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

Alweer het laatste Noorderlicht van dit jaar 
ligt voor u. Een extra dik nummer, met weder-
om een bijzonder gevarieerde inhoud. 

Een aantal leden heeft opnieuw aan de op-
roep gehoor gegeven iets over wat hen zoal 
bezighoudt te schrijven en zo komt het dat u 
leest over onderwerpen die zo verschillend zijn 
als een cafetaria en een kunstcentrum. En dat 
is dan pas het begin, want dan zijn er bijvoor-
beeld ook nog de onderwerpen “zakdragers” en 
“functioneel voedsel”. De artikelen van vaste 

schrijvers Arnold en Petrus gaan beide over al 
lang bestaande relaties tussen de Nederlanders 
en de Finnen, maar deze relaties zijn wel zeer 
verschillend van aard.

Nu het jaar al weer bijna achter ons is, 
vindt u verder in dit Noorderlicht natuurlijk 
een aantal verslagen van verenigingsactivitei-
ten. En alhoewel er ook een aantal succesvolle 
evenementen zijn geweest waarvan geen ver-
slag of foto in dit blad te vinden is, wil ik hier 
de aandacht nog even speciaal vestigen op een 
activiteit die verderop in dit nummer al wel is 
beschreven: het zomerkamp voor gezinnen. Dit 
zomerkamp was een groot succes dankzij het 
enthousiasme van organisator Johan Plomp, en 
met uw hulp kunnen we er een jaarlijks terug-
kerend succes van maken!

Ik hoop dat u dit alles met plezier leest. En 
wanneer u overweegt ook eens iets te schrijven 
voor een volgende editie dan kan ik u maar één 
advies geven: Doen!

Ik wens u allen plezierige kerstdagen en een 
goed nieuwjaar. 

 Siert Wieringa
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Beste leden van de Vereniging,

voor velen van ons betekent de jaarwisse-
ling een moment van herinneren en plannen 
maken. Het bestuur van de NViF vormt hierop 
geen uitzondering. Elk verenigingsjaar is uniek. 
Enkele jaren geleden, tijdens het schrijven van 
het jubileumboek, is dat duidelijk naar voren 
gekomen.

In het jaar 2009 was de vereniging op vele 
manieren aktief en het bestuur heeft ernaar ge-
streefd om vooral gezinnen een kans te geven 
om Nederlandse tradities over te dragen aan 
de jeugd.

Verspreid over het hele jaar organiseerde 
onze vereniging activiteiten zoals bijvoorbeeld 
poffertjes eten, een zwemfestijn, een zomer-
kamp, een boerenkoolmaaltijd en nu vlak voor 
de jaarwisseling Nederlandse kerstliederen 
zingen. Natuurlijk werden de volwassenen niet 
vergeten en over het hele land verspreid orga-
niseerde de NViF regelmatig borrelavonden. 

Deze evenementen werden ervaren als ge-
slaagd. Voor kleintjes was de komst van Sinter-
klaas het hoogtepunt en de NViF hoopt dan 
ook van harte dat Sinterklaas in het jaar 2010 
het noordelijke Finland weer zal bezoeken.

Nu is het tijd om te plannen wat er gaat ge-
beuren in het jaar 2010. Het bestuur heeft een 
basisplanning gemaakt en deze is goedgekeurd 
op de najaars-ALV. 

Ook probeert het bestuur de leden van de 
Vereniging informatie te geven over zaken die 
belangrijk zijn voor alle Nederlanders in Fin-
land. Ik wil voorts ook de Ambassade hartelijk 
bedanken voor het doorgeven van voor ons al-
len belangrijke zaken.

Ook is het de moeite waard om een kijkje 
te nemen op de site van de Finse Schaatsbond 
(www.luisteluliitto.fi). Als de klimaatverande-
ring ons niet voor verrassingen stelt, heeft Hel-
sinki in 2010 een “elfstedentocht” .

 Onze www-site wordt aktief bezocht en op 
het forum wordt gediscussieerd over interes-
sante onderwerpen. Ook heeft de vereniging 
discussiegroepen elders op internet. Graag 
hoort het bestuur welke wensen onze leden 
verder hebben. Ideeën voor activiteiten kunnen 
ook via deze communicatievormen worden ge-
opperd. 

Ik wens U allen Plezierige Feestdagen en 
een Voorspoedig 2010

 Henriette, voorzitster

v A N  D E  v O O R z I T T E R
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De term functionele levensmiddelen kan 
op het eerste gezicht verwarrend aandoen. Alle 
levensmiddelen hebben immers een functie; 
het voeden van degene die ze eet; het leveren 
van energie, vitamines, mineralen, etc. Maar, 
functionele levensmiddelen doen meer (of in 
sommige gevallen minder waar het energie be-
treft).

Functionele levensmiddelen zijn gedefini-
eerd als levensmiddelen waarvan de positieve 
effecten op één of meer functies van het li-
chaam voldoende zijn gedocumenteerd, zodat 
gezondheid en welzijn worden verbeterd en 
de kans op ziekte wordt beperkt. Functionele 
levensmiddelen zijn en blijven dus levensmid-
delen, geen poeders of pillen en moeten deel 
uit kunnen maken van het normale dieet. On-
danks deze gecompliceerde beschrijving heb-
ben vele functionele levensmiddelen allang 
hun weg naar de supermarkt gevonden. Eén 
van de oudste functionele levensmiddelen is 
zo ingeburgerd dat we het niet eens als zodanig 
herkennen; met jodium verrijkt zout, jozo zout. 
Het toevoegen van jodium aan zout, ter voor-
koming van krop (struma), was al in 1833 voor-
gesteld door Jean-Baptiste Boussingault. Func-
tionele levensmiddelen zijn dus niks nieuws en 
we staan er meestal niet eens bij stil dat het 
ooit anders was.

Een aantal Finse levensmiddelenindustrieën 
hebben een toonaangevende rol gespeeld in de 
ontwikkeling van zulke functionele levensmid-
delen. Denk bijvoorbeeld aan xylitol ter ver-
vanging van suiker in kauwgom wat daardoor 
tandvriendelijk wordt, plantensterolen in mar-
garine om het serumcholesterol te verlagen en 
darmvriendelijke bacteriën om b.v. de duur van 
diarrhee te verkorten. De overheid heeft ook 

met verschillende stimuleringsinitiatieven via 
TEKES en Finlands Academie onderzoek naar de 
ontwikkeling, functionaliteit en mechanismen 
van dit soort levensmiddelen gestimuleerd. 
Fins onderzoek naar de gezondheidseffecten 
van verschillende levensmiddeleningrediënten 
is daarom ook vooraanstaand. Onderzoekers 
van de Universiteiten van Helsinki, Kuopio en 
Turku en van de Finse voedingsmiddelenindus-
trie leveren een belangrijke bijdrage aan het 
onderzoeksgebied.

De acceptatie van levensmiddelen met 
zulke functionele ingrediënten is tegelijkertijd 
ook groot in Finland en de Finse consument is 
in het algemeen best bereid nieuwe producten 
te proberen. Of een nieuw product ook slaagt 
hangt af van het feit of de consument het bij 
proberen laat of dat hij/zij het vaker zal kopen. 
Om verschillende redenen schort het hier nog 
wel eens aan. Een levensmiddel kan nog zo ge-
zond zijn, het moet toch in de eerste plaats lek-
ker zijn. Verder zou het natuurlijk leuk zijn als 
je het gesuggereerde gezondheidseffect snel 
merkt en dat is lastig. Hoe weet ik nu dat ik ziek 
zou zijn geworden als ik product X niet gegeten 
had? Moet je dus maar geloven wat er beweerd 
wordt?

Voor de industrie is het voordeel van func-
tionele levensmiddelen duidelijk: ze geven een 
betere marge aan levensmiddelen die anders 
vaak slechts een geringe opbrengst hebben. Als 
rechtgeaarde Nederlander vraag je je dan na-
tuurlijk ook af of b.v. een yoghurtje met darm-
vriendelijke bacteriën z’n prijs wel waard is of 
dat je net zo goed een gewoon yoghurtje kan 
kopen voor de halve prijs. Ook anderszins kan/
moet de kritische consument zich afvragen wat 
hier nu allemaal van waar is.

F U N C T I O N E L E  L E v E N S m I D D E L E N ;
E E N  N I E U w E  g E N E R A T I E  L E v E N S 
m I D D E L E N ?
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In het algemeen zullen fabrikanten van 
functionele levensmiddelen zich in hun re-
clame vrij vaag en slechts in algemene termen 
uiten. Zij zullen zich ook meestal niet wagen 
aan ernstige ziektes en kwalen, dat is het ter-
rein van de pharmaceutische industrie. Boven-
dien wil de consument niet aan b.v. darmkanker 
herinnerd worden wanneer hij/zij een zak met 
roggebrood koopt. Ook niet als het inderdaad 
het risico zou kunnen verminderen. In verschil-
lende tijdschriften daarentegen wordt echter 
regelmatig uitgebreid aandacht besteed aan 
de zegeningen van verschillende (functionele) 
voedingsmiddelen. Ook kranten laten zich vaak 
niet onbetuigd in het melden van doorbraken 
in voedingsonderzoek. Dat rode wijn gezond is, 
wisten we al. Tot ons genoegen blijken nu ook 
koffie en chocolade gezond te zijn. De werke-
lijkheid is natuurlijk veel gecompliceerder. Vaak 
zijn het slechts bepaalde componenten die een 
gezondheidseffect kunnen hebben. Melkchoco-
lade, de meest gegeten vorm van chocolade, is 
nog steeds niet gezond. Maar met mate is het 
waarschijnlijk ook niet ongezond.

Terug naar de consument, hoe moet die nu 
geholpen worden met de beslissing van zijn/
haar koopgedrag, of op z’n minst beschermd 
worden tegen misleidende gezondheidsclaims? 
Hier ligt een schone taak voor de experts van 
EFSA (Europese Authoriteit voor Voedselveilig-
heid). Industrieën en hun belangenverenigin-
gen hebben voorstellen voor tienduizenden (!) 
gezondheidsclaims ingediend voor een veelheid 
van levensmiddelen, ingrediënten en voedings-
supplementen. Deze claims worden verdeeld 
over verschillende categorieën:

Algemeen geaccepteerde claims. Behalve 
vitamines en mineralen, bevat deze categorie 
een groot aantal claims voor plantenextrac-
ten, voedingsvezels, gezondheid bevorderende 
bacteriën, enz. Van vele ingediende claims is 
het nog maar de vraag of ze algemeen geac-

cepteerd zijn. EFSA heeft nog geen uitspraak 
gedaan in deze categorie.

Claims gebaseerd op nieuw wetenschap-
pelijk onderzoek en claims waarvan de aan-
vrager exclusiviteit beoogt en b.v. een patent 
heeft. Hier heeft EFSA zich in het algemeen ne-
gatief uitgelaten zoals b.v. de ‘push-up’ tablet-
ten die de vrouwenborst zouden verstevigen. 

Claims voor het verminderen van risico 
voor ziektes en claims met betrekking tot 
de ontwikkeling en gezondheid van kinde-
ren. Hier heeft EFSA een aantal uitspraken 
gedaan en b.v. producten met plantstanolen 
of plantsterolen hebben de goedkeuring kun-
nen wegdragen van EFSA voor het verlagen van 
serumcholesterol. Ook xylitol is goedgekeurd 
voor het verminderen van het risico op cariës. 
Maar, alleen in kauwgom, niet in snoepjes! Ook 
in deze categorie is een groot aantal claims niet 
goedgekeurd.

Het zal niet verbazen dat EFSA veel kritiek 
krijgt, met name van de industrie. Sommigen 
vinden de gebruikte criteria veel te streng; ‘het 
gaat hier om voedingsmiddelen en niet om me-
dicijnen’. EFSA houdt gelukkig voet bij stuk.

Als consument mogen we dus hopen dat we 
in de toekomst de claims die op voedingsmid-
delen staan ook kunnen vertrouwen en ‘waar’ 
zullen zijn. We kunnen misschien zelfs meer 
specifieke claims tegemoet zien. Als het goed 
is, moet dat in de loop van volgend jaar gaan 
gebeuren. Ik ben benieuwd!

Arthur Ouwehand, R&D Groepsleider, Danis-
co Finland / Dosentti, Functional Foods Forum, 
Universiteit van Turku
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Op donderdag 21 maart 1940 vertrokken in 
het begin van de middag drie vliegtuigen van 
Schiphol richting Finland. Aan boord waren 26 
leden van een team dat uitgezonden was door 
het Nederlandse Rode Kruis om in Finland te 
gaan helpen bij de behandeling van gewonde 
militairen2. De Winteroorlog was net voorbij, 
op 13 maart was de vrede getekend, en deze 
ambulance was een gebaar van medeleven van 
de Nederlandse bevolking met Finland, dat zich 
zo moedig had verweerd tegen de inval van de 
Sovjet-Unie. 

Een van de leden van deze Nederlandse am-
bulance was een vijfendertigjarige chirurg, Dr. 
Jan Arnold Cornelis Schepel. Hij zou de stamva-
der worden van een familie, die nu, 69 jaar later, 
nog steeds nauwe banden heeft met Finland.

De reden waarom Jan Schepel zich bij de 
ambulance had aangesloten is niet helemaal 
te achterhalen. Na zijn studie medicijnen en 
de daaropvolgende specialisatie in de chirurgie, 
had hij in ziekenhuizen gewerkt in Groningen 
en Sneek. Het is mogelijk dat de stranding van 
zijn eerste huwelijk er mee te maken heeft ge-
had. In 1940 was hij een gescheiden man en zijn 
twee zoontjes woonden bij hun moeder. Waar-
schijnlijk was het een welkome afwisseling voor 
hem om een paar maanden in het buitenland te 
gaan werken. 

Jan Schepel was afkomstig uit een voor-
aanstaande familie die oorspronkelijk uit Gro-
ningen kwam. Zijn vader, Dr. Mr. Cornelis Jan 
Herman Schepel, was rechter en vice-president 
van de rechtbank in Utrecht, en bovendien pre-
sident van het Hoog Militair Gerechtshof en 
raadsheer van de Hoge Raad der Nederlanden. 
Zijn grootvader was burgemeester van de Gro-
ningse plaats Winsum.

