de Supo 
om inlichtingen gevraagd in Den Haag. Hierin 
staat onder andere dat Petronella een bedrag 
van 275 kronen niet had betaald aan ene Une 
Svärd, medewerker van een reisbureau in Go-
thenburg, en op 20 april 1949 het hotel Astoria 
in Kopenhagen verlaten had zonder een reke-
ning te betalen van 300 kronen, nadat ze deel 
had genomen aan een excursie naar het eiland 
Mǿn. Bovendien had ze in Esbjerg een bedrag 
van 50 kronen niet terugbetaald, dat haar was 
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voorgeschoten door een bureau voor onderne-
mers. Verder waren er in Den Haag ook gelijk-
luidende klachten over haar binnengekomen 
vanuit Zwitserland en Frankrijk. De heer Oom 
besluit zijn verklaring met de zin: “Petronella 
Antoinette van der Moer heeft de gewoonte 
om in hotels te logeren en vervolgens te ver-
trekken zonder te betalen”.

Het blijkt dus dat het niet betalen van haar 
hotelrekeningen in Finland geen uitzondering 
was, maar een onderdeel van een soort ‘vaste 
gewoonte’. Alleen in Finland is het slecht afge-
lopen, omdat haar paspoort door de politie in 
Helsinki werd ingenomen. Dit heeft weer tot 
gevolg gehad dat ze naar Lapland is gevlucht, 
waar zij in de bus op weg naar Ivalo, Klaus 
Säynäjärvi heeft ontmoet. Bij het zogenaamde 
Kuttura-kruispunt is zij samen met hem uitge-
stapt en heeft zij hem om weten te praten haar 
mee te nemen op zijn geplande trektocht naar 
de Lapse goudvelden.

Een handgeschreven brief aan Klaus 
Säynäjärvi in het Engels, die Petronella vanuit 
Vuotso, blijkbaar kort na hun afscheid, heeft 
verstuurd naar zijn adres op de Runebergin-
katu in Helsinki, werpt wat meer licht op hun 
relatie. Je zou het toch wat ongewoon kunnen 
noemen dat een jong stel, dat elkaar niet eer-
der had ontmoet, samen vier weken in Lapland 
rondtrekt, en als goede vrienden daar lief en 
leed met elkaar deelt. Bij de brief zat ook een 
handgeschreven vertaling in het Fins, blijkbaar 
geschreven door iemand anders op verzoek 
van Petronella. Dit zal er mee te maken heb-
ben gehad dat Klaus Säynäjärvi weinig of geen 
Engels sprak. Volgens het boek van Pyhtilä zou 
Petronella een soort talenwonder zijn geweest 
en sprak zij Duits en Zweeds met Klaus. Maar 
blijkbaar was zij niet in staat een brief in het 
Duits of in het Zweeds te schrijven. Petronella 
(die zich ook Sylvia noemde) schreef aan Klaus:

Zij probeert in deze brief Klaus gerust te 
stellen en geeft de indruk dat zij hulp heeft ge-
kregen en alles goed met haar is afgelopen. In 
werkelijkheid klopt er niets van dit verhaal. Zij 
is met hangende pootjes teruggegaan naar de 
goudzoekers in Lemmenjoki, waar ze is gaan 
werken als huishoudelijke hulp, en ….. een le-
gende werd.

Ongeveer een maand later is Petronella tij-
dens een bezoek aan Ivalo door de Supo gear-
resteerd en naar Helsinki overgebracht. Het zal 
voor Klaus Säynäjärvi een vreemde gewaarwor-
ding zijn geweest dat zijn reisgenote, die hij niet 
had gedacht ooit terug te zien, in Helsinki plot-
seling groot nieuws was en door de politie werd 
verdacht van spionnage. Zij bleek helemaal niet 
voor een Amerikaanse krant te werken, zoals zij 

Dear brother, 

Got my luggage and money straigh-
tened out. McWilliams was very worried 
about me, so he investigated and finally 
somebody came up here to fix everything 
and find me.