Het was niet het plan van Jan Schepel ge-

weest om chirurg te worden. Volgens verhalen 
in de familie was de medicijnenstudie hem aan-
gepraat, nadat hij als schooljongen een kip had 
geopereerd die dreigde te stikken in een pluk 
gras. Zijn ambitie was om huisarts te worden, 
maar een professor in de chirurgie, waarbij hij 
stage liep, heeft hem op andere gedachten 
gebracht. Hij ontwikkelde zich later tot een 
bijzonder deskundige chirurg en deze profes-
sor heeft zijn aanleg hiervoor blijkbaar al vroeg 
onderkend.

Tijdens het werk van de ambulance in Fin-
land, in het oorlogshospitaal van Vierumäki, is 
er een romance opgebloeid tussen Jan Schepel 
en de Finse Rauha Elisabet Salonen, het hoofd 
van de verpleegstersafdeling, die toen zevenen-
twintig jaar oud was. Zij zijn op 11 juni 1940 in 
Finland getrouwd door de vader van de bruid, 
die dominee was.

v I E R  g E N E R A T I E S  v A N  E E N  N E D E R 
L A N D S  F I N S E  F A m I L I E 1

Het bruidspaar Schepel-Salonen
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De werkzaamheden van de ambulance wa-
ren in juli afgerond, maar er was intussen een 
probleem ontstaan voor de terugreis, omdat 
Nederland in mei 1940 door Duitsland was be-
zet. Pas in begin september kon naar Nederland 
worden teruggereisd, nadat hiervoor officiële 
toestemming was gekregen van de Duitse au-
toriteiten in Berlijn.

Jan Schepel nam zijn Finse vrouw mee naar 
Nederland, dat voor haar volkomen onbekend 
was. Bovendien was het door de Duitse bezet-
ting ook nog direct bij de oorlog betrokken ge-
raakt, terwijl Finland zijn onafhankelijkheid na 
de bloedige Winteroorlog had kunnen bewa-
ren. Dit moet toch een grote stap voor haar zijn 
geweest in een wel heel onzekere tijd. 

Toch had Rauha Salonen al een groot deel 
van haar leven buiten Finland gewoond. Dit 
had te maken met de bijzondere loopbaan van 
haar vader, Kaarlo Erkki Salonen, die oorspron-
kelijk uit Teisko kwam, een dorpje dat zo een 
dertig kilometer ten noorden van Tampere ligt. 
Hij was daar geboren in 1883. Kaarlo wilde do-
minee worden, maar er was geen geld om zijn 
studie te betalen. Toch is hij op een dag naar 
Helsinki gegaan en heeft hij bij de bisschop 
toelatingsexamen gedaan om tot de studie te 
worden toegelaten. 

Daarna heeft hij, door allerlei bijbaantjes 
aan te nemen, waarbij hij onder andere in een 
bakkerij werkte, toch kunnen studeren. Op 
aanraden van de bisschop trouwde hij met een 
meisje uit Lapland (Selma) dat, in de ogen van 
deze kerkvader, voldoende religieus was. In 1911 
is hij tot dominee gewijd in Porvoo.

Hierna is Kaarlo Salonen met zijn vrouw 
naar Japan vertrokken, waar hij als zendeling 
ging werken voor de lutherse kerk in de stad 
Iida. Hier werd Rauha Elisabet in 1913 geboren. 

Vervolgens is het gezin in 1918 naar de Ver-
enigde Staten verhuisd, waar Kaarlo is gaan 
werken bij de ‘Suomi Synodi’, de ‘Amerikan-Suo-

malainen Evankelis-Luterilainen kirkko’ in Michi-
gan3. Van 1918 tot 1923 was hij directeur van het 
seminarie dat door deze organisatie was opge-
richt en daarbij was hij ook nog dominee in het 
plaatsje Ironwood, dat zo een 50 km ten zuiden 
van Lake Superior ligt. Verder was hij ook hoofd-
redacteur van het blad ‘Auttaja’ (‘de Helper’), 
dat door de Suomi-Synodi’ werd uitgegeven. 

Tijdens het verblijf in de Verenigde Staten is 
de vrouw van dominee Salonen, Selma, kort na 
de geboorte van haar vierde kind, in Ironwood 
overleden aan de Spaanse Griep. De dominee 
is vervolgens getrouwd met een Fins meisje, 
Rosa, dat ook voor de ‘Suomi-Synodi’ werkte 
en hem assisteerde bij zijn werk. In 1929 is de 
familie, via de Sovjet-Unie, teruggegaan naar 
Finland. Kaarlo Erkki Salonen is daar van 1929 
tot 1949 dominee geweest, van 1929 tot 1937 
in Helsinki (in de Töölönkirkko) en van 1937 tot 
1949 in Forssa.

Dochter Rauha had eigenlijk binnenhuis-
architect willen worden, maar dat vond haar 
vader een te ‘lichtzinnig’ beroep en uiteindelijk 
heeft ze gekozen voor een opleiding in de ver-
pleging.

In Nederland vestigde het echtpaar Schepel-
Salonen zich in Hilversum en kreeg vervolgens 
acht kinderen: Marja-Liisa (Maisa) Beatrix (ge-
boren in 1941 en genoemd naar prinses Beatrix, 
wat in oorlogstijd een moedige daad was), 
Kaarlo Erkki (1942, hij is heel jong overleden), 
Kaarlo Veikko (1944), Sibrand Jan (1945), Joost 
Aleksis (1947), Selma Ilona Rosalind (1949), 
Ilmari Eno (1950) en Quirijn Rodrigo (1952).

Er waren geregeld Finse au pairs in dienst bij 
de familie Schepel en een van hen, Leena Huuri, 
heeft in 1998 een boek (in het Fins) gepubliceerd 
met daarin brieven die zij met haar verloofde in 
Finland uitwisselde in de periode 1948-19514. 
Zij vertelt daarbij onder andere over haar ver-
blijf bij de familie Schepel in Hilversum, waar zij 
in dienst was van augustus 1950 tot mei 1951. 



9

Bijvoorbeeld schrijft zij, op 8 augustus, kort na-
dat zij in Hilversum was aangekomen:

“De heer des huizes, de dokter, is heel domi-
nant aanwezig. Zijn grootste hobby is tuinieren. 
Er staat een overvloed van bloemen in de tuin 
langs prachtige stamrozen, er zijn sierstruiken 
en sierbomen, waarvan de grootste een Libanese 
ceder is. Dan zijn er ook vruchtbomen, bessen-
struiken, een schitterend onderhouden grasveld, 
een kas, glazen kweekbakken en een moestuin. 
Verder zijn er ook huisdieren, waaronder twee 
honden, kanaries, pauwen, fazanten, eenden, 
kippen en parelhoenders.

Het huis stond bij mijn aankomst vol met 
vazen die gevuld waren met bloemen in allerlei 
kleuren. Ik heb wel vijftig van zulke vazen geteld, 
waarvan er al vier in mijn kleine kamertje staan 
en vijf in de keuken. De vrouw des huizes verzorgt 
de bloemen. 

Het huis heeft meer dan tien kamers, waar-
van de kamers op de bovenverdieping vrij klein 
zijn. Maar het is wel zo dat ieder kind een eigen 

kamer heeft.”
De familie had ook een eigen, echte Finse 

sauna, de eerste in Nederland. Het materiaal 
was hiervoor vanuit Finland naar Hilversum ge-
transporteerd en Finse werklieden waren speci-
aal voor de bouw vanuit Finland overgekomen. 
Leena Huuri schrijft hierover op 29 augustus 
1950:

“Eeva Iso-Koivisto (een Finse studievriendin, 
die in Den Haag verbleef) kwam in het weekend. 
We deden wat boodschappen en samen ver-
warmden we de sauna. Deze sauna staat achter 
in de tuin, verscholen tussen de bomen. Het was 
vorstelijk! Een Finse sauna is toch wel een van de 
beste plekjes in de wereld – ook in Nederland!”

De familie is in 1953 naar Beverwijk ver-
huisd, waar Jan Schepel, samen met een andere 
arts, het brandwondencentrum heeft opge-
richt. 

Schilderij van moeder Rauha met zoon Kaarlo

De zeven Schepeltjes
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Helaas is Rauha Schepel-Salonen in 1961 
op zevenenveertig jarige leeftijd overleden als 
gevolg van een auto ongeluk. Haar man is later 
hertrouwd met een arts die voor hem als co-
assistente in het ziekenhuis werkte. Zij hebben 
zich later in Gulpen in Limburg gevestigd en 
kregen samen drie kinderen. 

Jan Schepel was van huis uit remonstrants, 
en zijn Finse vrouw was luthers, waardoor de 
kinderen van beide kerken het een en ander 
hebben meegekregen. Behalve in de lutherse 
kerk in Beverwijk, woonde het gezin bijvoor-
beeld ook regelmatig diensten bij in de Finse 
zeemanskerk in Rotterdam, meestal wanneer 
zij op doorreis waren naar hun zomerhuis in 
Haamstede op Schouwen Duiveland. De gods-
dienst nam een belangrijke plaats in binnen 
het gezin en Jan Schepel was ook bijzonder gul 
voor de kerken. Zo heeft hij de lutherse kerk in 
Beverwijk twee gebrandschilderde ramen ge-
schonken, de zeemanskerk in Rotterdam kreeg 
in 1962 een zilveren vaas als herinnering aan 

zijn overleden vrouw5 en de katholieke Sint 
Agatha kerk in Beverwijk (terwijl hij dus niet 
katholiek was) een klok voor de nieuwe klok-
kentoren, die in 1958 werd gebouwd. In de klok 
liet hij de volgende tekst aanbrengen: ‘Klok en 
klepel van zeven kinderen Schepel’.

Wat is er geworden van de zeven kinderen 
uit het gezin Schepel-Salonen? De oudste, Mai-
sa, heeft van alle kinderen het meeste Fins met 
haar moeder gesproken. Hoewel zij eerst op 
een middelbare school heeft gezeten in Bever-
wijk, is zij in 1957 door haar vader overgeplaatst 
naar het Jac. P. Thijsse lyceum in Overveen. Het 
hoofdmotief van haar vader hierbij is waar-
schijnlijk geweest dat op deze school een goede 
kennis van hem biologielerares was. Bij deze le-
rares thuis moest zij haar huiswerk maken. 

Een grappige bijkomstigheid is dat de schrij-
ver van dit stukje een jaar lang samen met 
Maisa op deze zelfde middelbare school heeft 
gezeten (1957-1958). Wij wisten dit niet, maar 
zijn er jaren later achtergekomen.

Maisa wilde na het overlijden van haar 
moeder graag een band behouden met Fin-
land. Zij was eerst van plan geweest om aan de 
Universiteit van Amsterdam Fins te gaan stu-
deren, maar dat was niet mogelijk (Fins werd 
niet onderwezen aan de UvA) en op aanraden 
van haar vader heeft ze toen voor een studie 
Zweeds gekozen6. Zij is daar na korte tijd mee 
gestopt en koos voor een weefopleiding bij de 
weverij Dannebrog in Amsterdam. In 1964 is zij 
getrouwd met Wouter van der Kolk, die later 
directeur is geworden van de Amsterdamse Ka-
mer van Koophandel. 

Wat heel bijzonder is, hoewel Maisa geen 
instrument heeft leren spelen, zij had in haar 
jeugd meer belangstelling voor ballet, bleek 
later dat zij heel muzikaal was. Tegenwoordig 
bespeelt zij verschillende snaarinstrumenten, 
waaronder de Finse kantele, en treedt regelma-
tig op. Zij heeft zich hierbij gespecialiseerd in 

Een gebrandschilderd raam in de Sint Agatha kerk in 
Beverwijk (De barmhartige Samaritaan)
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volksmuziek uit Finland en ook wel uit andere 
landen. Tien jaar lang heeft zij met drie anderen 
een groep gevormd ‘Neljä’, waarmee zij een be-
kende verschijning was op Finse feesten. Kort-
geleden heeft zij een klein museum geopend 
in Edam, waar de snaarinstrumenten zijn te 
bezichtigen, die zij in de loop van de jaren heeft 
verzameld.

Maar Maisa weeft ook en tekent. Haar werk-
stukken zijn regelmatig te zien op tentoonstel-
lingen. Op haar website (www.maisa.nl) geeft zij 
een uitgebreid overzicht van haar activiteiten. 

Maisa heeft een zoon, Gijs, en een dochter, 
Sanna, en om het Finse verhaal helemaal rond 
te maken, Sanna is getrouwd met een Fin (Pasi). 
Dus weer een Nederlands-Fins huwelijk. Sanna 
en Pasi wonen in Riihimäki en hebben twee 
zoontjes, Patrik (zes jaar) en Rafael (drie jaar).

In de tuin achter het huis van Sanna en Pasi 
in Riihimäki hebben Maisa en Wouter een ei-
gen huis. Zijn hebben dat, met behulp van hun 

schoonzoon Pasi, grotendeels zelf gebouwd. 
Tegenwoordig, nu Wouter gepensioneerd is, 
brengen ze daar veel tijd door. 

Kaarlo Veikko wilde predikant worden 
en heeft over de wereld rondgezworven. Hij 
woonde onder andere in Hong Kong, waar hij 
zijn Nederlandse vrouw Davina heeft ontmoet. 
Een grote hobby van hem is schaken, hij is zelfs 
schaakkampioen van Hong Kong geweest. Een 
Finse neef, Simo, waar hij vroeger ook veel mee 
heeft geschaakt, is een grote vriend van hem 
geworden, waar hij nog veel mee correspon-
deert.

Kaarlo is uiteindelijk in een dorpje in Gro-
ningen gaan wonen, waar hij tot zijn verras-
sing ontdekte dat in die buurt veel Groningse 
voorouders van de familie Schepel hadden ge-
woond. Hij is tegenwoordig actief als organisa-
tor en leider van religieus-muzikale reizen, de 
‘Luther-Bach’ reizen (zie www.lutherbach.nl).

Sibrand Jan is plastisch chirurg en heeft, 
samen met zijn vrouw Alice een zomerhuis in 
Finland in Suomussalmi. Tegenwoordig ope-
reert hij in de hele wereld en doet dat gratis. 
Zijn reizen worden betaald door de Rotary. De 
organisatie waarvoor hij werkt heet ‘Rotaplast’ 
(zie www.rotaplast.org).

Joost Aleksis, die genoemd is naar Joost van 
den Vondel en Aleksis Kivi, is advocaat gewor-
den en woont tegenwoordig in Spanje, waar hij 
samen met zijn vrouw Moira, reizen organiseert 
(zie: www.spanjeanders.nl). 

Selma Ilona Rosalind is genoemd naar 
haar Finse grootmoeder en haar Finse stief-
grootmoeder. Zij is assyriologe, wat inhoudt 
dat zij zich bezig houdt met de wetenschap 
over het oude Mesopotamië. Zij is een van de 
weinigen die het spijkerschrift op oude kleita-
bletten kan ontcijferen. Finse familieleden die 
zich ook met de assyriologie bezig houden, 
hebben haar gestimuleerd om zich in dit vak 
te specialiseren. Evenals haar zuster Maisa is zij 

Sanna met haar zoontjes Patrik en Rafael
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kunstzinnig, zij schildert, tekent, maakt illustra-
ties en fotografeert (zie http://two.xthost.info/
selmaschepel).

Selma is ook nog een tijdje actief geweest 
binnen de Vereniging Nederland-Finland en heeft 
zich ingezet om een verenigingsblad uit te geven. 

Een dochter van Selma heeft op een houten 
schip de wereld rondgevaren en is tegenwoor-
dig betrokken bij het inladen van containers in 
de haven van IJmuiden.

Ilmari Eno is op zijn achttiende naar Fin-
land verhuisd en is uiteindelijk de enige van 
de zeven kinderen van Jan Schepel en Rauha 
Salonen die zich blijvend in Finland heeft ge-
vestigd. Hij sloot zich eerst aan bij de Finse Em-
mausgangers en heeft ook nog bij pater Robert 
de Caluwé gewerkt in Espoo. Vervolgens heeft 
hij de ‘maatalous’ school in Hamina doorlopen 
en is zich gaan specialiseren in ‘macrobiotisch 
boeren’. Nadat de abt van het Valamo klooster 
in Heinävesi een artikel van Ilmari gelezen had 
over dit onderwerp, vroeg hij hem de klooster-
tuin te komen beheren, wat hij een aantal jaren 
heeft gedaan. 

Nadat hij als landbouwinspecteur in ver-
schillende plaatsen in Oost-Finland had ge-
werkt, werkt hij nu bij de gemeente Suomus-
salmi. Een van zijn werkzaamheden heeft 
betrekking op de rendieren, die steeds meer een 
prooi worden van beren en wolven, die volgens 
EU richtlijnen maar in beperkte mate mogen 
worden afgeschoten. Door middel van zender-
tjes, die op de dieren zijn aangebracht, kunnen 
dode exemplaren worden opgespoord. Wan-
neer aangetoond kan worden dat een rendier 
is gedood door een beschermd roofdier, kan de 
eigenaar een schadevergoeding krijgen.

Ilmari heeft twee kinderen in Finland, een 
dochter, Vilja, die kort geleden ook weer met 
een Fin is getrouwd, en een zoon Veikko, die 
medicijnen studeert. Dus deze tak van de Ne-
derlands-Finse Schepel familie is eigenlijk hele-

maal verfinst.
Quirijn Rodrigo heeft een opleiding voor 

boer gevolgd en runde ook een bepaalde tijd, 
met zijn vrouw Ingrid, een restaurant in Gulpen. 
Tegenwoordig heeft hij een verhuisbedrijfje.

Van de vijf kinderen van Jan Schepel uit 
zijn eerste en derde huwelijk, die dus een Ne-
derlandse moeder hebben, kan worden verteld 
dat drie hiervan tegenwoordig in het buiten-
land wonen. Alleen de oudste zoon uit het eer-
ste huwelijk, Niels, en de jongste zoon uit het 
derde huwelijk, Niek, wonen respectievelijk in 
Amersfoort en Eindhoven. De jongste zoon uit 
het eerste huwelijk, Arnold, woont in de Ver-
enigde Staten, de dochter uit het derde huwe-
lijk woont in Denemarken en de oudste zoon 
uit het derde huwelijk in Noorwegen.

In de meeste gevallen passen kinderen van 
Nederlands-Finse echtparen zich aan bij hun 
omgeving. De taal speelt daar een belangrijke 
rol bij. In Nederland gaan zij zich snel meer 
Nederlands voelen dan Fins en in Finland is dit 
natuurlijk andersom. In de volgende generaties 
zet die trend zich dan verder voort. Het bijzon-
dere van de nakomelingen van het echtpaar 
Schepel-Salonen is dat in een aantal takken van 
de familie de Finse afkomst een belangrijke rol 
is blijven spelen in volgende generaties en dat 
in sommige gevallen er zelfs sprake is van een 
volledige remigratie naar Finland. 

We hebben hier dan ook niet te maken met 
een standaard familie. 

 Arnold Pieterse

Bronnen:
1 De tekst is voor een groot deel gebaseerd op een interview met 
Maisa van der Kolk-Schepel op 22 september 2009 in Edam.
2 Schut, E.C. (1992) De ambulance van het Nederlandse Rode Kruis 
naar Finland. Publikatie van de Vereniging Nederland-Finland. 
3 Holmio, A. K.E. (2001) History of the Finns in Michigan. Finlandia 
University, Hancock, Michigan, USA.
4 Huuri, L. (1989) Sisilialainen Öljypuu, Olavi ja Leena, Olavin kir-
jeitä puolen vuosisadan takaa. Itä-Hämeen Museo.
5 Raitis, P. (2007) Matkalaisten missuuna, Rotterdamin merimies-
kirkko 80 vuotta. Suomen Merimieskirkko ry, Helsinki.
6 Guldemond-Rautjärvi, A. (2002) Interview met Maisa van der 
Kolk. In: Aviisi 2003-5, blz. 21-23.
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Begin oktober heb ik u allen een mail gezon-
den met een overzicht van onze activiteiten op 
het internet. Ze staan normaliter ook in ons co-
lofon dus eigenlijk was dat een overbodige actie. 
Toch is het makkelijker een linkje aan te klikken 
dan de hele rommel te te moeten overtikken en 
inderdaad onze social network groepen vertoon-
den ineens een flinke groei! 

Toch kregen we ook reacties in de trant van 
“waar hep ik dat nou voor nodig?” en “mot ‘k nou 
zonodig meedoen?”. Dat stuitte bij mij eerst op 
wat onbegrip want zover ik weet hoeft niks bin-
nen de vereniging. Maar goed, mijn eerste reactie 
is meestal een foute. De tweede is vaak er een 
van zelfreflectie. Hoe zou ik reageren als ik de 
mail kreeg? Dit is dan ook reden waarom ik denk 
dat ik toch even moet uitleggen waarom we de 
dingen doen die we doen. 

We gaan even in de tijd terug. Het eerste in-
formatiekanaal waarmee de vereniging serieus 
haar leden probeerde te bereiken is Noorderlicht 
geweest. Het blad heeft in de loop van de jaren 
de nodige ups en downs gehad, maar het staat 
buiten kijf dat het een bindmiddel is voor de Ne-
derlandstalige gemeenschap in Finland. Noor-
derlicht is geen snel medium, maar bij uitstek ge-
schikt voor achtergrondartikelen, verslagen van 
activiteiten en een stukje human interest. 

Rond het nieuwe millenium werden drie nieu-
we kanalen geopend om de leden te bereiken. De 
vereniging kreeg een website en een forum. Hier-
van zijn Michiel Visser en Sandra van der Veen de 
grote initiatoren geweest. De invloed van deze 
internetactiviteiten is groot geweest. Opeens 
was de vereniging via Yahoo en Google te vinden. 
En mensen die, zoals ikzelf, volslagen onbekend 
waren met de vereniging werden lid! Het derde 
kanaal is het contactpersonennetwerk. De op-
richting van dit netwerk is vooral het werk van 

Sandra geweest. Het is een niet te onderschat-
ten bijdrage aan onze verenigingsstructuur want 
het contactpersonennetwerk is nu de ruggegraat 
van de vereniging bij het organiseren van regio-
nale activiteiten. 

Op een gegeven moment stuitten we echter 
op problemen bij het onderhouden van de site. 
Het bijhouden van een agenda bleek grote ellen-
de vanwege moeilijk te maken HTML-pagina’s. 
Artikelen even bijwerken ging moeilijk en het 
plaatsen van nieuwe artikelen leidde tot grote 
rommel bij de sponsorlogo’s. Dit is de reden dat 
uiteindelijk na veel vijven en zessen we over zijn 
gegaan op een CMS (Content Management Sys-
tem). Om de boel voor de vereniging zo goedkoop 
mogelijk te houden is gekozen voor open source 
pakketten. Bij de introductie van de nieuwe site 
(www.nederlandsevereniging.fi) werden vijf pak-
ketten geïnstalleerd. Joomla (site), PHPBB2 (fo-
rum), Wordpress (blog), Gallery2 (fotogalerij) en 
DLP (bibliotheekprogramma). Hierbij zijn de site, 
het forum en de fotogalerij de meest succesvolle 
onderdelen geweest. De blog was voor de actieve 
forumleden een overbodige toevoeging en voor 
de nieuwkomers te onbekend. De boekenuitleen 
is nooit populair geworden ook omdat daar de 
infrastructuur ontbreekt. Ik kom daar later nog 
op terug.

De vierde fase is de introductie van sociale 
netwerken geweest. Eerst als voorzichtig experi-
ment op Hyves, later op LinkedIn, Facebook en 
LibraryThing. We zijn op Hyves begonnen om 
contact te maken met in Nederland wonende 
Nederlanders die interesse hebben voor Finland. 
Die interesse kan bestaan uit een relatie, werk of 
een fascinatie met het land zelf. De NViF Hyve 
fungeert als een uithangbord naar (oudere) jon-
geren die hun geluk hier willen zoeken. Eenzelfde 
functie heeft Facebook. Facebook heeft echter 

S O C I A L E  N E T w E R k E N  v A N  D E  N v I F 
O P  H E T  I N T E R N E T
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in vergelijking met Hyves veel meer toeters en 
bellen. Het is internationaler en, met name voor 
jongeren, veel leuker. Op Facebook verlopen de 
conversaties als op een receptie. Praatje met 
een groepje, praatje met een ander groepje dan 
weer verder. Op de groep zelf wordt er niet veel 
gepraat, maar het fungeert als een knooppunt 
waarbij gelijkgezinden elkaar kunnen opzoeken. 
Op die manier bevorderen we de contacten. Ook 
houden we op Facebook en Hyves de agenda 
goed bij, want we willen graag de leden up-to-
date informatie over onze activiteiten bieden. 
Zowel Facebook als Hyves zijn op die manier een 
uithangbord voor de vereniging.

Met LinkedIn bereiken we een totaal andere 
doelgroep. Die van de professionals. Managers, 
creatievelingen, IT-ers, zelfstandigen etc. Hier 
zit het netwerk van de arbeidsmarkt en de car-
rière. Zelfs als je hier weinig mee doet is het toch 
een handig netwerk omdat je een beetje meer te 
weten komt over de opleiding en het werk dat 
anderen doen. Ook hier faciliteren we meer de 
contacten van anderen dan dat we daar zelf een 
actieve rol in hebben. 

De sociale netwerken dienen dus vooral om 
in contact te komen met potentiële leden en 
contacten tussen Nederlandstaligen en Finsta-
ligen te bevorderen. Verder zijn het kanalen die 
informatie verspreiden over onze activiteiten. De 
vraag “waar hep ik dat nou voor nodig?” lijkt me 
daarmee beantwoord. 

“Mot ‘k nou zonodig meedoen?” Ja, mis-
schien, nee. Alle voorgaande antwoorden zijn 
goed. Sociale netwerken zijn soms handig om je 
familie, vrienden en kennissen op de hoogte te 
houden van je doen en laten. Je kunt elke dag bel-
len of elke maand een lange brief aan je moeder 
schrijven, maar als je het voor haar doet kun je 
het zo goed kopiëren en anderen mee laten ge-
nieten. Dan weten je broer, zus, nichtje , je beste 
vriend en je zijdelingse kennissen (je kunt je rela-
ties in groepjes indelen) ook opeens hoe het met 

je gaat. Sociale netwerken zijn dus handig voor 
persoonlijke relaties die je in de echte (niet-vir-
tuele) wereld hebt. Wanneer je elkaar nog nooit 
ontmoet hebt dan ligt dat wat moeilijk. Er is veel 
drempelvrees en mensen zitten soms als hondjes 
om elkaar heen te draaien. Beetje ruiken, beetje 
wriemelen. Elkaar ontmoeten op een activiteit 
kan de eerste schroom doen overwinnen. Daar-
om is het belangrijk die virtuele gemeenschap 
ook zijn weerslag in de echte wereld heeft. Zon-
der de steun van de vereniging zouden die groep-
jes niet veel voorstellen. Er is dus sprake van een 
wederzijdse afhankelijkheid. De vereniging heeft 
de groepen op de sociale netwerken nodig om 
te blijven groeien en bloeien. De groepen op die 
netwerken hebben de vereniging nodig vanwege 
de infrastructuur (waaronder het contactperso-
nennetwerk) die zij in de echte wereld heeft.

Wat er gebeurt indien die infrastructuur ont-
breekt zien we duidelijk als we kijken naar het 
DLP bibliotheekprogramma en de activiteit op 
LibraryThing. Beide zijn opgericht met de inten-
tie Nederlandse boeken tussen Nederlandstali-
gen uit te wisselen. Er is helaas nooit een stukje 
organisatie geweest die hiervoor kon zorgen. We 
hebben de web-faciliteit, maar de infrastructuur 
ontbreekt! Dat moet dus wel verzanden. et be-
stuur probeert aan dit gebrek aan organisatie een 
einde te maken. Elders in dit nummer wordt door 
Adriaan Perrels de start gegeven voor een nieu-
we bibliohtheek. Ik hoop dat u ons daarbij wilt 
steunen. Misschien bij de organisatie of door het 
doneren van boeken, maar vooral door er gebruik 
van te maken. Geef u op en word lid van deze 
nieuwe bibliotheek.