We’ll go via Haparanda to Stockholm 
and down south by airplane, everything 
is settled. Paper, luggage etc. Mr. Murp-
hy (friend of McWilliams) will come in 
a few weeks to Helsinki and bring your 
radio bag plus cash to Hallenberg.

So end good, all good! You must have 
been dead tired when you arrived finally 
home. But in the arms of your wife you 
could forget all about it, ok!

You’ll hear from Rome via magazi-
nes and later on you can write Bill de 
Meza, Rome Daily American, Rome, 
Italy.

I’ll arrange that with him! Thanks 
very, very much for your companion-
ship during our trip and give kind re-
gards to your wife.

Sincerely yours, 
Sylvia
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blijkbaar ook Klaus had wijsgemaakt. 
Het is twijfelachtig of Klaus Säynäjärvi het 

geld heeft teruggekregen dat hij aan Petronella 
had geleend (de cash die zij noemt in haar brief, 
en die afgeleverd zou worden bij Wallenberg, 
de firma waar Klaus werkte).

In de stukken vond ik ook de verklaringen 
van Petronella aan de Supo-agenten na haar 
arrestatie in Ivalo. Zij vertelde onder andere 

dat zij kort na de oorlog een jaar getrouwd is 
geweest met een Amerikaan en met hem in 
Tunesië en Venezuela heeft gewoond. Mauno 
Pyhtilä, die deze verhalen ook van de politie in 
Helsinki had gehoord, heeft dit in zijn boek voor 
waar aangenomen, maar het lijkt mij toch erg 
twijfelachtig. Zij wilde zich voordoen als Ame-
rikaanse journaliste en dit verhaal paste daar 
erg goed bij. Tot januari 1953 stond zij officieel 

Teksten uit de brief die Petronella (Sylvia) naar Klaus Säynäjärvi heeft gestuurd
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ingeschreven op het adres van haar moeder in 
Den Haag en vervolgens is zij niet verhuisd van-
wege een huwelijk. 

In 1969 is Petronella met haar dochter So-
lange (die in 1955 in Marseille is geboren) naar 
de Verenigde Staten vertrokken en we weten 
helemaal niets over hoe het haar daar verder 
is vergaan. Solange van der Moer woont tegen-
woordig in Sausalito in Californië en een jour-
nalist van de krant Kaleva heeft, in verband met 
de musical twee jaar geleden, via de telefoon 
met haar man, Peter Beall, gesproken. Solange 
zou later een e-mail hebben gestuurd naar de 
journalist, waarin ze benadrukte niets over haar 
moeder te willen zeggen. Dit had ze haar moe-
der plechtig beloofd. 

Schaamt Petronella zich nog voor haar klei-
ne vergrijpen, die in het niet vallen in vergelijking 
met haar beroemdheid in Finland? Het is toch 
erg jammer dat we misschien nooit haar lezing 
over deze merkwaardige zaak zullen horen.

Niet zo lang geleden vond ik via het internet 
dat Petronella zich tegenwoordig Annick Van-
dermoer noemt. Tot voor kort heeft zij in New 
Albany in Ohio gewoond, waar zij regelmatig 
bedragen van 1000 dollar heeft gedoneerd 
aan kunstlievende instellingen. Tegenwoordig 
woont zij in San Rafael, Californië, in de Los 
Ranchitos Road. Zij is 85 jaar oud. 

Klaus Säynäjärvi is een paar jaar geleden 
overleden. Ons verenigingslid Stephan Ver-
meulen heeft hem in verband met mijn verta-
ling van het boek van Mauno Pyhtilä in 2002 
een keer gebeld en gevraagd of hij nog iets toe 
kon voegen aan de Petronella-geschiedenis. 
Zijn antwoord was nee. Hij zei dat hij alles al 
aan Mauno Pyhtilä had verteld, en beweerde 
ook nog, wonderlijk genoeg, dat hij het boek 
over Petronella, waarin hij nota bene een van 
de hoofdpersonen was, nooit had gelezen. 

Mauno Pyhtilä vertelde mij in 2007, toen hij in 
Helsinki was ter gelegenheid van onze gezamen-
lijke Petronella-presentatie in Huize Kleineh, de 
residentie van de Nederlandse ambassadeur, dat 
hij inderdaad Klaus Säynäjärvi omstreeks 1990 
heeft geïnterviewed in zijn huis in Helsinki. Maar 
hij had het moeilijk gevonden heel openlijk met 
hem over Petronella te spreken, omdat Säynäjär-
vi’s vrouw ook bij dit gesprek aanwezig was.

Naar aanleiding van de berichten in de Finse 
kranten over het openbaar maken van de Supo 
archieven uit 1949 en het opnieuw oplaaien 
van de interesse voor Petronella in Finland, 
verscheen op 17 januari 2009 een kort stukje 
in Elsevier met de titel ‘Sporen – Mytische Pe-
tronella blijft Finnen beroeren’. Dus ook in Ne-
derland is Petronella weer in het nieuws.

 Arnold Pieterse

Ik ben 1943 geboren in Den Haag. Oma had 
een sigarenwinkel in Rotterdam. Daar hoorde ze 
in 1942 van Duitsers in de zaak, dat er een raz-
zia zou komen. Vader ging toen naar Den Haag. 
Hij is bij de spoorwegen gaan werken. Op die 
manier hoefde je niet naar Duitsland. In 1945 
gooiden de Amerikanen bommen op Den Haag. 
In het Bezuidenhout vlogen alle ramen eruit. Ik 
had geluk. Mijn oom hield zijn hand voor mijn 
gezicht. Na die episode ging mijn moeder met 

de kinderwagen naar Rotterdam. Oma woonde 
daar nog steeds. We hebben toen op de Nieuwe 
Binnenweg gewoond en later gingen we naar 
Overschie. We woonden daar in de Zeven-Pro-
vincieën-flats. De Koningin opende deze flats. 
Die waren toen spliksplinternieuw, maar nu... 
Ik ben nog in 2007 met de kinderen naar Ne-
derland geweest en met hen naar de flats gaan 
kijken. Vond dat ze nogal verpauperd waren. 
Vroeger waren het nette flats.

I N T E R V I E W :  N E L L I E  J A K K O - V I S S C H E R
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Ik heb op de ‘s Gravendijkwal-hbs gezeten. 
Dat is die hbs met beelden ervoor. Naast de hbs 
staat de Finse Zeemanskerk. Dat is nu het tref-
punt voor Finnen in Nederland. 

Op mijn twaalfde ging ik tafeltennisen. 
Dat begon op een camping in Millingen (‘Rab-
bit Hill’). Toen ben ik bij een club gaan spelen. 

In 1956 won ik het Rotterdams scholieren-
toernooi. De Hongaarse bondscoach (Dr. Bela 
Simon) zag mij spelen. Hij was gevlucht naar 
Nederland tijdens de Hongaarse opstand. Hij 
werd mijn trainer. Elke dag waren we aan het 
spelen en wekelijks aan het hardlopen in het 
Kralingse bos. Na 1 jaar won ik het Nederlands 
kampioenschap voor meisjes (t/m 16 jaar). Ik 
speelde toen ook al bij de dames in het Ne-
derlandse team. In de competie heb ik verder 
in de hoofdklasse heren gespeeld (de ereklasse 
is de hoogste rang). Toen ben ik met Bert On-
nes twee maal kampioene gemengd en met 
Agnes Simon twee maal kampioene dames-

dubbel geworden, bij de dames single ben ik in 
1962 tweede geworden, daarna ben ik ermee 
gestopt.  Vanaf 1986, toen we met de verkoop 
van Heemskerk tafeltennistafels begonnen, 
heb ik tot 1990 gespeeld en ben toen twee 
keer senioren dameskampioene van Finland 
geworden. Kort geleden (in 2007) ben ik weer 
begonnen toen ik hoorde dat er Europese kam-
pioenschappen senioren waren in de Ahoy hal 
in Rotterdam. Dezelfde hal waar ik meer dan 50 
jaar geleden Rotterdams scholierenkampioene 
was geworden. Ik merkte toen dat ik zo slecht 
nog niet was, dus ik heb het weer opgepakt. In 
2008 heb ik Finland vertegenwoordigd bij de 
seniorenkampioenschappen van de Noorder-
lijke landen.