Goed, dan wil ik afsluitend nog even kort in-
gaan op de laatste ontwikkelingen. Kortgeleden 
heeft de NViF op Twitter een microblog geopend. 
Op Twitter houden we (net als bij Facebook, 
Hyves en de site) de agenda bij. Mensen die Twit-
teren op hun mobiel krijgen zo het laatste nieuws 
per direct. Het is duidelijk een extraatje en strikt 
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genomen niet supernodig. 
Verder hebben we nu een Google Earth be-

stand op de site waar alle regionale Hyves en 
contactpersonen genoemd worden. Deze infor-
matie staat in principe ook op de webpagina’s, 
maar Google Earth geeft iets extras in de vorm 
van een geografisch overzicht. Google Earth is 
geen Google Maps (Google Maps is een web ap-
plicatie), maar een echt programma dat je op je 
PC kan installeren. Met Google Earth kun je in 3D 
over de planeet heen vliegen. Van Hamina naar 
Oulu en weer terug. Het is een speeltje, maar 
ook de eerste serieuze poging geo-applicaties 
voor verenigingsdoeleinden te gebruiken. Geo-
applicaties zijn de bom tegenwoordig. 

De big bang voor geo-applicaties is gekomen 
nadat in 1983 de Russen een Koreaans burger-
vliegtuig neerschoten die in een Russische miltai-
re zône terecht was gekomen. Om dergelijke 
incidenten te voorkomen heeft Ronald Reagan 
toendertijd besloten om het GPS-signaal (GPS 
= Global Positioning System, een signaal waar je 
kunt berekenen waar je bent) ook voor burgers 

beschikbaar te stellen. Dat was om te begin-
nen dus in principe alleen de burgerluchtvaart, 
maar rond het jaar 2000 werd het GPS-signaal 
pas echt goed bruikbaar voor civiele doelein-
den waaronder de autonavigatiesystemen (Bijv. 
TomTom, Garmin en NavTeq) en GPS-loggers. 
Die GPS-loggers zijn soms aparte apparaatjes, 
soms zijn ze ingebouwd in je mobiele telefoon en 
soms in je foto-camera (dit laatste is nog steeds 
in ontwikkeling). Door het koppelen van een 
geografische positie aan een foto, kun je bijvoor-
beeld je een hele reis in beeld brengen. Nu al kun 
je op Google Maps (Wikipedia en foto’s) en Ya-
hoo Maps veel informatie vinden die iets verteld 
over een bepaalde stad of lokatie. Dat kan op ve-
lerlei wijze uitgebreid worden door geografische 
informatie thematisch te rubriceren zoals de 
contactpersonen en Hyves in ons Google Earth 
bestandje. Enfin, het is duidelijk dat de komende 
tijd ons nog meer te wachten staat op dit gebied, 
dus wie weet maken we binnenkort nog een be-
standje voor uw tomtom. De tijd zal het leren, we 
houden u in elk geval op de hoogte.  Jos Helmich

A D V E R T E N T I E
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Op 2 oktober hebben we dit jaar op uitnodi-
ging van de Nederlandse ambassadeur het jaar-
lijkse Ontzet van Leiden gevierd in de residen-
tie. Het was een beetje anders dan anders, we 
werden officieel met een mooie kaart uitgeno-
digd, de meesten hadden zelfs een pak aan met 
das (dit geldt dus voor de heren), we werden 
met een handdruk door meneer en mevrouw 
de ambassadeur welkom geheten, we werden 
verrast met een leuke speech en een uitmun-
tend klaargemaakte hutspot etc. Heel fijn voor 
een keer en als ik het goed begrepen heb, wilde 
ambassadeur Nicolaas Beets hiermee de waar-
dering voor de Nederlandse vereniging tot uit-
drukking brengen en door ook niet-leden per 
internet uit te nodigen het bestuur van de NViF 
de kans geven, hun ledenaantal uit te breiden. 
Een loffelijk streven! Vooral ook de samenwer-
king met de zaterdagschool werd naar voren 
gehaald en ik hoop inderdaad van ganser harte, 
dat dit alles de samenwerking tussen de Neder-
landse ambassade, de Nederlanders in Finland, 
de zaterdagschool en de NViF versterkt heeft, 

ik ben er zelfs van overtuigd. Vandaar, meneer 
Beets, hartelijk dank voor deze unieke gelegen-
heid, zeer geslaagd!

Er waren alles bij elkaar zo’n honderdtal 
mensen gekomen. Na meneer en mevrouw 
Beets een handje te hebben gedrukt, zetten 
zelfs de kleinsten met de tong tussen de lipjes 
hun handtekeningetjes (misschien waren het 
wel echte tekeningetjes?) in het gastenboek. 
Mooi zo!

Even later hoorden we een (gelukkig met 
microfoon versterkte) duidelijke en hartelijke 
welkomstgroet van Nicolaas Beets met een 
leuk, nauwkeurig en hartig speechje over de 
achtergrond van het te vieren feest, het Ontzet 
van Leiden (van 1574), erbij. In zijn woordje ver-
klapte onze ambassadeur ons, dat er allerhand 
goede informatie over dit feest te vinden is via 
het internet en Google. Inderdaad en achteraf 
zeiden een paar mensen me, dat zoiets toch 
echt wel heel interessant is, maar ook zo in-
gewikkeld voor de gewone man. Nou ja, maar 
goed … wellicht is het gepast, een volgend jaar 
ook weer eens het een en ander over dit feest 
in het Noorderlicht of op de site te zetten. Dat 
zal wel gebeuren, vermoed ik zo ...

L E I D E N S  O N T z E T  2 0 0 9

Vader en dochter zetten een handtekening. Willen ze 
lid worden of zijn ze al lid?

Nicolaas Beets, Adriaan Perrels en Jean Blankert
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En jawel hoor, de twee traditionele ‘Leidse’ 
gerechten werden ons in alle smaak en heer-
lijkheid aangeboden: de haring met wittebrood 
(en - buiten de traditie om - het heerlijk stukje 
paling) dat (geus en) ontzetter van de stad Lei-
den de overlevenden aanbood en … de tradi-
tionele hutspot met aardappelen, wortelen, 
uien en vlees in de Hollandse versie plus de 
Spaanse hutspot met pasta, wortelen, uien en 
bonen. Beide versies overheerlijk, het enige wat 
niet traditioneel kan zijn, zijn de aardappelen, 
want die waren er nog niet in het Europa van de 
zestiende eeuw. Toen werden er vooral paster-
naken gegeten. Nou ja, dat zou tegenwoordig 
zelfs ook nog wel kunnen … 

We danken de kok van de ambassade, Jan 
Lagrand, werkelijk van ganser harte voor het 
heerlijks, dat hij ons aangeboden heeft. Als 
grapje vertelde hij me, dat de Spaanse hutspot 
gegarandeerd de echte was, want het jonge-
tje (z’n naam ben ik vergeten, laten we maar 
zeggen ‘Kees’ uit Leiden) vond in de verlaten 
tent van de Spaanse hoofdman toch zeker wel 
Spaanse hutspot en geen Hollandse (of Vlaam-
se, ook heerlijk hoor!). Ik gaf Jan meteen gelijk, 
want over sagen kan niet gestreden worden :-).

Natuurlijk kon ieder wijn, bier of zelfs een 
borreltje drinken bij al het smakelijks wat ons 
geboden werd. Allemaal volgens de traditie ui-
teraard, over het bier hoeven we het dan niet 
te hebben, daar wisten de Hollanders en Vla-
mingen alles van, de wijn kwam natuurlijk met 
de Spaanse oficieren mee uit Spanje en de bor-
rel werd geproduceerd in Leiden, Schiedam of 
Amsterdam. 

Over de hutspotten heb ik al het een en an-
der gezegd, die waren heerlijk. In de RNW-krant 
van vandaag en gisteren staat net iets over 
‘uienrats’ en over het beruchte soldaten diner 
‘rats, kuch en bonen’, zoiets als de Leidense 

Haring en wittebrood (en heerlijke paling)

De kok, Viveca en haar man

Stephan, Arjen en Teijo met een glas rode wijn en 
stropdassen!
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hutspot! Al willen we gaan ‘kuchen’, dat is er in 
dit geval naast, want de ‘kuch’ verwijst naar het 
keiharde brood, dat de soldaten uit later tijd bij 
hun rantsoen stamppot kregen, en dat was ge-
garandeerd geen heerlijk wit stokbrood, maar 
gezond, veel te oud en steenhard roggebrood.

Dit is mijn verslag van de viering van het 
Ontzet van Leiden 2009. We danken de Ne-
derlandse ambassadeur en zijn vrouw van harte 
voor de gastvrije ontvangst, die de NviF dit jaar 
in de residentie - alom genietend - heeft mo-
gen ontvangen.  Peter Starmans

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

Hutspot op z’n Nederlands en op z’n Spaans, jaja
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Mijn verhaal....
Na 22 jaar in Zwitserland te hebben ge-

woond waar ik 15 jaar in de horeca, 5 jaar voor 
KLM en 2 jaar op de personeelsafdeling van de 
MIGROS heb gewerkt, ben ik dus samen met 
mijn vriend naar Finland gekomen.

Op 29 september 2008 zijn we vanaf Zwit-
serland per auto naar Finland gereden waar 
we op 1 oktober aangekomen zijn in.... Lohja. 
2 maanden eerder hadden we al een huis ge-
huurd, dus dat was al geregeld. Juha heeft kun-
nen overstappen van IKEA Zwitserland naar 
IKEA Finland. Ik echter zat zonder werk en was 
de taal ook niet machtig.

Gelukkig snel een partime baan gevonden 
in het plaatselijke cafè, waar ik al snel de ge-
woontes en toch ook een beetje de taal kon 
leren....

Doordat we snel lid werden van een fitness-
centrum viel het oog op de bouwplannen van 
het centrum. Een nieuwbouw was in aanbouw 
en daar zou ook een restaurant/cafeteria in ko-
men.

Ik heb mijn stoute schoenen aangetrokken 
en ben naar de eigenaresse, Jutta Osterberg,  
gegaan en gezegd “hier ben ik, ik heb meer dan 
20 jaar ervaring in de horeca”.

Zo is het begonnen, op 15 mei was de ope-
ning. De zomer echter was heel rustig en bete-
kende een moeilijke fase.

Het restaurant groeit hopelijk uit tot een 
ontmoetingsplaats, niet alleen voor leden van 
het fitnesscentrum, maar ook van en voor men-
sen van buitenaf.

We proberen elke dag een eerlijk menu op 
tafel te serveren, geen liflafjes, lekker vers en 
genoeg!!!

Elke dag serveren we verse salades, een 
wisselend dagmenu, verschillende verse, huis-
gemaakte sandwiches en koffie gecombineerd 
met een broodje kost.

De zoetige kant laat ook niet te wensen 
over.... gebak is er natuurlijk ook en... elke dag 
vers en huisgemaakt.

Voor de Nederlanders, om zich een beetje 
thuis te voelen, verkoop ik als echte Nederlan-
der stroopwafels in pakjes van 8 stuks. Verder 
op 30 december oliebollen en appelflappen.

Privé ben ik sinds 15 jaar samen met Juha 
Uotinen en zijn we sinds 2 jaar getrouwd. We 
hebben 2 honden, cairnterriers. We houden 
veel van reizen, sport, familie....

Mijn grootste hobby is marathon en ik heb 
in augustus in Helsinki mijn 40ste marathon 
gelopen.

Juha is sinds 1 oktober werkzaam als kok en 
we merken beiden dat sinds hij is gaan koken, 
de klanten teveredener zijn dan met mijn kook-
kunsten.

 Frits Soetmann

C A F E T A R I A  S P I N N E R

m U S E U m  w E R S T A S  &  A L v  I N  T A m P E R E 
0 7 . 1 1 . 2 0 0 9 

Om half tien vertrokken we vanuit Jyväskylä 
om op tijd in Tampere te zijn voor een rondlei-
ding door het Werstasmuseum. Het was even 
zoeken naar de juiste parkeerplaats en naar het 
goede gebouw in het grote fabriekscomplex, 

maar precies om 12.00 uur waren we bij de ba-
lie, waar we al andere Nederlanders hoorden 
praten. 

Vanaf hier kregen we een rondleiding in het 
Engels door drie gedeelten van het museum. 
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Werstas is een museum over de textielarbeiders 
en de textielindustrie. Het museum is gelegen 
in de oude Finlaysonfabriek. Voor lange tijd het 
hart van de Finse textielindustrie, gelegen aan 
de oever van de Tammerkoski stroomversnel-

ling. 
In de zomer van 1819 bezocht een Schotse 

edelman, James Finlayson, Tampere. Hij werd 
direct enthousiast over de industriële moge-
lijkheden van het gebied, en vroeg de Tsaar 
(Alexander I) toestemming om daar een textiel-
fabriek te vestigen. De Finlayson in Tehda salue 
werd al snel het virtuele hart van de stad. Rond 
1860 leefde bijna de helft van de bevolking 
van Tampere van de fabriek. In de jaren 1850 
voegde zich een andere grote producent bij 
Finlayson, de linnenfabriek Tampella, die werd 
gebouwd aan de andere kant van de stroom-
versnelling. Tijdens de laatste helft van de 19de 
eeuw maakten de drukke en groeiende fabrie-
ken van Finlayson en Tampella samen met nog 
wat kleinere bedrijven van Tampere de meest 
belangrijke industriestad van Finland.

We begonnen onze rondleiding met het 
textielgedeelte van het museum, waar we uit-
leg kregen over de verschillende soorten stof-
fen die in deze en de omliggende fabrieken wer-
den geproduceerd. De fabriek begon eigenlijk 
met het produceren van grote machines voor 
het verwerken van katoen. Maar deze machines 
waren moeilijk verkoopbaar, dus gingen ze de 
machines zelf in productie nemen. Verschil-
lende machines die voor het maken van tex-
tiel werden gebruikt, waren tentoongesteld, 
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waaronder een groot weefgetouw dat met een 
ponskaartsysteem werkte om het juiste pa-
troon te maken. De gebruikte balen katoen, die 
in het begin per stuk door paarden aangevoerd 
werden, waren ook te zien.