Op mijn achttiende ben ik lid van de kerk 
geworden. Toen heb ik weliswaar niet meer op 
zondag gespeeld, maar wel in de zaterdagcom-
petitie. We hadden een team met twee andere 
meisjes in de hoofdklasse heren. Met een ervan 
heb ik twee jaar geleden geskyped. Dat was 
heel leuk. 

Op mijn eenentwintigste ben ik op zen-
ding geweest. Dat heb ik twee jaar gedaan, zes 
maanden in Arnhem, zes maanden in Hilver-
sum, zes maanden in Groningen en een tijdje 
in Huizen (bij Hilversum), waar ik secretaresse 
ben geweest van de Amerikaanse zendingspre-
sident. De kerk heet ‘Kerk van Jezus Christus 
van de Heiligen der Laatste Dagen’ (red.: ‘mor-
monenkerk’ in de volksmond, zie Wikipedia). 

Mijn aanstaande man bouwde kerken in 
Denemarken. We hebben elkaar in maart 1968 
in Rotterdam ontmoet, toen Aimo slechts 
14 dagen in Nederland was om een kerk af te 
bouwen in Utrecht. Begin april moest hij weer 
terug naar Denemarken. Toen hebben we met 
elkaar geschreven en Aimo nodigde mij uit om 
naar Finland te komen tijdens de zomervakan-
tie. Aimo en ik zijn in augustus 1968 in Finland 
getrouwd. We hebben eerst in Pietarsaari ge-
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woond. Toen zouden we naar Australië vertrek-
ken, maar dat is niet doorgegaan. Ik vond het 
veel te leuk in Finland. 

In 1968 was een buitenlander hier nog een 
bezienswaardigheid. Ik moest het Fins allemaal 
door zelfstudie leren. Maar goed Fins schrijven 
kan ik nog steeds niet. Ik zit dus nu op een Fins 
lyceum om mijn Fins aan te scherpen. Andere 
taalvakken zijn gemakkelijker, maar bij geschie-
denis en aardrijkskunde moet ik bijvoorbeeld 
een essay schrijven. Dat vind ik wel moeilijk. 
Lezen en gesproken tekst begrijpen gaat goed, 
maar mijn gedachten op papier zetten, vind ik 
nog steeds een hele klus, zelfs na 40 jaar. Ik 
maak nog veel fouten in het Fins, maar om in 
Finland te kunnen overleven, moet je om jezelf 
en je taalblunders kunnen lachen. 

Als stadskind vond ik het buitenleven ge-
weldig. We hadden hier in Finland een oud huis 
met een buiten-wc. Het huis had alleen hout-
verwarming. Ik kreeg vier kinderen in vijf jaar. 
We hadden geen wasmachine, we hadden wel 
een big en wat kippen. We woonden aan het 
water. Aimo was zonder werk in de jaren ze-
ventig. Elke dag ging hij vissen in het meer. We 
aten veel snoek en paddestoelen. Ik verdiende 
acht mark per persoon van Nederlands reisge-
zelschappen die het Finse boerenleven wilden 
meemaken. Ze kwamen een keer per week in 
groepjes van 6-10 mensen. Ik bakte samen met 
de vrouwen broodjes, we gingen paddestoelen 
zoeken en maakten paddestoelensoep en de 

mannen hakten houtjes en maakten met mijn 
man samen vuur in de saunaoven. We hielden 
dus een big en kippen, pas later kregen we er 
ook een paard en wat geiten en schapen bij. 
Geweldig vonden ze dat. Voor hen was dat echt, 
niet zo toeristisch. Typisch voor stadse mensen. 
Ze konden geen aardbeienveld van een aardap-
pelveld onderscheiden. Ik vond het erg leuk dat 
werk te doen. Ik kon dan even Nederlands pra-
ten, het was afwisselend en goedkoop. We had-
den toen wel heel weinig geld. In 1977 zijn we 
met het maken van weefgetouwen begonnen. 
We hebben cursussen georganiseerd. Ook voor 
Nederlanders en Duitsers. Duitsers kwamen 
wel, nadat een klant op de ambassade was ge-
weest met een handgeweven jasje. Zij had een 
weefgetouw bij ons gekocht en een week lang 
een cursus bij een buurvrouw gevolgd. Na die 
week had ze de stof geweven voor een jasje dat 
ze daarna ging dragen. Toen kwamen de Duit-
sers in grote getale opdagen. In 1992 zijn we 
daarmee opgehouden vanwege de recessie. 

In 1977 gingen we ook naar de bank voor 
een lening ten behoeve van ons bedrijf. Zowel 
Aimo als ik moest die ondertekenen omdat het 
bedrijf van ons tweeën was. Ik kreeg toen te 
horen dat ik dat niet kon ondertekenen, omdat 
ik geen Finse was. Ik was heel erg verbaasd. In 
1968, toen ik trouwde, was echter net de wet 
afgeschaft waardoor je bij het trouwen auto-
matisch Finse werd. Dat wist ik niet. Ik had een 
gemeentelijk registratienummer, een KELA-
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kaart, kreeg babysetjes en kinderbijslag voor 4 
kinderen etc. Ik mocht zelfs stemmen! Maar ik 
was ondanks dat dus toch al 10 jaar illegaal in 
Finland!! Ik mocht dus niks: geen huis of land 
bezitten, geen lening aanvragen etc. Twee po-
litiemannen kwamen bij me langs (want ik zat 
thuis met onze vier kinderen). Formulieren in-
vullen. Waarom wilt u in Finland wonen? Wat 
vindt u niet leuk in Finland? Ik zei toen maar 
‘Russen’, maar ik vroeg later om dat toch maar 
te schrappen. Ik was een beetje bang. In Neder-
land had men het toen al over Kekkoslowakije. 
De Finlandisering was toen wel heel erg.

In 1996 zijn we opnieuw met een eigen be-
drijfje begonnen. Aimo verzorgt het transport 
en ik doe de verkoop. Dat gaat goed. Ik verkoop 
nu poppenhuizen en andere leuke dingen voor 
kinderen en volwassenen, zoals kleurenplaten, 
kleurboeken. We verkopen button-machines 
en onderdelen ervan. Dan ook nog textiel voor 
zomerkampen, zoals T-shirts en ecotassen, kus-
senslopen etc. Dan kunnen kinderen op een 
kinderkamp die textiel bedrukken. Enfin, je 
kunt zelf op onze website www.finnaimo.fi eens 

gaan grasduinen.
Nu zijn we 40 jaar getrouwd. We hebben 

vijf kinderen, twee in de Verenigde Staten (met 
zeven kleinkinderen), en drie kinderen in Finland 
(met twee kleinkinderen). Een van mijn zonen 
is geschiedenisleraar op de yliaste in Janakkala, 
een dochter is verpleegster op de afdeling hart-
ziektes in Helsinki, en een andere zoon woont 
in Jyväskylä en is computer-reparateur. Dankzij 
skype hebben we vaak contact met de kinderen.

Wij wonen wel wat afgelegen, maar om ons 
heen liggen toch nog aardig wat grote steden. 
In een straal van 100 km wonen een half mil-
joen mensen. Ik ben nu de contactpersoon voor 
de Nederlandse Vereniging in Lappeenranta 
en omgeving. We organiseren zo nu en dan 
een etentje in Savitaipale. Er zijn een  zevental 
Nederlands-Finse gezinnen in de buurt. Jam-
mer genoeg nog geen Nederlandse vrouwen. 
Dat zou ook wel eens leuk zijn. Als u in de buurt 
bent en ons winkeltje wilt binnenlopen, is dat 
geen probleem. Wel even van te voren bellen. 
Dat is het handigst.

Met hartelijke groet, Nellie
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In de vorige aflevering maakte ik melding 
van een nieuwe ontdekking m.b.t. het noorder-
licht. 