Ook was er te zien hoe de mensen in die 
tijd leefden en het speciale fabrieksgeld dat 
de mensen verdienden en dat uitgegeven kon 
worden in Tampere. Het tweede deel van de 
rondleiding ging door de tentoonstelling over 
de sociale zekerheid in Finland. Het begon bij 
alle voorzieningen rondom de geboorte van 
een kind (de welbekende Kela-doos), dan de 
schooltijd, werkende leeftijd, pensioen en uit-
eindelijk de dood. 

Het laatste deel van de rondleiding ging 
door het stoommachinemuseum, wat uitein-
delijk één grote stoommachine bleek te zijn 
(een Sulzer stoommachine). Die voorzag voor 
1/3 in de energievoorziening voor de hele tex-
tielfabriek (1.650 pk). De machine werd in 1900 
in bedrijf genomen, en is nog steeds de groot-
ste stoommachine ooit gebruikt in Finland. Met 
grote aandrijfriemen werd de energie door de 
hele fabriek verspreid, elke machine had zijn ei-
gen riem. Het grote vliegwiel van de machine 
heeft een diameter van meer dan 8 meter. De 

machine werd dagelijks gebruikt tot 1926 en 
daarna nog als backup-voorziening tot midden 
jaren 50. De stoommachine staat nog steeds 
op zijn oorspronkelijke plaats in de fabriek, dus 
je kunt de gaten van alle touwen en drijfriemen 
nog volgen. Ook zijn ze erg trots op de originele 
lampen en tegels die nog in de gangen aanwe-
zig zijn. 

Na de rondleiding was het de hoogste tijd 
om ons te verplaatsen naar Media 54 voor de 
ALV want het was ondertussen al kwart voor 
twee geworden. Daar aangekomen stonden de 
broodjes klaar om gesmeerd te worden. Ook 
waren er heerlijke Nederlandse banketstaven. 
Met gevulde magen, ging de vergadering snel 
van start. Er staan weer aardig wat activiteiten 
op de landelijke agenda, met als nieuw puntje 
een arbeidsmarkt. Ook is het de bedoeling om 
weer een zomerkamp te organiseren. Verder is 
het bestuur nog op zoek naar nieuwe leden, dus 
mocht je daar interesse in hebben, meld je aan. 
Voor meer details over de vergadering verwijs 
ik naar de notulen. Al met al was het een gezel-
lige dag, en na een warme chocolademelk in de 
erg populaire bar vlakbij was het weer tijd om 
richting Jyväskylä te rijden.

 Jelmer en Joanneke
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Een nieuw bericht over de 
relatie tussen Nederland en Fin-
land, een thema waar enige leden van de NViF 
al jaren met succes mee bezig zijn. Dit keer is de 
oorspronkelijk Nederlandse firma Philips aan de 
beurt.

Hè hè, hoor ik de lezer/es al mompelen, wat 
origineel, een verhaal over Philips. Ja ja ... en 
toch wilde ik het er dit keer over hebben, in het 
kader van een langdurige relatie tussen Philips 
en Finland.

Eerst vertel ik wat over de persoonlijk bin-
dingen met Philips van de vereniging en mij. 
Daarna kort iets over de geschiedenis van de 
firma Philips in Finland. Voorts bladeren we wat 
gedetailleerder in het tijdschrift ’Uusi Airut’ van 
de jaargangen 1975 tot 1987, om tenslotte met 
een paar woorden de situatie van nu te schet-
sen.

Van het begin van de NViF in 1937 tot in 
de jaren zestig van de afgelopen eeuw was de 
heer Spaens – directeur-generaal van Philips – 
als medeoprichter de eerste secretaris en al ras 
voorzitter van de vereniging. Hij heeft tot aan 
zijn aftreden als directeur van Philips-Finland 
in 1968 – in zijn hoedanigheid van consul voor 
Nederland, van directeur van Philips en van (be-
stuurs)lid van de Nederlandse vereniging - veel 
bijgedragen aan een zich positief ontwikke-
lende en gezonde relatie tussen Nederland en 
Finland. Waarschijnlijk in nauwe samenwerking 
met de heer Van der Vlugt – van 1945 tot aan 
zijn dood in 1954 ambassadeur van Nederland 
en Helsinki en voorheen als consul van Finland 
in Nederland actief. De heer Spaens zelf heb ik 
niet meer gekend, wel zijn weduwe en hun zoon 
Jan, die in de jaren tachtig jammergenoeg veel 
te vroeg overleden is en vooral ook door zijn ta-
lenkennis en zijn warme hart een onvergetelijke 

indruk op me heeft gemaakt. 
Vanaf 1968 is dan de heer Brans als direc-

teur-generaal van Philips naar Finland geko-
men, hij werd al snel lid van de Nederlandse 
vereniging en was regelmatig bij onze bijeen-
komsten aanwezig. Hierbij denk ik vooral ook 
aan zijn spontane medewerking met het be-
stuur, door tot begin jaren tachtig vaak de 
kantine van de Philipsfabriek (die tot 1981 in 
Vallilla gedraaid heeft) voor bijeenkomsten en 
feesten ter beschikking te stellen. Pas na 1981 
kwamen we vaker bijeen in het parochiezaaltje 
van de Henrikskerk. Via Jan Brans heeft de NViF 
rond 1980 een TV en videorecorder cadeau ge-
kregen – uiteraard van het merk Philips :-) - die 
ons jarenlang ’gediend’ hebben, door ons van 
video’s met speelfilms, documentaires of Poly-
goonnieuws (vaak via de ambassade geleend) 
op een moderne manier te laten genieten. Waar 
die apparaten nu zijn? Geen idee! Waarschijn-
lijk staan ze nu vergeten en versleten ergens in 
een hoekje, maar plezier hebben we er wel aan 
beleefd, dankzij Jan Brans en Philips. 

Als leraar talen bij Vientikoulutussäätiö (la-
ter FINTRA) bijvoorbeeld en als docent Neder-
lands aan de universiteit van Helsinki herinner 
ik me talloze keren gebruik te hebben gemaakt 
van die kleine en practische radio-recorders 
(van Philips uiteraard, degelijk en maar zelden 
kapot) om teksten te laten horen, om de moei-
lijke en moeizame uitspraak van Nederlands/
Duits te oefenen of om stemmen op te nemen. 
Heerlijk, ik spreek nu over de jaren zeventig en 
vooral tachtig, toen de positie van Philips op dit 
’school’terrein nog zo sterk was. Later moes-
ten ze vaak plaatsmaken voor de gewiekste en 
goedkopere Japanse machientjes. Ook is me 
op de universiteit een enorme Philips radio-re-
corder voor betere en sterkere geluidskwaliteit 
(om bijvoorbeeld muziek of Nederlands caba-

P H I L I P S
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ret van Toon Hermans, Wim Sonneveld en Paul 
van Vliet met meer smaak te kunnen genieten) 
in herinnering gebleven. Deze recorder is later 
naar Père Guy van Emmaus gegaan, die er zeker 
nog jarenlang van heeft mogen genieten. Om 
misverstanden te voorkomen: die lesapparaten 
hebben we niet cadeau gekregen van Philips, 
maar hebben we eerlijk betaald, wellicht met 
een paar procent rabat :-). 

Dit alles is bij elkaar toch heel wat om het 
thema ’relatie tussen Philips en Finland’ – voorzo-
ver dat onszelf betreft – inleidend te illustreren. 

Nu in het kort wat over de historie van Philips 
in Finland. 

Nadat Gerard Philips in 1891 de lampen-
fabriek in Eindhoven opgericht had, werden er 
uiteraard ook al snel gloeilampen naar Finland 
verkocht. In 1898 wordt Strömberg al genoemd 
als officiële agentuur van Philipslampen in Fin-
land. 

In nauwe samenwerking met de beginnen-
de radiofabriek FENNO stichtte Philips in 1924 
in Finland een NV met de heer M.C. van Agt 
als directeur. Deze mij verder nogal onbekende 
man concentreerde zich in de eerste plaats op 
de verkoop van lampen, maar verder - in nau-
we samenwerking met de in 1926 opgerichte 
Yleisradio en uiteraard met de toen nog erg 
kleine Finse partnerfabriek Oy Fenno-Radio 
Ab – op de verkoop van radio’s en radio-on-
derdelen. Dat laatstgenoemde overvleugelde 
in verkoopskwantiteit uiteraard al heel snel de 
lampenverkoop. In 1931 bracht Philips in Fin-
land röntgenapparaten op de markt, die later in 
oorlogsdagen van onschatbare betekenis zou-
den blijken. 

In 1932 werd de heer K.A.M. Spaens be-
noemd tot directeur-generaal van Philips-Fin-
land. Het waren moeilijke tijden, maar Philips 
verkreeg de aandelenmeerderheid in 1934 
van de fors uitgegroeide FENNO, die naast 

de Philipsmodellen hun modellen met eigen 
merknaam bleef behouden en bijvoorbeeld sa-
men met partner Philips tijdens de twee Finse 
oorlogen 1939 – 1944 de gangbare radiomo-
dellen waren, die in het Finse leger en ook bij 
de Finse mensen thuis gebruikt werden. Het 
meest populaire kleine radiomodel in oorlogs-
tijd was het apparaatje ’Pikku-Matti’, waarvan 
er wel 80.000 exemplaren verkocht werden. 
Om een beeld te geven van de grootte van de 
Finse firma: in 1925 waren er 12 en in 1939 200 
werknemers bij Philips. Het voornaamste pro-
duct (wel 80% van de omzet) was in 1937 al de 
radio! In 1938 kwam bovendien de naam PHI-
LIPS met het ons allen bekende logo groot en 
lichtend boven op de hal van het centraalgele-
gen en hoge Tennispalatsi te staan. Als gevolg 
vormde het ook een belangrijk element in het 
stadsbeeld van Helsinki, tot ver na de oorlog. 
Na de - vooral ook wat de Philipsfabrieken in 
Nederland betreffende - zware oorlogsjaren 
werden de Philipsproducten uitdrukkelijk op-
genomen in het wederzijdse handelsverdrag 
tussen Nederland en Finland uit 1946. De voor-
naamste producten waren toen nog radio’s, 
radio-onderdelen en (speciale) lampen. Het 
waarlijk explosieve en steeds dieper en breder 
uitwaaierende Philips-assortiment vanuit de 
jaren zestig tot in de jaren tachtig kwam in de 
verkoop pas halverwege de jaren vijftig echt 
op gang. De Philishave (al in eerste versie uit 
1939) werd populair, de TV werd ontwikkeld, 
de C-cassettes kwamen op de markt – bij deze 
wereldwijde ontwikkelingen heeft Philips een 
leidende rol gespeeld - stereo en transistorra-
dio werden bekende woorden, huishoudelijke 
apparaten in keuken en kelder of waar dan ook 
kondigden zich aan etc. In 1956 werd als teken 
van economische kracht het hele concern in 
Finland Oy Philips Ab genoemd. Het aantal 
werknemers lag in 1972 al boven de duizend.

Na 36 jaar in actieve dienst van de firma 
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ging de heer Spaens met pensioen en werd 
de heer J.W. Brans per 1 januari 1968 tot di-
recteur-generaal van het Philipsconcern be-
noemd. Hij overhandigde als hoogste verte-
genwoordiger van de firma aan het 50jarige 
Finland een röntgen-ambulance, een geschenk 
van grote waarde en diepe betekenis. De jaren 
1968 - het jaar van allerhand Europese revol-
tes - tot 1981 – toen Philips de deuren van haar 
productie-eenheid in Vallilla Helsinki/Finland 
sloot – waren economisch gezien moeilijke ja-
ren, maar ook jaren van opbouw en zoeken naar 
nieuwe mogelijkheden. Het jaar dat Philips 50 
jaar present was in Finland – het jaar 1974 dus, 
vlak na de grote en wereldwijde oliecrsisis – kon 
niet met overdonderend enthousiasme gevierd 
worden, daarvoor waren de tijden te somber. 
Maar toch, al vijftig jaar aanwijsbaar en tast-
baar in Finland! 

Eind 1983 ging de heer Brans met pensioen 
en met hem werd de Nederlandse periode van 
het hoogste management bij Philips in Finland 
afgesloten. Zijn opvolger werd Lasse Pelkonen, 
die in januari 1984 Philips-60-jaar-in-Finland 
vierde en een nieuwe periode van Oy Philips Ab 
in Finland inluidde.

Voordat ik met mijn verhaal verderga, lijkt 
het me goed, een interview met Jan Brans uit 
1978 – toen hij persoonlijk vijfentwintig jaar bij 
Philips werkte – te vertalen. Daarna pas zeg ik 
kort iets over het management van de heren 
Spaens, Brans en Pelkonen zoals ik die ervaren 
heb, om dan min of meer afsluitend verder te 
gaan met wat opmerkingen over mijn leeserva-
ringen bij het doorsnuffelen van het tijdschrift 
’Uusi Airut’ (’De nieuwe Bode’), waaraan ook 
het interview met Jan Brans ontleend is. 

DIRECTEUR-GENERAAL J.W. BRANS 25 JAAR IN DIENST VAN PHILIPS 
door Lasse Aaltonen in Uusi Airut 2/1978 blz. 16.

U bent 25 jaar in dienst van onze firma Philips geweest en daarvan nu al tien jaar in Finland. In 
welke landen bent u geweest en hoe lang?
* De tijd in Finland is tot nu toe de langste periode aan een stuk in een van die landen ge-
weest. Ik was eerst drie en een half jaar in Nederland aan het werk, toen een jaar in Turkije, 
voorts een half jaar in Singapore en daaraan aansluitend acht jaar in Thailand.

Wat wist u over Finland en welke opvattingen had u hierover, voordat u de eerste keer dit land 
bezocht?
* Ik wist van niks. Ik had er alleen maar over gehoord dat het een mooi land was – en nu ben 
ik het daar zelf helemaal mee eens. De eerste keer dat ik überhaupt ooit wat over Finland 
heb gehoord, was tijdens de Winteroorlog, toen in Nederland voor Finland geld en goederen 
werden ingezameld en als geschenk hiernaartoe werden gestuurd.