Het ‘mysterie’ noorderlicht wordt steeds 
verder ontrafeld en de wetenschappers komen 
telkens met nieuwe ontdekkingen. Zo konden 
we op 14 febr. ’09 nog via het Finse teletekst 
vernemen dat er sinds 1913 niet zo weinig zon-
neactiviteit is geweest. Prompt viel er ’s avonds 
bij heldere hemel en behoorlijk lage tempera-
turen (ca. -24°C) een mooi noorderlicht waar 
te nemen. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen 
dat het dus inderdaad waar is, want de teller 
staat wat noorderlichtwaarnemingen in Salla/
Sallatunturi betreft voor ondergetekende dit 
seizoen pas op 14 (+2 in Noorwegen). Gezien 
de historie van het waarnemen door onderge-
tekende dus tamelijk weinig voor de tijd in het 
seizoen, dat loopt van ca. half augustus tot half 
april (de periode dat er rond de Poolcirkel don-
kere nachten zijn).

Wat mag het laatste nieuws dan wel zijn?
Wel, naast het feit dat zonnedeeltjes na het 

betreden van onze atmosfeer botsen met zuur-
stof- en stikstofmoleculen, waarbij protonen 
overdracht plaatsvindt, schijnen/blijken er nog 
meer dingen te gebeuren.

Afgelopen jaar verscheen er een artikel 
waarin melding gemaakt werd van zgn. ‘plas-
makogels’ én de opmerkelijke ontdekking wat 
het noorderlicht doet ‘dansen’.

Denk niet dat zoiets op een rustige zater-
dagnamiddag onder het genot van een kopje 
thee met een biscuitje gebeurt. Nee, maar 
liefst 5 satellieten, onderdeel van het project 
‘THEMIS’ waren er in februari 2007 op uitge-
stuurd om het mysterie rond de substormen te 
ontrafelen. Onderzoekers hielden zich al sinds 
lange tijd bezig met de onvoorspelbare uitbar-
stingen van licht en kleur.

De satellieten zouden de substormen niet 

enkel van veraf observeren; ze zouden als het 
ware in de storm duiken gebruik makend van de 
sensoren aan boord om de deeltjes en velden 
te meten.

De wetenschappers hoopten dat deze lo-
cale indringing hun zou toestaan uit te zoeken 
door wat de substormen veroorzaakt worden. 
En ze kregen gelijk!

Op 26 febr. 2008 werden de THEMIS satel-
lieten in lijn gebracht, net onder het midden 
van de magneetstaart van de Aarde. Een mil-
joen kilometer lange staart van magnetisme, in 
de ruimte geduwd door de actie van de zonne-
wind. Op dat moment vond de explosie plaats.

Hoofdonderzoeker Vassilis Angelopoulos 
verklaarde dat de energie die iets meer dan 
halverwege boven de THEMIS-lijn vrijkwam bij 
de uitbarsting van de magnetische velden, on-
geveer gelijk was aan een aardbeving met een 
waarde van 5.

Ofschoon de explosie plaats vond binnen 
het magnetisch veld van de Aarde, was het ei-
genlijk een ontlading van energie van de zon. 
Als de zonnewind het magnetisch veld van de 
aarde uitrekt, slaat het daar energie op, bijna 
op dezelfde manier wordt energie opgeslagen 
in een elastiekje als je dat uittrekt tussen duim 
en wijsvinger. Buig de wijsvinger en –pats!- het 
elastiekje springt terug op je duim. Iets derge-
lijks gebeurde in de magneetstaart op 26 febr. 
2008. Overstrekte magnetische velden spron-
gen terug tegelijkertijd een krachtige explosie 
veroorzakend. Dit proces wordt een ‘magne-
tische herverbinding’ genoemd. Aangenomen 
wordt dat dit normaal is in de magnetische vel-
den van sterren en planeten.