Op welke wijze verschilt uw leiderschap naar uw management ervaringen met die in andere lan-
den, afge zien nu van de taalproblematiek?
* Nieuw voor mij was de manier waarop de mensen hier zaken benaderen. Men is in dit land 
tamelijk recht door zee en op de man af, met de mensen hier kun je ook onomwonden en di-
rect praten. Vooral in het Verre Oosten vergen discussies en onderhandelingen oneindig veel 



25

tijd. Vrijwel niemand zal daar over zaken direct met een ander spreken maar via een omweg, 
van een afstand om de brij heendraaiend.
Toen ik naar Finland kwam, moest ik eraan wennen, dat de zaken hier niet zoals in Thaimaa 
geregeld werden. Daar zou alles, over welke zaken het dan ook ging, op de een of andere 
manier wel goedkomen.

U bent hoofddirecteur van een firma, die via honderden vertegenwoordigers door heel Finland 
verkoopt. Er zijn belangrijke en minder belangrijke, zelfstandige en coöperatieve vertegenwoor-
digers, er zijn groothandelaren, winkelketens, organisaties, industriële firma’s en rijksinstituten. In 
hoeverre verdiept u zich daarin en neemt u persoonlijk deel aan de gang van zaken?
* Ik neem eraan deel voorzover dat noodzakelijk is. In sommige situaties en bij grote projecten 
is dat zeer veel. Over het algemeen delegeer ik graag, want we beschikken hier over voortref-
felijke medewerkers – waarom zou hetzelfde werk dan twee keer gedaan moeten worden?
Over de Philipsvertegenwoordigers zou ik willen zeggen, dat 225 dealers 225 verschillende 
standpunten representeren. Dat geldt niet alleen in Finland maar ook in andere landen. 

Hoe ziet uw gewone werkdag eruit?
* Ik sta rond half acht op. Ik ben over het algemeen voor negenen op mijn bureau – ik ben dus 
een wat trage starter. Ik lees de post, discussieer met mijn mensen – en ik praat en praat en 
praat. Ik lees de rapporten door en bestudeer de cijfers. Dagelijks heb ik meestal niet erg veel 
contact met mensen van buiten.
Meestal eet ik overdag niet. Dat heeft niks met zuinigheid te maken maar ik moet een beetje 
op mijn gewicht letten. Ik ga uit lunchen als klanten of andere zakelijke relaties dit vereisen. 
Ik ga naar huis als het werk van de dag gedaan is. Dat kan al om drie uur zijn, maar ook wel 
pas om acht uur ’s avonds. Heel vaak verloopt de avond ook in het teken van mijn werk, d.w.z. 
door zakenrelaties of klanten te ontmoeten. Mijn tijd van slapen gaan wisselt sterk en over 
het algemeen leef ik niet volgens bepaalde gewoontes en gebruiken. Maar voor één ding zorg 
ik wel nauwkeurig, namelijk dat ik altijd de tijd die afgesproken is aanhoud.

U bent de hoofddirecteur van meer dan 700 werknemers die bij Philips in dienst zijn. Een hoe groot 
gedeelte van hen herkent u bijvoorbeeld op straat in een u tegemoetkomende groep?
* Misschien een 20%. Ik ken de meeste mensen natuurlijk niet met name, maar weet wel 
donders goed dat ze tot het team van de firma behoren. Volgens mijn opvatting van leider-
schap moet ik de zaken een beetje van op een afstand bekijken om het geheel duidelijk voor 
ogen te kunnen houden - een te veel je verdiepen in details, zou deze algemene kijk op zaken 
kunnen verstoren. Daarom ken ik vele mensen niet erg goed.

Wanneer u een bezoek aflegt aan het hoofdkwartier van het concern - aan het hoofdkantoor van 
Philips Internationaal dus - en u moet discussiëren over business en de gang van zaken hier, ge-
bruikt u dan - als het over Philips Finland gaat - het woord ’wij’ of ’zij’?
* Ik zeg ’wij’.
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Een interessant interview lijkt me. 

Over de heren Van Agt (1924-1932) en 
Spaens (1932-1968) weet ik op dit moment 
nog te weinig. Philips Finland is wat haar eigen 
historie betreft niet al te openhartig. Wellicht 
kom ik daar later nog eens op terug. Van de 
heer Spaens kan ik wel zeggen, dat hij niet voor 
niks ’consul voor Nederland’ was en naar zijn 
gevoel zelf ook zijn Nederlandse moederfirma 
Philips/Eindhoven en Nederland in Finland re-
presenteerde. Zijn contacten en zijn kijk op za-
ken gingen meer van boven naar beneden dan 
omgekeerd. Daarmee wil ik zijn verdiensten als 
opbouwer van Philips Finland in moeilijke tij-
den helemaal niet kleineren. Bij de heer Brans 
heb ik dit gevoel al stukken minder gekregen, al 
is bij hem de Philips Internationaal represente-
rende functie ook wel overduidelijk. Het is ook 
moeilijk als een van heel weinig Nederlanders 
in een steeds groter wordende en toch ook wel 
echte Finse firma directeur-generaal te moeten 
zijn. Toch hij heeft zich van zijn taak als uitbou-
wer van een wereldconcern in het buitenland 
uitnemend gekweten en werd hogelijk geres-
pecteerd door zijn collega’s en werknemers. 
Maar met hem werd Philips Finland volwassen 
en kon die gezonde firma na hem grotendeels 
op eigen benen staan. Dat is gebeurd per 1984, 
toen Lasse Pelkonen hoofddirecteur van Oy Phi-
lips Ab in Finland werd en zijn kijk op de zaken 
vanuit Finland meer en meer begon te realise-
ren. Dat is de reden waarom ik de Nederlandse, 
de vanuit Nederland geleide periode van Philips 
tot zestig jaar zou willen beperken (1924–1984) 
en de periode erna zou willen zien als een meer 
zelfstandige, vanuit Finland gemanagede perio-
de van een buitenlandse Philips-onderneming, 
hoe ’afhankelijk’ zo’n dochteronderneming dan 
ook in planning en realisering van de moeder-
onderneming is en blijft.

Afsluitend nu wat opmerkingen over het 
tijdschrift ’Uusi Airut’, vanaf het eerste num-
mer in 1975 tot aan het nummer 2/87.

Het tijdschrift Airut begon in vernieuwde 
vorm in 1975. Het zag er als blad goed uit, ver-
scheen meerdere malen per jaar, gaf voor de 
Philipsorganisatie in de regio en de agenten 
aldaar goede productinformatie - noodzake-
lijk omdat de scala van het Philips-sortiment 
steeds wijder werd en dus gedegen informatie 
vergde – en bood ook regelmatig goede aan-
wijzingen voor verkoopscholing in het raam van 
modern, communicatief management. Voorts 
werd er veel aandacht besteed aan de mensen 
die in de Finse regio voor Philips werkten, aan 
hun prestaties, hun jubilea, hun loopbaan etc. 

Het lezen van dit alles geeft zin en doet 
weldadig aan. Niet voor niets is de ondertitel 
bij ’Uusi Airut’ (dus niet ’nieuwe roeispanen’, 
want dan zou er ’airot’ moeten staan, maar 
’De nieuwe Bode’ in de zin van vernieuwde 
boodschapper, de lezer en klant dienende via 
gedegen service en scholing): “Oy Philips 
Ab:n kulutustavararyhmän asiakaslehti”, 
“Klantenblad van de Philips-afdeling huishou-
delijke artikelen”. Bij dat laatste behoort ook 
algemeen gesproken de ’gebruikselectronica’, 
waartoe projecten e.dgl. behoren. Ik denk bij-
voorbeeld aan projecten in de jaren zeventig als 
de electronische installatie in het Finse vlagge-
schip FINNJET – jammer genoeg nu gesloopt 
– (1975), als de electronische installatie in het 
FINLANDIA-huis bij de ETY(K)-conferentie (in 
het Nederlands EVSC, Europese Conferentie 
voor Veiligheid en Samenwerking) (1975), als 
de electronische installatie bij de WK winter-
spelen in Lahti (1978) ...

In de twaalf jaargangen die ik het doorzocht 
heb, waren er twee personen, die naar voren 
traden: de afdelingschef Lasse Pelkonen en de 
directeur-generaal Jan Brans. Het lijkt me juist, 
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iets over beiden te zeggen, om daarmee aan te 
geven, wat er eigenlijk in deze twaalf jaren in 
het management van Oy Philips Ab gebeurd is. 

Jan Brans wordt altijd even correct en res-
pectvol naar voren gehaald (in tekst en foto) 
als het om algemene representatie gaat. Als Oy 
Philips Ab de Loupart-prijs krijgt voor de inter-
nationaal beste economische resultaten bin-
nen het Philips-concern (1974), als de Universi-
teit van Helsinki een electronische microscoop 
overhandigd krijgt (1977), als de kinderkliniek 
van Arvo Ylppö een grote geldschenking in 
ontvangst mag nemen (1981), bij grote inter-
nationale tentoonstellingen in Helsinki, bij een 
eigen jubileum (zoals we al gezien hebben), bij 
de officiële felicitatie op zijn zestigste verjaar-
dag (1982) ... Accoord, de heer Brans was di-
recteur-generaal, maar toch ... de distantie tot 
het ’gewone volk’ is vaak speurbaar en volgens 
Brans zelf onvermijdbaar en noodzakelijk (zie 
interview) maar toch ... het is maar de vraag of 
dit per se zo moet of dat er hier een mogelijke 
en gerealiseerde houding achtersteekt, die ook 
anders kan zijn.  

Lasse Pelkonen was de directeur van de 
afdeling, maar hier zou ik liever willen zeg-
gen: Hij was de chef. Een duidelijk persoonlijke 
band van hem met tallozen van zijn vele me-
dewerkers is overal speurbaar, hij is aanwezig 
en doet mee bij jubilea, bij prijsuitreikingen, bij 
sportwedstrijden. Hij schrijft regelmatig (bij 
economische ups en downs) een verstandig en 
stimulerend voorwoord in ’Uusi Airut’, hij is via 
zijn blad trots op de eigen Philips-producten 
van TeRaTe (Televisie-Radio-Tehdas=fabriek) 
in Vallilla, of het nu Philips radio-recorders, 
platenspelers of wat dan ook betreft. Hij is van 
de ene kant in hart en nieren een echte Philips-
man, trots op zijn/hun resultaten; van de an-
dere kant is hij een Finse medewerker, die veel 
aandacht schenkt aan service/scholing van en 
tevens persoonlijkcontact met zijn team. En zo 

is hij naar zijn benoeming tot hoofddirecteur 
van Oy Philips Ab gegroeid. Van onderaf aan, 
van Finland uit. 

Samenvattend mogen we misschien zo 
zeggen: Jan Brans was en bleef iemand die het 
verre internationale, Nederlandse Philips in Fin-
land vertegenwoordigde, noodzakelijk om de 
opbouw van Philips in Finland af te ronden en 
het kind klaar te maken om zelf in het water te 
springen en te gaan zwemmen. Deze taak was 
in 1984 af. Vandaar dat hij terugtrad en plaats 
gaf aan zijn opvolger Lasse Pelkonen. Die was 
iemand die zich geprofileerd had als deskundig 
plaatselijk leider, die zijn mensen kent en ver-
trouwt. Hij was degene, die het roer van Philips 
in Finland in vaste handen overnam en verder-
leidde naar een nieuwe toekomst. Die was an-
ders, minder ’huishoudelijk’ of gebruiksgericht 
(de concurrentie vanuit Japan en het Verre Oos-
ten werd steeds duidelijker, scherper en harder) 
en meer gericht op bijvoorbeeld planning van 
medische electronica (Instrumentarium) en re-
alisering van verlichtingsproblemen in verkeer 
of waar dan ook. 

In de jaren zeventig en tachtig was het niet 
moeilijk, telkens en overal op advertenties van 
Philips te stoten over wasmachines, TV’s of wat 
dan ook. Niets voor niks stond toen de naam 
PHILIPS groot en vele malen op de voorkant 
van het Makkaratalo (het ’Worsthuis’) tegen-
over het station van Helsinki. Nu is zo’n in het 
oog springende advertentie zelden en staan er 
andere namen bij producten en gebouwen. 

Overigens ... ook hier heeft Jan Brans een 
teken achtergelaten. In 1971 kwam er een 
fraai boek ’Philips suunnittelee ja toteuttaa’, 
(’Philips plant en realiseert’), waarin verant-
woorde planning van electronische projecten 
werd gepropageerd, toekomstwijzend en reali-
seerbaar. Jammer dat Jan Brans zo bescheiden 
was en het voorwoord niet in het boek schreef. 
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 Jammer ook, dat de viering van ’Philips, zestig 
jaar in Finland’ in januari 1984 onder leiding 
stond van Lasse Pelkonen en dat de rol van de 
afgetreden directeur-generaal toen wel erg be-
scheiden was, te bescheiden als ik het goed zie. 
Maar het was wel het teken, dat de stuurman 
van het Philips-schip ’Finlandia’ een Fin was 
geworden en niet weer een Nederlander. Goed 

zo, de Nederlandse periode van drie generaties 
directeur-generaals van PHILIPS Finland was 
daarmee klinkend en vol vertrouwen in een ver-
dere ontwikkeling afgesloten. Jan Brans mocht 
van een welverdiende oude dag genieten, in 
Finland vooral, heb ik later begrepen.
 Kerava, augustus 2009, 
 Peter Starmans, lector 

Nadat Marcel de Boer afgelopen zomer is 
teruggekeerd naar Nederland was de post ‘ver-
tegenwoordiger voor de NViF Mikkeli’ vacant. 
Op het verzoek om deze taak over te nemen 
heb ik positief gereageerd en inmiddels staat 
er al een kort berichtje op de website van de 
vereniging.

In tegenstelling tot vele andere migranten 
ben ik zonder aanhang hierheen gekomen en ik 
heb ook geen familie in Finland. Mijn collega de 
kunstenaar Lucien den Arend, zijn Finse vrouw 
Marjo Häkkinen en hun kinderen zijn in dezelfde 
tijd vanuit Zwijndrecht naar Finland verhuisd. 