De uitbarsting lanceerde twee ‘plasma ko-
gels’, gigantische wolken met protonen en elec-
tronen, een richting Aarde en een bij de Aarde 
vandaan. De naar de Aarde gerichte wolk sloeg 
in deze planeet, levendige heldere auroras von-

O N D E R  H E T  N O O R D E R L I C H T  ( 2 )
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kend die waargenomen werden door zo’n 20 
THEMIS grondstations in Canada en Alaska. De 
tegenovergestelde wolk schoot zonder schade 
aan te richten de ruimte in en is misschien nog 
immer onderweg...

De THEMIS-satellieten waren perfect gepo-
sitioneerd om het schot op te vangen.

Vier van de satellieten werden geraakt door 
de naar de Aarde gerichte wolk, terwijl de te-
genovergestelde wolk de vijfde satelliet raakte. 
Een simpel rekensommetje leert dan dat de uit-
barsting tussen de 4e en de 5e satelliet plaats-
vond oftewel 1/3 van de afstand naar de maan.

De satellieten liepen geen schade op. Plas-
makogels zijn reusachtige ragfijne structuren, 
minder dicht dan de dunste laag in de hoogste 
atmosfeer van de Aarde.

De kogelvormige wolken zijn half zo breed 
als de Aarde en tien keer zo lang, zich verplaat-
send met snelheden van enkele honderden 
kilometers per uur, prachtige auroras en geo-
magnetische stormen tot gevolg hebbend.

Eindelijk kunnen de wetenschappers de 
puzzel van de substormen oplossen. 

Het THEMIS-project is gecontinueerd en in 
het vervolgtraject hopen de onderzoekers tien-
tallen substormen te ‘vangen’ en te onderzoe-
ken. Met de resultaten hoopt men o.a. nog be-
tere ruimteweer voorspellingen te gaan doen.

Bovenstaand artikel is ontleend aan:
Plasma Bullets Spark Northern Lights
by Dr. Tony Phillips
 

De vijf Themis-satellieten op lijn binnen de magneetstaart van de Aarde.
Met een explosie tussen de 4e en 5e satelliet.
(afbeelding copyright http://science.nasa.gov/headlines/y2008/images/plasmabullets/aligned.jpg)
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Armandus was twee jaar voor Robert in de 
zomer van 1938 vanuit Rome naar Finland geko-
men en voelde zich daar - met name in het oude 
Viipuri en Terijoki - erg op zijn plaats en gelukkig. 
Vandaar dat hij eind 1940, toen de winteroorlog 
voorbij en de vervolgoorlog nog niet begonnen 
was, zijn jongere neef Robert uitnodigde, hem te 
komen helpen in Finland. Die kwam, maar zoals 

iedereen wel aan kan voelen, liep alles uiteindelijk 
toch anders dan gepland. De Russen heroverden 
Oost-Karelië en Viipuri in 1944 en toen de oor-
log afgelopen was, werd de scherpe grens ver-
legd naar waar hij nu nog loopt en was het voor 
Armand en Robert onmogelijk geworden, naar 
die streek van Karelië terug te keren, om daar te 
werken. Ze zochten dus tesamen andere wegen 
van activiteit, voorlopig in Helsinki, later ook el-
ders. Van de tijd, dat Armandus zich in Helsinki 
zijn werk opnieuw inrichtte en de problematiek 
die daaruit voortvloeide, vertelt het volledige 
artikel, dat nu al op de site van de Nederlandse 
Vereniging gepubliceerd is (http://www.neder-
landsevereniging.fi/index.php?option=com_co
ntent&task=view&id=153&Itemid=203) en in 
het volgende Noorderlicht in zijn volledigheid 
gepubliceerd wordt.

Het was vooral boeiend te zien, hoe een oos-
ters geïnteresseerd priester zich aan de telkens 
wisselende omstandigheden van Finland aan-
paste en probeerde zijn weg te banen en zo zijn 
leven gestalte te geven. Dat dit heel anders ver-
liep dan gepland, maakt dit verhaal juist span-
nend en de tegenstelling met het verhaal van 
zijn neef Robert, dat ik later ook weer eens op-
nieuw zal vertellen met nieuwe onbekende fei-
ten, is treffend en gedeeltelijk ook tragisch. Nou 
ja, lees zelf maar en zeg het voort.