Mij lokte de mogelijkheid om eens op een 
andere manier met kunst te werken en heb 
voor dat doel een voormalig bejaardenhuis in 
Haukivuori gekocht. Inmiddels is dat een inter-
nationaal bekend kunstcentrum geworden, dat 
jaarlijks een groep interessante internationale 
kunstenaars trekt.

In mijn voormalige woonplaats Zwijndrecht 

was ik actief op het gebied van kunst en on-
derwijs en in die plaats heb ik o.a. de jaarlijkse 
beeldenroute opgezet en was ik betrokken bij 
de oprichting en uitvoering van het Openlucht 
Museum Beeldenpark Drechtoevers, waarvan 
Lucien den Arend de initiatiefnemer was. Nadat 
het beeldenpark in 1996 door koningin Beatrix 
geopend was en na in 2001 een schitterend 
boek gepubliceerd te hebben over kinderteke-
ningen met een begeleidende tentoonstelling 
in de Kunsthal in Rotterdam was voor mij de 
tijd rijp voor een ingrijpende wending. 

In 2003 ben ik voorgoed naar Finland ver-
huisd en woon sindsdien in Haukivuori dat een 
deel is van Mikkeli. Ik ben kunstenaar, kunstdo-
cent en nu dus ook art director van kunstcen-
trum Saksala ArtRadius in Haukivuori.

Inmiddels ben ik aardig ingevoerd in de lo-
kale en regionale gemeenschap en ondanks dat 
ik nog steeds geen Fins spreek neem ik uitge-
breid deel aan alle mogelijke bijeenkomsten die 

m A R j A  D E  j O N g
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Wat zijn zakdragers?
Dit stukje gaat niet over een tekort aan 

Zwarte Pieten, maar ik vertel hier iets over de 
beestjes die mij al bijna drie jaar bezig houden 
hier in Finland, namelijk kleine nachtvlindertjes 

(motjes), en hun natuurlijke vijanden, sluipwes-
pen.

In 2007 ben ik als post-doc onderzoeker be-
gonnen aan de universiteit van Jyväskylä met 
onderzoek naar zakdragers en hun sluipwes-

maar van belang kunnen zijn voor het kunst-
centrum. Het feit dat ik in 2008 tot inwoner 
van het jaar in Haukivuori ben uitgeroepen is 
voor mij een teken dat de locale gemeenschap 
mijn initiatief waardeert.

Kunstcentrum Saksala ArtRadius richt zich 
op (internationale) kunstenaars, kunstprojec-
ten, kunsteducatie, uitwisselingsprogramma’s 
en bezoekers met belangstelling voor kunst, 
natuur en rust, een breed gebied dus.  Het voor-
malige bejaardenhuis is voor een verbouwd en 
de ruime kamers (studio’s) zijn bedoeld voor 
zowel kunstenaars als andere gasten. Het is 
juist die mix die het kunstcentrum zo aantrek-
kelijk maakt voor beide groepen.

Er is een museum voor hedendaagse kunst 
en kindertekeningen, een forest-LABYRINTH, 
een kinderbouwbos, een beeldenpark en er zijn 
plannen voor een kinder-LABYRINTH.

Alle activiteiten, plannen en ideeën worden 
op de website www.saksala.org gepubliceerd 
en dat geeft een indruk van wat er is geweest, 
wat er komt en wat de gedachte erachter is.

Mijn eigen werk is op de website www.mar-
jadejong.com te zien. 

Leden van de NViF zijn van harte welkom 
om eens een kijkje te komen nemen en als ver-
tegenwoordiger voor Mikkeli van de vereniging 
ligt het in mijn bedoeling om in het voorjaar 
van 2010 een kennismakingsbijeenkomst voor 
de leden hier te organiseren. Ik zou het heel 
bijzonder vinden als dan niet alleen de leden 
uit de regio zouden komen, maar ook zoveel 
mogelijk andere leden. Het zou mooi zijn als er 
meer activiteiten in oost Finland zouden kun-
nen plaatsvinden waar de leden van de vereni-
ging bij betrokken zouden kunnen worden.

 Marja de Jong

z A k D R A g E R S  g E z O C H T !
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pen. De meeste mensen zullen nog nooit een 
zakdrager hebben gezien, ik ook niet voordat 
ik aan dit onderzoek begon, want het zijn zeer 
onopvallende diertjes. Toch leven er over de 
hele wereld en ook in Finland veel verschillende 
soorten en zijn ze hier in het bos zeer algemeen. 
Daarom zal ik eerst iets vertellen over (Finse) 
zakdragers in het algemeen en dan iets over 
mijn onderzoek zelf.

Zakdragers zijn motjes variërend in grootte 
van enkele mm’s tot enkele cm’s. Het kenmer-
kende van zakdragers is dat de rupsjes allemaal 
een kokertje (het ‘zakje’) maken waar ze hun 
hele leven als rups in wonen. Het kokertje heeft 
aan beide kanten een opening, waarvan eentje 
voor de kop en de pootjes en de ander voor de 
uitwerpselen. Het zakje is gemaakt van spinsel 
met daaraan vast blaadjes, naaldjes en/of stuk-
jes korstmos (Figuur 1). De zakjes zijn meestal 
gemaakt van materiaal uit de omgeving en val-
len daardoor niet op. Elke soort heeft zijn eigen 
zakjesvorm en vaak zijn soorten aan het zakje 
te herkennen (Figuur 1). Zodra de rupsjes uit 
het ei komen maken ze al een klein zakje. Tij-
dens hun leven maken ze het zakje steeds iets 
groter. Sommige soorten doen er wel twee of 
meerdere jaren over om volwassen te worden.

Zodra het rupsje volgroeid is maakt het 
het zakje vast aan de ondergrond, meestal een 
boom of een steen, en verpopt zich in het zakje. 
Enkele weken later kruipt de vlinder uit de pop. 
Als het een mannetje is zal die het zakje verla-
ten om op zoek te gaan naar een vrouwtje. Als 
het echter een vrouwtje is, dan hangt het van 
de soort af wat er gebeurt. Er zijn maar een paar 
soorten waarbij het vrouwtje ook vleugels heeft 
en dus het zakje kan verlaten. Bij de meeste 
soorten zijn de vrouwtjes helemaal ongevleu-
geld, er zijn zelfs soorten waarbij de vrouwtjes 
niet eens pootjes hebben. Deze vrouwtjes ver-
laten hun zakje dus niet. Degenen met pootjes 

klimmen wel naar buiten en gaan vervolgens 
op het zakje zitten wachten (Figuur 2). De 
vrouwtjes maken feromonen, dit zijn geurstof-
fen waarmee ze een mannetje lokken. Als dat 
lukt paren ze, waarbij voor sommige soorten de 
mannetjes hun achterlijf helemaal in het zakje 
moeten steken om bij het vrouwtjes te komen. 
Enkele minuten na de paring kan het vrouwtje 

Figuur 1. Vier soorten zakdragerzakjes. Balkje is 
0,5 cm (Foto’s: microlepidoptera.nl)
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al beginnen met eieren leggen en dat doet ze 
weer in haar zakje. De meeste soorten leggen 
ongeveer 80 eitjes maar het kunnen er ook en-
kele honderden zijn. Zodra de eieren gelegd zijn 
is de taak van het vrouwtje voltooid en valt ze 
van het zakje af en sterft. De pootloze vrouw-
tjes sterven in hun zakje. Zodra de larfjes uit de 
eieren komen, gebruiken ze vaak het zakje van 
de moeder, maar ook de dode moeder zelf, voor 
het maken van hun eigen zakjes.

In Finland komen allerlei verschillende 
soorten zakdragers voor, maar mijn onderzoek 
concentreert zich op een groep soorten die 
maar 5 mm groot zijn. Deze leven allemaal in 
bossen maar, voor zover we weten, voorna-
melijk op plekken met sparren. Ze eten allerlei 
materiaal o.a. mos en korstmos. In het voorjaar 
als er nog sneeuw ligt, kruipen de rupsjes over 
de boomstammen omhoog om te verpoppen. 
Door plakband met de plakkende kant naar 
buiten om de boom te spannen, kunnen we ze 
gemakkelijk vangen, want de zakjes blijven op 
het tape plakken. Binnen in het lab kunnen we 

ze dan uitkweken tot de rupsen verpoppen en 
in motjes veranderen. Er komen minstens ze-
ven verschillende soorten voor in Finland die 
allemaal op elkaar lijken en daarom gebruiken 
we hun DNA (erfelijk materiaal) om te bepa-
len welke soort het is. Zo blijkt dat er zelfs een 
soort voorkomt rondom Jyväskylä, die nog niet 
eerder in Finland was gevonden.

Onderzoek
Maar waarom doe ik onderzoek naar deze 

beestjes zult u zich misschien afvragen. Dat is 
omdat er een paar soorten zijn die helemaal 
niet aan sex doen (asexueel), en die zich onge-
slachtelijk voortplanten. Deze soorten hebben 
niet eens mannetjes. Ongeslachtelijke voort-
planting is niet erg algemeen bij dieren en al 
helemaal niet bij vlinders. Waarom weet men 
niet goed, want het niet hebben van sex heeft 
vrij duidelijke voordelen. 

Ten eerste kost het produceren van nako-
melingen veel minder. In plaats van de helft 
van de energie te besteden aan het produceren 
van mannetjes, kan alle energie aan eileggende 
vrouwtjes worden besteed. Ten tweede loopt 
het vrouwtje geen risico om te worden opge-
geten terwijl ze wacht op een mannetje. Ten 
derde heeft het voordelen bij het koloniseren 
van een nieuw leefgebied; er hoeft maar één 
vrouwtje ergens te arriveren en die kan in haar 
eentje voor nakomelingen zorgen en dus een 
nieuwe populatie stichten. Vooral dat laatste 
kan wel eens belangrijk zijn bij de zakdragers, 
omdat ze zich heel slecht kunnen verplaatsen; 
de vrouwtjes hebben immers geen vleugels en 
alleen de rupsjes kunnen zich verspreiden.

Toch heeft het niet hebben van sex, in ie-
der geval theoretisch, ook een erg groot nadeel. 
Alle nakomelingen zijn klonen van de moeder, 
hierdoor is er weinig (of geen) verschil in gene-
tisch materiaal van de nakomelingen. Mocht er 
dan een ziekte komen, dan zijn alle nakomelin-

Figuur 2. Vleugelloos vrouwtje wachtend op een 
mannetje.



32

gen even kwetsbaar. Ook als het milieu veran-
dert, zullen er maar weinig goed aangepast zijn 
aan de nieuwe omstandigheden. 

Mijn onderzoek naar zakdragers richt zich 
dan ook op de vraag waarom er juist bij zak-
dragers zoveel asexuele soorten zijn ontstaan. 
Daarvoor bestuderen we ten eerste de stam-
boom van de asexuele soorten. Door de ver-
schillen in het DNA te onderzoeken van zoveel 
mogelijk soorten kunnen we achterhalen of de 
asexuele soorten vaker in de tijd zijn onstaan of 
allemaal afstammen van dezelfde voorouder. 
Ook kunnen we testen of een asexuele soort is 
ontstaan uit één voorouder die wel sex had of 
misschien, zoals vaak bij planten, uit een krui-
sing van verschillende soorten. We proberen 
daarom van zoveel mogelijk soorten DNA te 
verzamelen en meestal is één pootje al genoeg 
materiaal.

Een tweede vraag waar ik me mee bezig-
houd, is hoe de twee soorten voortplanting 
naast elkaar kunnen voorkomen, want je zou 
verwachten dat door competitie de asexuele 
vlinders winnen van de sexuele, aangezien ze 
zich twee keer zo snel kunnen voortplanten. 
Zoals hiervoor uitgelegd kunnen ziektes hierbij 
een rol spelen, maar ook andere vijanden kun-
nen dat doen. Zakdragers hebben een belang-
rijke vijand en dat zijn sluipwespen. Deze hele 
kleine wespjes (Figuur 3) leggen hun eitjes in de 
rupsjes die dan als voedsel dienen voor de lar-
ven van de sluipwesp en uiteindelijk helemaal 
worden opgegeten en dus doodgaan. Uit eerder 
onderzoek is gebleken dat op plekken waar veel 
asexuele motjes voorkomen, weinig sluipwes-
pen zijn. Het zou dus kunnen dat de wespjes de 
asexuelen tegenhouden. Of juist omgekeerd, 
dat de asexuele motjes niet aantrekkelijk zijn 
voor die wespjes en er daarom minder wespjes 
voorkomen in dat gebied. Om dit uit te zoeken 
verzamel ik rupsjes in het voorjaar en kweek 
ik ze uit. Als ze door een sluipwesp zijn aange-

vallen zal er een sluipwesp uitkomen i.p.v. een 
motje. Rondom Jyväskylä heb ik op 70 plek-
ken in het bos in totaal zo’n 10.000 zakjes met 
rupsen verzameld, waarvan ongeveer 30% was 
aangevallen door sluipwespen. Samen met spe-
cialisten hebben we de wespjes gedetermineerd 
en het bleek dat er wel 9 verschillende soorten 
sluipwespen waren, waarvan één zelfs een to-
taal onbekende soort. Verder bleek weer dat er 
meer wespjes zijn als er meer sexuele motjes 
voorkomen op een plek. Op dit moment zijn we 
bezig om DNA uit de restantjes van de opgege-
ten rupsjes te halen om te kijken welke soorten 
motjes nu eigenlijk worden aangevallen door 
de wespjes. Tot nu toe lijkt het er echter op dat 
de wespjes juist de sexuelen aanvallen, wat niet 
is wat we dachten.

In het algemeen is van al deze soorten maar 
heel weinig bekend. Helaas is het nog niet ge-
lukt om ze van ei tot motje te kweken in het la-
boratorium. We weten dan ook niet waar ze ge-
durende het jaar voorkomen, in de bomen of op 
de grond. Hebben sommige soorten misschien 
een voorkeur voor een bepaald type bos? 