Met groet,  Peter Starmans, lehtori

De Nederlandse Vereniging organiseert in 
samenwerking met de Zaterdagschool een fami-
liekamp op 7-9 Augustus op een camping ergens 
in Finland. Het bestuur vraagt vrijwilligers om 
mee te helpen met de organisatie van dit kamp. 

Je kunt je opgeven bij Johan Plomp, secretaris@
nederlandsevereniging.fi, tel. 040-7187684. Ook 
als je interesse hebt om deel te nemen kun je dit 
alvast aan Johan laten weten, hij zal je dan op de 
hoogte houden van de voorbereidingen.

A R m A N D U S  D E  C A L U W é
E E R H E R S T E L  V O O R  E E N  N E E F

m E D E D E L I N G
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Kopij inleveren voor 4 mei 2009
Artikelen, tekeningen en foto’s dienen verzonden te worden naar de redactie. Teksten met zo min moge-
lijk lay-out aanleveren. Plaatjes in jpg- of pdf-formaat in een zo hoog mogelijke resolutie. Tabellen en foto’s 
graag apart inleveren (niet in pdf of een grafisch formaat, foto’s niet geïntegreerd in het textdocument)!  Alle 
Sun Open Office en Microsoft Office documenten worden geaccepteerd. Zend het geheel per email naar  
noorderlicht@nederlandsevereniging.fi.

Verhuisd? 
Geef tijdig uw adres door aan het secretariaat. Als u email hebt en u wilt dat we u via dat medium berichten sturen, dan 
vernemen we dat graag!! Nieuwsbrieven met het laatste nieuws kunnen zo onmiddellijk worden bezorgd. Noorderlicht 
doet haar best, maar helaas is de agenda niet altijd up-to-date! Geef daarom uw emailadres aan ons door. We houden u  
op de hoogte. Geef het ook door als u bepaalde emails niet wenst te ontvangen. 

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

Eens per maand

TURKU
Steakhouse & Bar Ribs (Porthaninpuisto)

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

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

HELSINKI
Elke tweede vrijdag van de maand is er een borrel.
•	 Pullman	Bar	(centraal	station,	tweede	etage)	
•	 Contactpersoon:	Adriaan	Perrels
•	 Tel.	050	-	583	8575

Contactpersonen
Regio Contactpersoon Email Tel
FORSSA Jos Helmich forssa@nederlandsevereniging.fi 044 - 331 7766
HELSINKI Adriaan Perrels helsinki@nederlandsevereniging.fi 050 - 583 8575
JOENSUU Contactpersoon Joensuu joensuu@nederlandsevereniging.fi
JYVÄSKYLÄ Joanneke Reudler Talsma jyvaskyla@nederlandsevereniging.fi 044 - 9461655
LAPLAND Bart Braafhart lapland@nederlandsevereniging.fi 
LAPPEENRANTA Nellie Visscher-Jäkkö lappeenranta@nederlandsevereniging.fi 05 - 424081
LÄNSI-UUSIMAA Henriette Rantalaiho lansiuusimaa@nederlandsevereniging.fi 050 - 5828116
MIKKELI Contactpersoon Mikkeli mikkeli@nederlandsevereniging.fi
OULU Marina Nijhuis oulu@nederlandsevereniging.fi 040 - 7590703
SALO Contactpersoon Salo salo@nederlandsevereniging.fi
TAMPERE Johan Scholliers tampere@nederlandsevereniging.fi 050 - 599 4359
TURKU Contactpersoon Turku turku@nederlandsevereniging.fi
VAASA Peter Zaagsma vaasa@nederlandsevereniging.fi 040 - 838 6408
YLIVIESKA Maaike Beenen ylivieska@nederlandsevereniging.fi 050 - 599 3116

Regiocoördinator is Karin de Callafon: regionaal@nederlandsevereniging.fi
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Lähettäjä/Afzender/Sender

Secretariaat Nederlandse Vereniging in Finland
p/a Johan Plomp, VTT
PL 1300
33101 Tampere
Finland

A D V E R T E N T I E

a a v e

Graphic Services

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

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

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