Meehelpen?
Van de verspreiding van de verschillende 

soorten motje en sluipwespen over Finland is 
maar weinig bekend. Helaas hebben we niet de 

Figuur 3. Vrouwtjessluipwesp met legboor.
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mogelijkheid om in heel Finland motjes te van-
gen. Mocht u echter enthousiast zijn geworden 
door dit verhaal en zelf interesse hebben in het 
verzamelen van deze interessante motjes dan 
kan dat vrij eenvoudig. U hebt slechts (sparre)
bomen en wat tape nodig (en misschien een 
pincet). Als u in februari de tape (pas op, alleen 
bruin TRENDtape werkt, o.a. te koop bij ETRA) 
met de plakkende kant naar buiten strak om 
een boom plakt (het beste zijn waarschijnlijk 

sparren), kunt u de eerste zakjes met rupsen al 
in maart van de tape halen. Door ze vervolgens 
in een klein potje o.i.d. te bewaren kunt u zien 
of er een motje of een wespje uitkomt. Mocht 
u ons willen helpen met ons onderzoek door ze 
naar ons op te sturen, dan kunt u mij het beste 
even e-mailen. Het zou mij i.i.g. veel helpen 
meer over deze eigenaardige beestjes te weten 
te komen.

 Jelmer Elzinga, Jelmerelzinga@hotmail.com

Na drie jaar lidmaatschap van de vereniging 
deelnemen aan mijn eerste verenigingsacti-
viteit, dat is niet slecht. Siert bood genereus 
aan te helpen met onderhoud aan mijn auto, 
een aanbod wat ik niet kon afslaan. Dus op een 
goede zondagmorgen vanuit Lahti naar Espoo 
getogen, naar de ‘Teekkarien Autokerho’ in 
Otaniemi om precies te zijn. In de kelder van 
een studentenhuis worden al tientallen jaren 
auto’s van studenten, docenten, boeren en bui-
tenlui onderhouden en gerepareerd. De bos-
schages rond het complex zien er uit als het 
gemiddelde perceel van een finse ‘mökki’, vol 
met mosbegroeide oude auto’s en onderdelen, 
maar binnen in de garage worden ingewikkelde 
reparaties verricht. Gelukkig had de ‘mersu’ 

(liefkozend naampje voor een Mercedes, oor-
spronkelijk toegekend aan de Messerschmidt 
Bf 109...) enkel standaard onderhoud nodig: 
nieuwe schijfremmen en remblokjes voor, 
nieuwe koelvloeistof, olie, oliefilter, luchtfil-
ter en brandstoffilters en wat afstellen van de 
handrem. Siert ging tekeer op de remmen (die 
natuurlijk erg vast zaten), ik deed het simpe-
lere werk: vloeistoffen en filters vervangen. Al 
met al ging hier toch wel de nodige tijd in zit-
ten, niet in de laatste plaats door interessante 
conversaties met Siert, toevallig langskomende 
studenten en vaste bewoners van de garagekel-
der. Nadat alles met goed gevolg weer in elkaar 
gezet en vastgedraaid was ben ik met een goed 
gevoel weer naar Lahti vertrokken. Een prettige 
kennismaken met verenigingsactiviteiten. Niet 
geheel toevallig was er niet nog een keer 3 jaar 

nodig om aan de volgende ac-
tiviteit deel te nemen, alweer 
met Leidens Ontzet was ik van 
de partij.

Siert, bedankt voor de leuke 
knutseldag!

 Nathan

A U T O S L E U T E L D A g
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Mevrouw Taina Torvela
Op 19 oktober 2009 is mevrouw Taina Tor-

vela tijdens een feestelijke ceremonie in Rova-
niemi door Ambassadeur Nicolaas Beets geïn-
stalleerd als de nieuwe Nederlandse Honoraire 
Consul in Lapland. Hare Majesteit de Koningin 
heeft de nieuwe honorair consul benoemd voor 
een periode van vijf jaar.

Voor de receptie waren autoriteiten van 
Lapland en Rovaniemi, leden van de Neder-
landse gemeenschap, vertegenwoordigers van 
het Nederlands bedrijfsleven en het corps con-
sulaire in Rovaniemi genodigd. 

De scheidend honorair consul, de heer Han-
nu Haase werd door de ambassadeur bedankt 
voor zijn inzet en groot enthousiasme bij de 
invulling van zijn functie. De heer Haase is ge-
durende de laatste vijftien jaar honorair consul 
geweest in Lapland.

De eerste honorair consul in Lapland werd 
in 1957 benoemd, aanvankelijk met stand-
plaats Kemi. 

Nederland heeft zeven honorair consuls in 
Finland, in Mariehamn, Turku, Tampere, Kuo-
pio, Vaasa, Oulu en in Rovaniemi. De honoraire 
consul heeft een belangrijke rol bij de dienst-
verlening aan Nederlanders woonachtig in het 
ressort en aan bezoekende Nederlandse toeris-
ten die in moeilijkheden zijn geraakt. Daarnaast 
heeft de honoriar consul een taak bij handels-
contacten en culturele uitwisselingen. 

Mevrouw Torvela is managing director en 
medeoprichter van het reclamebureau Ajatus 
Oy. Ajatus Oy is één van de grootste reclame-
bureaus in Noord-Finland. Naast Rovaniemi 
heeft het bedrijf ook een vestiging in Oulu en 
Kajaani. 

De contactgegevens van de nieuwe hono-
rair cunsul:

Ms. Taina Torvela
Pohjolankatu 2  
96100 Rovaniemi  
Tel. +358 (0)290 031 000  
Fax +358 (0)290 031 001  
Email: taina@ajatus.fi  

N I E U w E  H O N O R A I R  C O N S U L  I N  L A P 
L A N D
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Uit de mond van een penningmeester, die 
in het dagelijks leven ook nog econoom is, zal 
het wel overkomen als een vlaag van verlies aan 
realiteitsbesef, maar inderdaad 2009 is nu al 
een goed boekjaar en in 2010 kan het nog be-
ter worden! Ik heb het echter echt over boeken, 
literatuur als het ware, en niet over kasboeken. 
De vereniging heeft 400 boeken, hoofdzakelijk 
Nederlandse romans en novellen, overgeno-
men van Rudy de Casseres à raison van 1 euro 
per boek. Al met al niet alleen een goed boek-
jaar, wat overigens eigenlijk ‘goed boekenjaar‘ 
moet zijn, maar ook nog een goede boeken-jaar 
voor de NViF. Als de finesse van het verschil u 
ontgaat zal onze bibliothecaris in spé, Peter 
Starmans, u ongetwijfeld aanmoedigen meer 
literatuur te lezen. 

Met deze startcollectie wil de NViF een bi-
bliotheek voor Nederlandse boeken opzetten. 
De onderhandelingen over de locatie liepen via 
veel hindernissen, maar er lijkt nu een haalbare 
oplossing in zicht. Daarbij zijn we als bestuur blij 
dat Peter Starmans zich bereid heeft verklaard 
om als bibliothecaris op te treden. De details 
wat betreft openingstijden, leenvoorwaarden, 
etc. moeten nog uitgewerkt worden en zullen 

uiteraard bekend gemaakt worden, vermoede-
lijk in het voorjaar van 2010. Uit de gevraagde 
en ongevraagde reacties komt tot nu toe naar 
voren dat er veel belangstelling voor zo’n ser-
vice bestaat. 

De nu aangeworven boeken zijn van Ne-
derlandse en Vlaamse auteurs, zoals o.a. Frank 
Martinus Arion, J. Bernlef, J.M. Biesheuvel, Rem-
co Campert, Lodeweijk van Deyssel, Willem 
Elsschot, Anna Enqvist, Maarten ’t Hart, W.F. 
Hermans, Frans Kellendonk, Mensje van Keu-
len, Marga Minco, Gerard Reve, en Bob den Uyl.

Ondertussen bieden ook andere nederlan-
ders in Finland overcomplete boeken aan. De 
meesten van hen gratis, omdat men het anders 
toch naar het kringloopcentrum (‘kierrätys-
keskus’) zou brengen of bij het oud-papier zou 
doen. Als literatuurliefhebber zie ik gaarne dat 
menigeen het voorbeeld volgt en als penning-
meester zie ik vooral graag dat het voor niks 
kan, anders kan de rekening voor NViF inder-
daad wel flink oplopen. 

Voor vragen over dit initiatief (of uw contri-
butie :o) ): penningmeester@nederlandsever-
eninging.nl

 Adriaan Perrels

2 0 0 9  w O R D T  E E N  g O E D  b O E k j A A R
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Begin augustus vond het eerste door onze 
vereniging georganiseerde zomerkamp plaats 
op camping Lempivaara in Riihimäki. Er waren 
acht gezinnen met kinderen variërend in leeftijd 
van nul tot vijftien jaar. De activiteiten begon-
nen met een kennismaking op vrijdagavond. Op 
zaterdag werd het attractiepark Puuhamaa in 
het nabij gelegen Tervakoski bezocht. ’s Avonds 
was er een barbecue en er werden diverse spel-
letjes gespeeld. Op zondagmorgen werd ieder-
een in teams verdeeld voor allerlei activiteiten 
in het bos, en voor de oudere kinderen was er 
een speurtocht waarbij naast het beantwoor-
den van vragen over de omgeving hier en daar 
ook nog behoorlijk gezocht en geklauterd 
moest worden.

Het was al met al een zeer geslaagd evene-
ment dat volgend jaar naar alle waarschijnlijk 
herhaald gaat worden, zeker als er animo is om 
te helpen in de organisatie. Dit jaar was de or-
ganisatie volledig in handen van Johan Plomp, 
die daarvoor zeer veel lof verdient!

z O m E R k A m P  2 0 0 9
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Een evenement om nu alvast in de agenda te zetten: 

Ter viering van Koninginnedag 2010 nodigen wij U uit voor

het Oranjebal
op zaterdag 17 april aanstaande in Hotel Kämp te Helsinki!

UITNODIGING NIEUWJAARSRECEPTIE
op 15 januari 2010, 18:30 in “OK20”, Espoo

Het Finse Oranjebalcomité, een groep Ne-
derlanders in Finland gesteund door de Neder-
landse Vereniging en de Ambassade, organiseert 
het eerste Oranjebal met een heerlijk 3-gangen 
diner en een Nederlandse live band.

Ambassadeur Beets zal het Oranjebal ope-
nen. Het zal een feestelijke avond worden, 
waarbij Nederlanders in Finland elkaar kunnen 
ontmoeten op een prachtige locatie en het glas 
kunnen heffen op Hare Majesteit de Koningin! 

Het Oranjebal wordt hét Koninginnedag-
evenement voor de Nederlandse gemeenschap 
in Finland. Uiteraard blijven alle Nederlanders 
ook welkom op de residentie voor de Koningin-
nedagreceptie. Nederlanders die voor de recep-
tie op de residentie willen worden uitgenodigd, 
zullen worden verzocht zich vooraf op te geven 
en zullen dan vervolgens een uitnodiging ont-
vangen. De receptie zal dan dus alleen voor ge-
nodigden zijn.

De kosten voor het Oranjebal inclusief diner 
en 3 drankjes bedragen € 60,00 per persoon. 
De toegangskaart is tevens lot voor een lote-
rij met prachtige prijzen. De superhoofdprijs is 
een tweetal door AirFrance/KLM gesponsorde 
retourtickets Helsinki-Amsterdam-Curaçao. 

Aan het evenement kunnen maximaal 200 
personen deelnemen, dus wie het eerst komt, 
wie het eerst maalt! Aanmelding voor het feest 
is vanaf nu mogelijk op oranjebalhelsinki@
gmail.com (a.u.b. uw naam, adres en met hoe-
veel personen U komt). Betaling dient te ge-
schieden vóór 15 maart 2010 op bankrekening: 
142635-55742 (Nordea) t.n.v. Guido Nuijten 
met vermelding van Oranjebal 2010.

Als U vragen heeft, kunt U bellen met Guido 
Nuijten: 045 - 636 53 43

De nieuwjaarsreceptie van onze vereniging 
zal plaats vinden op 15 Januari 2010 om 18:30 
in Otaniemi, Espoo. Dit is het “campusdorp” 
van Teknillinen Korkeakoulu dat ondanks de lig-
ging in Espoo in niet-Finse talen vertaald dient 
te worden als “Technische Universiteit Helsinki 
TKK”.

Het adres is Otakaari 20 en het gebouw is 
vanwege dat adres lokaal bekend als “OK20 Iso 
Puoli”. 

Otakaari is zoals de naam al aangeeft een 
boog. Deze boog sluit aan beide zijden aan op 
de Otaniementie. Aan de Oostelijk zijde van de 
Otakaari is een klein winkelblok. Ga Otakaari 

aan die zijde binnen en volg dan de weg ter-
wijl deze naar links en daarna weer naar rechts 
buigt. Na ongeveer 400 meter is net voor het 
bord “Teekkarinkylä” een zebrapad. OP dit ze-
brapad kunt u rechtsaf een parkeerterrein op. 
De ingang “Iso Puoli” van “OK20” is dan direct 
aan uw rechterhand.

De busverbindingen tussen Helsinki en 
Otaniemi zijn ook ‘s avonds uitstekend. Komt 
u met de auto dan kunt u langs Otakaari par-
keren. Op het eerder genoemde parkeerterrein 
achter OK20 zijn helaas uitsluitend gereser-
veerde plaatsen.
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Kopij inleveren voor 15 februari 2010
Artikelen, tekeningen en foto’s dienen verzonden te worden naar de redactie. Teksten met zo min moge-
lijk lay-out aanleveren. Plaatjes in jpg- of pdf-formaat in een zo hoog mogelijke resolutie. Tabellen en foto’s 
graag apart inleveren (niet in pdf of een grafisch formaat, foto’s niet geïntegreerd in het textdocument)! 
Alle Sun Open Office en Microsoft Office documenten worden geaccepteerd. Zend het geheel per email naar  
noorderlicht@nederlandsevereniging.fi.

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

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

Eens per maand

TURKU
Steakhouse & Bar Ribs (Porthaninpuisto)

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

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

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

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

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

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

A D V E R T E N T I E

a a v e

Graphic Services

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

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

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


